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Resumé 

Diplomová práce „Přechody k demokracii a jejich problémové aspekty v geopolitické 

perspektivě“ pojednává v teoretické rovině o demokracii, přechodech k demokracii a 

politickém vývoji ve specifických regionech. Smyslem a cílem této práce je podat 

ucelený přehled jak o obecných teoriích, vztahujících se k tématu, tak o současných 

studiích věnujících se neliberálním demokraciím 21. století. Práce začíná zkoumáním 

toho, co míníme pojmem liberální demokracie a moderní národní stát, přičemž důraz je 

kladen na podmínky fungování obojího. Následuje představení hlavních koncepcí 

přechodů. V kontextu zaměření práce je zkoumána zejména podoba odstraňovaného 

režimu jako rozhodujícího faktoru pro přechod k demokracii. Opomenuta není ani 

otázka institučního inženýrství jako často přehlíženého, avšak velice důležitého faktoru 

přechodů, který výrazně ovlivňuje konečný výsledek. S tím je úzce spojena otázka 

hybridních režimů, která dokresluje problémové aspekty, se kterými se stát v přechodu 

může potýkat. Poslední kapitola je věnována specifickým africkým politickým 

režimům, které doposud stály spíše na okraji zájmu politické vědy. Právě na analýze 

jejich podoby a fungování lze ilustrovat důležitost vybudování funkčních politických 

institucí, bez nichž je přechod zřídkakdy úspěšný. Téma je zpracováváno za pomoci 

nejnovějších empirických dat, která doplňují výsledky zkoumání teoretických koncepcí 

v praxi.  

 

Summary 

Diploma thesis „The Transition Towards Democracy and its Problematic Aspects in 

Geo-Politic Perspective “ deals with the theory of democracy, the transition towards 

democracy and the political development in specific regions. The aim of this thesis is to 

summarize both general thoeretical concepts about the topic and current studies about 

illiberal democracies in the 21st  century. My thesis starts with the analysis of the 
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meaning of the term ´liberal democracy´ as well as the term ´modern nation state´, 

whereas the emphasis is given on the conditions to be found beyond both. This is 

followed by the introduction to main transition concepts. Within the logic of my topic  it 

is stressed especially the nature of removed political regime which could be crucial for 

the outcome of the transition. My diploma thesis deals also with an institutional 

engineering which is often overlooked  but of high importance. The question of hybrid 

regimes is closely linked to previous topic because it can help us to undestand all 

problematic aspects of transition. Last chapter is dedicated to specific African regimes 

which are usually hidden in a shadow of interest of politican science. I will argue that 

the very analysis of their nature can prove the importance of functional political 

institutions as a base for succesfull transition. My research is supplemented with a set of 

empirical data to reveal the relationship between suggested theories and examinated 

cases. 
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Přechody k demokracii a jejich 

problémové aspekty v geopolitické perspektivě. Důvodem pro volbu tohoto tématu byl 

můj dlouhodobý zájem o ´okrajové´ oblasti politické vědy a roční studium afrických 

nedemokratických režimů, při kterém jsem narazila na množství sporných bodů, 

zejména ve vztahu k západní politické vědě. Otázkou, kterou si v mé práci kladu je, zda 

jsou západní teoretické koncepty funkční i v oblastech, kde po porovnání politických 

režimů s naší západní zkušeností nalezneme jen minimum společných znaků, na kterých 

by bylo možné provést celkovou komparaci. Východiskem pro mě byl inspirativní 

přístup R. Dahla, který říká: „ Nesmírná rozmanitost režimů v nedemokratických zemích 

vyžaduje náročné empirické a morální ocenění a pevné odmítnutí manichejského 

dualismu.“ 1   

Cílem mé práce je tedy rozhodnout, zda existují takové problémové aspekty 

přechodů, které lze identifikovat nezávisle na regionu, či zda jsou tyto problémové 

aspekty a jejich podoba podmíněny určitými specifiky geopolitického regionu, ve 

kterém se přechod odehrává. Základní metodou mé práce je v první části analýza 

západních teorií politické vědy, zejména teorie demokracie a přechodů k demokracii, 

přičemž snahou je postihnout hlavně dosah těchto teorií. Dělícím tématem může být 

otázka institučního inženýrství, která propojuje teoretickou část s částí zdůrazňující 

interpretaci empirických dat v rámci novějších koncepcí neliberálních demokracií, a to 

zejména v Africe. Jsem si vědoma relativní rozsáhlosti tématu, proto se v mé studii 

snažím držet jedné linie, a to sledování vztahu mezi teoretickými a praktickými aspekty 

zkoumaných témat.  

Co se týče struktury práce, tematicky začíná zkoumáním vývoje a podmínek 

demokracie, protože jejich identifikaci považuji za východisko k dalšímu zkoumání 

otázky, proč některé demokratizační pokusy selhávají a za jakých podmínek je vůbec 

demokratizace možná. Při mém zkoumání využívám zejména  konceptu polyarchie R. 

Dahla, protože postihuje nastíněné otázky v celé šíři a podává tak ucelený obraz o 

podobě funkčního a hlavně demokratického  politického procesu. Kromě R. Dahla 

                                                 
1
 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s.289. 
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využívám v této kapitole také práci P. Svenssona, v části o demokratizačních vlnách pak 

opět koncepci R. Dahla, dále S. Huntingtona a E. Shilse.  

Po vyjasnění cíle přechodů, tedy liberální demokracie, lze přistoupit k samotným 

přechodům. Přestože jsou přechody objektem politické vědy relativně krátce, 

k dispozici je množství studií, vycházejících z dosavadních zkušeností politické vědy. 

Z těchto studií vyplývá, že přechody jsou složitým komplexem různých procesů a zdají 

se být natolik svébytné, že se objevují pochyby o tom, zda je možné provést jejich 

kategorizaci. Rozhodující pro výsledek přechodu se ukázalo být několik faktorů, 

zejména povaha odstraňovaného režimu a způsob ukončení režimu. Za základní 

informační zdroje o tomto tématu sloužily studie V. Dvořákové a J. Kunce, dále klasiků 

tématu  J. Linze a A. Stepana. Relativně nový koncept strategické nejednoznačnosti by 

se dal uplatnil i na práci A. Przeworského, jehož koncept přechodů bude užitečný 

hlavně při posuzování přechodů ve specifických regionech.  

Z důvodu, že: „ dnes je myšlenka demokracie obecně rozšířená. Většina režimů 

si činí určitý nárok na titul ´demokracie´ a ty, které to nedělají, často trvají na tom, že 

jejich zvláštní případ nedemokratické vlády je nezbytnou etapou na cestě ke konečné 

demokracii,“ 2 uvádím ještě část věnovanou definici a hodnocení hybridů coby 

svébytných politických režimů, které sice formálně splňují některé požadavky 

definované v kapitole o liberální demokracii, avšak v oblasti reálného výkonu 

demokratických pravidel dochází k zásadní deformaci. V této části je možné na ilustraci 

výsledků přechodů uvést nejnovější data organizace Freedom House, přestože jimi 

používaná metodika je z politologického  hlediska sporná.  

Pokud víme, jakými cestami se lze dobrat k cíli, a víme také, jak by náš cíl měl 

vypadat, je třeba doplnit ještě institucionální nastavení cíle tak, aby nedošlo k výše 

zmíněné deformaci. To zabezpečuje instituční inženýrství, přičemž rozhodující je 

rozhodnout se, jaké účinky od politických institucí očekáváme. Toto složité dilema na 

pomezí teorie a praxe, zpracované zejména na základě zkoumání A. Lijpharta a 

názorové opozice ve formě neklasických přístupů k demokracii,  tematicky předchází 

zkoumání afrických nedemokratický režimů.  

V této poslední části, zpracované za použití zejména novějších studií M. 

Brattona a z českých autorů P. Fialy, je důraz kladen na propojení výsledků předchozích 

                                                 
2 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.s.8. 
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zkoumání a nejnovějších empirických dat z regionu subsaharské Afriky. Zde lze totiž 

nalézt cenný empirický materiál v podobě svébytných politických režimů, 

označovaných za neopatrimoniální. Státy v této oblasti se sice na začátku 90. let, tedy 

v rámci třetí vlny demokratizace, pokusily o změnu politických režimů, avšak ve většině 

případů nedošlo k výrazné změně v povaze režimů ani k politické stabilizaci. Otázka, 

proč tomu tak je, a zda je možné tuto otázku zodpovědět v kontextu západních 

politologických teorií, v podstatě uzavírá kruh mých zkoumání a pátrání po 

problematických aspektech přechodů k demokracii. 
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1.  Teorie demokracie 

“...i my jsme přece, to tvrdím, utvářeli model dobré obce jen slovem? 

Docela tak. 

Myslíš si tedy, že zde snad mluvíme méně dobře, nemůžeme-li prokázat, že je možno 

obec uspořádat tak, jak jsme o tom vykládali? 

To ne, řekl. 

Tedy tak tomu je, pravil jsem já. Mám-li se potom kvůli tobě snažit prokázat i to, kde 

zejména a jak by se to všechno mohlo uskutečnit, přiznej mi pro takový důkaz tutéž 

výhradu. 

Jakou? 

Může být něco provedeno přesně tak, jak to podávají slova, anebo tkví v přirozenosti 

věci, že se její provedení blíží pravdě méně než výklad, jejž o ní podalo slovo - i kdyby se 

to někomu nezdálo? Uznáváš to? Je to tak nebo ne? 

Je to tak, uznávám, pravil. 

Nenuť mne zde tedy, abych prokazoval, že se musí vše, co jsme zde probrali slovem, 

právě tak stejně uskutečnit i činem.” 3  

Citát z Platónovy Ústavy dobře ilustruje obtíže, se kterými se potýkáme, 

chceme-li definovat pojem demokracie. Etymologický výklad slova demokracie nás 

odkazuje  k jejímu aténskému pojetí jako vlády lidu, ve kterém se idealisticky setkávala 

s demokracií jako způsobem života. Už ve své době však toto pojetí naráželo na kritiku 

a v současnosti vyjádřil pochyby o uskutečnění demokracie v praxi zřejmě 

nejpregnantněji Robert A. Dahl. Pokud přijmeme názor, že demokracie definovaná 

aténským ideálem se v praxi nevyskytuje, nabízí se nám druhé pojetí demokracie jako 

souboru politických procesů a institucí, podmíněného a spojeného s vývojem moderního 

národního státu. I zde však narážíme na spor. Které státy současnosti naplňují definici 

moderního národního státu a je jejich existence opravdu nutnou podmínkou 

demokracie? Od starověku se tak blížíme k nejnovějšímu vývoji, a to otázce tzv. nových 

demokracií. Je demokracie možná tam, kde nelze mluvit o státu národním ani 

moderním?  

Rozpětí této kapitoly zúžím na krátký exkurz ke kořenům demokracie a jejímu 

vývoji od přímé k zastupitelské koncepci. Po ozřejmění těchto principů se budu věnovat 

                                                 
3 Platón. Ústava. Praha: Laichter 1921,V. kniha, 472 e. 
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teoretickým konceptům demokratizačních vln, což je úzce spojeno s vývojem a definicí 

moderního národního státu. Posledním a nejrozsáhlejším tématem této kapitoly bude 

kritický přístup R. Dahla k ideálu a praxi demokracie, který bude stěžejní pro pozdější 

práci s předpoklady přechodů k demokracii a možné konsolidace demokracie.  

 

1.1 Demokracie jako ideální forma společenského zřízení 

V 5. století před Kristem demokracie nahradila v městských státech do té doby 

tradiční formy vlády jako aristokracii, oligarchii, monarchii a tyranii a zároveň s tím 

vznikla nová představa o uspořádaní věcí veřejných – prvně do nich vstupuje lid, který 

si sám vládne a vlastní k tomu také nezbytné instituce. Cílem této formy vlády bylo 

dosažení obecného blaha, spravedlnosti a podporování občanských ctností, to vše 

v dobré polis, tedy obci. Vyhraďme definici těchto pojmů filosofům a přejděme 

k praktickým okolnostem aténské demokracie. 

V principu stála aténská demokracie na ideji politické rovnoprávnosti, 

pochopitelně omezené historickými censy. Princip lidové svrchovanosti byl naplněn 

tím, že každý dospělý muž narozený v Aténách měl právo účastnit se veřejného života 

na veřejných shromážděních, soudech a úřadech.4 Aténskou demokracii dnes 

označujeme jako přímou, protože zde absentovaly volené reprezentativní orgány a 

otázky daní, rozpočtu, zahraniční politiky i zákony se řešily na veřejných 

shromážděních. To bylo pochopitelně umožněno velikostí společenství.5 Pokud se 

vybírali kandidáti do veřejných funkcí, jejich výběr byl založen na shodě, případně losu, 

pouze v případě vojevůdců se konaly volby. Pro klasickou demokracii bylo typické 

krátké funkční období veřejných představitelů ( 1 rok a méně), což mělo zabránit 

zvrhnutí v tyranii. K tomu účelu byl zaveden i tzv. ostrakismus, tedy možnost vyhostit 

příliš populárního politika, v té době především schopného řečníka, z obce na 10 let, což 

však v praxi samo o sobě mohlo být nástrojem tyranie určité vlivné rodiny či frakce. 

                                                 
4 Jak je známo, cizinci, otroci, ženy a děti nebyly zahrnuti do možnosti účastnit se veřejného života. 
5 Udává se 40-50 000 obyvatel. I podle pozdějších teoretiků přímé demokracie byla velikost společenství 
dlouho chápána jako nutná podmínka. Jean J. Rousseau pokládal za nutné podmínky demokracie to, že se 
všichni znají, jednají umírněně a  panuje majetková rovnost, z čehož usoudil, že demokracie není možná. 
V praxi bychom možná nalezli odraz těchto myšlenek ve francouzské ústavě z roku 1793 zpracované 
girondistou Condorcetem,  či v lidových shromážděních ve Švýcarsku.  
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Jak už jsem zmínila, odpůrců aténské demokracie bylo pravděpodobně dost už 

ve své době, přestože obvykle čerpáme pouze z ucelenějšího díla Platóna a Aristotela. 

Oba dva, jak si nyní ukážeme, byli skeptiky jak ideálů, tak praxe demokracie a jejich 

hodnocení demokracie bylo určujícím až do revolucí koncem 18. století. Platon 

namítal6, že o věcech veřejných nemůže rozhodovat většina, ale filosofové. Je podle něj 

třeba nalézt toho, kdo ovládá umění vědění o vládě nad lidmi a odlišit ho od masy 

ostatních, kdo si tuto znalost pouze namlouvají, což je námitka kladoucí důraz na 

exkluzivitu místo na zahrnutí. Platón tedy upřednostňoval vládu jednoho osvíceného 

panovníka,  neomezenou zákony7, které podle něj vždy budou příliš obecné, před 

vládou mnoha neznalých, ovlivnitelných politickými demagogy8. Zásadní Platónovy 

námitky lze shrnout tak, že nové demokratické zřízení vzniklo rozkladem oligarchie, 

tedy vlády bohatých, a je založeno na principu absolutní rovnosti všech příslušníků lidu. 

Hlavní hodnotou demokracie se stává neomezená svoboda, která podle Platona povede 

k anarchii, protože rozmělňuje vztahy autority ve společnosti. Dochází ke střetu 

bohatých a lidu, čehož může využít schopný řečník- demagog, a stát se tyranem. Platon 

tedy kritizuje především to, že demokracie opomíjí přirozenou nadřazenost některých 

jedinců a ve své podstatě obsahuje svůj zánik. 

Dalším kritikem, přestože mnohem umírněnějším, byl Aristoteles, který 

demokracii považuje za zvrácenou formu ústavního zřízení, které označuje termínem 

politeia. Zatímco politeia je vláda množství v zájmu obecného blaha, demokracie je 

vláda množství ve prospěch chudých. Aristoteles na základě studia 158 ústav kladl 

důraz na střední třídu jako záruku stability a na rovnováhu různých principů vládních 

forem s ohledem na protichůdné zájmy ve společnosti a s důrazem na odlišnost různých 

společenství. Demokracii Aristoteles považoval spíše za nejlepší ze špatných vlád než 

za ideální uspořádání, jak se dnes aténská demokracie bez důrazu na hlubší studium 

vykládá.   

Na základě studia starověkých autorů lze říci, že ve své době byla demokracie 

spíše než za ideál pokládána za synonymum pro vládu lůzy a většina myslitelů by 

zřejmě upřednostnila oligarchii. V období mezi 4 st. před Kristem a 18. st.n.l. se 

                                                 
6 Zejména 8. kniha dialogu Ústava.  
7 Ačkoliv Jan Patočka cituje Platóna. : „ zákony, toť zároveň  obecná možnost života spořádaného, 
civilizovaného.“ Patočka, J. Platón. Praha 1992.s.79. 
8 Podobně později uvažoval Joseph A. Schumpeter ve své knize z roku 1942 Capitalism, Socialism and 
Democracy, když tvrdil, že běžný občan není schopen rozhodovat politické záležitosti a je mu vnucována 
tzv. vyrobená vůle.  
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demokracie v podstatě nevyskytovala, nejvíce se principům Aristotelova smíšeného 

státu blížilo republikánské zřízení antického Říma9 či později středověké městské státy 

v Benátkách či Aténách10. Ke ztotožnění republik s demokratickými republikami však 

došlo až v novověku. Pro pochopení aténské demokracie a principů, na kterých stála, je 

však nutné také chápat, že význam slov, která pro jejich deskripci používáme, je dnes 

jiný než byl před 2000 lety. Svoboda ani rovnost nebyla universální a nikdo to ani 

nepovažoval za žádoucí. Pokud tehdejší politické systémy přeneseme do současného 

normativního rámce, povede to spíše než k pochopení k jejich deformaci. 

1.2 Od přímé demokracie k zastupitelské  

Principy přímé demokracie byly v krátkosti popsány a je zřejmé, že jejich 

využití v praxi bylo omezeno specifičností aténské polis. Demokracie jako forma vlády 

našla své uplatnění i později, její principy se však musely změnit v logické reakci na 

vývoj národních států. Tyto nově vzniklé národní státy byly už příliš početné a rozsáhlé, 

než aby se na ně daly praktikovat prvky přímé demokracie. Zatímco aténská společnost 

vymezená exkluzivním členstvím nevyžadovala několikastupňovou delegaci moci, 

v moderních státech bylo třeba zajistit jiný způsob reprezentace lidu než přímým 

způsobem. Princip zastupitelství se prosazoval postupně -  lid už nebyl jen panovník, 

církev a šlechtici. Postupně se do rozhodování zapojovaly další vrstvy, jako první 

majetní měšťané, a jejich rozhodování bylo s rostoucím počtem členů společnosti 

uspořádáváno čím dál více reprezentativně. Byla to jen otázka času než bylo přijato za 

samozřejmé, že princip zastupitelství musí platit obecně pro celý lid, pokud má být 

zajištěna rovnost v politickém procesu.11  

Po průmyslové revoluci došlo dále k hlubším změnám v sociální i ekonomické 

struktuře obyvatelstva. Pro ilustraci toho, za jak zásadní a dalekosáhlé mohly být změny 

18. století považovány, uvádím s jistou nadsázkou následující úryvek:  

 „ Velký průmysl vytvořil světový trh, připravený objevením Ameriky.(...) Tím, že 

těží ze světového trhu, učinila buržoasie výrobu a spotřebu všech zemí kosmopolitickou. 

                                                 
9 Datace je podobná jako u athénské demokracie, měla však mnohem delší trvání, ukončené v podstatě až 
působením a smrtí Julia Caesara roku 44 př.Kr. 
10 Zpravidla se uvádí jako klasický příklad Florencie a Benátky, kde se právo podílet se na správě města 
postupně rozšiřovala i na neurozené, ale majetné. 
11 Dlužno podotknout, že myšlenka zastupitelství se prosazovala jen pomalu a např. J.J.Rousseau ji 
považoval za zcela zcestnou.  
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(...) Místo starých potřeb, ukojovaných výrobky vlastní země, vznikají potřeby nové, 

k jejichž ukojení je třeba výrobků nejvzdálenějších zemí a podnebních pásem. Místo 

staré místní a národní soběstačnosti a uzavřenosti nastupuje všestranný styk a 

všestranná vzájemná závislost národů.  

(...) Rychlým zdokonalováním všech výrobních nástrojů a nesmírně usnadněnou 

dopravou strhuje buržoasie všechny národy, i nejbarbarštější, na dráhu civilisace. 

Levné ceny jejího zboží- toť těžké dělostřelectvo, kterým srovnává se zemí všechny 

čínské zdi a donucuje ke kapitulaci nejzarytější nenávist barbarů k cizincům. Nutí 

všechny národy, aby přijaly buržoasní způsob výroby, nechtějí- li zahynout, nutí je, aby 

u sebe doma zaváděly tak zvanou civilisaci, t.j. aby se staly měšťáky. Zkrátka, tvoří si 

svět podle vlastního obrazu a podoby.  

Buržoasie podrobila venkov panství měst. Vybudovala ohromná města, zvýšila 

značně počet městského obyvatelstva proti venkovskému a vymanila tak značnou část 

obyvatelstva ze zaostalosti venkovského života. Jako učinila venkov závislým na 

městech, učinila i barbarské a polobarbarské země závislými na zemích civilisovaných, 

rolnické národy na národech buržoasních, Východ na Západu. 12“  

Nové době bylo zcela jistě třeba se přizpůsobit hned na několika úrovních. Pro 

vývoj zastupitelské demokracie bylo zásadní, že z občanů  se definitivně stávají voliči, 

třebaže otázka zahrnutí ještě nebyla rozhodující. Spolu se všemi změnami se postupně 

začaly pokládat základy liberální demokracie, kterou lze na té nejzákladnější rovině 

charakterizovat jako systém, který moc neakumuluje, ale rozděluje, čímž chrání práva 

jednotlivce.  

Vzorem byl nejenom systém republikánského Říma, ale později i britský systém, 

jehož funkčnost byla pokládána téměř za zázračnou. Hlavním a novým principem bylo 

dnes nezpochybnitelné oddělení legislativní, výkonné a soudní moci.13 Liberalismus 

jako takový můžeme chápat jako jeden z plodů Velké francouzské revoluce a událostí 

v Americe s kořeny v myšlenkách Johna Locka. Klasický liberalismus, rozvíjející se do 

konce 19. století, odmítá omezení bránící člověku ve svobodném rozvoji ve smyslu 

                                                 
12 Marx,K.- Engels,F.Manifest komunistické strany. in: Kužvart,P. K problému 
globalizace,.www.globalizace.ecn.cz cit. 2005-10-01 
13 Hlavními teoretiky své doby byli jistě John Locke, který ve svém díle Dvě pojednání o vládě vysvětluje 
svou liberální představu o společnosti, úloze státu a právech občana, dále Montesquieu se svým dílem 
Duch zákonů a samozřejmě tvůrci americké ústavy. Nebudeme se nicméně na tomto místě zabývat jejich 
myšlenkami, přestože druhá demokratická transformace byla jimi silně formována. 
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ideje J.S. Milla, že : „ Génius dýchá volně jen v atmosféře svobody“. J.S. Mill věřil, že 

osobní rozvoj každého člena společnosti je nezbytnou hnací silou rozvoje společnosti 

jako celku. Díky tomu je možné dosáhnout společnosti natolik kvalitní, že bude schopna 

podle principu politické rovnosti vykonávat vládu, aniž by ta zasahovala do občanských 

práv, včetně soukromého vlastnictví.   

Liberalismus a zastupitelství byly jistě rozhodující pro podobu politického 

uspořádání, ale všechny tyto změny nelze oddělit od už několikrát zmíněného 

moderního národního státu. Právě jeho definice a jeho vývoj doplní podobu demokracie 

nové doby.  

1.2.1 Moderní národní stát a národní identita 

Abraham Lincoln ve své slavné definici popisuje demokracii jako vládu lidu, 

prostřednictvím lidu a pro lid. Předpokladem pro naplnění této definice je existence 

teritoriálně vymezené jednotky s geografickým centrem řízení, kterou se postupně stal 

moderní národní stát. Bouřlivý proces národního sjednocování můžeme datovat zhruba 

od Velké francouzské revoluce jako symbolu uvědomění si potřeby jednotného jazyka a 

národa, do začátku 20. století, ale projevy národního sebeuvědomění provázely i celé 

20. století a jistě ani dnes nekončí.  

Součástí formování národního státu bylo zapojování obyvatelstva do politického 

systému a vytváření vazby mezi občany a státem, respektive mezi politickou elitou a 

většinovou populací. Dělo se tak například skrze vybírání daní14, službu v armádě, 

povinnou školní docházku, za pomoci nových komunikačních prostředků, a zejména 

díky postupnému rozšiřování občanských práv. V kontextu tématu bych vyzdvihla 

především volební právo, kdy během 20. století se volební census ustálil na všeobecně 

akceptovatelném vyloučení pouze některých skupin obyvatelstva. S rozšířením 

volebního práva došlo také k aktivnímu zapojení občanů do politiky a politického 

rozhodování a vzniku masových politických stran. Formování moderního národního 

státu bylo završeno érou sociálního státu.  

To, co celý proces vytváření národního státu a zároveň prostředí vhodného pro 

demokracii umožňovalo, bylo vědomí národní identity. Demokracie je nepochybně 

                                                 
14 Fareed Zakaria používá příklad vybírání daní jako ukazatele vazby mezi státem a občany - pokud není 
stát schopen efektivně vybírat od svých obyvatel daně, je ohrožen samotný základ státu, jeho legitimita.  
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možná pouze tam, kde členové společnosti na základě určitých faktorů cítí sounáležitost 

s ostatními příslušníky stejné skupiny, a přijímají taková rozhodnutí, která jsou 

prospěšná pro celek. Tento pocit sounáležitosti může být ovlivněn více faktory jako je 

společná rasa, náboženství či geografická poloha, ale národ je především : „ duší, 

duchovním principem. Tento duchovní princip tvoří dvě věci, které jsou striktně řečeno 

jen jednou. Jedna spočívá v minulosti, další v přítomnosti. Jednou je společné 

vlastnictví dědictví vzpomínek; druhou je současnost, touha žít pospolu, vůle pokračovat 

ve zhodnocování odkazu minulosti.“ 15 

V západní Evropě platí, že vznik státu a vznik národní identity jsou vzájemně 

podmíněny a spolu s tím platí, že čím delší časový úsek byl k dispozici pro tento proces, 

tím menší je pravděpodobnost, že byl doprovázen násilím a nutkavostí nacionalismu. Je 

však možné také připomenout, že to byla právě Evropa, kde se národ až do Velké 

francouzské revoluce skládal pouze z těch, kdo se podíleli na moci, tedy nikoli z lidu. 

Tato myšlenka korespondovala s dlouhověkým přesvědčením, že jedinec je součástí 

národního společenství, avšak národ není vůlí jedince. Myšlenka toho, že nositelem 

suverenity je lidový národ, se prosazovala až po revoluci ve Francii. Národní identita se 

však často, a to i v reakci na Francouzskou revoluci, vytvářela skrze obraz nepřítele. 

Poslední pokus o potlačení vlivu národních idejí na politiku představoval Vídeňský 

kongres, snažící se o zabránění legitimace státu národem na úkor vládnoucí dynastie. 

Nicméně, jak je známo, tento pokus nebyl úspěšný, naopak, na stole dějin se objevila 

řada nových, resp. nově sjednocených národních států.  

Snaha vytvořit vnitřně homogenní národ často potřebovala nějakou vhodnou 

ideu a jak se nabízí, nacionalismus poskytoval vhodné zázemí pro volání po národním 

cítění, vyšším poslání národa i vytváření kultu síly. Různá umělá vyprávění o 

mocenském nároku se spolu s nacionalistickým šílením stala jistě příčinou mnoha válek 

nové doby, nicméně stejně jako dříve se lidé ztotožňovali s vlajkou, pod kterou je vedl 

do boje jejich vůdce, i pozdější ozbrojené konflikty jsou mnohými teoretiky vykládány 

jako proces vzniku státu.   

Otázka budování národní identity, národního státu a demokracie má dnes široký 

přesah. Ačkoli podle nejstručnější definice národního státu, tedy státu, v jehož hranicích 

žije jeden národ, bychom národní stát hledali těžko, nelze popřít jeho historický 

                                                 
15 Renan. E. What is a Nation?. in Woolf, S. (ed). Nationalism in Europe, 1815 to the Present. London: 
Routledge. 1996. s. 57. 
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význam. Moderní stát vznikal pod vlivem formování národních identit a teprve v jeho 

hranicích se uskutečnila myšlenka zastupitelské demokracie. Téma vztahu moderního a 

funkčního státu a demokracie bude rozvedeno v kapitole o přechodech k demokracii v 

těch oblastech, kde se formování státu ubíralo jiným směrem.   

Historický proces vývoje demokracie shrnují teoretické koncepty, které budou 

tématem další podkapitoly. Robert Dahl, jeden z hlavních autorů, který se 

demokratizačními vlnami zabývá, tak uzavře toto téma a zároveň otevře téma uplatnění 

demokratických myšlenek v politické praxi.   

1.2.2 Demokratizační vlny   

Při  zakotvování demokratických transformací v čase budu využívat tři různé 

přístupy. Robert Dahl16, jehož koncept demokracie bude v následujícím textu vysvětlen 

a jako zásadní přístup k demokratickému politickému procesu používán v dalších 

kapitolách,  chápe vývoj demokracie od tradiční přímé formy k moderní zastupitelské 

dynamicky jako proces, u kterého lze odlišit tři velké demokratické transformace, 

přičemž první z nich zasazuje do antického Řecka. Na rozdíl od něj, Samuel 

Huntington, používající koncepci tří vln, tu první zasazuje na konec 19. století, zatímco 

poslední autor, jehož zmíním, Edward Shils, chápe demokratizaci jako prosazování 

demokratických prvků víceméně nezávisle na čase. 

Podle R. Dahla tedy proběhla první demokratická transformace v 5.st.před 

Kristem a jednalo se o přechod od tradičních forem vlády k přímé demokracii. Protože 

okolnosti této doby byly již nastíněny, přejdu rovnou k druhé demokratické 

transformaci. Ta proběhla v 18. a 19. století a byla silně ovlivněna republikánskou 

interpretací Aristotela.  Tato interpretace už nesnila o malé homogenní společnosti, 

naopak brala v potaz existenci konfliktů a nerovností ve společnosti, na které je třeba při 

vytváření společenského řádu pamatovat. Je tedy důležitou změnou v přístupu, že za 

normální se nepovažuje shoda, ale spor. Nespoléhá se také na vůli a schopnost lidu 

rozhodovat, naopak podle tohoto modelu „ správnou funkcí lidu není vládnout, jak tomu 

bylo v Aténách, ale spíše vybírat vůdce, schopné vykonávat náročnou funkci vlády nad 

celým politickým zřízením.“17  Třetí demokratickou transformaci zasazuje R. Dahl  do 

                                                 
16 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.  
17 Dahl, R. O demokracii. Praha: Portál 2001.s. 28. 
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období po 2. světové válce. Tato transformace se od předešlých liší tím, že ještě nebyla 

ukončena, a její výsledky jsou také nejvíce rozporuplné, jak bude dokumentováno 

v kapitole o politických změnách v afrických státech na začátku 90. let 20. století.  

Dahlova koncepce tří demokratických transformací byla spíše shrnutím již 

řečeného, přejděme proto k třem vlnám demokratizace Samuela P. Huntigtona18, 

doplněných o tzv. protivlny, tedy politické pohyby směřující  proti demokratizaci. První 

vlna demokratizace proběhla v 19. století s trváním do roku 1932 a byla ukončena 

protivlnou, tedy nástupem Hitlera k moci a nástupem řady nedemokratických států, což 

trvalo do roku 1945. Konec druhé světové války znamenal druhou vlnu demokratizace, 

která je spjata také s dekolonizací Afriky a končí rokem 1964. Na konci 50. let začíná 

působit protivlna druhá, mající svou reálnou podobu v afrických politických změnách a 

příklonech k nedemokratickým režimům,  podobně tomu bylo také v Latinské Americe 

a v Evropě, konkrétně v Řecku a Československu. Třetí vlna demokratizace započala 

podle Huntingtona roku 1975 pádem Frankova Španělska, karafiátovou revolucí 

v Portugalsku, koncem vlády důstojníků v Řecku a zahrnuje také rok 198919. Patřily by 

sem také politické změny v Africe, které by zároveň v některých případech přinášely 

poslední protivlnu, kterou už Huntington vzhledem k roku vydání nemohl tematizovat. 

Zatímco tedy Dahlova koncepce pracuje spíše s proměnami demokracie co do chápání 

jejího obsahu a formy, Huntington se soustředí na konkrétní politické události 20. století 

a zachycení procesu demokratizace v historických milnících.  

 Jako poslední zmíním koncepci koncepci Edwarda Shilse20, která může 

zastupovat funkční  teorii demokracie, kdy  „ základním typologickým kritériem je 

nositel politické moci a způsob, jakým realizuje politickou moc.“21 Shils vychází 

z premisy, že demokratizace se projevuje prosazováním demokratických prvků uvnitř 

politického systému,  Klade tak důraz na typ režimu, ve kterém k demokratizaci 

dochází. Jak bude později vysvětleno, typ režimu, od kterého se ´odchází´, je do značné 

míry rozhodující pro úspěch demokratizace. Výchozím bodem je pro Shilse tradiční 

                                                 
18 Huntington,S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. London: University of 
Oklahoma Press 1991. 
19 Země rozčleněné podle toho, do které vlny, příp. zpětné vlny patří, nalezneme v přehledné tabulce od 
M. Ženíška. In: Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk 2006. s. 45. 
20 Shils, E. Political Development in the New States. Gravehage: Mouton 1961. 
21 Fiala, V. Typologie afrických nedemokratických systémů. Česká společnost pro politické vědy. III. 
Kongres českých politologů 2006. 
http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2003/Vlastimil%20Fiala.pdf cit. 2007- 02-13  
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oligarchie, cílem je politická demokracie. Tradiční oligarchií je myšlen takový systém, 

kde se politická elita rekrutuje jen z určité vrstvy obyvatelstva, limitované 

příbuzenskými vazbami. Politická soutěž tak probíhá jen omezeně, občanská participace 

není připuštěna vůbec. Další stupeň je totalitní oligarchie, kde se ale moc stále 

koncentruje v rukou vládnoucí elity. V tomto výrazně militantním režimu je typická 

vysoká mobilizace obyvatelstva.  K posunu už dochází v modernizační oligarchii, která 

je kontrolována byrokracií a armádou, přesto jsou demokratické instituce stále 

potlačeny a cílem je hlavně ekonomický rozvoj. Poručnické demokracie už  jsou 

demokratické, avšak jen formálně, nikoli reálně. Od nich však už vývoj vede k politické 

demokracii. Tato koncepce odbočuje od dvou předešlých zejména důrazem na typ 

politického režimu, ve kterém se demokratizační změna odehrává. Jak bude později 

ukázáno, Shilsova označení jednotlivých režimů lze nahradit jinými termíny, které nás 

vedou přímo k teoriím, zabývajícím se přechody k demokracii a jejich výsledky. 

Předtím, než se jim budu věnovat, je třeba detailně prozkoumat podmínky demokracie 

v praxi, jak je definoval Robert Dahl.  

1.3 Polyarchie 

Od řecké ideje demokracie jako vlády lidu, která byla už ve své době často 

diskutovaná a během času velmi rozdílně chápaná, se přes mnohé variace a výklady 

demokracie dostáváme k  modelu polyarchie, prezentovaném Robertem Dahlem v 70. 

letech.  Přes odpůrce upozorňující na fakt, že orientace na odlišení reálné a ideální 

formy demokracie rezignuje na snahu o naplnění samotného ideálu demokracie, tento 

model ovládl diskurz o demokratizaci. Teorie polyarchie zdůrazňuje institucionální 

uspořádání a procedury před ideály a cíly je tedy zařaditelná mezi deskriptivní teorie 

demokracie zachycující reálný stav, nikoli normy demokracie.22 Model polyarchie jako 

komplexní přístup k různým vrstvám a liniím politického systému brání redukovat 

demokracii na pouhý systém delegování moci ( tzv. electoralism), což pak svádí 

k myšlence, že fungující politický systém je dosažitelný skrze zavedení opticky 

demokratických voleb. Protože koncept polyarchie můžeme použít jako výchozí bod 

pro chápání liberální demokracie, která bývá obecně přijímána jako norma pro cíl 

demokratizace, bude v následujícím textu polyarchie podrobně zkoumána. 
                                                 
22 „ Polyarchie je … vhodným pojmem, a to proto, že nezaměňuje ideál ( demokracii) a politickou realitu 
( polyarchii).“ Říchová, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál 2000.s. 164. 



Diplomová práce 

 - 14 - 

1.3.1 Společenství a zahrnutí 

  Spolu s Palle Svenssonem 23 můžeme základní Dahlovy požadavky demokracie 

identifikovat takto: „ Předpoklady demokracie jsou rozděleny na předpoklady 

politického řádu jako takového a předpoklady opravňující existenci demokratického 

politického řádu. “24 Tedy, společenství jedinců, ať už mluvíme o státu či národním 

státu25, musí nalézt shodu na tom, že jsou všichni součástí jednoho řádu či systému, 

kterému se přizpůsobí, přičemž to, zda tento řád bude demokratický, je podmíněno 

v prvé řadě samotnou existencí politického řádu.  

Demokracie, respektive polyarchie jako reálná forma ideálu, v sobě jako jediný 

systém slučuje politickou rovnost a ochranu menšin před tyranií. To je zabezpečeno 

principem, podle kterého závazná rozhodnutí musí činit pouze ti, kdo jsou těmto 

rozhodnutím podřízeni. 26 Pokud bychom se v argumentaci vrátili k aténské demokracii, 

pak by muži, účastnící se politického rozhodování, neměli vytvářet zákony vztahující se 

na ženy, cizince a otroky, neboť tyto skupiny jsou z politické participace vyjmuti. 

V současné praxi nám tento princip umožňuje lehce identifikovat režimy, užívající 

volby pouze k legitimaci moci, neboť všude tam, kde jsou skupiny obyvatelstva 

z volebního aktu vyjmuty ať už na základě nějakého cenzu či prosté manipulace hlasy, 

dochází k popření tohoto jednoznačného předpokladu.  

Politická rovnost dále znamená, že nikdo není více způsobilý činit rozhodnutí, 

ovlivňující jeho zájmy. V opozici nejen k platónskému pojetí demokracie tedy 

nespoléháme na žádnou skupinu filosofů, přičemž tento pojem užívám zástupně pro 

celou řadu dalších variant, kdy delegace rozhodování a moci je apriorně určena něčím 

jiným než volbami, naopak máme kritéria zajišťující tento princip rovnosti. Slovy 

autora: „ Pokud blaho a zájmy každého mají mít stejnou váhu a pokud každá dospělá 

osoba je obecně nejlepším znalcem svého blaha a zájmů, potom každý dospělý člen 

společenství je, celkově vzato, dostatečně způsobilý k tomu, aby se zúčastňoval přijímání 

                                                 
23 Svensson, P. Teorie demokracie. Brno: CDK 1995. 
24 Svensson, P. Teorie demokracie. s.164 
25 Přestože Dahl připouští, že se může jednat i o jiné formy než je stát: „ Stát je druh společenství, které 
používá hrozbu tvrdých sankcí, aby dosáhlo podvolení se závazným rozhodnutím v rámci daného teritoria 
nebo geografického společenství. Ale společenství může být i dobrovolný spolek bez takovýchto sankcí a 
nemusí být omezeno danou oblastí.“  In Svensson, P. Teorie demokracie. s.164. 
26 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s. 99-109.  
Také v Říchová, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál 2000.s. 160.  
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závazných rozhodnutí, která ovlivňují jeho blaho nebo jeho zájmy, to znamená, že je 

plnoprávným občanem démos.“ 27  

Politickou rovnost i ochranu menšin před tyranií však nelze uplatňovat, pokud 

občanství je podmíněno způsobilostí, resp. pokud tato způsobilost je exkluzivní. 

Historickým vývojem se dospělo k obecné shodě nad tím, kdo může být považován za 

způsobilého, přestože kritéria tohoto určení se mohou lišit ( máme na mysli například 

věkovou hranici pro určení dospělosti). Kvalita politického zřízení se pak může 

posuzovat podle toho, do jaké míry je politický proces zodpovědný vůči lidu, tedy do 

jaké míry je zachována ochrana menšin a politická rovnost. Tato kritéria nám zároveň 

umožňují identifikovat, v jakém vztahu je v dané společnosti občanství a způsobilost. 

Přičemž je třeba mít na mysli, že tyto pojmy, zejména pak pojem občanství, jsou 

naplněny smyslem v přímé úměře k tomu, jak moc jsou ve společnosti diskutovány. 

Tam, kde je tento pojem diskutován skoro na nulové úrovni, je samozřejmě přítomno 

reálné nebezpečí rezignace na zapojení lidu do politického procesu. Tam, kde je brán 

apriori jako definice sama o sobě, je v konfrontaci s dnešní tendencí k pluralismu a 

multikulturalismu nutně  nově diskutován a naplňován novým obsahem. To je, stejně 

jako vždy, když se jedná o přístup k politickým právům, doprovázeno strachem ze 

ztráty moci. Do jaké míry je dnes moc spojena s identitou je otázkou po budoucím 

zahrnutí. 

Otázky zahrnutí, tedy otázky politické participace, a politické soutěže, která je 

vyjádřena v podmínkách demokratického politického procesu, jsou pro koncept 

polyarchie zásadní. V následující převzaté tabulce jsou uvedena jednotlivá kritéria 

rozhodující pro míru jejich naplnění:   

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s. 105.  
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Tabulka 1: R. Dahl – Demokratický politický proces 

          

1. Volení úředníci   I. Volební rovnost 

2. Svobodné a regulérní volby    

          

1. Volení úředníci   II. Účinná participace 

3. Všeobecné volební právo    

4. Právo být volen      

5. Svoboda projevu      

6. Alternativní informace    

7. Autonomie sdružování    

          

5. Svoboda projevu   III. Chápání založené na informacích 

6. Alternativní informace    

7. Autonomie sdružování    

          

1. Volení úředníci   IV. Kontrola programu 

2. Svobodné a regulérní volby    

3. Všeobecné volební právo    

4. Právo být volen      

5. Svoboda projevu      

6. Alternativní informace    

7. Autonomie sdružování    

          

3. Všeobecné volební právo V. Universálnost 

4. Právo být volen      

5. Svoboda projevu      

6. Alternativní informace    

7. Autonomie sdružování     

Zdroj: Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.s.204.  
taktéž  Svensson, P. Teorie demokracie. Brno: CDK 1995.s. 178. 

        Předpokládejme tedy, že společenství už přijalo určitý řád umožňující závaznost 

kolektivních rozhodnutí, což definujeme jako politický řád. Dále, aby tento řád byl také 

demokratický, musí proces rozhodování splňovat určitá kritéria. Pokud jsou splněna 

kritéria uvedená v tabulce, tedy volební rovnost, účinná participace, chápání založené na 

informacích, kontrola programu lidem a universálnost, pak mluví Dahl o polyarchii. 

Dodává přitom: „Považuji za samozřejmé, že dokonalý demokratický proces a dokonalá 



Diplomová práce 

 - 17 - 

demokratická vláda by ve skutečnosti nikdy nemohly existovat. Představují myšlenky 

lidských možností, se kterými je možno porovnat skutečnost. “28  

Představme si nyní v krátkosti jednotlivá kritéria. Zopakujme, že nezbytnou 

podmínkou polyarchie je skutečná účast neboli účinná participace. Tato podmínka bývá 

v praxi jednou z nejčastěji porušovaných, zejména v zemích, kde se politický řád teprve 

ustanovuje a kde je vyloučení z účasti nejjednodušším způsobem manipulace 

s politickým řádem. To je úzce spojeno s dalším kritériem, totiž pochopením založeným 

na informacích. Všude tam, kde je potlačena či znemožněna veřejná diskuse, nedochází 

ani k rozvoji občanské společnosti jako jedné z podmínek rozvoje polyarchie, kterým se 

budu věnovat později.   

Důraz na vzdělání je důležitý z hlediska stupně informovanosti lidu, což se ve 

svých důsledcích odráží ve schopnosti i vůli rozhodovat. Argument vzdělanosti slouží  

na opačné straně těm, kdo tvrdí, že rozhodování by mělo být záležitostí elity či 

kvalifikovaných odborníků. V tomto bodě však přichází na řadu definující prvek 

zastupitelské demokracie, totiž delegování moci. „ Přijmout kritérium ( o konečné 

kontrole programu lidem) za vhodné znamená, že lid je nejlepším soudcem své vlastní 

způsobilosti a omezení.“ 29 Znamená to, že lid rozhoduje o tom, co bude v jeho 

kompetencích a co deleguje na vyšší úroveň rozhodování. Za příklad si můžeme vzít 

tradiční otázku národní bezpečnosti, která bývá vyjmuta z možnosti rozhodovat o ní 

referendem. Už v aténské demokracii byla otázka výběru vojevůdců podrobena jiným 

procedurám než výběr do jiných veřejných funkcí. Poslední otázka, otázka 

universálnosti, nás vrací k definici moderního národního státu.  V něm je zásadní pocit a 

sdílení členství, stejně tak pro polyarchii je rozhodující, že žádný člen není omezen ve 

svých právech na účinnou participaci. 

1.3.2 Vznik a stabilita polyarchie 

Z důvodu nedostatku prostoru a potřeby pokročit směrem k podmínkám 

přechodů k demokracii se budu nyní soustředit zejména na podmínky určující pro vznik, 

rozvoj a stabilitu polyarchie. Dahl je definuje jako civilní kontrolu násilného 

donucování;  moderní, dynamickou a pluralitní společnost;  kulturní homogenii neboli 

                                                 
28 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s. 101. 
29 Dahl,R.:O demokracii.s. 106. 
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kontrolovanou subkulturní pluralitu; názory politických aktivistů a absenci 

antipluralitního ovlivňování nebo kontroly, tedy absence zahraniční intervence.   

První podmínku Dahl vztahuje v podstatě na celý historický vývoj v tom smyslu, 

že násilné donucování, ať už dovnitř či vně systému, bylo vždy jeho součástí. Míra, do 

jaké toto donucování ovlivňovali samotní občané, byla často určující pro 

demokratičnost státu. Aby se ozbrojené prostředky nestaly prostředky rozhodovacími, 

může stát přistoupit k jejich minimalizaci či profesionalizaci, přičemž ta není v rozporu 

s výše uvedeným, protože nedochází ke svévolné koncentraci donucovací moci, pouze 

se jedna z občanských povinností stává pro jednotlivce i jejich profesním cílem. 

Rozhodující vždy je, aby byla zaručena civilní kontrola nad ozbrojenými složkami, a 

nedošlo k obrácenému vztahu, kdy ozbrojené složky kontrolují politický proces.  

V současnosti lze nalézt nikoli málo příkladů podobné situace, která může být 

zakotvena i v ústavě. V praxi to znamená ústavní povinnost ozbrojené složky, například 

armády, bránit politický systém v případě ohrožení víceméně nezávisle na civilní 

kontrole. 30 Podmínku civilní kontroly ozbrojené moci tedy nakonec Dahl shrnuje jako 

důležitou, nicméně nepostačující pro udržení polyarchie. V kontextu mé práce lze 

doplnit, že při přechodech k demokracii hraje důležitou roli, jaké postavení zaujímaly 

ozbrojené složky v odstraňovaném režimu. V určitých částech světa, jako je Latinská 

Amerika či nejnověji africký kontinent, může být tento bod dokonce rozhodujícím. 31 

Další podmínku bychom mohli zjednodušeně označit jako občanskou 

společnost. Vymezení občanské společnosti jako společnosti natolik vyspělé, že 

podporuje řešení střetů zájmů kompromisem, je jistě pro naše účely elegantní, nicméně 

zjednodušující. Dahl pro její vymezení používá zpřesňující termín moderní dynamická 

pluralistická společnost ( MDP), který budu dále používat, a pod tento pojem zahrnuje 

v podstatě všechna vymezení, která bychom použili definujíc občanskou společnost. 

MDP společnost tedy vykazuje dvě základní charakteristiky- rozděluje moc a podporuje  

 

 

                                                 
30 Jako příklad Dahl uvádí ústavy mnoha latinskoamerických zemí, v důsledcích pak státní převraty jako 
například v Argentině v roce 1976. 
31 V kapitole o afrických režimech, konkrétně z porovnání afrických režimů v roce 1989 a 2002 je jasně 
patrné, že militantní režimy mají jen malou šanci na přechod k demokracii. 
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postupy příznivé demokracii. 32 Přesto však MDP společnost, jak ji Dahl definuje 

(vyznačuje se „..poměrně vysokou úrovní důchodu a bohatství na osobu, dlouhodobým 

růstem důchodu a bohatství na osobu, vysokou úrovní urbanizace, prudce klesajícím 

nebo relativně malým počtem obyvatel v zemědělství…“)33, „ není pro polyarchii ani 

nezbytná, ani postačující.“ 34 Dahl uvádí příklady, kdy se polyarchie rozvinuly, aniž by 

byla přítomná MDP společnost ( Indie) a naopak příklady zemí s MDP společností, kde 

polyarchie absentuje ( Tchaj-wan v 80. letech).   

V kontextu mého tématu však otázka zní: existuje země, kde by se polyarchie 

mohla rozvinout bez MDP společnosti? Jinými slovy, lze souhlasit s tvrzením, že 

občanská společnost není nutnou a předběžnou podmínkou demokratizace státu? 

Ačkoliv dosažení plnohodnotné MDP společnosti před samotnou demokratizací je spíše 

utopií, určitého stupně rozvoje musí společnost jistě dosahovat, aby mohlo dojít 

k demokratizaci státu, protože preference demokratických postupů je nezbytnou 

podmínkou. Lze tedy zjednodušeně říci, že občanská společnost je nezbytnou 

podmínkou pro demokratizaci, přičemž pro úspěšné dokončení demokratizace je 

nezbytný další vývoj směrem k definici MDP společnosti.  

Z definice MDP společnosti však vyplývá ještě jedna podmínka, a to je bohatství 

společnosti.  Každý režim disponující bohatstvím má reálné šance nějakou dobu 

fungovat, přestože až distribuce tohoto bohatství mezi členy společnosti udržuje 

stabilitu režimu. Už v roce 1959 Seymour Martin Lipset upozornil na fakt, že „ čím víc 

se nějakému státu daří, tím má větší šanci, aby si uchoval demokracii.“ 35 Adam 

Przeworský a Fernando Limongi spočítali, že pokud je roční příjem na obyvatele pod 

1500 dolarů, je životnost režimu 8 let. Šanci na 18 let fungování podle nich mají režimy 

v zemích s příjmem do 3000 dolarů, a příjem nad 6000 dolarů stanovuje 

pravděpodobnost pádu režimu na 1: 500. 36 Tomu statisticky odpovídá fakt, že 

“úmrtnost“ režimů v chudých zemích se pohybuje kolem 60 %. Tvrzení ekonomů, že 

                                                 
32 Stejně jako v jiných bodech i zde by se dal Dahlův termín MDP společnost zaměnit s obecným 
chápáním zavedeného pojmu občanská společnost, což je další příklad toho, co bývá Dahlovi vyčítáno, 
tedy zavádění nových pojmů tam, kde existují ´staré´, nicméně nelze popřít, že Dahl svůj termín 
specifikuje jednoznačným způsobem, činícím jej jednoduchým pro interpretaci a praktickou aplikaci na 
rozdíl od ´starých´pojmů zatížených nánosy různých významů. Dahlův přístup bychom mohli nazvat až 
fenomenologický.  
33 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s. 228.  
34 Dahl,R. Demokracie a její kritici .s. 229. 
35 Lipset, S.M. Some Social Requisities of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. 
American Political Science Review 53. 1959.s.75. 
36 Przeworski, A.- Fernando Limongi. Political Regimes and Economic Growth. Journal of Economic 
Perspectives 7: 51-69. 
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´všechno dobré jde ruku v ruce´, a že se tedy skrze zabezpečení ekonomického růstu dá 

zabezpečit i politická stabilita, se sice často používá jako tradiční moudrost,  nicméně 

mnoho odborníku tyto závěry odmítá či je doplňuje o další nezbytné podmínky.37  

Další z podmínek pro vznik, udržení a stabilitu polyarchie je otázka vnitřní 

rozmanitosti státu. Jinak řečeno, Dahl se domnívá, že : „ polyarchie je podstatně méně 

častá v zemích se značným subkulturním pluralismem.“ 38 Dahl analyzuje situaci, kdy 

velká polarita mezi přítomnými subkulturami způsobuje konflikt takového rázu, že 

vyvolává obavy jedné či druhé skupiny o svou existenci či o kontinuitu vývoje, což je 

typickým problémem  tzv. nových demokracií.39 Řešením pro státy vnitřně rozdělené 

může být za určitých okolností konsociační demokracie, jejíž podmínky definuje A. 

Lijphard. 40 Především pokud jsou elity nakloněny tomu spolu jednat, může vzniknout 

poklidná koexistence přítomných subkultur jako je tomu v Belgii či Švýcarsku. Nelze 

však opomenout, že takové situaci napomáhá, pokud je stát malý rozlohou – příkladem 

opaku může být Nigérie, kde se přítomné subkultury na obrovském území kříží 

takovým způsobem, že to znemožňuje stabilní existenci téměř jakéhokoli systému 

včetně těch nedemokratických.  

Dalším působícím a mnohdy opomíjeným faktorem je počet přítomných 

subkultur; existence dvou může být méně příznivá než existence tří až čtyř, kde může 

docházet k vzájemného pokrývání odlišností způsobem, který nakonec tmelí, jako tomu 

bylo například v Nizozemsku. Pokud se tedy subkultury křížově liší například 

náboženstvím a politickým přesvědčením, můžou se tyto polarity vzájemně anulovat. 

Jinak řečeno:„ Příslušnost občanů k více skupinám modifikuje požadavky, které tyto 

skupiny předkládají.“ 41  Nebezpečnější situace pochopitelně nastává, pokud se naopak 

odlišnosti násobí a dochází tak k polaritě zásadního rázu. To pak znemožňuje 

                                                 
37 Například takzvané nezasloužené bohatství se ukázalo zejména v afrických státech  jako přítěž pro 
zavedení demokratického zřízení, protože vedlo spíše ke koncentraci než k distribuci moci.  Z toho 
můžeme odvodit další podmínku pro fungování MDP, totiž že ve společnosti musí být přítomné různé 
společenské vrstvy, zejména silná střední třída. Samotná korelace mezi výší HDP a stabilitou režimu je 
tedy zavádějící. Vztahem mezi ekonomickým růstem a legitimitou režimu se zabývám i v kapitole o 
institučním inženýrství.  
38 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.s. 232. 
39 Ve smyslu termínu používaného  Prof.Dr. M. Novákem.in.  Novák, M. Jakou demokracii pro nové 
demokracie? Konsensuální model, efektivita a kulturně homogenní země.  Brno: MPÚ 2001. 
40 Nověji Lijphart,A. Democracy in the Twenty-first Century: Can We be Optimistic? NIAS 2000. 
http://www.nias.knaw.nl/en/new_3/new_1/new_2/18Uhlenbeck.pdf cit. 2008-01-05.  Více viz kapitola 
Instituční inženýrství po přechodu.  
41 Svensson, P. Teorie demokracie. Brno: CDK 1995.s. 160. 
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politickým stranám formulovat své programy dostatečně široce a kompromisně a 

vyhrocuje to konflikt i na politické úrovni.  

Za téměř rozhodující pro stabilitu polyarchie pokládá Dahl předposlední 

podmínku, totiž přesvědčení politických aktivistů. Pokud se političtí aktivisté trvale a 

dlouhodobě shodnou na tom, že instituce polyarchie jsou pro vývoj země nejpříznivější 

a podporují je, pak je legitimita systému téměř neochvějná, byť by se většina 

obyvatelstva neshodovala na konkrétních prostředcích, jak polyarchie dosáhnout a jak ji 

provádět. Tento bod je úzce spojen s otázkou politické kultury, tedy částí MDP 

společnosti. Vývoj politické kultury je dlouhodobý proces, o kterém si nelze 

představovat, že se naplní během několika let po demokratizaci. Protože je však 

politická kultura jedním z nejviditelnějších měřítek MDP společnosti, není radno brát 

její vývoj na lehkou váhu.  

Poslední podmínka, otázka absence zahraniční kontroly nebo vlivu, je na první 

pohled zcela jednoznačná, ale při hlubším zamyšlení narazíme na řadu dilemat. 

Pochopitelně by se chtělo říci, že zahraniční kontrola není žádoucí, v první řadě zcela 

jistě odporuje koncepci suverénních států. V praxi však najdeme příklady jak 

podporující, tak odporující tomuto tvrzení. Zahraniční kontrola jistě v mnoha případech 

zhatila naděje státu na přechod k demokracii, ať už šlo o notoricky známé případy 

v rámci Sovětského svazu či o diskutabilní působení Spojených států v zemích Střední a 

Jižní Ameriky. Nemusí však jít jen o vliv za použití ozbrojených donucovacích 

prostředků, ekonomický vliv je také zbraní. 42 Na druhé straně tu však máme zkušenost 

kolonizace, která přes rozporuplný etický rozměr přinesla některým oblastem nové 

šance skrze budování demokratických institucí správy a zanechání dědictví práva, jako 

tomu bylo například v Indii.  

Pokud je tedy zahraniční intervence vedena státem demokratickým, je snad 

ospravedlnitelná, přestože tu máme další složité otázky jak mezinárodního práva, tak i 

etické. Přesto je nejblíže pravdě tvrzení, získávající v kontextu dějin až cynický nádech, 

že: „ skutečnost, že vládnoucí země je sama polyarchií, však nezaručuje, že bude 

podporovat polyarchii v jiné zemi. Politika vládnoucí země bude pravděpodobně silněji 

                                                 
42 Současné působení Číny v Africe přes deklarace dobrých úmyslů směrem ke stabilizaci regionu skrze  
ekonomické posílení a nové obchodní šance bude mít jistě různé dopady, ale zřejmě nelze očekávat jako 
důsledek  zázračné politické ozdravění regionu.  
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ovlivňována strategickými, ekonomickými a geopolitickými úvahami než nějakým 

upřednostňováním demokracie.“  43  

V tomto bodě lze podotknout, že se Dahl řadí mezi skeptiky ohledně možnosti 

široké implementace demokracie, respektive polyarchie, jak jsme toho svědky 

v poslední době, kdy se demokratické zřízení vykládá jak lék na všechny neduhy. 

Nepochopení odlišností a předběžných podmínek fungování demokracie může vést 

k eskalaci už tak složitých konfliktů v nových demokraciích. Stručně řečeno : „ protože 

větší počet méně rozvinutých zemí  je nejen postižen subkulturními spory, ale postrádá 

také ostatní velmi příznivé podmínky, jejich vyhlídky na rozvoj trvalé polyarchie jsou 

dost mizivé.“ 44 Z  výčtu podmínek pro vznik, rozvoj a stabilizaci polyarchie tedy Dahl 

vyvozuje, že počet polyarchií bude zřejmě v příštích letech víceméně stabilní, přičemž 

největší pravděpodobnost přechodu je v zemích se společností blížící se MDP 

společnosti. Jak bylo naznačeno, dosažení MDP společnosti je však natolik dlouhodobý 

a složitý proces, že není reálné očekávat v nejbližších letech významnou změnu v počtu 

polyarchií.  

Liberální demokracie, respektive polyarchie, jak jsme si ji nyní definovali podle 

jednotlivých kritérií, je ideálním cílovým bodem přechodů k demokracii. Splnění všech 

podmínek je jistě náročným úkolem a cesta k jejich naplnění skrývá mnohá úskalí. To, 

zda se tohoto úkolu podaří dosáhnout či ne, je dáno kombinací několika faktorů, jejichž 

identifikace bude tématem další kapitoly. Liberální demokracie je však pouze jedním 

z možných výsledků přechodů. Dahlův koncept polyarchie bude v kontextu tématu mé 

práce užitečný zejména pro hodnocení těch výsledků přechodů, kdy proces 

demokratizace nebyl zcela úspěšný.  

                                                 
43 Dahl, R. : Demokracie a její kritici. s. 239. 
44 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s. 236. 
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2. Přechody k demokracii 

Tuto kapitolu bych si dovolila otevřít parafrází Przeworského teze, že výsledkem 

´odchodu´ z nějakého nedemokratického režimu nemusí být nutně ´vchod´do 

demokracie. 45 Očekávání spojená s politickými změnami režimu se musí setkat 

s podmínkami vhodnými pro opravdové otevření a potencionální přechod k demokracii. 

Ani pak však není vyhráno. V kapitole o afrických přechodech bude ukázáno, že 

konsolidace nového režimu vyžaduje další dávku úsilí, spojeného s vhodným 

institučním inženýrstvím. Předtím, než se budu věnovat  tomuto tématu, je však třeba 

vyjasnit samotný přechod k demokracii. Bylo už zmíněno, že povaha odstraňovaného 

režimu hraje jednu z hlavních rolí. Stejně důležité jsou však strategie použité aktéry 

v různých fázích přechodu. Pouze některé postupy vedou k demokracii, mnohé změny 

však vyústí v tzv. hybridní režimy.  

Procesy, vedoucí ke změně režimu a určující další vývoj politického režimu, 

jsou z hlediska politické vědy zkoumány relativně krátce. Téma přechodů je spojeno 

s pochybnostmi, zda vůbec existují nějaké jednotné, identifikovatelné vzorce. Tyto 

pochyby podporuje fakt, že k teoretickým snahám zachytit vývoj během přechodu 

existuje řada výjimek a snaha klasifikovat tyto výjimky poskytuje práci dalším autorům.  

Začátek teoretického výzkumu přechodů  se obvykle zasazuje do 70. let 20. 

století. 46 Právě v tomto období došlo k některým překvapivým politickým zvratům. 

Ačkoli může převládat dojem, že změny režimu probíhají spíše směrem k než od 

demokracie, v roce 1973 došlo v Chile k pádu demokracie, a to přes 150 let 

demokratické tradice47, což se stalo jedním z důležitých impulsů pro zkoumání 

přechodů a změn režimů. Podrobná analýza nejen této události, ale i dalších případů 

změn politických režimů pomohla stanovit faktory, které jsou určující pro průběh a 

výsledek změn režimů. Při hodnocení působení těchto faktorů je třeba mít na paměti, že 

                                                 
45 Slovy Sartoriho: východ automaticky neznamená vchod.  
46 Za ´učebnice´tranzitologie lze považovat díla: Rustow, D.: Transitions to Democracy. 1970; Linz, J.-
Stepan,A.: The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration, 1978; O 
´Donell, G.- Schmitter, P.: Transition from Authoritarian Rule: Tentative Colnclusions about Uncertain 
Democracies; Schmitter, P.-Karl,L.: What Democracy is…and is Not.1991.; Huntungton, S.: The Third 
Wave: Democratization in the Late Twentieth Centrury. 1991; Linz, J.-Stepan,A.: Problems of 
Democratic Transition and Consolidation.1996.  
47 Tato na první pohled nepříjemná výjimka je vysvětlitelná také tím, že právo volit nebylo součástí celé 
150-ti leté tradice a právě rozšíření volebního práva, respektive to, že tato základní podmínka demokracie 
nebyla součástí celého vývoje, byla jedním z destabilizačních faktorů.  
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podmínky přechodu se v každé zemi mění v závislosti na dalších okolnostech. Proto to, 

co mohlo působit jako stabilizační prvek režimu, se může stát příčinou jeho zhroucení.  

Jak bylo řečeno, při studiu přechodů je kladen důraz zejména na způsob 

odstranění starého režimu, tedy na role, které při něm sehráli aktéři, a strategie, které 

zvolili. Průběh procesu bývá často zachycen pomocí dvou os, osy liberalizace a osy 

demokratizace. Liberalizace znamená především to, jakou účast na politickém životě a 

mocenském rozhodování má opozice, demokratizaci bychom mohli do jisté míry 

ztotožnit s mírou politické participace. Pokud se tyto dvě osy pokusíme dát do 

vzájemného vztahu a zachytit jejich účinek na proces přechodu, můžeme říci: „ 

Liberalizace spočívá v otevření autoritářského systému z iniciativy dosavadních vládců 

a vede k formě omezeného autoritářství a mírné diktatury ( dictablanda), demokratizace 

naproti tomu může zahrnovat i momenty, kdy jsou dosud uplatňovány značné restrikce 

na svobodné počínání aktérů, a může vyústit v omezenou ( tvrdou) demokracii ( 

democratura).“ 48  Jak bude později ukázáno, mezi liberalizací a demokratizací nemusí 

být příčinný ani jiný vztah. Liberalizace může být dokonce pro stabilitu demokratického 

politického systému významnější než demokratizace.49 Věnujme se však nejprve 

kategorizaci nedemokratických režimů a způsobu jejich odstranění.  

2.1 ´Odchod´z režimu 

Bod zlomu, historicky zviditelněný revolučními ohni či politiky promlouvajícími 

z tribun, předchází vření uvnitř přechodového kotle, které  může mít nejrůznější 

podobu. Při snaze předpovědět výsledek můžeme sledovat různé modely a koncepty, 

pravděpodobně nás však výsledek stejně překvapí. Než přejdu k faktorům ovlivňujícím 

přechod, upozornila bych nejprve na tzv. riziko zpětného determinismu 50, které nás 

vede k domněnce, že A znamená automaticky B, protože tomu tak bylo v jiných 

analyzovaných případech, nebo protože se to tak ze zpětného zrcátka dějin jeví. To, jaký 

bude mít nakonec jednání aktérů výsledek, zda povede k otevření režimu směrem 

k demokracii, k polootevření ve formě hybridního typu režimu či se obloukem uzavře 

                                                 
48 Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994.s. 32. 
49 Najdeme jistě mnoho příkladů států, kde je umožněna účast, nikoli však soutěž, tedy opozice ( současné 
Rusko), opozice bez účasti je  však spíše výjimkou. Příkladem může být situace, kdy je politická elita sice 
rozrůzněná, ale stále uzavřená jako v režimech sultánského typu. 
50 Termín použil Reinhard Bendix, citováno in: Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. 
Praha: SLON 1994.s.54. 
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do autoritativního režimu, bývá tajemstvím i pro samotné aktéry, přestože většina z nich 

do vlamování se do vývoje režimu přistupuje s vlastní vizí žádoucího výsledku.  

Raymond Aron tuto skutečnost vyjádřil slovy, že lidé sice sami vytvářejí své dějiny, ale 

dějiny, které vytvářejí, neznají.  

2.1.1 Povaha odstraňovaného režimu 

V žádné studii o přechodech k demokracii se neobejdeme bez analýzy 

odstraňovaného režimu, protože jak už bylo řečeno, výsledek přechodu je ovlivněn 

několika faktory, z nichž za rozhodující považujeme zejména podobu odstraňovaného 

režimu, opozice a strategických aktérů v něm. Při definici povahy odstraňovaného 

režimu si na pomoc můžeme vzít typologii J. Linze 51, který na odlišení demokratických 

od nedemokratických režimů použil osu s koncovými body demokracie a totality. 52 J. 

Linz oběma těmto pólům ponechává jejich výlučnost a soustředí se na politickou praxi, 

kdy se režimy pohybují v prostoru mezi těmito póly.  

Každý režim se dá u Linze charakterizovat pomocí tří dimenzí, pohyb mezi nimi 

pak definuje umístění režimu na ose. Jedná se o stupeň politického pluralismu, stupeň 

ideologie a politickou participaci, doplňován bývá ještě charakter vůdcovství. Na 

základě tohoto členění pak Linz rozlišil tyto režimy:53 

 

1. Diktatura 

2. Totalitní režim 

3. Tradiční režim 

4. Autoritářský režim 

 

Klasifikace režimů J. Linze nám umožňuje na základě kontrastních příkladů a 

definic dvou krajních typů identifikovat autoritářský režim jako takový, kde na rozdíl od 

                                                 
51 Linz,J.: Totalitarian and Autoritarian Regimes.1973; Linz,J. Totalitarian and Autoritarian Regimes. 
With a Major New Introduction. Lynne Rienner Publishers 2000 
52Termín demokracie byl již koncepčně objasněn, chápeme ji jako nedosažitelný ideál a v praxi 
používáme pojem liberální demokracie či polyarchie. Definovat termín totalita není jednoduché už z toho 
důvodu, že panuje nesoulad v tom, zda se jedná o trvalý rys lidské povahy, projevující se od začátku 
historie, nebo o věc moderní doby, spojenou se vznikem masové společnosti, modernizací a unifikací 
jedince. 
53 Linz,J. Totalitarian and Autoritarian Regimes 2000. in.: Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a 
praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2006.s. 32-34.  
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totalitarismu chybí vůdčí ideologie, společnost není totálně mobilizovaná a existuje 

omezený pluralismus. Státní moc má sice formálně vymezené hranice, avšak reálně 

pevně stanovené nejsou. Je zřejmé, že tyto charakteristiky splňuje mnoho politických 

režimů, které jsou navzájem jinak velmi odlišné, a proto Linz vytvořil novou 

kategorizaci autoritářských režimů, zahrnující následující typy:54 

 

I. Byrokraticko-vojenský autoritářský režim:  

 Z příkladů lze uvést Perónovu Argentinu v letech 1946 – 1955. Jak vyplývá 

z označení, typické je úzké propojení armády, byrokracie a státu, kdy žádné 

další skupině není umožněna participace na moci. Často se objevuje 

pragmatismus v kontrole moci, kdy podmínky udržení moci se mění podle 

potřeby. K tomu patří možnost tzv. soft monarchismu, tedy nástupnictví. 

V současnosti se tomuto typu blíží Barma.  

II. Organicko- etatistický autoritářský režim: 

 V tomto režimu má stát exkluzivní roli a je přítomen silný korporativismus. 

V praxi to znamená, že přístup k moci je uzavřen stejně jako v předchozím 

režimu, nicméně kontrola moci probíhá přes jiné struktury. Příkladem je 

Salazarovo Portugalsko v letech 1926-1974. 

III. Mobilizační autoritářský režim v postdemokratických společnostech: 

 Jelikož k příkladům patří kromě Chile v turbulentních 70. a 80. letech také 2. 

československá republika, máme charakteristiku tohoto režimu o něco 

usnadněnou. Je zřejmé, že režim se opírá o kritiku předchozího 

demokratického režimu, přičemž je také typické, že ke zhroucení 

demokratického režimu došlo jaksi ´zevnitř´- demokracie v těchto státech 

nebyla dostatečně stabilní. Ačkoli  je přítomná politická mobilizace obyvatel 

země, ideologie obvykle přítomná není, a režim má spíše sekulární charakter.  

Tento typ režimu, i když ne v čisté podobě, byl také součástí politického 

vývoje v subsaharské Africe. 

IV. Mobilizační autoritářský režim ve společnostech, jež nově nabyly nezávislost ( 

postkoloniální)  

 Vznik tohoto režimu souvisí s rozpadem koloniální správy, malou 

ekonomickou rozvinutostí a často také nejednotným náboženským konceptem, 

                                                 
54 Linz,J. Totalitarian and Autoritarian Regimes. With a Major New Introduction. Lynne Rienner 
Publishers 2000. 
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respektive s dalšími komplexními problémy státu, kde došlo k pokusu o 

zavedení demokracie. Protože je často přítomen kult vůdce, dochází ke změně 

ve struktuře moci. 55 Je zřejmé, že jde v převážné většině o subsaharské státy, 

ale patřily sem také země jihovýchodní Asie jako např. Kambodža.  

V. Rasová a etnická demokracie 

 V těchto režimech existují dvě separované skupiny – jedna, na kterou se 

vztahují obvyklé principy pluralitní demokracie ( více či méně), a druhá, které 

je toto privilegium upřeno na základě rasy či etnické příslušnosti. Tato skupina 

nemá přístup k moci a je podřízena rozhodnutím privilegované skupiny. 

Samozřejmým příkladem je apartheid v letech 1948-199, problematičtějším 

pak USA do 60. let a Izrael do počátku 90. let. 

VI. Defektní a předtotalitní režim 

 Jedná se o určitou vývojovou fázi totality, případně neúplné zavedení.56 

Příkladem budiž Německo v letech 1933-1936, Sovětský svaz 1921-1924.  

VII. Posttotalitní autoritářský režim 57  

 Pokud se rozpadnou základní mýty a ideologie, režim se soustředí už jen na 

technologii moci a v ekonomické oblasti stát ztratí kontrolu, ztrácí režim 

schopnost dělat totalitu totalitou. K tomu došlo typicky ve většině 

komunistických států po polovině 50. let, tedy smrti Stalina a následné 

destalinizaci. Tyto režimy tedy navazují vědomě na předchozí režim, ale ve 

slabší podobě.  

Pro účely mé práce bych doplnila ještě Linzovu kategorii sultanistických režimů, 

ve kterých „vládce používá svou moc bez omezení na základě vlastního rozhodnutí, 

které je nezatížené pravidly nebo doporučeními ideologie nebo názorového systému.“ 58 

K této kategorii se vrátím v kapitole o afrických nedemokratických režimech.  

                                                 
55 Tento typ režimů je politology, zabývajícími se touto specifickou oblastí, označován jako 
neopatrimoniální režimy.  
56 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006.s. 34. 
57 Tento typ se člení dále, více in: Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi.s.34. 
58 Linz,J. Totalitarian and Autoritarian Regimes. With a Major New Introduction. Lynne Rienner 
Publishers 2000.s.151. 
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Jak už bylo uvedeno, konceptů zabývajících se rozčleněním nedemokratických 

režimů je vícero, ke klasickým patří také  typologie S. Huntingtona59, která bývá často 

citována pro svou přehlednost a snadnou interpretaci. Huntington rozlišuje režimy 

jednoduše řečeno na základě toho, jak snadno se od nich ´odchází´. Na základě tohoto 

kritéria pak odlišuje systém jedné strany, kdy vládnoucí politická strana má monopol 

moci a opírá se o ideologii, díky níž ovládá celou společnost. To je také jeden z důvodů, 

proč se od těchto režimů přechází obtížně, navíc je typické, že při přechodu elity starého 

režimu přechází do funkcí v novém režimu, což následně může vyvolávat dohady o 

legitimitě nového režimu a případně celý proces destabilizovat, pokud nedojde 

k řádnému vypořádání se s minulostí.  

Dalším typem je vojenský režim, kde armáda jakožto instituce drží moc. Tyto 

režimy často samy proklamují svou dočasnost, ale pochopitelně  od moci neodchází o to 

raději. Pokud se už tak stane, může být výsledkem přechodu osobní diktatura či v Africe 

neopatromoniální režim. Osobní diktatura je také třetím a posledním typem režimu, pro 

který je charakteristická moc zosobněná jedním charismatickým vůdcem. Z tohoto 

režimu obvykle vede cesta takříkajíc ´přes mrtvoly´, tudíž buď smrtí vůdce či násilným 

převratem.  

Ačkoli jednotlivé definice nedemokratických režimů už v sobě obvykle obsahují 

jistou nápovědu, jak by mohlo probíhat jejich případné ukončení,  přesto není možné od 

nich jednoduše vést pomyslnou přímku ke konkrétnímu výsledku přechodu. Jak uvádí 

Georg Sørensen: „ Předběžné podmínky stanovují jeviště; tvoří scénu, na které aktéři 

hrají. Tyto předběžné podmínky však nemůžou předpovědět, zda aktéři vytvoří 

demokracie či ne, ale mohou poskytnout určité informace o tom, jaký druh výsledku 

můžeme od hráčů očekávat. “ 60   

2.1.2 Způsob ukončení režimu 

Bylo řečeno, že na způsob přechodu má vliv typ režimu, od kterého se přechází, 

ale jsou to také aktéři a strategie, které použijí, co ovlivňuje zásadním způsobem 

výsledek. Nebudu se jim však věnovat samostatně, ale v rámci koncepcí zabývajících se 

                                                 
59 Huntington,S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. London: University of 
Oklahoma Press 1991.  
60 Sørensen, G. Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World. Aarhus: 
Westview Press 1998.s.27. 
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způsobem ukončení režimů. V následujícím textu představím ty, které považuji za 

nejvíce relevantní ve vztahu k tématu mé práce. Každý autor upřednostňuje ve své 

koncepci jiné rozhodující faktory, což mi umožňuje ilustrovat různé dimenze přechodů 

a jejich podíl na výsledku přechodů.   

Snad nejčastěji uváděná je klasifikace A. Stepana, 61 který taktéž  upozorňuje na 

fakt, že lepší než termín přechod je lepší používat termínu ukončení režimu. Stepan 

rozlišuje osm způsobů přechodů, a to podle tlaku působícího zvenčí či zevnitř 

studovaného režimu, přičemž tlak zvenčí lze zasadit do kontextu druhé světové války a 

druhé vlny demokratizace.  

I. Vnitřní restaurace po dobytí z vnějšku :  Tento typ ukončení režimu se váže na 

fakt, že dochází k obnovení poměrů, které v zemi byly před okupací či 

diktaturou. Pokud jsou splněny další podmínky (zejména jde o změny, kterými 

země prošla a jaké na ní zanechala památky),  a nebyla výrazně narušena  

kontinuita přerušeného demokratického vývoje,  pak je šance na návrat 

k demokratickému režimu.62   

II. Vnitřní přeformulování: V tomto případě došlo ke zhroucení předchozího 

režimu přispěním vnitřním faktorů, jako je například kolaborace s okupantem. 

V důsledku toho je ukončení takového režimu mnohem rizikovější než 

předchozí případ, často se uvádí pravděpodobnost strukturálních změn 

systému. 63  

III. Zvnějšku nastolené monitorování: pod tímto lehce kostrbatým označením se 

ukrývá situace, kdy demokratické mocnosti vojensky porazí nedemokratický 

režim a nastolí zde demokracii z pozice síly, což je spojeno s diskreditací 

předchozího režimu a následně problematickou legitimitou demokracie. 64 

IV. Redemokratizace zahájená zevnitř: pro tento způsob ukončení režimu je 

důležité, že na rozdíl od předchozích způsobů vychází motivace ke změně 

                                                 
61 Linz, J.-Stepan,A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: John Hopkins 
University Press 1996. Taktéž v Dvořáková, V.-Kunc,J.: O přechodech k demokracii.s. 54-58. Ženíšek, 
M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi.s.62-65. 
62 Klasickými případy je Belgie či Dánsko po druhé světové válce. Například Dánsko se během války a 
okupace jaksi zapouzdřilo, aby ochránilo ekonomiku země i obyvatelstvo co nejvíce před válečnými 
ztrátami, což zahrnovalo i zvláštní vztah k okupantovi, který nelze označit za kolaborantství, ale ani za 
boj – přes nesporné výhody tohoto přístupu je i dnes toto téma v dánské společnosti téměř tabu, 
poznamenané zvláštním studem. 
63 Příkladem je Francie a Řecko po druhé světové válce. 
64 Příkladem je Německo a Japonsko po druhé světové válce. V současném kontextu lze hovořit o 
podobnosti v případě svržení režimu v Iráku. 
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zevnitř režimu, protože se držitelé moci domnívají, že své zájmy budou 

prosazovat lépe za jiných podmínek. To bývá spojeno se snahou získat pro své 

jednání větší legitimitu a proto může dojít k postupné liberalizaci. V tomto 

případě samozřejmě existuje riziko, že výsledkem jednání bude v důsledku 

nutných kompromisů nějaký typ hybridního režimu. Iniciátoři těchto změn 

mohou být podle Stepana trojího druhu: civilisté, armáda z pozice držitele 

moci, a naposled armáda z pozice součásti moci. Ačkoli se tyto podtypy 

pochopitelně liší, ve všech třech případech je nesmírně důležité a pro výsledek 

rozhodující, jak dalece bude změna režimu vnímána ve společnosti jako 

žádoucí a zda bude společnost jako celek nakloněna demokracii jako 

alternativě.65  

V. Ukončení režimu tlakem společnosti: v tomto případě, jak název napovídá, je 

rozhodující síla opět vycházející zevnitř společnosti, ale zdola. Tomuto typu 

ukončení režimu se obvykle nedávají velké šance na prosazení trvalých 

demokratických změn, protože opozice bývá nekoordinovaná, a proto jí chybí 

síla a tlak na dokončení změn a přechod k demokracii. 66 

VI. Pakt mezi politickými stranami: v tomto případě je hybatelem změny opět 

opozice, ale již koordinovaná, tvořící široký opoziční názorový proud schopný 

vyjednávat podmínky vedoucí k demokracii. Jako spojitá podmínka se obvykle 

uvádí proklamovaná snaha opozice svým jednáním zabránit krvavému 

způsobu řešení konfliktu, což jejímu hlasu dodává ještě větší sílu. Důvody, pro 

které se tomuto způsobu dává největší šance na úspěch, budou rozebrány 

později. Podstatné je, že jednání s podporou široké veřejnosti je jedním 

z nejvhodnějších způsobů přechodu, také vzhledem k budoucím prospektům 

takto nastoleného demokratického režimu.  

VII. Organizovaná násilná revolta koordinovaná reformními stranami: jak z názvu 

vyplývá, iniciativu v tomto případě přebírají reformní křídla starého režimu. 

VIII. Revoluční válka vedená marxisty: výsledkem této přeměny jsou zásadní změny 

ve společnosti, avšak legitimita takovéto změny je pochybná. Revoluce jako 

                                                 
65 Příkladem budiž přechod ve Španělsku.  
66 Uvést lze Ukrajinu v roce 2004. Tento typ ukončení režimu by odpovídal i situaci v Československu či 
Polsku, zde ale narážíme na problémy vyplývající z hlubší specifikace přechodu. Mnoho odborníků 
namítá, že podobný název je zavádějící, protože masa sama o sobě nemá organizační schopnost nutnou 
k ukončení režimu a v pozadí se obvykle děje poněkud odlišná hra. 
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způsob ukončení režimu patří spíše minulosti, avšak i nedávná minulost 

přinesla některé nové příklady.67 

Stepanova klasifikace je významná svou snahou postihnout pokud možno 

všechny možné varianty, přestože sám Stepan uznává, že v praxi je běžná spíše 

kombinace několika typů ukončení režimů. Abychom si Stepanovu klasifikaci shrnuli, 

můžeme říci, že zatímco první tři typy ukončení režimu jsou spojeny se silou či 

válečným stavem a patří spíše minulosti, dalších pět typů můžeme rozlišit podle toho, 

zda iniciativa vyšla zevnitř či zvnějšku režimu, respektive zda aktéři byli z řad režimu či 

opozice. Rozhodující pro průběh ukončení režimu pak je, zda jako strategii zvolí 

jednání či sílu, přestože takto jednoznačně jsou aktéři a strategie dáni do vztahu až 

v jiné koncepci, kterou zmíním později.  

Samuel Huntington68 se zabýval jak už zmíněným rozčleněním režimů, od 

kterých se odchází, tak samotným způsobem ukončení režimu. Ve své klasifikaci 

používá termíny odvozené od osudu elit, přičemž rozhodující jsou pro něj vztahy mezi 

představiteli starého režimu a představiteli opozice. V obou skupinách aktérů můžeme 

rozlišovat radikály a umírněné, přičemž jednání mezi nimi je možné teprve ve chvíli, 

kdy obě strany pochopí, že se nedokáží navzájem zničit. Jinak řečeno, hra s nulovým 

součtem, kdy vítězství jedné strany je prohrou druhé, je už nereálná, protože režim 

v této fázi ztratil schopnost opozici umlčet, a opozici obvykle schází koordinovanost a 

prostředky na přebrání moci. Každá ze stran má k dispozici jiné prostředky, jak hájit své 

zájmy, a ve chvíli, kdy obě strany přistoupí na jednání, jasně převažují zisky z takového 

řešení situace nad jakýmkoli jiným řešením, kterým by ostatně mohl být často jen 

krvavý a ozbrojený konflikt. 

  V případě transformace, tedy  prvního typu ukončení režimu podle Huntingtona, 

hraje iniciační roli vládnoucí elita, která zahájí hluboký proces reforem. Důvodem je 

kombinace faktorů - může to být neudržitelnost starého režimu z ekonomických či 

jiných důvodů či snaha elity zajistit si lepší způsob prosazování svých zájmů v novém 

režimu. Přispět ke změně může i mezinárodní tlak, přestože v takovém případě bývají 

změny jen optické. Často se jako důvod uvádí také neochvějná víra představitelů 

                                                 
67 Uvést můžeme revoluci v Gruzii z roku 2003 či z Ukrajiny z roku 2004. Vývoj v těchto zemích však 
napovídá, že revoluce zde nevedla k demokracii, spíše k přechodnému režimu, jehož další vývoj se může 
ubírat více směry. 
68 Huntington,S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. London: University of 
Oklahoma Press 1991. 
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starého režimu v to, že lidé se svobodně rozhodnou jejich režim dále podporovat, daná 

jejich odtržeností od reality. Pochopitelně bývají často zklamáni.  Tento způsob 

ukončení režimu má obvykle delší časový průběh a ozbrojené síly sice hrají velkou roli, 

ale úroveň násilí je relativně nízká, stejně tak participace mas. 69 Nelze také říci, že by 

se přechodu účastnily všechny rozhodující politické síly. Typická je kontinuita se 

starým režimem daná kompromisním způsobem přechodu, což ve svých důsledcích 

může vést k problematické legitimitě nového režimu. Přesto je vysoká šance, že novým 

režimem bude režim demokratický.70 Rozhodující v transformaci jsou tedy elity starého 

režimu, jinými slovy v tomto případě je režim stále silnější než opozice. Důležité však 

je, že v elitách režimu převažují reformátoři a v opozici umírnění aktéři. 71 

Druhým typem je nahrazení72, což bychom mohli označit jako eufemistický 

výraz pro svržení či zhroucení režimu. Hlavní roli hrají aktéři z řad opozice. Opozici je 

možné označit za antisystémovou, protože jejím cílem je narušení stávajícího režimu a 

nastolení nového. Bližší charakteristika nahrazení je přesně opačná od předchozího 

typu. Přechod probíhá v krátkém časovém úseku s vysokým stupněm násilí, přestože 

armáda nezaujímá významnější postavení. Typická je většinová participace mas a 

diskontinuita mezi starým a novým režimem. Rozhodující je tedy opozice, a to zejména 

její radikální aktéři, s podporou mas, přičemž strategií je použití síly, což lze i na 

základě dalších výše uvedených bodů označit za revoluční způsob ukončení režimu. 

Režimní reformátoři jsou v tomto případě jen slabými hráči.  

Třetím typem je tzv. transplacement73, neboli sjednaný přechod, kdy aktéři 

pochází jak z řad starého režimu, tak z řad opozice. Rozhodující je, aby aktéry byli z řad 

starého režimu reformátoři a z řad opozice umírnění. Příčinou ochoty k vzájemnému 

jednání je fakt, že ani jedna strana si není jista tím, zda má opravdu navrch a zda je 

schopna protivníka zničit. Ve chvíli, kdy je jednání zahájeno, se zúčastnění aktéři 

                                                 
69 Protože koncepčně tomuto typu přechodu odpovídá také reformátorský model Leonarda Morlina, 
některé další charakteristiky transformace jsou víceméně společné, přestože převzaté. 
70 Příkladem budiž přechod ve Španělsku pod vedením Juana Carlose či v perestrojka M. Gorbačova 
v Sovětském svazu. 
71 Na tento model lze použít i termín přechod shora.Tento termín používá pro podobné charakteristiky G. 
di Palma, který považuje takto sjednaný přechod za nejlepší, přestože se může ukázat být morálně 
problematickým.  
72 Zde je možné uvést příkladem Řecko v roce 1974. 
73 Zde je možné použít opět příkladu španělského přechodu či Polska. Španělský případ je jedním z 
typických příkladů nejednoznačnosti, jak je možné přechody klasifikovat. V tomto případě je rozhodující 
časová fáze přechodu, o které hovoříme.   
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z obou stran dostávají zájmově na stejnou stranu barikády a proti nim stojí zastánci 

tvrdé linie z řad starého režimu stejně jako radikální opozice. Tím jsou síly vyrovnané. 

Stejně jako v případě jiných kompromisů, i zde je pro nový režim typické přecházení 

starých elit do nových či staronových struktur, do pozic často garantovaných už během 

jednání. Tento fakt může být sice příčinou určitých obtíží při konsolidaci nového režimu 

a z hlediska etického rozhodně není ideálním způsobem vyrovnání se s minulostí, na 

druhé straně to není tak vysoká cena za pokojný přechod.  

Na základě tohoto krátkého představení Huntingtonovy koncepce lze říci, že 

rozhodující pro ukončení režimu je jednání mezi aktéry, přičemž to, do jaké kategorie 

bude nakonec přechod spadat a jak bude úspěšný, ovlivňuje zejména to, do jaké míry 

jsou tato jednání úspěšná. 74 Pokud bychom chtěli zde uvedené modely ukončení režimů 

vymezit vůči sobě navzájem, Stepan odvozuje svou klasifikaci v první řadě od směru 

tlaku na změnu, zatímco Huntington už tematizuje osud elit, respektive interakce mezi 

zúčastněnými aktéry. Výslovná tematizace vztahu mezi aktéry a strategiemi je však 

typická až pro další koncepce, které nyní uvedu.  

2.1.3  Pakty a strategie  

Největší šanci na úspěch mají takové způsoby ukončení režimu, kdy aktéři jsou 

umírnění v prostředcích a koordinovaní v jednání, přičemž je nezbytné, aby aktéři 

pocházeli nejen z řad opozice, ale i ze starého režimu. V případě, že je režim natolik 

uzavřený, že nepřipouští opozici ve vlastních řadách a sankce za případný příklon 

k reformě je příliš vysoká, jen těžko pak dojde k ukončení režimu. Taktéž situace, kdy 

´lid´svrhne svého vládce, je prakticky nemožná, pokud je režim dostatečně silný a 

kontroluje prostředky ozbrojené moci. Je také zřejmé, že rozhodující jak pro začátek, 

tak pro výsledek přechodu je legitimita starého režimu, přestože jak uvádí V. 

Dvořáková a J. Kunc, teprve existence alternativy vede ke změně režimu.75 Režim může 

zůstat dlouho ´zamrzlý´, ačkoli už ani sami vůdci v něj nevěří. Pokud je však ztráta 

legitimity režimu zapříčiněna vojenskou porážkou, pak nutně dochází ke změně.  

 

                                                 
74 Přestože Lze se setkat také s názorem, že jednání není odlišujícím faktorem typů přechodů, naopak je 
přítomno vždy, tudíž lze všechny přechody označit za sjednané, jak tvrdí např. A. Przeworski.  
75 Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994.s. 59. 
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Model přechodů T. L. Karlové a P. Schmittera76 vyniká svou grafickou 

přehledností a jednoduchostí aplikace, přičemž zvolený způsob prezentace modelu 

umožňuje znázornit i případy, jinak nutně tvořící výjimku z kategorie. Zároveň autoři 

jako první klasifikovali také přechody ve střední a východní Evropě. Na rozdíl od jiných 

koncepcí, které se snaží zachytit vliv socioekonomických faktorů či mezinárodního 

prostředí, Karlová se Schmitterem kladou hlavní důraz na jednání aktérů, respektive na 

vztah mezi aktérem a jeho zvolenou strategií. 

 

Tabulka 2: Karl, T.L.- Schmitter, P.C – Způsob ukončení režimu 

      STRATEGIE 

    kompromis síla 

  elity PAKT  VNUCENÍ 

         

AKTÉŘI       

         

     

  masy REFORMA   REVOLUCE 

Zdroj: Karl, T.L.- Schmitter, P.C. Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. 
International Social Science Journal No 129, 1991. 

 

V rozích použité tabulky najdeme příklady přechodů, opět pouze modelové. 

Strategií může být multilaterální jednání na straně jedné, na straně druhé to je pak 

použití násilí, ať už se jedná o použití ozbrojených složek či pouliční boje. Iniciativa 

může vycházet jak z elit starého režimu, tak ze zdola, od mas, opozice a různě 

organizovaných vyloučených skupin. Jak je vidno, mezi všemi póly je dostatek prostoru 

na různé variace použitých strategií a zúčastněných aktérů. Z tabulky je také čitelné, že 

v případě paktu jsou aktéry elity starého režimu a jejich strategií je kompromis. 

Výsledkem tohoto jednání může být pokojný přechod, ovšem opět s problematickou 

legitimitou z důvodu nezbytnosti přijímání kompromisů designovaných hlavně pro 

staronové elity.77 Výsledkem tedy snadno může být nějaký hybridní režim, přestože u 

                                                 
76 Karl, T.L.- Schmitter, P.C.: Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe, 
International Social Science Journal 1991, 129.in: Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi.s. 
73. 
77 Příkladem může být Venezuela v roce 1958. 
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paktu jako způsobu přechodu se uvádí nejvyšší pravděpodobnost vzniku 

demokratického zřízení.  

V případě reformy je zvolená strategie stejná, pouze ji iniciují masy, což je také 

slabinou tohoto typu přechodu. Lze namítnout, že masa sama o sobě nic neprovede, 

čímž by se tabulka na této ose zdeformovala. Jak uvádí Dvořáková a Kunc: „ Jde právě 

o to, aby existovalo vědoucí a obratné politické vedení celého procesu, skuteční 

strategicky i takticky uvažující a cítící vůdcové, schopní přesvědčit jak autoritářské síly, 

aby přijaly demokratizaci, tak i opozici, aby se smířila s určitými hranicemi.“78  Pokud 

přesto v rámci uvažování o modelových případech akceptujeme možnost, že masa 

přinutí elity k pokojnému přechodu, nastává otázka, jak by se v praxi takto 

transformované režimy udržely. Pokud stejně jako Karlová a Schmitter obrátíme 

pozornost k Latinské Americe, je zřejmé, že přechod reformou málokdy vede ke 

kýženým výsledkům. Do této kategorie však autoři řadí i případy Polska nebo naší 

sametovou revoluci. Z těchto dvou příkladů je zřejmé, že termín ´masa´ by si zasloužil 

podrobnějšího výkladu. 

V případě revoluce je nasnadě, že strategií je síla a aktivita vychází zdola, od  

oněch problematických ´mas´. Ačkoli z historie 18. a 19. století známe mnoho příkladů 

revoluce vedoucí ke kvalitnějšímu systému než byl ten předchozí, nedávná historie ani 

současný vývoj nezachycují úspěšné příklady tohoto typu přechodu. O skutečných 

aktérech a úspěšnosti různých tzv. barevných revolucí posledních dob lze jistě 

polemizovat. Funkční model demokracie jako výsledek revoluce není příliš reálné 

očekávat, jelikož zde absentuje jednání, nezbytné k ustanovení institucí nového režimu. 

Posledním modelovým typem je vnucení, kdy elita se silou rozhodne prosazovat změnu 

režimu. I v tomto případě nezbývá mnoho prostoru pro jednání, a tudíž nelze ani 

v tomto případě očekávat stabilní výsledky. 79  

Z empirických dat vyplývá, že nejpravděpodobnějším úspěchem končí takové 

přechody, které iniciovala elita starého režimu a jako strategii zvolila kompromis. Zda 

bude výsledkem konsolidovaná demokracie pak záleží na dalších faktorech. 

Rozhodující však je, že starý režim připustil možnost změn, a přestože si mohl v novém 

režimu garantovat některé posty, z dlouhodobého hlediska takovýto přechod nejméně 

                                                 
78 Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994.s.75. 
79 Jako příklad lze uvést Ateturkovo Turecko. 
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narušuje kontinuitu vývoje. Jako vždy se právě to může ukázat být nakonec prubířským 

kamenem.  

Tomuto tématu se podrobně věnoval Samuel Valenzuela, který podobnou situaci 

označil jako perverzní institucionalismus. 80 Tato perverze ve smyslu vkomponovávání 

starých způsobů do nového pořádku sice usnadňuje přechod v okamžiku zlomu, později 

však brzdí konsolidaci demokracie. Jak zmiňuje Dvořáková a Kunc,81 různé 

zakladatelské dohody, vymezující prostor, ve kterém budou vzájemně garantovány 

zájmy všech zúčastněných hráčů ( s garantovaným právem na účast), jsou při vytváření 

nového pořádku nezbytné, přestože nedemokratické. Struktury moci tak zůstávají 

obvykle příliš nezměněné, naopak vytváření nových by mohlo destabilizovat celý 

proces. Otázkou dohod bývá zejména garance nějakého podílu na moci, otázka kontroly 

ozbrojených sil, a pochopitelně také záruka beztrestnosti konkrétních představitelů 

starých elit. Jinak řečeno, „ aktéři potřebují mít záruku, že se budou všichni chovat 

smluveným způsobem.“82  

Strategie vedoucí nejčastěji k demokracii lze definovat jako kompromisy vedené 

shora a zahrnující všechny politické aktéry. Co je však možná důležitější a zatím nebylo 

výslovně zmíněno je fakt, že utvářené dohody jsou v podstatě obsahově nejasné. V této 

souvislosti bych zmínila poměrně nový koncept strategické nejednoznačnosti. To, co je 

rozhodující, je totiž konsensus na změně, který je přijatelný zejména díky ´strategické 

nejednoznačnosti´. Tento termín je použit ve stati Strategická nejednoznačnost a 

politická změna v postkomunistické Evropě od politických analytiků španělského 

ministerstva obrany Palomy Arana a  José-Miguel Palaciose.83 Tito autoři strategickou 

nejednoznačností označují strategii zvolenou při přechodech ve střední a východní 

Evropě a definují ji jako „..uváženou vágnost ohledně konečných cílů, jež jsou 

sledovány.“ 84 Při těchto přechodech bylo totiž zejména  v jejich počátcích odlišující, že 

zvolily ´otevřený konec´- bylo jasně řečeno, od čeho se odchází, ale nikoli co je cílem. 

                                                 
80 Valenzuela tuto kategorii odvodil od studia přechodu v Chile a proto se jeho definice perverzní 
institucionalizace hodí opravdu spíše pro režimy Latinské Ameriky. Jeho koncepce  poukazuje zejména 
na oblasti svěřené výhradně armádě či armádě podřízené do míry nezvyklé v demokratickém státě. Přesto 
se jeho termín hodí pro souhrnné označení situace, kdy výsledkem kompromisů při přechodech jsou právě 
jisté instituční  ´perverze´. 
81 Dvořáková, V.-Kunc,J.: O přechodech k demokracii.s.68. 
82 Weisová, Š, : Teorie mezinárodních režimů, Mezinárodní vztahy 2/2002. s. 53. 
83Arana, P.- Palacios, J.-M. Strategická nejednoznačnost a politická změna v postkomunistické Evropě. 
Úvodní nástin . Středoevropské politické studie 2003. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=164  cit. 
2008-02-14. 
84 Arana, P.- Palacios, J.-M. Strategická nejednoznačnost a politická změna v postkomunistické 
Evropě.2003. 
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Pochopitelně z hlediska teorie přechodů takovou situaci dobře známe, koncept 

strategické nejednoznačnosti ji však místo nezamýšlené nutnosti označuje za úmyslnou 

a nutnou. Podstatou strategické nejednoznačnosti je, že stejně jako v případě jakékoli 

jiné široké názorové koalice je třeba ji nechat natolik otevřenou, aby se s jejími obsahy a 

cíly mohlo ztotožnit maximum účastníků a tím se minimalizovaly případné střety.      

Strategická nejednoznačnost umožňuje také dlouhodobou flexibilitu v definici 

cílů v tom smyslu, že čím delší doba uplyne od bodu zlomu, tím více tento přístup 

umožňuje zužovat vymezení cílů směrem k demokracii, aniž by došlo k přerušení 

kontinuity přechodového vývoje. Jinak řečeno, konsensus tak zůstává, přestože jeho 

obsah se v čase mění: „ Podle Cotarela můžeme rozlišit ´první konsensus´ ( na 

minulosti), ´druhý konsensus´ ( na prozatímních pravidlech hry), a ´třetí konsensus´( na 

konečných pravidlech hry), kterých…se velkou měrou dosahuje praktikou strategické 

nejednoznačnosti.“  85  

Situace při přechodech je obvykle nepřehledná co se týče vlivu jednotlivých 

aktérů, kdy každý z nich věří, že jeho cíle nejsou přímo ohroženy, případně že své cíle 

uskuteční v dohledném horizontu. Poté, co dojde k ´odzkoušení´ demokratických 

pravidel hry při prvních volbách, je situace téměř rozhodnuta. Ti, co jsou s výsledkem a 

vývojem nespokojeni, již obvykle ztratili legitimitu tento vývoj zvrátit, a ti spokojení 

hlouběji implementují demokratická pravidla, aby si zajistili dosažení svých cílů. „ 

Tímto způsobem se dosahuje demokratické konsolidace a následného opuštění 

strategické nejednoznačnosti, která přestává být potřebná.“ 86  

Koncepce Adama Przeworského87, kterou v této kapitole použiji jako poslední 

přístup ke studiu přechodů, pracuje v podstatě také se strategickou nejednoznačností, 

přestože ne takto formulovanou. Przeworski ve svém schématu demokratizace a jejích 

fází vychází z teorie her, kdy cílem hráče je maximalizace zisku a minimalizace 

nákladů. Teorie her nám říká, že určité formy lidského jednání jsou trvalé a 

předvídatelné, což zachycuje například známé Nashovo ekvilibrium, kdy presumpcí je, 

                                                 
85 Arana, P.- Palacios, J.-M. Strategická nejednoznačnost a politická změna v postkomunistické Evropě. 
Úvodní nástin . Středoevropské politické studie 2003. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=164  cit. 
2008-02-14. s. 3. Přestože obsah prvního konsensu v této citaci je sporný, zejména jeho zařazení na ose, 
lze se shodnout na myšlence, že obsah konsensu se v čase mění.  
86 Arana, P.- Palacios, J.-M. Strategická nejednoznačnost a politická změna v postkomunistické 
Evropě.2003. 
87 Przeworski, A. Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and 
Latin America. Cambridge: Cambridge University Press 1991. 
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že žádný z hráčů nemůže dosáhnout zlepšení své situace změnou strategie, když ostatní 

si tu svoji zachovají.   

Pokud  se tyto předpoklady snažíme aplikovat na něco tak komplexního jako je 

přechod k demokracii, který lze chápat také jako součet jednání zúčastněných aktérů, 

narážíme logicky na problém, že teorie her vychází z konceptu přísné racionality, 

zatímco přechod k demokracii je vždy ojedinělý a neopakovatelný. Jinak řečeno, v teorii 

her záleží do jisté míry i na počtu opakování, zatímco při přechodu nemáme větší počet 

opakování k dispozici. V politické praxi by také k přechodu za předpokladu čisté 

racionality nikdy nedošlo, vždy musí někdo lhát nebo se splést. Přesto, pokud 

ponecháme stranou tuto námitku, lze vyjít z předpokladu, že cílem všech zúčastněných 

aktérů bude minimalizace vlastní újmy. Při aplikaci Nashova ekvilibria 88 je pak zřejmé, 

že jedinou možností, jak cíle dosáhnout za okolností, kdy hráči navzájem neznají své 

strategie, ale předpokládají své cíle, je kompromis. Kompromis přijatý za těchto 

okolností nebude ani pro jednu stranu tou nejvýhodnější možností, nicméně zachová 

racionalitu jednání a přinese rovnováhu v uskutečnění zájmů hráčů. 

Przeworského schéma je v podstatě grafickým znázorněním a zachycením všech 

možných variant, které umožňuje kombinace aktérů a strategií. Lze jej chápat jako 

přehled cest, odboček a křižovatek, kterými se s příslušnými následky lze ubírat. 

Z hlediska výše uvedených teorií toto schéma reaguje na fakt, že přechod začíná 

obvykle z obou směrů, zezdola i shora a typická je strategická nejednoznačnost 

provázející jednání aktérů a vytvářející tak ´organizovanou nejistotu, ve které jsou jistá 

jen pravidla hry´.89   

Základem pro definici Przeworského schématu přechodu jsou dvě fáze 

přechodu,  liberalizace a demokratizace a vztah mezi aktéry a jejich strategiemi. 
                                                 
88  
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- tzv. vězňovo dilema vyjadřuje situaci, kdy není možné zlepšit svou situaci změnou strategie, 

když druhý zúčastněný si zachová tu svou 
- v teorii o přechodech to znamená, že předpokládáme-li racionální chování všech aktérů, je 

možné vytvořit model přechodu na základě tohoto ekvilibria 
89 Przeworski, A.: Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eas-tern Europe and 
Latin America. Cambridge 1991 
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Liberalizaci můžeme chápat jako rozšíření práv pod dohledem starých elit, respektive 

jejich reformátorské části, aniž by však jejich cílem byla demokracie. K liberalizaci 

vede určité názorové rozštěpení uvnitř starého režimu, čímž se otevírá možnost pro 

zapojení skupin mimo oficiální elity. V této fázi je však ve návrat ke starým pořádkům 

stále možný a vývoj závisí na tom, jakou strategii aktéři zvolí, přičemž přechod 

k demokracii lze označit za zvolení špatné strategie ze strany starých elit.90 Jak uvádí 

Dvořáková a Kunc91, v lidové řeči pro fázi liberalizace existuje výstižný termín 

´prekabátenie´, tedy převlékání kabátů starých elit ve snaze odstranit zastánce tvrdé 

linie v režimu a částečným otevřením režimu získat lepší možnost prosazování svých 

zájmů. V podstatě je tedy cílem změna poměru sil uvnitř režimu. Na následujícím 

schématu můžeme vidět rozdělení aktérů, jak jej používá nejen Przeworski: 

Schéma 1: Przeworského aktéři přechodu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je vidno, aktéry jsou z řad starého režimu zastánci tvrdé linie a reformátoři či 

liberalizátoři, z řad opozice pak radikálové a umírnění. Ve chvíli, kdy starý režim stojí 

na první křižovatce, zda režim otevřít a umožnit liberalizaci, je rozhodující, kdo má 

v elitách starého režimu převahu. Pokud liberalizátoři usoudí, že jejich pozice budou 

garantovány nejlépe zachováním statu quo, vznikne status quo diktatura. Pokud 

přistoupí k oddělení od tvrdého křídla, záleží na dalším rozhodnutí společnosti. Přijetím 

                                                 
90 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006 .s.79. 
91 Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994.s. 82. 
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podmínek nabízených liberalizátory a kooptací do stávajících struktur se potvrdí 

strategie zvolená na začátku liberalizátory a vznikne rozšířená diktatura. Společnost se 

může rozhodnout dále rozšiřovat takto vzniklý prostor a organizovat se na autonomním 

základě. V tomto bodě dochází k rozhodujícímu okamžiku: pokud liberalizátoři reagují 

represí, výsledkem je buď zúžená diktatura nebo povstání jako reakce na represi. 

Jediným možným směrem, jak se přes tuto křižovatku cest dostat k přechodu, je situace, 

kdy se liberalizátoři spojí s reformátory resp. umírněnými ze strany opozice, přičemž 

ani jedna strana nemá navrch. Tyto možnosti jsou zachyceny v dalším schématu: 

Schéma 2: Przeworského koncepce liberalizace 

 

Zdroj: Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994, s. 86 

Przeworského koncepce přechodů tedy poskytuje čistě pragmatické vysvětlení 

demokratizace vycházející z oboustranné kalkulace zájmů zúčastněných aktérů. Pokud 

struktura preferencí všech aktérů je taková, že převažuje preference vítězství nad ztrátou 

a preference ztráty nad svržením, tedy taková strategie, která minimalizuje újmy, pak je 

šance na úspěšnou demokratizaci. Zatímco tedy liberalizátoři preferují rozšířenou 

diktaturu před status quo diktaturou a status quo diktaturu před přechodem, struktura 
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preferencí občanské společnosti je raději přechod než rozšířenou diktaturu a raději 

rozšířenou diktaturu než status quo diktaturu. Aby se preference zkombinovaly směrem 

k přechodu, je nezbytná oboustranná racionalita aktérů. Na druhé straně v prostředí čisté 

racionality by byl přechod nemožný, protože by ekvilibriem byla rozšířená diktatura.  

Důvody vedoucí k přechodu označuje Przeworski za psycho-sociologické. Jinými slovy: 

„ Mám podezření, že kdyby strana bývala věděla, co je ve vzduchu, nesvolila by 

k volbám; kdyby opozice bývala předjímala, co se může stát, nebyla by dělala ústupky.“ 
92 Toto schéma tedy do teorie her zapojuje i chybnou kalkulaci či reakci na falešné 

signály, čímž se odlišuje od jiných statických konceptů.  

Po fázi liberalizace následuje fáze demokratizace, která  nemá jasně stanovený 

začátek, může probíhat dokonce souběžně s liberalizací. Tuto fázi však definuje to, že 

skupiny dříve vyloučené z politického rozhodování jsou do procesu jednání nejen 

připuštěni, ale jsou i aktivními hráči.  Demokratizace znamená jednání o pravidlech hry, 

tedy o podobu institucí v novém režimu a o roli aktérů v něm. Stále zde funguje 

rozlišení na radikály a umírněné v řadách opozice a zastánce reforem a zastánce starého 

pořádku z řad původního režimu. Jak už předchozí vývoj naznačil, nutně dochází 

k propojení těchto skupin tím způsobem, že umírnění z obou táborů stojí na jedné straně 

proti radikálům z obou původních táborů. V podstatě jde o schodu nad tím, že 

demokracie vzešlá z přechodu je nutně výslednicí politických jednání a kompromisů a 

nezačíná ´na zelené louce´. V této fázi se také opoziční blok začíná štěpit podle svých 

reálných zájmů, což je podstatou plurality v demokracii.  

To, jak se zájmy aktérů z dvou původních bloků budou v této fázi křížit, je 

rozhodující pro úspěšný vývoj. Jednání, jehož výsledkem je přechod, s sebou nese 

nezbytně určité vzájemné garance moci, jejichž výsledkem je tzv. demokracie se 

zárukami.93 V instituční podobně nového režimu se to projevuje jasně například 

v prvních, tzv. zakládajících volbách, kde bývá například určitý počet míst garantován 

elitám starého režimu. Přestože tyto záruky obvykle vydrží ještě kratší dobu než na 

kterou byly navrženy, jejich relikty se v nových režimech objevují i nadále a tvoří 

závažnou otázku budoucí konsolidace demokracie. Otázkám institučního inženýrství po 

přechodu k demokracii se budu věnovat v odpovídající kapitole, z hlediska koncepce 

                                                 
92 Przeworského komentář k přechodu v Polsku. Przeworski 1992:122, in. Arana, P.- Palacios, J.-M. 
Strategická nejednoznačnost a politická změna v postkomunistické Evropě. Úvodní nástin . 
Středoevropské politické studie 2003. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=164  cit. 2008-02-14. 
93 Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994. s. 94. 
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strategické nejednoznačnosti lze však už nyní říci, že situace, kdy je při jednání o 

novém či staronovém institucionálním rámci nejasný poměr sil, je nejvhodnější 

pro umírněnost navrhovaných řešení a sklon ke kompromisu.  

 Jak bylo řečeno na začátku této kapitoly, existuje několik různých koncepcí 

přechodů k demokracii, a každá z nich se zaměřuje  na jiné faktory. Představení těch 

nejzákladnějších z nich považuji za nezbytné pro pochopení různých problémových 

aspektů demokratizace. Než přistoupím k hodnocení výsledků přechodů, zastavím se 

ještě krátce u tématu jednotlivých fází přechodů. Přestože  někteří autoři, mezi nimi 

Dvořáková a Kunc, nejsou jednoznačně přesvědčeni o možnosti rozfázování 

přechodového cyklu, aniž bychom se dopustili zpětné determinace, je možné pro shrnutí 

uvést jeden možný způsob.  

D. Rustow 94 rozlišil v přechodech  přípravnou, rozhodující a uvykací fázi. 

V přípravné fázi se objevuje nespokojenost a tlak na změny, aniž by cílem byla 

jednoznačně demokracie. Opozice se začíná formovat a také postupně spolupracovat 

s vládními elitami. Pohnutkou pro jednání je oboustranné vědomí, že se není možné 

navzájem zničit. Výsledkem této fáze je uspořádání prvních svobodných voleb. 

V rozhodující fázi se odkrývají různá dosud tabuizovaná témata, čímž začíná proces 

vyrovnání se s minulostí. Na politické úrovni se čím dál více prosazují demokratické 

postupy řešení konfliktů neboli akt konsensu. 95 Ve fázi uvykací celá společnost přebírá 

demokratické principy řešení konfliktů a upevňuje se institucionální rámec, což by mělo 

být zakončeno přijetím demokratické ústavy. Z hlediska výše uvedených koncepcí lze 

říci, že během těchto fází dochází k postupné redukci strategické nejednoznačnosti ve 

prospěch jasně definovaných demokratických principů. Tímto shrnutím se dostáváme ke 

konci přechodu a začátku demokratické konsolidace.  

2.2   Hodnocení výsledku přechodu 

Jak už bylo několikrát řečeno, přechod od režimu, ač máme tendence jako 

výsledek implikovat konsolidovanou, přinejhorším hybridní demokracii, může mít tolik 

výsledků, kolik je kombinací působících faktorů. Rozhoduje jak podoba režimu, od 

                                                 
94 Rustow, D. Transition to Democracy. In: Comparative Politics, n. 2, pp. 337-363.1970. 
95 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006.s. 78. 
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kterého se přechází ( viz klasifikace J. Linze96), tak způsob samotného přechodu ( viz 

klasifikace A. Stepana97). Podobu přechodu ovlivňují jak vnější, tak vnitřní faktory, 

přičemž autoři, snažící se o klasifikaci a modely přechodů, mohou klást větší důraz buď 

na vnější faktory ( částečně Stepan98 i Huntington99), či na vnitřní faktory jako je 

interakce mezi aktéry a jejich strategiemi ( viz Karlová a Schmitter100). Snahou o 

zachycení dynamiky přechodů se vyznačuje model A. Przeworského 101, který také 

oproti konceptům, zdůrazňujících nahodilost a nepředvídatelnost přechodů klade důraz 

na racionalitu aktérů, která za pomoci teorie her umožňuje identifikovat rozhodující 

okamžiky přechodů a možné výsledky. Význam jednotlivých aktérů shrnuje J. Linz: „ 

Samotná přítomnost osobnosti s jedinečnými kvalitami a vlastnostmi –Charlese de 

Gaulla, například – může být ( pro přechod a demokracii) rozhodující a nelze ji 

předpovědět žádným modelem.“ 102 Přechod samotný lze zachytit v několika fázích, 

které již byly za pomoci A. Przeworského103 a D. Rustowa104 definovány. Zbývá otázka, 

jak vymezit ukončení přechodu.  

Už bylo řečeno, že rozhodujícím a měřitelným kritériem demokracie jsou volby, 

respektive jejich podoba. Při zkoumání stupně konsolidace je přitom třeba mít na mysli, 

že ani úspěšné dokončení přechodu k demokracii není zárukou budoucí demokratické 

konsolidace. Jinak řečeno, „ demokratizace je komplexní a neurčitý proces s otevřeným 

koncem, ve kterém se účastníci učí a definují, co je a co není demokracie“.105 Obecně 

lze konsolidaci považovat za dovršenou, pokud existují demokratické politické 

instituce, zejména tak, jak je vymezuje teorie polyarchie, a tyto jsou také dodržovány.   

                                                 
96 Linz,J.: Totalitarian and Autoritarian Regimes.1973, příp. Linz,J. Totalitarian and Autoritarian 
Regimes. With a Major New Introduction. Lynne Rienner Publishers 2000.  
Linz ,J- Stepan,A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America and Post- Communistic Europe. Baltimore: John Hopkins University Press 1996. 
98 Linz ,J- Stepan,A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America and Post- Communistic Europe.1996. 
99 Huntington,S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. London: University of 
Oklahoma Press 1991. 
100 Karl, T.L.- Schmitter, P.C.: Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe, 
International Social Science Journal 1991, 129. 
101 Przeworski, A.: Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eas-tern Europe and 
Latin America. 1991. 
102 Linz.,J.-Stepan,A. (eds): The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and 
Reequilibration.s.5. 
103 Przeworski, A.: Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eas-tern Europe and 
Latin America. 1991 
104 Rustow, D. :Transition to Democracy. In: Comparative Politics, n. 2, pp. 337-363.1970 
105 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006.s.82. 
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J. Linz a A Stepan106 určili tři podmínky, které musí být splněny, aby bylo 

možno považovat demokracii za konsolidovanou. Tyto tři podmínky lze také chápat 

jako naplnění tří dimenzí- behaviorální, subjektivní a ústavní dimenze.107 Rozhodující 

podle těchto autorů tedy je, aby samotná existence státu nebyla zpochybňována zevnitř 

ani zvenčí a aby politická elita vládla demokraticky, a to na základě svobodných voleb. 

Je tedy jednoduše řečeno nezbytné, aby nejen politická elita, ale i veřejnost vnímali 

demokracii jako „ the only game in a town“.108 Podobně definuje konsolidovanou 

demokracii také A. Przeworski.  

Podle německého politologa Klase von Beymeho109 existují čtyři podmínky 

konsolidace demokracie a tři indikátory konsolidace. Na konstituční úrovni je 

konsolidace dovršena, je-li přijata demokratická ústava a je-li také naplněna. Na úrovni 

systému zprostředkování zájmů a systému politických stran to znamená, že existuje 

pluralitní a soutěživý stranický systém s ustálenou podobou, stejně tak systém 

zprostředkování zájmů by měl být víceméně přehledný. Co se týče neformálních aktérů 

jako je armáda či církev, musí také podporovat demokratický režim. Nejdéle trvá 

konsolidace na úrovni občanské společnosti, uvádí se doba trvání až čtyři generace. Co 

se týče indikátorů konsolidace, podle Beymeho se musí konat nejméně dvoje svobodné 

volby, měla by poklesnout názorová fluktuace voličů a nové poměry musí být široce 

akceptovány, což znamená i to, že dochází ke střídání politických elit, a to i vevnitř 

politických stran. 

Další otázkou je otázka minulosti. To, jakým způsobem přechod proběhl, je 

jedním z rozhodujících faktorů při budování nového demokratického systému. Jinými 

slovy, pomalá a sjednaná změna režimu je sice nejbezpečnějším způsobem přechodu, 

zároveň však brání vyrovnání se s minulostí. Je zde přítomno několikero 

problematických aspektů, mezi nimi samozřejmě na prvním místě morální otázka, zda 

je možné jednat s těmi, kdo starý režim udržovali. V tomto bodě jsou však političtí 

realisté zajedno – někdy je třeba “ zacpat si nos“.110 Duverger toto dilema popisuje jako 

možnost vyjádření názorů nebo vyjádření vůle; zatímco vyjádření názorů je volba pro 

                                                 
106 Linz ,J- Stepan,A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America and Post- Communistic Europe.1996. 
107 Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi.s.82. 
108 Linz, J.-Stepan,A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation.s.5. 
109 Beyme, K.von. Transition to Democracy in Eastern Europe, London: Palgrave Macmillan 1996.  
110 Podobně se vyjádřil V. Bělehradský v článku o italské politice- při volbách bylo třeba si “zacpat nos“ a 
volit ty, kdo byli aspoň prosystémoví, ačkoli by za jiných okolností byly jeho politické preference 
odlišné. 
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to, co je žádoucí, vyjádření vůle je volba toho, co je možné. Jediné dospělé řešení je 

druhá možnost.  

Posledním aspektem je právní kontinuita, která při sjednaných přechodech bývá 

zachována, což má své výhody i nevýhody. Jedním z účelů zachování právní kontinuity 

je bezesporu to, aby měly elity z řad starého režimu garantovanou beztrestnost, 

respektive v takové situaci platí, že k prokázání viny je třeba prokázat porušení 

tehdejšího zákona. Cenou za nenásilný převrat či přechod je tedy nepotrestání viníků. 

Přestože v rozhodujících chvílích je jasné, jak řešit toto dilema, později to může vést 

k problémům s vlastní legitimitou nové demokracie. Volba mezi demokracií a 

spravedlností tedy zůstává tak trochu Sofiinou volbou. 

Přesto je zřejmé, že to, co tvoří národní identitu a občanskou společnost, je právě 

vědomí sdílené budoucnosti. Lze proto tuto kapitolu zakončit optimisticky: „ Právě ve 

sjednávaných přechodech k demokracii, v kulatých stolech či jiných institutech 

dřívějších protivníků, je obsaženo pochopení minulosti jako společného břemene, a tedy 

i jediné vyhlídky na společné soužití v budoucnosti.“ 111 Jak tedy vypadají výsledky 

přechodů k demokracii v datech?  

2.3   Demokracie ve světě 

Tématem této podkapitoly bude shrnout výsledky přechodů podle empirických 

dat a vyčlenit ty případy, kdy demokratizace nebyla zcela úspěšná, kterým se pak budu 

dále věnovat. Ačkoli v optice dnešního světa se může zdát, že se demokracie jako 

uskutečnitelný ideál  valí přes celou planetu, přesto statistika k podobnému optimismu 

neopravňuje. ´Vláda lidu´ se však definitivně stala jakousi Matrou, společnou všem 

moderním vládcům a vůdcům, včetně těch autoritativních. Jaká je však skutečnost?   

Můžeme připomenout, že zatímco v roce 1860 z celkového počtu 37 států by se 

za demokratický dal označit jeden, 112 na přelomu 70. a 80. let 20. století to bylo už 

kolem 36 %.  113  V roce 1990 bylo z celkového počtu 192 států demokraciemi 65 států, 

tedy necelých 34 %114.  Devadesátá  léta však přinesla zásadní zvrat, neboť už v roce 

                                                 
111 Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994. s.119. 
112 Dahl, R. O demokracii. Praha: Portál 2001.s.14. 
113 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006. s. 6. 
114 Dahl, R. O demokracii.s.14 
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1995 se tento nepříznivý poměr obrátil a za demokracie, přestože ne plné, se dalo 

považovat 63 % států.115 Tato čísla můžeme vložit do přehledné tabulky:  

 

Tabulka 3: Ženišek, M. - Počet demokracií v roce 1950 a 2000 

  

Počet demokracií a lidí v nich žijících 
v roce 1950   a  2000 
 
1950 2000  1950 2000 

počet 
demokracií 22 (14.3%) 

120 
(63%) 

počet 
obyvatel 

0,7mld 
(31%) 

3,4mld 
(58%) 
 

celkový počet 
zemí 

154(100%) 
192 
(100%) 

celkový 
počet 

2,4mld 
(100%) 

6 mld 
(100%) 
 
 

Zdroj: Tracking Polity in the Twentieth Century, in: Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. 
Plzeň. s.54. 

Můžeme tedy říci, že od 90. let 20. století žije poprvé v historii přes polovina 

světové populace v demokratickém zřízení. Na přesných číslech se však pozorovatelé 

neshodnou.  Farred Zakaria například v roce 1997 uváděl, že jde o 118 zemí 

z celkového počtu 193. 116  Oproti tomu, podle dat, logiky zaměření a výzkumu 

organizace Freedom House, 117 patří mezi liberální demokracie zhruba 90 dnešních 

států, přičemž část z nich se překrývá s označením zemí v přechodu. Vedle 

monitorování situace v těchto zemích Freedom House definuje také tzv. země na 

křižovatce. 118  

Už na základě porovnání uvedených čísel se jeví jako zřejmé, že třetí vlna 

demokratizace měla nejen své vítěze, ale i poražené. Nicméně číselný údaj jako takový 

může být zavádějící, důležitá je jeho interpretace. Jaká jsou tedy kritéria vymezující 

skupinu demokratických států? Výsledků organizace Freedom House používá ve svých 

zkoumáních i Larry Diamond, který říká: „ It defines democracy, at minimum, as a 

political system in which people choose their authoritative leaders freely from among 

                                                 
115 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi.s. 6 
116 Zakaria, F. The Rise of Illiberal Democracy . Foreign Affairs. November/December 1997, s. 22-43. 
Občanský institut http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=604 cit. 2008-01-02 .s. 22-43, 
117 www.freedomhouse.org  
    www.bertelsmann-transformation-index.de ;  
118 Goehring,J.-Evenson, K.D. Nations in Transit 2006: Shifting Influences and Challenges. Freedom 
House 2006. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=44&year=2006 cit. 2007-10-16 
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cempeting groups and individuals who are not chosen by the government. “ 119 Je tedy 

zřejmé, že kritériem je otázka voleb, jak vyplývá také z koncepce Dahlovy polyarchie, 

kterou jsem zvolila jako stěžejní pro tuto práci.  

Připomeňme si, že pokud se tedy v zemi uskuteční svobodné volby, které se dále 

a pravidelně opakují a jejich výsledek je respektován nejen vítězi, ale i poraženými, pak 

můžeme podle některých autorů mluvit o demokracii. Toto tzv. minimalistické pojetí 

demokracie se dá ztotožnit také se Schumpeterovým pojetím.  Konání prvních, tzv. 

zakladatelských voleb považuje za jeden ze znaků dokončeného přechodu taky J. Linz a 

A. Stepan. 120 Řada autorů však upozorňuje na nebezpečí redukce demokracie na 

volební akt, mezi nimi Larry Diamond. Ten klade důraz na odlišení liberální 

demokracie, chránící politický a občanský pluralismus, a tzv. elektorální demokracie, 

kde občanské svobody slouží jen jako prázdný pojem, tvořící slupku kolem 

neliberálního režimu. 121 

S pojmem elektorální demokracie pracuje i již zmíněná studie organizace 

Freedom House. Její metodiku lze použít jako příklad způsobu hodnocení demokracií ve 

světě. Freedom House používá pro hodnocení 18 rozhodujících kritérií 122, kam patří 

například kritérium voleb a volebních práv, efektivní a zodpovědné vlády, míra 

občanské participace či politické rovnosti, na jejichž základě pak určuje, zda země 

splňuje definici volební demokracie ( Electoral Democracy). Na základě této metody 

výzkumu bylo k roku 2007 monitorováno na 60 zemí, přičemž skupina označená jako  

                                                 
119 Diamond,L. Thinking about Hybrid Regimes. Journal of Democracy 13, 2: 21-35.2002. 
120 Linz ,J- Stepan,A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America and Post- Communistic Europe. Baltimore: John Hopkins University Press 1996. 
121 Diamond, L. Is the third Democratization Over? An Empirical Assessement. Working paper. 
University of Notre Dame. 1997. 
122 National Governance, Electoral Process, Civil Society, Independent Media, Local Governance, 
Judicial Framework and Independente, Corruption, Democracy Rating.  
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země v přechodu zahrnuje 29 států patřících v minulosti k zemím Sovětského 

svazu. 123 

Metodika Freedom House je však také ukázkou toho, jak může být nejednotná 

terminologie zavádějící. Termín země v přechodu užívaný organizací Freedom House 

může vést  ke ztotožnění s politologickým termínem, nicméně skupina zemí, na které se 

toto označení vztahuje ve zkoumané studii, je příliš rozmanitá, než aby bylo možné 

udělat takovouto politologickou zkratku.124   

Co se týče konkrétní analýzy této skupiny, podle studie Freedom House byl 

vývoj v oblasti demokratizace příznivý zejména do roku 2006, od té doby nastává cosi 

jako fáze vystřízlivění ( „ sobering year for demokratic advances“) . Zatímco 13 států 

ze skupiny vykazuje příznivý  vývoj ve sledovaných ukazatelích, zejména jde o Albánii 

a Bulharsko, u 12 států dochází ke zhoršování ukazatelů takovým způsobem, že 

můžeme mluvit o směřování k autokraciím.125 Příkladem může být Bělorusko, 

Ázerbajdžán nebo Uzbekistán.  4 státy mají konstantní vývoj, přičemž stojí za zmínku, 

že jde zároveň o země Evropské unie.  

K další skupině zemí sledovaných Freedom House, tzv. zemí na křižovatce, patří 

na 30 států. 126 Autoři sami uvádí, že tato studie zahrnuje velký rozsah různých typů 

                                                 
123 Country Reports 2007. Freedom House. 
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=46&year=2006 cit. 2007-09-11 
 

Albania 
Armenia 
Azerbaijan 
Belarus 
Bosnia-Herzegovina 
Bulgaria 
Croatia 
Czech Republic 
Estonia 
Georgia 

Hungary 
Kazakhstan 
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124 Zejména skupina bývalých sovětských asijských republik se pohybuje na hranici toho, zda je lze 
označit jako země v přechodu, přestože metodologie Freedom House to umožňuje. 
125 Za příčinu nepříznivého vývoje lze považovat – stejně jako v mnoha afrických zemích- problém 
energetického či nerostného bohatství, díky kterému mohou tyto státy vykazovat ekonomický růst, který 
však není doprovázen upevňováním zodpovědných a nezávislých institucí. 
126 Countries at the Crossroad. Freedom House 2007. 
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=140&edition=8&ccrpage=37  cit. 2008-09-11 
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systémů: „ tradiční nebo konstituční monarchie, systémy jediné strany, jednoznačné 

diktatury, bohaté  petro- státy, a státy, kde se demokratické reformy zastavily.“127  

Ačkoli není interpretace dat organizace Freedom House jednoznačná, přesto 

z nich lze vyvodit, že počet států, kde došlo ke změně režimu, zdaleka neodpovídá 

počtu nových demokratických států. Pokud použijeme tzv. minimalistickou koncepci 

demokracie, kdy klíčovým ukazatelem jsou volby, pak je skupina zemí splňujících toto 

kritérium velmi široká. Pokud však přidáváme další kritéria podle koncepce polyarchie 

R. Dahla nebo podle koncepce L. Diamonda, skupina skutečně liberálních demokracií 

se naopak velice zúží. To, co zůstane uprostřed, je skupina států, kde se přechod 

k demokracii zasekl nebo dokonce vrátil podle pravidla: „ demokracie znamená jistá 

pravidla a nejisté výsledky. Nedemokracie znamená nejistá pravidla a jisté výsledky. 

Přechod k demokracii pak má nevýhody obojího – nejistá pravidla i nejisté výsledky.“ 
128 Skupina těchto států bude zkoumána v další části práce.  

2.4 Hybridní režimy 

„ Přechod k demokracii je proces, ve kterém jde o nahrazení nedemokratického 

režimu nějakým jiným a neurčitým režimem, který ve své výsledné podobě může mít 

charakter demokracie, nedemokracie, zmatku, revoluce nebo také občanské války. “ 129  

Uvedená citace naznačuje problém, se kterým se potýká řada politických vědců 

při hodnocení výsledku přechodu k demokracii. Ačkoli žádoucím výsledkem je liberální 

demokracie, není zdaleka nejpravděpodobnější, jak vyplývá už z výše uvedených 

koncepcí přechodů. Jednoduše řečeno, k hybridní formě vlády vede mnohem více cest 

než k demokratické formě vlády. Ačkoli definice hybridních režimů může být poměrně 
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 Walker, Ch.-Kelly,S. Ruling By Law: Ambitions And Limits Of The 21st Century Authoritarian Model. 
Freedom House 2007 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=140&edition=8&ccrpage=42 

cit. 2008-09-08 
128 Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994. přebal 
129 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006.s. 18. 
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jednoduchá: „hybridní režimy jsou formálně demokratické. Pravidla demokratické 

politické hry ani občanská práva ovšem dostatečně nerespektují, “ 130 v praxi je odlišení 

hybridního režimu mnohem složitější. Hybridy se totiž pohybují v poměrně velkém 

prostoru mezi liberální demokracií a určitým typem autoritářského režimu. Typické pro 

ně je, že přes dodržování důležitých pravidel demokratické hry dochází k deformaci 

v oblasti reálného výkonu těchto pravidel. Protože koncepce hybridních režimů je 

důležitá v kontextu mé práce, nastíním několik používaných vymezení, která také 

naznačují problémové aspekty přechodů k demokracii.  

Farred Zakaria používá pro tyto typy režimů výstižný termín neliberální 

demokracie131. Znamená to především, že v daném státě sice probíhají volby coby 

prostředek výběru vládnoucích elit, ale jsou provázeny takovými defekty, jako je 

manipulace s hlasy či nedostatečný výběr kandidátů. 132 V důsledku pak volby slouží jen 

k potvrzení vládnoucích elit a volby tak ztrácí svou funkci coby prostředku kontroly 

moci. Zatímco liberální demokracie tedy moc omezuje a rozptyluje, neliberální 

demokracie ji koncentruje a centralizuje.   

Podle Wolfganga Merkela133 se dají rozlišit tři typy hybridních režimů. 

V exkluzivní demokracii je část obyvatelstva vyloučena z účasti na politice na základě 

náboženských či rasových důvodů, v doménní demokracii má rozhodující slovo armáda, 

která má také právo veta na politická rozhodnutí demokratické vlády, a poslední typ se 

názvem i koncepčně shoduje s neliberální demokracií F. Zakarii. Na této klasifikaci lze 

vidět, jak tenká a obtížně definovatelná je hranice mezi autoritářským a hybridním 

režimem. Merkeleho exkluzivní demokracii by J. Linz označil za autoritářský režim 

rasového či etnického charakteru.   

Larry Diamond134 vymezuje dva typy hybridů, jednak elektorální, tedy volební 

demokracii, a pak pseudodemokracii. První typ klade důraz opět na volbu, ale  z důvodu 

                                                 
130 Civín, J. Empiricko-analytická tranzitologie jako “objektivní” věda. Ergo 2/2006.  
http://ff.ujep.cz/ergo/?c=28&p=58  cit. 2007-11-01. 
131Zakaria, F. The Rise of Illiberal Democracy . Foreign Affairs. November/December 1997, s. 22-43. 
Občanský institut http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=604 cit. 2008-01-02 
132 Příkladem může být Rusko, kde je při volbě  v podstatě k dispozici jen jeden kandidát. Podobně 
převážení voličů z okrsku do okrsku nelze považovat za znak demokratického volebního procesu, tento 
jen byl monitorován jak na Ukrajině, tak v Rumunsku. Za hybridní typ režimu bylo možno považovat i 
Slovensko v letech 1994-1998. 
133 Merkel,W.- Croissant, A. Formale und unformale Institutionen in defekten Demokratien. Politische 
Vierteljahresschrift.  Jg. 41, H. 1, S. 3-31 2004. 
134 Diamond, L. Is the third Democratization Over? An Empirical Assessement. Working paper. 
Universtity of Notre Dame. 1997. 
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udržení územní celistvosti dochází k porušování lidských a občanských práv.  Druhý 

typ se blíží ještě více autoritativnímu režimu. Sice zde existuje formální soutěživost 

zajištěná volbami a stranickým systémem, ale v praktické rovině se vládnoucí elita 

nemění. Kritériem je tedy otázka participace a soutěže, což nás vede opět k Dahlovým 

kritériím polyarchie.   

Poslední, koho v této souvislosti zmíním, je Guillermo O´ Donnell a jeho 

koncept delegativní demokracie.135 Typické pro tento typ hybridního režimu je přímo 

volený prezident, který má díky přímé volbě velmi silný mandát. To samo o sobě nečiní 

z režimu hybrid, nicméně v tomto případě prezident disponuje pravomocemi i 

neformálního charakteru, jako je obsazování důležitých postů delegováním. To je 

obvykle spojeno se socio-ekonomickými problémy v zemi, byť mohou být zděděné po 

předchozím režimu. Důsledkem je nízká míra demokratické konsolidace a 

institucionalizace.  O´ Donnell tento typ režimu vyvodil z empirických pozorování 

v Latinské Americe, kde často docházelo k situaci, kdy charismatický vůdce 

s postavením ´otce vlasti´ nerespektoval ústavní omezení svého mandátu a naopak vládl 

pomocí různých dekretů.  

Je zřejmé, že jednotícím znakem všech konceptů hybridních režimů je důraz na 

volby. V liberální demokracii musí být splněno několik kritérií, jak při samotných 

volbách, tak v období před a po volbách. Před samotnou volbou by měli být všichni 

občané stejně a úplně informování o alternativních politických možnostech a každý 

z nich také může přijít se svojí alternativou jako je založení politické strany za splnění 

zákonných podmínek. Při volbách musí mít každý hlas stejnou váhu a vítězí ten, kdo 

získal největší ( či relativně největší, v závislosti na zvoleném volebním systému) počet 

hlasů.  Po volbách pak vítězové voleb bez problémů nahradí dosavadní politickou elitu. 

Rozhodující tedy je, aby byl výsledek svobodných voleb všemi respektován. Lze dodat 

další upřesňující podmínky, tedy že volby se musí pravidelně opakovat a musí docházet 

k alternaci u moci.  Oproti tomu v hybridních režimech jsou volby  provázené nějakým 

defektem ať už při samotné volbě nebo při pozdějším vykonávání moci. Jinými slovy, 

dojde sice k demokratizaci, nikoli však k liberalizaci. 136  

                                                 
135 Hloušek, V. – Kopeček, L. Konsolidace demokracie a hybridní režimy – slovenský a chorvatský 
případ. Středoevropské demokratické studie 04/ 2003. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=180 cit. 
2007 – 10- 02 
136 V koncepci P. Schmittera z roku 1994 tento typ režimu nazýváme demokratura.  
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Hybridní režimy výše nastíněných typů jsou typické zejména v zemích Latinské 

Ameriky, kde k přechodu dochází často způsobem, který případné demokracii nedává 

příliš šancí na stabilizaci a konsolidaci. Oproti tomu příčinou výskytu hybridů 

v bývalých zemích Sovětského svazu je zejména přecházení starých elit do nových 

struktur. To samo o sobě může být vysvětleno také způsobem přechodu, který je často 

doprovázen jednáním a kompromisními dohodami se starým režimem. Aktéři přechodu 

v takových případech upřednostní liberalizaci bez demokratizace. 137 Co se týče 

specifičtějších geopolitických oblastí jako je subsaharská Afrika, v těchto případech je 

definice ještě obtížnější.  Obecně se pro typ autoritativních režimů vyskytujících se 

v této oblasti používá termín neopatrimoniální režimy a jejich vývoj v době přechodu 

sleduje svou vlastní cestu, která vybočuje do značné míry z modelů, jež lze vysledovat v 

´našem´civilizačním okruhu.  

Jak bylo řečeno, hybridní režimy se vyznačují určitým defektem na fungování 

režimu a vykonávání moci. To, co kromě samotného způsobu přechodu ovlivňuje, zda 

se takový defekt vyskytne, případně jak rychle se odstraní, je nepopiratelně  také tzv. 

ústavní inženýrství. Způsob, jakým se míchají ingredience potřebné pro správné 

fungování režimu, je třeba blíže zkoumat, aby výsledek neměl účinky jako koktejl 

Molotov. 

 

                                                 
137 V koncepci P.Schmittera mluvíme o tzv. dictablandě. 
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3.  Otázka institučního inženýrství po přechodu 

Přechod vedoucí k demokracii je teprve začátek dlouhého procesu konsolidace, 

jejíž průběh a úspěšnost je do značné míry závislá na institučním inženýrství. Cílem 

institučního inženýrství je dát novým či staronovým institucím pevný tvar, obsah a tvář, 

která bude demokratická. To, že to není snadný úkol, vyjadřuje už přirovnání,  že se 

vždy jedná o rebuilding ship at sea;138 fakt, že čas je nedostatkovým zbožím a vše se 

dělá za pochodu, ovlivňuje pochopitelně výsledek. Přesto je způsob, jakým budou 

nastaveny a upraveny nové instituce jedním z rozhodujících faktorů konsolidace režimu.  

Otázka po tom, jaký systém a jeho prvky jsou nejvhodnější pro konkrétní stát, 

není rozhodně novinkou. Už Aristoteles na základě zkoumání 158 ústav doporučoval 

vytvářet politický systém s ohledem na konkrétní podmínky státu, a toto doporučení 

jeho novověcí kolegové dále rozvíjejí. To, co obvykle snahy o instituční úpravy nových 

demokracií spojuje, je tzv. path dependency - vytváření institucí podle zkušeností 

z minulosti, tedy snaha zachovat co největší kontinuitu vývoje. Na druhé straně, path 

dependency  znamená také historicky dané vymezení úprav, ve kterém je možno se 

pohybovat.  

Na začátek této kapitoly bych uvedla několik možných příkladů institučního 

inženýrství. Jak poznamenal S. Huntigton, přechod neznamená jen boj o nový režim, ale 

také boj o moc v něm. Z hlediska institučního inženýrství  to znamená rozhodnutí o 

samotné podobě politického systému, tedy zda bude parlamentní či prezidentský, zda 

bude parlament jedno či dvoukomorový, zda bude volební systém spíše většinový či 

poměrný – postupně bychom se mohli dostávat na další a další úrovně. Toto 

rozhodování je ovlivněno poměrem sil starého režimu a opozice při přechodu. Je 

pochopitelné, že staré elity prosazují obvykle tzv. manipulativní politické konstrukce, 

tedy prezidentský systém a většinový volební systém, protože od účinku těchto systémů 

očekávají určitou garanci mocenských pozic. Je-li nový režim výsledkem spolupráce 

starých elit a opozice, může se to projevit v kompromisním upřednostnění 

poloprezidentského systému a smíšeného volebního systému. 139 Naopak, je-li 

                                                 
138 in: Večerník, J. Structural Tensions in the Interface between the Labour Market and Social Policy in 
the Czech Republic, Sociological Studies 04:04, Sociologický ústav AV ČR, Praha 2004. 
139 Silný prezident byl jak v Polsku, jeho pozice je stále významnější než je zvykem ve středoevropskéch 
regionu, smíšený volební systém je jak v Maďarsku, tak na Ukrajině, přestože zde nelze mluvit o novém 
režimu. 
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v silnějším postavení opozice, bude pravděpodobně prosazovat parlamentní systém a 

proporční volební systém. Jednotlivé instituční úpravy mají mezi odborníky své 

zastánce i odpůrce. Například J. Linz v článku z roku 1990 140 upozorňuje na nevýhody 

prezidentského systému. G. Sartori141 je zastáncem poloprezidentského systému a 

kritikem smíšených volebních systémů, a A. Lijphart už klasicky doporučuje svůj 

konsensuální model demokracie142, kterému se budu věnovat později. 

 Úpravy se pochopitelně týkají také nejzákladnějšího právního dokumentu státu, 

ústavy. Podle Klause von Beymeho,  předního znalce v oblasti ústavních a politických 

systémů, je konsolidace na konstituční úrovni završena až tehdy, je-li přijata a naplněna 

demokratická ústava 143. Beyme přitom uvádí čtyři možnosti, jak naložit s ústavou. 

Jednak je možné znovuzavedení ústavy platící před nástupem odstraněného režimu 

(příkladem může být Litva), přičemž cílem je zdůraznění kontinuity státnosti. Další 

možností je novelizace stávající ústavy, jak se stalo například v Maďarsku, kde byla 

novelizována ústava z roku 1949. Další možností je přijetí přechodné ústavy, k čemuž 

přistoupilo Polsko roku 1992 ( tato přechodná ústava se označovala jako tzv. Malá 

ústava), roku 1997 pak Polsko přijalo novou ústavu, což Klaus von Beyme uvádí jako 

poslední, čtvrtou možnost.  

Tématem této kapitoly však nejsou jen dílčí úpravy, ale zejména vztah mezi 

nimi. Politické systémy jsou jednotky komplexního charakteru, které lze zkoumat na 

různých úrovních. Na té nejobecnější úrovni si lze vzít na pomoc klasické členění na 

anglosaský a kontinentální typ demokracie, tedy rozlišení podle stoupenců buď 

empirického typu chování nebo racionalistického přístupu. Tohoto členění, využívaného 

hojně ve filosofii, využil i Robert Dahl a přiřadil k oběma typům určité charakteristiky 

na základě kulturně podmíněného způsobu řešení problémů.144 

  Empirický typ demokracie je stabilnější, protože v něm opozice klade důraz na 

dodržení politických a ústavních pravidel hry a udržení celkové stability. V případě 

racionalistického typu bude pro opozici prioritní dosažení cílů, čemuž  přizpůsobí i 

pravidla hry, pokud to cíle vyžadují.  V případě nutnosti hlubších politických změn tak 

                                                 
140 Linz,J.J: The Perils of Presidentialism. Lijphart, A.(ed.): Parliamentary versus Presidential 
Government.,s.118-127 
141 Sartori, G. Teória demokracie. Bratislava: Archa 1993. 
142 Lijphart,A. Democracy in the Twenty-first Century: Can We be Optimistic? NIAS 2000. 
http://www.nias.knaw.nl/en/new_3/new_1/new_2/18Uhlenbeck.pdf  cit. 2008-01-05 
143 Beyme, K.von. Transition to Democracy in Eastern Europe, London: Palgrave Macmillan 1996.  
144 Podobně se vyjadřuje i G. Sartori v díle Teorie demokracie ( 1993), když zdůrazňuje význam 
pochopení kulturních vzorců pro pochopení rozdílů anglosaského a kontinentálního typu demokracie.  
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bude první typ systému příliš tuhý, zatímco u druhého bude problematická tendence 

k porušování pravidel hry. Je tedy zřejmé, že jsou oba krajní póly nevhodné. V praxi 

bychom za země inklinující k prvnímu typu označili anglosaské a severské státy, 

k druhému typu se blíží Francie či Itálie.  

Podobné rozčlenění provedl i G. Almond, který považoval anglo-americký typ 

demokracie za lepší, zatímco kontinentální evropský typ za horší a spíše nefunkční. 

V 60. letech se však podobné členění ukázalo být nedostatečným. Malé evropské státy 

jako Belgie, Nizozemsko či Rakousko byly zjevně demokratické, ale nezapadaly svou 

podobou a funkčností ani do jednoho z uvedených modelů. Tohoto tématu se chopil A. 

Lijphart, 145 jehož teze nyní rozebereme. 

A. Lijphart na základě zkoumání Nizozemska vytvořil pojem konsociační 

demokracie, který lze chápat ve trojím významu. Jednak je to typ sociální struktury, 

která je fragmentovaná, přičemž jednotlivé segmenty společnosti kulturně-politicky 

orientují své členy a spojují je pod politickými stranami, v důsledku čehož zůstávají 

menšiny vzájemně odděleny. Konsociační demokracie je také typ chování politických 

elit, které mají snahu zachovat demokracii za povědomí o možných rizicích 

vyplývajících z fragmentované společnosti, a proto jsou ochotné ke konsensu. Naposled 

je to také forma politické kultury, vyplývající ze specifických historických podmínek,  

jejímž cílem je zachovat demokracii a zajistit reprezentaci menšin, které udržují výsadní 

postavení v rámci jednotlivých segmentů. Není zde prostor jít do detailů, ale lze dodat, 

že Lijphart z ´anomálií´ ve světě politických systémů vytvořil svébytný empirický typ 

demokracie. Podrobněji se budu věnovat jeho pozdější koncepci ideálního typu 

konsensuální demokracie,146 kterou Lijphart chápe jako protiklad tzv. westminsterského 

typu demokracie.  

Konsensuální a westminsterský, tedy majoritní typ demokracie Lijphart odlišil 

na dvou úrovních, na exekutivně- legislativní a federálně-unitární. Na každé úrovni pak 

definuje pět odlišujících znaků. Ve westminsterském typu demokracie na exekutivně-

legislativní rovině převažují jednobarevné vlády a exekutiva má navrch nad 

legislativou. Volební systém je většinový,  vedoucí v důsledku obvykle k bipartismu, a 

                                                 
145 Lijphart, A. Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration. New Heaven and London: 
Yale University Press 1977 
146 Lijphart, A: Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries 
1999. nebo Lijphart, A: The Pros and Cons – But Mainly Pros – of Consensus Democracy, 2001. 
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model zprostředkování zájmů je pluralitní. Na téže úrovni, avšak v konsensuálním typu 

demokracie jsou typické koaliční vlády a vztah mezi exekutivou a legislativou je 

vyvážený. Volební systém je proporční, spojený s multipartismem, a ve zprostředkování 

zájmů převažuje korporativismus. 

Na federálně-unitární úrovni Lijphart definuje westminsterský typ demokracie 

jako takový, kde v unitárním státu existuje centralizovaná vláda, legislativní moc se 

koncentruje v jedné komoře parlamentu ( přičemž se jedná vždy o dolní, horní komora 

nemusí existovat), ústava je flexibilní ( pro změnu ústavy tedy stačí prostá většina hlasů, 

může dojít ke změně formou pozměňovacího návrhu), co se týče ústavních zákonů, 

konečné slovo má vždy parlament ( tedy ústavní soud neexistuje) a centrální banka je 

závislá na vládě. Konsensuální typ demokracie se na federálně-unitární rovině 

vyznačuje decentralizací a federální formou státního uspořádání, vztah parlamentních 

komor je vyvážený, ústava je rigidní ( změnit se dá jen třípětinovou většinou a to 

formou ústavního zákona), v otázce ústavních zákonů má konečné slovo ústavní soud a 

konečně centrální banka je nezávislá na vládě. Poslední dva body na úrovni federálně-

unitární byly přidány až později a stejně jako celá koncepce jsou terčem mnoha námitek 

a zpochybňování147. Jedním ze sporných bodů této koncepce bylo to, že z těchto dvou 

podmínek Lijphart vyvozuje tezi, že konsensuální demokracie mají lepší 

socioekonomické výsledky, což může být zavádějící, pokud jsou socioekonomické 

výsledky tím, co od úprav politických institucí čekáme. 148 

Na této v krátkosti představené koncepci si lze ukázat možnosti institučního 

inženýrství. Za normálních okolností se instituční podmínky dají měnit v závislosti na 

tom, co od jejich působení očekáváme. 149  Vezmeme-li si za příklad Velkou Británii, 

tedy typického představitele Lijphartova westminsterského modelu demokracie, k jehož 

charakteristikám patří na exekutivně- legislativní úrovni většinový volební systém, a 

                                                 
147 Lijphartova koncepci je namítáno zejména to, že aplikace normativního konceptu upravené 
konsociační demokracie na homogenní země by způsobila zablokování politického systému, respektive 
by vedla k depolitizované demokracii, kterou sám Lijphart ve své dřívější práci odmítá jako nefunkční. 
Příčinou je kombinace homogenní společnosti a spolupráce politických elit uskutečněná na úrovni 
vedoucí ke zrušení politické soutěže. 
148 Korporativismus a nezávislost centrální banky nemusí být znaky konsensuální demokracie, nicméně 
jejich přítomnost obvykle znamená lepší socioekonomické výsledky. Vztah mezi nimi však lze dokázat 
jen takový, že se korporativismus nejčastěji vyskytuje v nejvyspělejších zemích. 
149 Například ve Francii za Mitteranda se upravil volební systém z většinového na proporční za účelem 
dosažení akceptovatelnějšího volebního výsledku. Tato úprava byla sice později zrušena, ale jen na 
úrovni parlamentních voleb, na úrovni nižší zůstal proporční systém, což přináší různé komplikace. 
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změníme-li hypoteticky tento volební systém, velmi pravděpodobně by se bipartismus 

jako stranický systém neudržel, což by vedlo k jinému způsobu dělení moci.  

Jak bylo ukázáno, politický systém je dynamický komplex různých procesů, 

které se navzájem ovlivňují a podmiňují, přičemž instituční inženýrství do něj může 

zasáhnout více než by se na první pohled zdálo. Země procházející přechodem si 

s sebou nesou vždy dědictví minulosti, které se týká také jejich instituční podoby. Při 

rozhodování o demokratických institucích a jejich podobě je třeba mít na mysli všechny 

uvedené determinanty a vytvořit takový instituční rámec, který bude s ohledem na 

konkrétní podmínky státu napomáhat demokratické konsolidaci. 

Nicméně před tak zásadními úpravami, jakými instituční úpravy prokazatelně 

jsou, je třeba nejprve zodpovědět otázku, co od účinků navržených institucí čekáme.  

Obvykle bývá nejočekávanějším účinkem zajištění politické reprezentativity a zároveň 

ekonomické úrovně odpovídající faktu, že „ většina ekonomicky vyspělých zemí jsou už 

dávno demokratické a většina stabilních demokracií jsou ekonomicky pokročilé.“150  

Ačkoli existence silné střední třídy jistě je jednou z předběžných podmínek demokracie, 

jak tvrdil už Aristoteles, vztah mezi demokracií a socioekonomickými výsledky je spíše 

nejistý a je dosud podrobován zkoumání. Vrátíme-li se k Dahlově zkoumání 

demokracie, resp. polyarchie,  jedna z předběžných podmínek, tzv. MDP společnost 

odpovídající charakteristice ekonomicky rozvinuté společnosti, není Dahlem pokládána 

za pro „polyarchii ani nezbytnou, ani postačující.“ 151 

Zkoumání vztahu mezi demokracií a ekonomikou může být výrazně zkresleno 

tím, že socioekonomické výsledky mohou kolidovat s legitimitou režimu, ačkoli se 

nemusí jednat nutně o vztah trade-off, kdy jedno vylučuje druhé. Zatímco tedy vyšší 

legitimita nevede nutně k lepším socioekonomickým výsledkům, dobré 

socioekonomické výsledky mohou do určité míry legitimizovat režim A. Lijphart152 

v této souvislosti dokonce došel k závěru, že politická akceschopnost je bezvýznamná, 

pokud nutně nevede k lepším socioekonomickým výsledkům. Takové tvrzení může mít 

pro instituční inženýrství zásadní důsledky, pokud by bylo prokazatelné. 

                                                 
150 Novák, M. Jakou demokracii pro nové demokracie? Konsensuální model, efektivita a kulturně 
homogenní země.  Brno: MPÚ 2001.s.16 
151 Novák, M. Jakou demokracii pro nové demokracie? Konsensuální model, efektivita a kulturně 
homogenní země.  Brno: MPÚ 2001.s.16 
152 Lijphart,A. Democracy in the Twenty-first Century: Can We be Optimistic? NIAS 2000. 
http://www.nias.knaw.nl/en/new_3/new_1/new_2/18Uhlenbeck.pdf  cit. 2008-01-05  



Diplomová práce 

 - 58 - 

Abychom tuto myšlenku mohli posoudit, je třeba upřesnit pojmy, se kterými 

pracujeme. Jak zdůrazňuje M. Novák, 153 o typu demokracie rozhoduje kritérium 

účinnosti, avšak v politické vědě existují dvě koncepce účinnosti. Zatímco politická 

účinnost může být chápana jako akceschopnost vlády nebo její reprezentativita154, 

socioekonomická účinnost je hodnocena například mírou inflace či tempem 

ekonomického růstu. Tyto dvě koncepce účinnosti bývají často směšovány zejména ve 

svých účincích.  Politická účinnost ve smyslu akceschopnosti vlády může být vyšší u 

autoritářských či absolutistických vládců, kteří mohou mít také lepší socioekonomické 

výsledky, celkově jsou však účinnější demokracie.  

Problém nastává u chápání politické účinnosti; pokud politickou účinností 

rozumíme zejména reprezentativitu vlády, pak ta nemůže být zároveň dostatečně 

akceschopná - zde je zřejmý trade-off. Vysoká reprezentativita ve svých důsledcích 

může vést až k nízké efektivitě výkonu moci, což s sebou nese závažné důsledky: „ 

Silná legitimita může po určitou dobu kompenzovat nedostatečnou účinnost (…).Pokud 

však socioekonomická neúčinnost trvá příliš dlouho, ani sebelepší politická legitimita ji 

nejspíš úplně nenahradí.155“ Ve světle tohoto závěru by se mohlo zdát, že tvrzení A. 

Lijpharta o bezvýznamnosti politické akceschopnosti, pokud není doprovázena 

socioekonomickými úspěchy, není neoprávněné. Přijmeme-li však tuto tezi, chápeme 

demokracii čistě utilitaristicky. Tento problém totiž může být nastíněn i jinak.  

V moderním, neklasickém pojetí156 demokracie není vázaná na princip 

poměrného zastoupení, ale vláda je svěřena těm, kdo mají větší voličskou podporu. A. 

Lijphart je zastáncem konsensuální demokracie, kterou charakterizuje takovým 

způsobem, že ji zároveň připisuje i vyšší socioekonomickou úspěšnost. V praxi by však 

konsensuální typ demokracie byl spojen spíše s reprezentativitou upřednostněnou na 

úkor akceschopnosti vlády, což by ve spojení s Lijphartovým tvrzením o 

bezvýznamnosti politické akceschopnosti znamenalo velkou redukci politického 

systému na systém ekonomicky výkonnostní. Posledním argumentem v tomto sporu 

může být, že zatímco změna socioekonomické účinnosti není pravděpodobně 

                                                 
153 Novák, M. Jakou demokracii pro nové demokracie? Konsensuální model, efektivita a kulturně 
homogenní země.  Brno: MPÚ 2001. 
154 V možné definici: „Politická akceschopnost se vztahuje k schopnosti voleb sloužit jako prostředek 
voličům, aby indentifikovali a vybrali mezi disponibilními soupeřícími vládními alternativami.“ Ahugart 
and Carey 1992:8-9, in: Novák, M.:Jakou demokracii pro nové demokracie?s. 21. 
155 Novák, M.:Jakou demokracii pro nové demokracie? s.19. 
156 Vycházíme z Novák, M.: Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie, in 
Sociologický časopis, roč. 39, č.1/2003, s. 11-36. 
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uskutečnitelná skrze instituční inženýrství, zlepšení politické akceschopnosti lze 

stejnými prostředky dosáhnout celkem jistě, což podporuje tvrzení, že není jediný 

důvod se vzdávat politické akceschopnosti. Zda tedy existuje vztah mezi 

institucionálními parametry zemí a socioekonomickými výsledky je otázkou do diskuse, 

protože empirická měření takovéto korelace mají různou, často i protichůdnou 

tendenci.157 

Na závěr tohoto tématu lze říci, že instituční inženýrství provázející přechod by 

mělo brát na zřetel, že mezi politickou akceschopností a politickou reprezentativitou je 

vztah trade-off 158 a upřednostnit takové instituce, které tento fakt zohlední v tom směru, 

ve kterém je očekáván větší účinek. Této otázky si byl vědom i G. Sartori, který tvrdil, 

že snaha o harmonizaci reprezentativity i akceschopnosti vede k potlačení obou. 

Z hlediska ústavního inženýrství je třeba se rozhodnout, co upřednostňujeme. 

Neklasické pojetí demokracie, například  v podání Shumpetera,  je spjato s účinností ve 

smyslu akceschopnosti a klade důraz na odpovědnost vlády, přičemž to může být  

v protikladu s reprezentativitou. Oproti tomu účinnost ve smyslu socioekonomickém ( 

Lijphartovo pojetí) může být i v protikladu s legitimitou režimu. 

Po vyjasnění účinků, které od institučních úprav očekáváme, je nutné zkoumat 

také podmínky, kterými je instituční inženýrství limitováno, zejména vnitřní podmínky 

státu. To, zda je země homogenní či heterogenní, ať už po národnostní, jazykové, 

náboženské či kombinované linii, hraje důležitou roli při rozhodování se pro podobu 

institucí, zejména při volbě volebního systému. Zatímco vnitřně rozdělená země 

potřebuje, aby její volební systém zajišťoval zastoupení menšin a v důsledku tak 

napomáhal udržení teritoriální jednoty státu, homogenní stát může upřednostnit 

akceschopnost před reprezentativitou a idea demokracie tím není nijak poškozena. 

Význam volebního systému je radikálně vyjádřen Lijphartem: „ Volební systém je 

nejzákladnějším elementem zastupitelské demokracie.“ 159 

Příklad vhodnosti různých volebních systémů ve vnitřně rozdělených zemích 

nám poskytuje ilustraci možnosti institučního inženýrství. Pokud se jedná o heterogenní 

stát, jak bylo nastíněno výše, pak může být vhodným nástrojem k řešení zastupování 

                                                 
157 Rose 1992:17, Anderson 1999:14, Lane a Ersson 2000:243; in Novák, M.:Jakou demokracii pro nové 
demokracie?, s. 35-37 
158 Nutnost volby mezi reprezentativitou a akceschopností je označována také za tzv. konvenční 
moudrost.např. Novák, M.:Jakou demokracii pro nové demokracie? s. 27. 
159 Lijphart, A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990. 
New York: Oxfort University Press 1994. s. 1.  
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menšin poměrný volební systém stejně dobře jako dvoukolový většinový nebo 

absolutně většinový systém, které svým účinkem zmírňují extrémy. V případě, že země 

je rozdělená ideologicky, tedy společnost je silně polarizována, by poměrný systém tuto 

situaci svými účinky ještě zhoršil. Jedinou uváděnou výjimkou je systém jednoho 

nepřenosného hlasu.160 Oproti tomu, absolutně většinový systém, zejména australský 

preferenční systém,161 nutí politické strany k jednání a extremistické strany vylučuje 

z jednání. Lze však jistě namítnout, že: „ absolutní většinové volební systémy však také 

ztěžují utváření strukturovaného systému stran, což může být určitou nevýhodou 

v zemích, kde strukturovaný stranický systém ještě není ( např. v nově se 

demokratizujících postkomunistických zemích střední a východní Evropy).“ 162 I 

v případě, že je stát vnitřně homogenní, což se jeví jako nejméně komplikovaná 

varianta,  je vhodnost čistého proporčního systému na pováženou, pokud tento systém 

není upraven dalším nástrojem, jako je například volební práh.163 

Tímto se obloukem vracíme k původnímu tvrzení, že pokud upřednostňujeme 

účinnost ve smyslu politické akceschopnosti, pak lze souhlasit s tvrzením, že je 

vhodnější většinový volební systém, pokud nejsou přítomny další podmínky, jak se 

shoduje Sartori i Duverger. Výhodou poměrného volebního systému je jeho flexibilita 

v úpravách a účincích. Důležitost rozhodnutí o podobě volebního systému doplňuje 

Sartoriho tvrzení, že volební systém je „ nespecifičtějším  manipulativním nástrojem 

politiky 164“.  

                                                 
160 Tento systém se řadí mezi polopoměrné systémy, kdy volič má jeden hlas a žádnou možnost udělovat 
preference. Prvních x kandidátů pak získává mandát. V důsledku tento systém umožňuje reprezentovat 
menší politické strany. 
161 Jedná se o jednokolový preferenční systém, který umožňuje dosáhnout absolutní většiny už v prvním 
kole a to tak, že se vylučuje aktuálně nejslabší kandidát. V důsledku tento systém vede ke středové 
politice. 
162 Novák, M.:Jakou demokracii pro nové demokracie? s. 33. 
163 Například v Polsku došlo po prvních soutěživých volbách k situaci, kdy se do Sejmu dostalo 29 
politických stran, což pochopitelně znemožňovalo jakoukoli akceschopnost vlády.  Po úpravách 
volebního systému se v roce 1993 konaly další volby, šokující nejen politology svou disproporcionalitou, 
kdy 36% hlasů stačilo k zisku 66% procent křesel.   
164 Citováno v Lijphart, A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 
1945-1990. New York: Oxfort University Press 1994.s.139. 
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Dalším nástrojem institučního inženýrství je už zmíněná otázka vládního 

systému, kde existuje také celá řada rozdílných doporučení. J. Linz při svém zkoumání 

pádů prezidentských systémů v Latinské Americe došel k několika závěrům165. Protože 

v prezidentském systému je teoreticky či prakticky přítomna dvojí soupeřící legitimita 

parlamentu a prezidenta, vycházející z přímé volby obou, může dojít k zablokování 

systému v případě, že prezident pochází z jiného politického tábora než většina 

v parlamentu, což je případ i poloprezidentského systému, kde však fungují jiné 

mechanismy kontroly moci. To, že je v prezidentském systému prezident 

reprezentantem všech a zároveň hlavou exekutivy, aniž by byl odpovědný parlamentu,  

může vést k různým tenzím. Linz kritizuje také rigiditu systému způsobenou 

neodvolatelností prezidenta, s výjimkou impeachmentu, což však není řádný politický 

prostředek. Dalším problémem zmiňovaný Linzem je systém ´vítěz bere vše´, 

umožňující vítězi získat veškerou exekutivní moc.  Fakt, že v prezidentském systému 

nelze vypsat předčasné volby a prezident je během svého volebního období 

neodvolatelný, hodnotí Linz jako nevhodný pro demokracii, zejména v období 

přechodu. V diskusi následující na toto téma se objevila řada názorů, Linzova tvrzení 

podporující i jím odporující166, je však empiricky doloženo, že parlamentní systémy 

vykazují statisticky větší trvalost. 167 

Zatímco tedy obecně platné doporučení pro nové demokracie není k dispozici, 

empirické výsledky hodnocení frekvence výskytu různých forem institucí ve vztahu 

k jejich úspěšné demokratické existenci  však ano. Jak upozorňuje M. Novák168, na 

první pohled by se zdálo, že prvky konsensuální demokracie jsou rozšířenější než prvky 

majoritního modelu, avšak rozhodující je druhý pohled. Vezmeme-li si za příklad 

volební systémy, ačkoli by se zdálo pravdivé, že proporční podoba převažuje, je 

otázkou, jak často se používá skutečně čistě proporční systém  a jaké skutečné účinky 

ve smyslu proporcionality či disproporcionality volební systémy skutečně mají.  

                                                 
165 Linz,J.-A.Valenzuela ( ed).: The Failure of Presidential Democracy, Vol. 2, The Case of Latin 
America, Baltimore, John Hopkins University Press 1994. Zpracováno také v  Lijphart,A. Democracy in  
the Twenty-first Century: Can We be Optimistic? NIAS 2000. 
http://www.nias.knaw.nl/en/new_3/new_1/new_2/18Uhlenbeck.pdf  cit. 2008-01-05  
166 Například D. Horowitz oponoval Linzovi na příkladu Velké Británie, kterou považoval do určité míry 
také za rigidní systém. Namítal také, že řadu charakteristik prezidentského systému, jak je navrhl Linz, 
lze připsat i parlamentnímu systému.  
167 Na druhou stranu je možné nestabilitu prezidentských systémů přičíst i jiným faktorům, jako je jejich 
nejčastější výskyt v chudých oblastech světa, kde je situace už tak nestabilní.  
168 Novák, M. Jakou demokracii pro nové demokracie? Konsensuální model, efektivita a kulturně 
homogenní země.  Brno: MPÚ 2001.s. 51. 
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Proporcionalita odhaluje zkreslení reprezentativity jednotlivých politických 

stran, avšak definice proporcionality v politické vědě chybí. Nejblíže je jí snad to, že se 

jedná o vyjádření celkového rozdílu mezi distribucí hlasů a alokací mandátů 

v procentech. Při podrobném zkoumání dojdeme k závěru, že  „ nejenže se např. 

proporcionální reprezentace jen výjimečně uplatňuje v ( téměř) čisté podobě, ale 

v některých případech ( např. Řecko, Španělsko) má formálně proporcionální volební 

systém ve skutečnosti výrazně majoritní efekt.“169 Způsobeno je to zřejmě tím, že ke 

každé volební formuli existuje takový index, zkoumající její proporcionalitu, který ji 

dokáže vyhodnotit jako nejlepší.  

Závěrem kapitoly o institučním inženýrství po přechodu k demokracii lze tedy 

šalamounsky konstatovat, že za určitých okolností různá řešení nabírají různého 

významu, jak ostatně tvrdil už zmiňovaný Aristoteles. Je zřejmé, že otázka toho, jaké 

instituce jsou pro nové demokracie nejvhodnější, zůstává stále otevřena. Výsledkem 

hodnocení účinnosti jednotlivých institučních úprav je tedy fakt, že výhody a nevýhody 

jednotlivých variant nelze jednoduše sčítat a odčítat, protože takovéto rozlišení by bylo 

příliš hrubé a redukovalo by politický systém na utilitární jednotku.  

 

 

 

 

 
 

                                                 
169 Novák, M.:Jakou demokracii pro nové demokracies.51 
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4. Přechody k demokracii ve specifických regionech 

Přechody k demokracii a jejich předběžné podmínky, dynamika, aktéři a 

strategie jsou v politologické literatuře poměrně dobře zmapovány a kategorizovány, jak 

bylo ukázáno v předchozích kapitolách. Stejně tak bylo načrtnuto instituční inženýrství, 

které provází každý přechod a které má vliv na úspěšnost konsolidace. Jsou však 

oblasti, které se doposud  jeví jako ´bílá místa´ politologie, snad proto, že ze šablon a 

modelů vytvořených na základě předchozích zkušeností vypadávají. Jako příklad jsem 

si zvolila politické události, probíhající na začátku 90. let v subsaharské Africe. 

Důvodem je fakt, že tato oblast může z hlediska politické vědy obsahovat cenný 

empirický materiál pro studium odlišných vzorců přechodů. 

Zatímco doposud znala politická věda několik typologií odstraňovaných režimů, 

od kterých se na základě zkušeností dal odvodit pravděpodobný výsledek, v případě 

afrických přechodů se vše zdálo být jinak. Typické pro politické změny v Africe je, že 

probíhaly - zejména v porovnání se změnami ve středoevropském regionu - velmi 

rychle, v podstatě během několika málo let či dokonce měsíců. To samo o sobě dávalo 

tušit, že případná demokratická konsolidace bude problematická. Dalším netypickým 

rysem politických změn v Africe byla jejich nekoordinovanost, spojená s měnícími se 

požadavky a nestálým tlakem na změny, daný jen slabou možností opozice v afrických 

státech setrvale působit. Podoba přechodů se tak vymykala dosavadním klasifikacím a 

výsledky změn se pohybují na široké ose, zahrnující snad všechny případy 

v Przeworského schématu a ještě něco navíc – nové typy neliberálních režimů 21. 

století.  

Jak se tedy měnila situace v hrubých datech? V subsaharské Africe se mezi lety 

1975 a 1995 změnil počet autoritářských států ze 43 na 12, počet částečných demokracií 

ze 2 na 16 a počet liberálních demokracií ze 3 na 20170. Zatímco v 80. letech se 

průměrně v afrických zemích objevilo ročně dvacet politických protestů, v roce 1991 to 

bylo už 86 ve 30 afrických státech171. Spolu s tím vzrostl počet vlád, které zavedly 

reformy vedoucí k uznání základních lidských a občanských práv, a snad 

nejdůležitějším ukazatelem se stal počet voleb, které se v tomto regionu konaly - 

                                                 
170 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006.s. 55. 
171 Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997.s. 3. 
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z průměrného počtu dvou voleb ročně v 80. letech vzrostl na 14 v roce 1993. Zejména 

v letech 1990 až 1994 se vývoj v Africe ubíral nadějným směrem, na jehož konci mnozí 

očekávali politickou stabilizaci oblasti. Výsledek však nelze rozhodně považovat za 

uspokojivý – k roku 2002 se ve zkoumané oblasti za liberální demokracie dalo 

považovat pouhých pět států. 

Cílem této kapitoly je porovnat dosavadní zkušenosti politické vědy v oblasti 

přechodů, zachycené v předchozích kapitolách, s touto specifickou oblastí, a na základě 

toho identifikovat problémové aspekty přechodů v režimech, vyznačujících se zvláštní 

institucionální podobou, kterou budu označovat jako neopatrimoniální.  

4.1 Stát v Africe 

Naprostá většina afrických států by v roce 1989 patřila do kategorie rozvojových 

zemí, přičemž definice rozvojových zemí nám pomáhá pochopit soubor problémů,  se 

kterými se Afrika potýká. Podle Maxmiliána Strmisky lze vymezit centrum jako místo, 

kde se soustředí politická, ekonomická, hospodářská a symbolická moc, a periferii, 

definovanou třemi charakteristikami, a to vzdáleností, odlišností, závislostí.172  

Ačkoli státy v Africe měly a mají svou vlastní historii, obvykle je vnímáme až 

ve spojitosti s jejich kolonizací.  V naší souvislosti se budu krátce zabývat především 

imperialismem britským, za jehož klasické období je považována vláda  císařovny 

Viktorie v 19. století. V této době se Anglie orientovala stále více na koloniální politiku, 

protože sjednocení Německa roku 1871 bylo obecně vnímáno jako ohrožení evropských 

mocenských vztahů působením nového silného hráče, a proto se Anglie snažila 

upevňovat svou pozici a přeorientovat své zájmy z kontinentální Evropy do investic 

v imperiálním území. Snahou jak Benjamina Disraeliho, tak poté Josepha Chamberlaina 

bylo přesvědčit národ o potřebě velkého impéria.  

Protože v britském chápání šel imperialismus ruku v ruce s protekcionalismem a 

principem noblesse oblige, staly se kolonie ke konci 19. století pro Británii výraznou 

ekonomickou přítěží. V souvislosti s druhou anglobůrskou válkou, která byla vnímána 

jako neoprávněná anglická expanze, se prohlubuje krize impéria, a po 1. světové válce 

idea imperialismu padá definitivně a startuje se proces dekolonizace. Statut “kolonií“ 

                                                 
172 Strmiska, M. Centrum, periferie a národotvorný proces.in.: Bašta,P.-M.Strmiska.  Národní stát a 
etnický konflikt.  
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vzhledem k impériu se začíná měnit, proto je třeba terminologicky rozlišit kolonie, tedy 

území bez suverenity, kde suverén sám určí způsob správy, a protektoráty, kde také není 

suverenita, ale politická správa není zrušena, je jen kontrolována.  

Situace po první světové válce tedy naznačila, že udržování kolonií bude pro 

oslabené státy problematické, a stav po 2. světové to jen potvrdil.  V letech 1945- 1956 

se tak osamostatnily státy na Blízkém východě, v letech 1956- 1965 hlavně státy 

v Africe.173  Postupně tak došlo k tomu, že „ zatímco v roce 1945 byly v celé Africe 

pouze čtyři nezávislé státy( Egypt, Libérie, Etiopie, Jižní Afrika), o dvacet let později 

zde existovalo již téměř padesát nezávislých států. “174 

Mezníkem byla Bandungská konference na Jávě, kde se v dubnu 1955 sešli 

zástupci 29 asijských a afrických států, sdružených v Hnutí nezúčastněných států. 

Výstupem konference byla formulace požadavků dotčených států na nezávislost a 

spolupráci a na neúčast v politicko-vojenských konfliktech.  V roce 1960 byla vydána 

deklarace Valného shromáždění OSN o požadavku naprosté likvidace kolonialismu. 

Roku 1964 byl pak zřízen stálý orgán OSN na obranu hospodářsky méně rozvinutých 

zemí. V roce 1967 se chudé státy třetího světa sdružily do Skupiny 77,  která si dala za 

cíl upozorňovat na nespravedlnost světového ekonomického pořádku. Po rozpadu 

koloniální soustavy se na přelomu 80. a 90. let. zvýšil počet členů OSN z původních 51 

na 184 členů.   

Otázka vzniku afrických států a jejich podoby a problémů by však vydala na 

samostatnou práci, proto se omezím jen na několik souhrnných konstatování. Státy 

v Africe mohou být charakterizovány v první řadě jako relikty koloniální nadvlády. Je 

zřejmé, že mnoho tzv. postkoloniálních zemí má dnes velký problém se svou  

ekonomickou stabilitou a současně se stabilitou vlády, což jsou problémy, které spolu 

úzce souvisí. Můžeme se ptát, proč se zde nevznikly silné státy se zákony, proč tyto 

země nedokáží efektivně řešit své problémy, zasahující v některých, nikoli vzácných 

případech do práva obyvatel na život, proč země nedokáží řešit konflikty mezi 

                                                 
173 Britský premiér Harold Hamilton na závěr své cesty po afrických zemích počátkem 60.let  prohlásil: 
„Jsme svědky probuzení národního povědomí u států, které po staletí žily v závislosti na jiné mocnosti. 
Před patnácti lety toto hnutí zasáhlo Asii. Mnoho tamějších zemí různých ras a civilizací vzneslo nárok na 
nezávislý život. Dnes se stejná věc děje v Africe a nejsilnější dojem, který jsem získal poté, co jsem před 
měsícem opustil Londýn, je síla tohoto afrického národního povědomí.“ Macmillan,H.Pointing the Way, 
in: Plechanovová,B.- Fidler,J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941- 1995. Praha: I. S. E 1997. 
s.171.  
174 Plechanovová,B.- Fidler,J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941- 1995. Praha: I. S. E  1997. 
s.178. 
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skupinami obyvatelstva atd. Stručně řečeno, jaká je příčina toho, že mnohé 

postkoloniální státy neplní svou funkci?  

Ve snaze nalézt odpověď se jistě můžeme opřít o již zmiňovanou tezi, že silný 

stát musí mít oporu v národě, resp. národní identitě. Africké státy však nevznikly 

přirozenou cestou  a nestojí na bázi národa, protože Afrika národy v našem slova 

smyslu nezná. Přesto nelze říci, že v Africe před příchodem bílého muže neexistovala 

struktura politické moci. Už kolem roku 800 n.l. vzniklo ve Ghaně první království, ve 

12. století existovala království Mali, Benin, jorubské Ife a jiné. Tato království po sobě 

sice zanechala určité státní struktury, kterých pak kolonizátoři mohli využít, mnohem 

častěji to však byla pro Evropana nepochopitelná změť různých navzájem se křížících 

vztahů s měnící se identitou, kde svrchovanou autoritu zastávaly různé rady starších. 

Mimo několika království se v Africe nacházela směsice různých forem vlády a 

společenských uskupení, nezřídka akefálních, tedy založených na široce pojatých 

příbuzenských vztazích bez centrální autority. Tato tradice společenského uspořádání se 

promítá i do současného politického vývoje, jak zmíním později.  

Tato uskupení byla pochopitelně pro kolonizátory neprůhledná a tím poměrně 

dost nevhodná, a proto se pokoušeli vytvářet umělé jednotky na základě nějakých 

společných rysů. Ve 20. letech minulého století tak vznikaly teoretické modely nepřímé 

správy vytvořené přímo pro Afriku, avšak tyto modely uspěly pouze tam, kde už dříve 

existovaly nějaké podobné struktury. V Africe se tak nově objevily kmenové jednotky, 

v jejichž čele nebyl vůdce, dosazený na základě přirozené autority, ale vůdce politicky 

obsazený. Pod jeho správu kolonizátoři přiřadili určitá území a tak měly vzniknout 

logické a přehledné mocenské okruhy. Africké státy tak dnes můžeme označit za jakési 

konglomeráty různých etnik a kmenů, vytvořených koloniální správou za účelem 

jednoduššího spravování území.   

Jaký je však reálný politický výsledek těchto snah? Původní počet zhruba 6 000  

různých společenství a etnik se podařilo zkoncentrovat  do státních útvarů, které však 

ani dnes stát v evropském slova smyslu nepřipomínají175- i ty nejmenší státy jako 

například Gabun s milionem obyvatel se skládají z několika desítek různých 

společenství. Průvodním rysem umělého vytváření elit a přeměn patriarchální struktury 

vlády na autokracii byly pochopitelně snahy jiných kmenů dostat se na tuto elitní pozici 

                                                 
175 . Například v Angole nalezneme na 90 různých etnik, v Etiopii 80 atd. 
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i za cenu vyvraždění celých etnik, jako se to stalo ve Rwandě.176  Mnoho dnešních 

konfliktů v Africe je důsledkem kolize různých umělých historicko- mýtických 

vyprávění o genealogii moci. Koloniální konstrukce moci se tak v některých, převážně 

afrických zemích, staly jako neblahé dědictví brzdou vývoje.  

Je tedy možné v afrických podmínkách vybudovat a udržet státy schopné čelit 

politickým a ekonomickým krizím bez tendence deformovat demokratické instituce do 

autokratických či přímo despotických forem? Tento problém důrazně vyjadřují i Linz a 

Stepan: „ Demokracie je formou vlády státu. Proto žádné moderní politické zřízení se 

nemůže demokraticky konsolidovat, pokud to na prvním místě není stát.“177 Avšak stát je 

v Africe ´cizincem´, navíc neustále sužovaným problémy s vlastní suverenitou, 

vedoucími k ozbrojeným konfliktům. A co hůř, africký stát se často potýká i s otázkou 

vlastní legitimity, což není překvapivé, pokud uvážíme, že vývoj státu v Evropě trval 

přes čtyři století, zatímco v Africe jen čtyři dekády, během kterých měly být vytvořeny 

všechny nezbytné instituce. 

Paradoxem je, že zatímco většina afrických států má až extrémně podrobné 

ústavy, struktura moci v nich popsaná je jen formální. Místo toho převažuje neformální 

systém osobních vazeb178, často založených na etnicitě či kmenové a rodové 

příslušnosti. Systém, vytvářející mezi občany a představiteli státu vazbu založenou na 

vztahu patron - klient vede nutně ke korupci. V afrických podmínkách tato korupce 

často nahrazuje daňový systém, tedy jeden z ukazatelů fungujícího státu. Důležitost 

fungujících institucí státu je podporována tvrzením, že „ zatímco svobodné volby jsou 

nezbytné, nejsou však dostačující pro demokratizaci. V mnoha zemích třetího světa něco 

chybí, ale co to je? Krátká odpověď zní: základní instituce moderního státu.“179  

Zatímco problematika slabých afrických států je poměrně dobře zmapovaná, 

otázka toho, jaké řešení je pro ně vhodné, zůstává často nezodpovězena. Přechody 

k demokracii mají jistě kapacitu sloužit jako vzájemně podmiňující proces jak pro 

budování pro stát nezbytných institucí, tak pro konsolidaci režimu, na druhé straně 

může selhat obojí. Je proto třeba hlouběji zkoumat politický režim coby soubor 

                                                 
176 Tuto bývalou německou kolonii získala po první světové válce Belgie jako mandátní území. Belgičané 
zde vytvořili z Tutsiů uměle nadřazenou skupinu, kterou se pak Atohutové, resp. Hotuové za mlčenlivého 
přihlížení bývalých koloniálních správců pokusili celkem úspěšně vyvraždit.  
177 Linz, J.-Stepan,A. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: John Hopkins 
University Press 1996.s.6. 
178 Už Max Weber upozorňoval na to, že státní zaměstnanci, tedy úředníci, mají být striktně neosobní. 
179 Roose,R.- Shin,D.M. Democratization Backwards: The Problem of Third-World Democracies. British 
Journal of Political Science. No.31. 2001.s. 331-354. 
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procedur, ovlivňujících kdo a jak může rozhodovat. Nejprve bych však jako příklad 

nefunkčního afrického státu uvedla krátkou případovou studii  Súdánu. 

 

4.2  Case study: Súdán 

 

 

 

Súdán je z několika důvodů zajímavým objektem pro case study. Je to rozlohou 

největší africká země, která je zároveň 10. největší na světě. Na tomto území žilo v roce 

1995 přibližně 28 miliónů obyvatel, v roce 2006 to bylo už ke 40 miliónům, přestože se 

jedná v obou případech pouze o odhady – poslední sčítání lidu se z důvodu přetrvávající 

občanské války konalo roku 1993. Co se týče osídlení, jižní převážně křesťanská a 

animistická část je obydlena výrazně méně než severní, což je dáno také geografickými 

faktory. Muslimští Arabové žijí hlavně na severu a k této víře se hlásí 70 % populace. 

Ústava z roku 2005 uznává dva oficiální jazyky, arabský a anglický, přestože jazyk 

Dinka je považován za druhý hlavní. Ve skutečnosti je však používáno přes 400 

různých jazyků či nářečí, což odpovídá faktu, že zde nalezneme nejméně  26 různých 

etnických skupin. V roce 1956, kdy Súdán získal nezávislost, to však bylo až 56 skupin 

s dalšími 597 etnickými podskupinami.180   

Je zřejmé, že Súdán lze bezpochyby označit za multi-etnický a mnohajazyčný 

stát s bohatstvím různých náboženství. Súdán je tedy příkladem vnitřně velmi 

heterogenní africké země, která v důsledku všech vnitřních pnutí zůstává zachycena 

v chaosu neustálé politické nestability. Ačkoli Súdán nemůže sloužit jako příklad země 

pokoušející se o přechod (v roce 1989 byl klasifikován jako militantní oligarchie, v roce 

                                                 
180 Deng, F.M. War of Visions : Conflicts of Identities in the Sudan. Washington, D.C. : Brookings 
Institution 1995.  
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2002 jako nereformovaná autokracie), přesto lze na něm ilustrovat mnoho 

problematických aspektů, se kterými se řada afrických států ve svém vývoji potýká.  

Jak bylo řečeno, rozhodující pro fungování politických institucí je legitimní 

existence státu. Bylo však také řečeno, že struktura moci v Africe do značné míry 

znemožňuje reálnou participaci na moci, což má dalekosáhlé důsledky, které lze 

vyjádřit takto:  „ povaha politické moci v mnoha afrických státech společně se 

skutečnými a tušenými následky uchopení a udržování moci je klíčovým zdrojem 

konfliktů napříč celým kontinentem.“ 181 Tato citace identifikuje jádro mnoha problémů - 

stále neusazené chápání státu a jeho role v Africe.  

Jako příklad komplexního chápání státu si můžeme vzít analytické schéma, tzv. 

triangl B. Buzana182, ve kterém stát nevystupuje jen jako instituce sama o sobě, ale jako 

soubor tří klíčových elementů: myšlenky, institucí a fyzického základu. Pokud toto 

schéma přeneseme na případ Súdánu, vidíme, že stát je zde postaven na ideji propojení 

státu a náboženství (tato idea je platná od roku 1885, kdy byla oficiálně prohlášena za 

platnou, a přes změny provedené během britské nadvlády je tento princip stále 

akceptován), státní instituce jsou slabé a teritorium je příliš rozsáhlé, než aby se dalo 

kontrolovat. Pokud vezmeme v potaz i rozsah vnitřních pnutí, nastíněný výše, není divu, 

že Súdán zažil od vyhlášení nezávislosti v roce 1956 jen 11 let míru. Avšak ani 

súdanský prekoloniální vývoj nebyl nijak pokojný.  

V 17. století bylo vyhlášeno království Sennar na Modrém Nilu a Sultanát 

Darfúr. Už v této době byl však systém spravování území založen na nadměrném 

využívání a zatěžování periferií, což se ve svých negativních důsledcích projevovalo 

v dalším vývoji. Systém sdílení moci byl také ovlivněn faktem, že obě území byla 

převážně arabská nebo muslimská, přičemž příslušnost k těmto skupinám se postupně 

stala identifikátorem privilegovaného sociálního postavení.  Jinými slovy, „ teritoriální 

původ se stal faktorem sociální stratifikace. “ 183 Lidé žijící na periferiích se tak už 

v této době stali levnými vojáky či otroky, přičemž mocenské centrum takovéto 

rozdělení rolí podporovalo. Některé kmeny, jako Dinka či Shillik, se sice pokusily 

vzdorovat této situaci, avšak nedostatek jednoty neumožnil existenci trvalého odporu, 

což jako problém přetrvává dodnes, a to opět nikoli jen v Súdánu. 
                                                 
181 Kofi Annan, in a report on Africa presented to the UN Security Council in April 1998. 
182 Buzan, B.  People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold 
War Era, Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publisher 1991.  
183 Johnson, D.H.: The Root Cause of Sudan´s Civil War, Indiana University Press 2003. s. 4  
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  Rozdělení moci se výrazně nezměnilo ani po egyptské invazi roku 1820. Turko-

egyptská nadvláda trvající do roku 1883 měla pro Súdán zásadní důsledky zejména co 

se týče potvrzení vnímání nadřazenosti severu nad jihem, způsobeného především 

severní centralizací nové vlády. Další perioda v súdánské historii, anglo-egyptské 

kondominium trvající do roku 1955 bylo rozhodující hlavně pro vytvoření 

administrativního systému, přičemž zatímco na severu se používala kombinace 

zvykového práva a práva sharia, na jihu převažovalo pouze zvykové právo. Tím, že 

v jižní oblasti Britové roku 1930 vytvořili samostatný region, došlo k tomu, že namísto 

asimilace či přibližování na bázi administrativního uspořádání došlo k další geografické 

segregaci. Zaostalé jižní oblasti tak v době, kdy byla vyhlášena nezávislost, neměly 

žádnou kapacitu, aby se její zástupci podíleli na moci. Súdán se tak přirozeně ocitl pod 

znovu potvrzenou nadvládou severu.  

 Další vývoj tak už jen odrážel nedostatečnou připravenost pro vybudování 

fungujícího státu a politických institucí, namísto toho se vnitřní rozpory staly motorem 

pro ozbrojené konflikty, trvající v podstatě od vyhlášení nezávislosti roku 1956 až do 

roku 2005, kdy byla uzavřena dohoda v Nairobi, přestože odborníci člení vývoj 

v Súdánu minimálně do dvou občanských válek s několikaletým příměřím.   

Už v roce 1955 byla první civilní vláda vystřídána vládou generála Abbouda. 

Další vývoj se odehrával ve znamení přetrvávajících sporů o podobu státního 

uspořádání a podílu na moci. Neustále přítomné strukturální násilí nakonec vypuklo 

v násilí otevřené a přes několik pokusů o vyjednání všeobecně přijatelného řešení se 

násilí šířilo dále a do sporů se postupně zapojily i další státy jako Izrael, Etiopie a 

Uganda, podporující křesťanský jih.  

Až mezinárodní tlak, v čele se Spojenými státy, sílící od 80. let vedl 

k úspěšnějším mírovým iniciativám. V roce 1997 byla přijata modifikace předchozí 

dohody z Addis Abeby, navrhující semi-autonomní status pro jižní část země. Po 

dalších intervencích ze strany Libye a Egypta však nedošlo k naplnění této dohody a 

situace nabrala rychlý spád. Roku 2002 obvinily Spojené státy Súdán z genocidy 

páchané od roku 1983 a roku 2003 vypukl naplno konflikt v Dárfůru.  Mírová smlouva 

podepsaná 9. 1. 2005 v Nairobi přislíbila jihu autonomní status alespoň na 6 let 

s možností referenda o dalším uspořádání. Problémem plnění nejen této, ale i všech 

předchozích dohod bezpochyby je, že Súdán jako tzv. slabý stát nemůže garantovat ani 

základní sociální smlouvu mezi státem a obyvatelstvem, stejně jako se nemůže opřít o 
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vlastní legitimitu. Bez spojení se širšími strukturálními principy lze jen těžko očekávat 

naplnění jakékoli mírové smlouvy.  

 V Súdánu se střetává několik  rozhodujících konfliktních linií, ať už na úrovni 

strukturální, politické, socioekonomické či kulturní, a odráží se ještě v geografickém 

rozložení těchto konfliktních linií. 184 Nesmíme zapomínat, že náboženské či jazykové 

faktory by nemusely být samy o sobě zdrojem konfliktu, pokud by se nestaly 

identifikátory sociálního statutu, podpořeného ještě navíc alokací nerostných surovin, 

zejména ropy a vody.  

 Snaha řešit důsledky všech těchto pnutí měla svůj odraz v mnoha navzájem 

protichůdných pokusech, ať už šlo o pokusy o vzájemnou separaci či integraci skrze 

vzdělání či náboženství. Řada odborníků se přiklání k názoru, že jedinou cestou je 

změna struktury konfliktu ze zero-sum na situaci vítěz -vítěz,  a to podle logiky tvrzení, 

že „ obecně je pak polyarchie méně pravděpodobná a určitě i méně častá v zemích 

s poměrně silnými a výraznými subkulturami, zejména pokud politický triumf jedné 

způsobuje zásadní ohrožení druhé.“185 Různé koncepty konsociačního způsobu 

politického uspořádání státu však neuspějí, pokud stát sám bude postrádat základní 

struktury moci a politické instituce, neboť „ konsocialismus (tudíž) může uspět pouze 

v těch zemích, kde jsou přítomny ostatní podmínky, jež podporují polyarchii.“186  

Pravděpodobně významnější podmínkou pro udržení politické stability je 

dosažení relativní rovnováhy různých subkultur, protože situace, kdy jedna z nich může 

sama vládnout, nemotivuje k politické spolupráci. Jelikož v kontextu súdánské historie 

nelze očekávat, že se jedna strana vzdá majoritního podílu na moci a umožní 

participovat i jiným hlasům, je třeba podporovat strukturaci stranického systému. Pokud 

by se totiž podařilo udržet subkulturně založené politické strany,  které by artikulovaly 

zájmy jednotlivých společenských segmentů dostatečně výrazným způsobem, mohla by 

vzniknout tradice kompromisních jednání.  

Jak už bylo řečeno, Súdán není případem státu, který by se pokoušel o 

demokratizaci, Súdán se stále pokouší o samotnou vlastní existenci. Nicméně případ 

Súdánu nám dramatickým způsobem dokládá nutnost hledání vhodného řešení pro 

                                                 
184 Brown, M.: The Causes of Internal Conflict : An Overview, in Michal Brown ( eds.): Nationalism and 
Ethnic Conflict, Cambridge, MA : MIT Press 1997/ 2001.s.5. 
185 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.s. 236. 
186 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s. 234.  
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vnitřní problémy afrických států. V našich končinách nevídané rozpory stejně jako 

struktura moci, odpovídající spíše různým historickým předsudkům než reálnému 

nároku na podíl na moci mohou být vždy tím sporným bodem, o který se už 

nastartovaný proces demokratizace zastaví. Po krátkém zastavení u jednoho 

z nejproblematičtějších případů afrického kontinentu bych se nyní věnovala podrobněji 

samotné otázce afrických režimů a jejich vnitřních mechanismů.  

 

4.3 Africké politické režimy 

Africké politické režimy se vyznačují zvláštní strukturou politické moci a 

povahou politické autority, což jako jeden z rozhodující faktorů přechodů výrazně 

ovlivňuje dynamiku a výsledky demokratizačních pokusů. Úkolem této kapitoly je 

specifikovat odlišnosti těchto režimů a určit jejich vliv na politické procesy, které se 

odehrály na začátku 90. let v Africe. 

Specifika afrických politických režimů v novější literatuře označuje termín 

neopatrimonialismus187. Tento termín má svůj původ v označení, které použil Max 

Weber ve své koncepci moci, respektive panství, coby pocitu závaznosti vůči autoritě. 

Patrimoniální autorita se uplatňuje podle Webera v těch nejmenších tradičních 

společenstvích a převedeno na podmínky politického systému to znamená takový 

systém, ve kterém je autorita beze zbytku personalizována v osobě jednoho vůdce, 

přičemž lid podřízen jeho autoritě má v podstatě jedinou legitimitu, a to jako součást 

´domácnosti´ vůdce. Doba, ve které se tento typ vůdců objevil, je spojena s obdobím 

dekolonizace a boje za nezávislost, poskytující vůdcům boje významnou legitimitu.  

Zároveň byl neopatrimoniální způsob vlády také řešením obrovské vnitřní heterogenity 

států a vnitřního napětí z toho vyplývajícího. 

  Tito vládci,  tzv. ´big men´, přidělují privilegia, za normálních okolností 

vyplývající z práva a občanské společnosti, lidem sobě blízkým či lidem vykazujícím 

nejvyšší stupeň loajality, čím vytváří těžko prostupnou síť klientských vazeb, která je 

tak zároveň jediným místem distribuce moci a privilegií. Kromě toho je ´big man´ 

ztělesněním politické stability režimu, což znamená, že tato síť vztahů poskytuje jediné 

stabilní prostředí v jeho ´domácnosti´. Typické pro klientskou síť také je, že vstoupit do 

                                                 
187 V odborné literatuře se používá také označené ´the politics of the belly´.   
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ní není lehké a závisí v podstatě na míře loajality a etnické či rodové příslušnosti, 

z čehož vyplývá, že na ní participuje jen menšina vyvolených. Vystoupení z těchto 

vazeb se obvykle rovná ekonomické či přímé likvidaci, což zároveň tvoří klientskou síť 

téměř neproniknutelnou pro cizího pozorovatele.  

Přestože tato struktura moci odpovídá jakémusi historickému reliktu, obvykle se 

vyskytuje v kombinaci s psanými zákony a ústavou. Udržování politické moci je 

provázáno se systematickým a selektivním způsobem udržování klientské sítě, která tak 

paralelně drží více moci než formální úřady. Jinými slovy „ charakteristickým znakem 

neopatrimoniálních režimů je začlenění patrimoniální logiky do byrokratických 

institucí.“188  

Otázka, jak neopatrimoniální režimy hodnotit, není dosud zodpovězena – někteří 

autoři tento způsob vlády chápou nikoli jako jeden z typů politických režimů, ale jako 

uchvácení prostředků politické moci v rámci politického systému. Nicméně 

neopatrimoniální režimy se v určité podobě vyskytovaly či vyskytují ve 40 afrických 

státech, pročež se domnívám, že je nelze považovat za výjimku či paralelní systém 

moci, ale za specifický typ politických systémů, které stejně jako jiné podléhají 

kategorizaci a mohou být předmětem politické vědy. Pokud chováme naději na 

demokratizaci Afriky, je třeba vzít v potaz alespoň minimum z definice 

neopatrimoniálních režimů, totiž že jsou „ institucionálním znakem politiky v ´ancient 

régimes´ postkoloniální Afriky.“ 189 Je nesporné, že přechod od těchto režimů bude 

obzvláště problematický, ale je třeba nejprve identifikovat nejproblematičtější body, 

abychom zjistili proč. Tři znaky jsou obzvláště nápadné: prezidencialismus, 

klientelismus a způsob užívání státních zdrojů. 190 

Prezidencialismus v podstatě obsahuje onoho velkého muže vlastnícího totální 

osobní kontrolu nad formálními politickými strukturami. V praxi pak existuje absurdní 

množství různých úřadů, poskytovaných věrným následovníkům, aniž by jediný z těchto 

úřadů vykonával jakoukoli moc. Tím, že neopatrimoniální vládci pochopitelně odmítají 

jakoukoli formu institucionálního pluralismu a ekonomický systém země využívají ke 

svým potřebám, činí přechod velmi obtížným. Opozice totiž v podstatě nemá žádný 

                                                 
188 Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997.s. 62. 
189 Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997.s. 61. 
190 Tamt. s. 60 
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prostor, pokud ovšem nejde o případ opozice ze strany církve či opozice podporované 

ze zahraničí. Využívání státních zdrojů na udržování klientských vazeb i osobního 

luxusu191 v důsledku znamená naprostý rozvrat státu coby poskytovatele základních 

služeb pro obyvatelstvo. Vzdálenost mezi úzkou skupinou profitujících a  většinou 

obyvatelstva se tak stává propastnou.  

Neopatrimoniální režimy však netvoří jednu velkou, stejnorodou skupinu, 

naopak se objevují ve stejně pestrých variacích jako jsou pestré samotné africké státy. 

Neopatrimoniální režimy rozčlenil M. Bratton podle míry politické soutěže, respektive 

soutěživosti stranického systému, a participace - tedy podle logiky Dahlovy definice 

demokracie, respektive polyarchie. Podle hodnot dosažených na obou osách pak lze 

zaznamenat pět podtypů neopatrimoniálních režimů, přičemž póly tabulky tvoří 

protiklady demokracie – autoritativismus, a jejich exkluzivita či inkluzivita. 

V následující převzaté tabulce je znázorněno grafické zachycení těchto variant režimů, 

přičemž bližší specifikace bude následovat pod tabulkou. Přiřazení jednotlivých států 

k typům režimů uvádím v kapitole o přechodech od neopatrimoniálních režimů spolu 

s novější kategorizací politických režimů v subsaharské Africe.  

                                                 
191 Příkladem může být prezident Ahidjo v Kamerunu, Mobutu v Zairu či Houphouet-Boigny na Pobřeží 
Slonoviny, který se mimo jiné zasloužil také o přejmenování země na Côte d'Ivoire a přesun hlavního 
města do svého rodiště. 
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Tabulka 4: Bratton, M. – Komparace přechodů k demokracii v Africe 

 
        

       Neopatrimonial Rule in Africa, 1989 

        
        

   

Exlusionary 
Democracy 

   
Inclusionary 
Democracy 

 High       
         
        Multiparty System  

   
  

Settler 
Oligarchy 

   

Competition Medium 
     

Competitive One-
Party Systém 

   
  

Military 
Oligarchy 

   

         

   
     

Plebiscitary One-
Party Systém 

         

  Low 

Exlusionary 
Authoritarianism 

      
Inclusionary 
Authoritarianism 

   Low   Medium High 
        
      Participation  

Zdroj: Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997s.78. 

Z vnitřní tabulky nám vyvstává pět podtypů neopatrimoniálních režimů, které 

budu nyní blížeji specifikovat. Termín Plebiscitary One- Party System192 označuje 

takový typ režimu, ve kterém je politická soutěž výrazně omezená, zatímco politická  

účast je do jisté míry podporovaná. Je však třeba specifikovat, co politická účast v tomto 

režimu znamená - v praxi  to je vyjádřeno například 90 a více procentní účastí ve 

                                                 
192 V následujícím textu budu používat termíny v jazyce textu, ze kterého jsem čerpala, protože se 
domnívám, že by můj pokus o překlad byl v tomto případě nevhodný. Možný překlad by zněl: plebiscitní 
one-party state, vojenské oligarchie, soutěživý one- party state, osadnické oligarchie a vícestranické 
systémy. in. Fiala, V. Typologie afrických nedemokratických systémů. Česká společnost pro politické 
vědy. III. Kongres českých politologů 2006. 
http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2003/Vlastimil%20Fiala.pdf cit. 2007- 02-13 .s. 91. 
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volbách, připomínajících tak spíše jakýsi rituál uspořádaný za účelem legitimizování 

dosavadního vládce. V případě tohoto systému, k roku 1989 nejčastěji se v Africe 

vyskytujícímu, jde v podstatě o jakýsi relikt boje za nezávislost, a také mnoho z vůdců 

těchto režimů bylo původně z řad ´otců zakladatelů´.  

Oproti tomu Military Oligarchies už nepřipouští žádné volby či participaci a 

jediná soutěž, která je v nich přípustná, probíhá v rámci vojenské elity, která se k moci 

v těchto oligarchiích dostala v 70. a 80. letech.  Competetive One- party System je už na 

obou osách tolerantnější a vykazuje také větší stabilitu, ať už se týče jak odolávání 

ozbrojeným intervencím, tak odolávání vnitřním pokusům o puč. Není výjimkou, že 

vůdci si v těchto případech zajišťovali svého následníka.  

Charakteristice  Settler Oligarchy odpovídají jen dva státy. Možným překladem 

by mohl být termín osadnická oligarchie, zároveň je lze označit za rasové oligarchie, 

kdy se na bázi tradice koloniální správy a institucí udržuje oligarchie, v jejímž čele stojí 

skupina obyvatelstva privilegovaná na rasovém základě. Dědictví koloniální správy a 

institucí jsou na druhou stranu největší výhodou režimu, protože do jisté míry usnadňují 

potencionální přechod a budoucí konsolidaci demokracie. Důvod je jednoduchý, na tyto 

instituce lze navázat a zachovat tak jakousi kontinuitu vývoje. 

Poslední podtyp neopatrimoniálních režimů je Multiparty System, další skupina 

reprezentovaná jen malým počtem příkladů, tentokráte o pěti členech. Tyto režimy lze 

definovat nejsnáze takto: „ Africké multipartismy mohou být vnímány jako hybridní 

systémy, ve kterých se formální vláda elektorální demokracie propojuje s neformálními 

osobními vazbami ´velkých mužů´ a tvoří tak faktickou podobu politického systému.“193 

Pochopitelně v těchto případech v případě má přechod největší šance na úspěšné 

dokončení, a jak bude ukázáno, nejnovější vývoj tento předpoklad podporuje. Z výše 

uvedeného vyplývá, že Plebiscitary One- Party Systems, Military Oligarchies a 

Competetive One- Party Systems splňují definici personalistické vlády.  

V následující tabulce jsou režimy ještě jednou přehledně seřazeny podle 

rozhodujících kritérií: 

 

                                                 
193 Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997. s. 82. 
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Tabulka 5: Bratton, M. – Komparace režimů v Africe 

Type of neopatrimonial regime Participation Competition 
Examples by 

1989 
The plebiscitary one-party 
system 

+ - Angola 

The military oligarchy - - Sudan 

The competitive one-party 
system 

medium medium Cote d´Ivoire 

The settler oligarchy - + South Africa 

The multiparty system + + Botswana 

Zdroj: Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997. 

 

Tato typologie afrických režimů bývá považována za jednu ze základních. U nás 

se podobným tématem zabývá také V. Fiala 194,  který vznáší několik námitek. Podle 

Fialy se zejména Settler Oligarchies nedají považovat za typ afrického režimu, protože 

je nevytvářelo africké obyvatelstvo, ale byly mu vnuceny bělošskou správou 

přetrvávající i po vyhlášení nezávislosti. Fiala také polemizuje se zařazením 

jednotlivých zemí pod stejné kategorie, jak to bude znázorněno v odpovídající tabulce. 

Fiala proto navrhuje vlastní kategorizaci afrických režimů, založené na třech kritériích : 

charakter nositele politické moci a realizace politické moci; způsob legitimity režimu a 

ideologie. Jinými slovy se jedná o to, „ kdo a co vládne, způsob vlády a dále vliv a 

rozšíření ideologie.“ 195 Na základě těchto kritérií Fiala rozlišil na 36 různých typů 

afrických režimů, přičemž lze říci, že jediný režim, který se v Africe nevyskytoval, je 

totalitarismus. Po doplnění o kritérium plurality Fiala odlišil jednostranické plebiscitní 

autoritářské režimy, polo – kompetitivní autoritářské režimy, vojenské autoritářské 

režimy, personalistické autoritářské režimy a kompetitivní neo-autoritářské režimy.  

Protože nemám prostor na hlubší definici jednotlivých typů, spokojím se s tímto 

krátkým výčtem. V naší souvislosti je zajímavá zejména poslední kategorie, která 

v podstatě zahrnuje výsledek demokratizačních snah 3. vlny demokratizace v Africe, 

což bude tématem následující kapitoly. Zopakuji ještě, že rozhodující pro kategorizaci 

režimů je stupeň politické participace a politické soutěže. Později bude na tabulkách, 

zachycujících státy v roce 1989 a státy v roce 2002 ukázáno, jak úspěšně si státy 

z jednotlivých skupin vedly v případě polických změn.  
                                                 
194 Fiala, V. Typologie afrických nedemokratických systémů. Česká společnost pro politické vědy. III. 
Kongres českých politologů 2006. 
http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2003/Vlastimil%20Fiala.pdf cit. 2007- 02-13. 
195 Fiala, V. Typologie afrických nedemokratických systémů. Česká společnost pro politické vědy. III. 
Kongres českých politologů 2006. 
http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2003/Vlastimil%20Fiala.pdf cit. 2007- 02-13.s. 95. 
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4.4  Přechod od neopatrimoniálních režimů 

Jak už bylo řečeno, povaha odstraňovaného režimu hraje při přechodu velkou 

roli. Podíváme-li se na africké režimy, jak byly popsány výše, mohou typologicky 

odpovídat v Linzově196 i Merkelově konceptu zejména sultanistickým režimům a 

mobilizačním autoritářským režimům ve společnostech, jež nově nabyly nezávislost ( J. 

Linz). Podle typologie S. Huntingtona197 bychom africké režimy bezpochyby  označili 

za osobní diktatury, což zároveň v Huntingtonově definici, zdůrazňující  jak se od 

režimů odchází  implikuje velmi obtížný přechod k demokracii.  

Přechod k demokracii obvykle začíná, když liberální část starých elit uzná, že 

stávající podmínky už dostatečně nelegitimizují starý režim, a že určitá změna by vedla  

k lepšímu uspokojení jejich vlastních zájmů. Průběh přechodu je pak ovlivněn tím, kdo 

ze starých elit a opozice spolupracuje,  což má dále vliv na podobu kompromisů, na 

kterých jsou schopni se dohodnout. V případě neopatrimoniálních režimů však 

zaznamenáváme řadu odlišností, problémových aspektů přechodu, kterým se budu dále 

věnovat.  

V první řadě přechody od neopatrimoniálních režimů začínají obvykle nikoli 

seshora, od politických elit, ale zdola, projevující se masovými protesty, což je varianta, 

která byla v teorii přechodů doposud nejméně častá. Důvod nalezneme v samotné 

definici neopatrimoniálních režimů. Jelikož vůdce, ´big man´, soustavně využívá 

státních zdrojů k vlastnímu užitku, není schopen zajistit nejzákladnější funkce státu. 

Jediný, kdo je mu pak loajální, jsou jeho vazalové z klientské sítě, kteří však nemají 

zájem na změně. Sám big man nepřistoupí na žádnou podobu politického otevření, 

protože to automaticky ohrožuje jeho postavení a moc; systém není schopen absorbovat 

reálnou participaci na moci, aniž by došlo k jeho zhroucení. Big man si je také vědom 

toho, že mu reálně hrozí postih za způsob vlády, jehož součástí obvykle bylo i užívání 

ozbrojeného násilí vůči vlastnímu obyvatelstvu, proto je jeho odstoupení od moci bez 

garantované amnestie či azylu velmi neobvyklé. 198 Problém postavení afrických elit při 

                                                 
196 Linz,J. Totalitarian and Autoritarian Regimes. With a Major New Introduction. Lynne Rienner 
Publishers 2000. s. 151.  
197 Huntington,S.: The Third Wave: democratization in the late twentieth century.1991. 
198 V době psaní této práce se takováto situace odehrává v Zimbabwe, kde Mugabe váhá s přiznáním 
volební porážky a pravděpodobně bude požadovat výměnou za odchod od moci garance beztrestnosti, což 
může být trnem v oku mnohých pozorovatelů. 
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přechodu může být vyjádřen také slovy Shyaka Kanuwa, rwandského novináře: „ Jak 

mohou vůdci, kteří jsou sami součástí problému, být součástí řešení? ” 199 

Z výše uvedených důvodů je existence opozice uvnitř vládních elit na rozdíl od 

přechodů, které politická věda doposud zkoumala, velmi nepravděpodobná. Bratton 

proto navrhuje mezi aktéry odlišovat nikoli zastánce tvrdé linie a zastánce změn 

v řadách staré elity, ale tzv. členy (insiders), kteří jsou součástí jeho patronátu, a 

nečleny (outsiders), kteří se ocitli v nemilosti.200 Neopatrimoniální vůdce obvykle 

obsazení různých úřadů obměňuje tak, aby udržoval své následovníky v permanentní 

snaze zalíbit se a zároveň se tak zbavuje potencionálních konkurentů, kteří by 

z nabízeného získali až příliš. Zatímco členové nebudou mít žádný zájem na 

prosazování politických změn, protože tím nemohou získat, nečlenové, kteří už nemají 

co ztratit, mohou tvořit potencionální opozici. Ať už v exilu či skryti v houští šedé 

ekonomiky, nečlenové mohou výrazně podporovat opoziční snahy, „ obvykle 

prosazováním symbolů jako je pluralitní demokracie, což může zvrátit ekonomickou 

nespokojenost v požadavky na změnu režimu.“201 Přestože mohou existovat vůdci 

opozice,  sama opozice je fragmentovaná a bez jakékoli tradice, tudíž nesouhlas 

vyjadřovaný obyvatelstvem země je živelný, spontánní, neorganizovaný a bez trvalého 

tlaku.Vůdce režimu tak nemá, s kým by o přechodu vyjednával, pokud by už na tuto 

možnost přistoupil. 

Dalším problematickým aspektem je, že instituce existující v neopatrimoniálních 

režimech reálně nevykonávají žádnou funkci, je tedy problém najít způsob, jak vůbec  

potencionální přechod provést, a to z toho důvodu, že :„ ( režim) poskytuje jen několik 

málo institucionálních cest na vyjednávání o pravidlech a sdílení moci, osobní vláda 

místo toho vede boj o moc stylem ´všechno nebo nic.“202  Absence formálních 

institucionálních kanálů v důsledku vede k nemožnosti řešit nastalou situaci dohodou, 

chybí tedy jak aktéři, tak strategie.  

Co se tedy týče povahy odstraňovaného režimu, je přechod neopatrimoniálního 

režimu svázán přesně tím, co ho charakterizuje - prezidentstvím, klientelismem a 

                                                 
199 Taylor, I.  Can NEPAD Succeed without Prior Political Reform. unpublished paper: a paper presented 
at the NEPAD Conference in Copenhagen, 3 June 2005. s.23. 
200 Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997.s.86. 
201 Bratton,M. Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive.s. 86. 
202 Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997.s. 84. 
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využíváním státních zdrojů. Politické protesty se obvykle objeví jako protesty ze zdola, 

bez účasti politické elity a jako potencionální aktéři figurují spíše nečlenové než členové 

režimu. Z výše zmíněných důvodů strategií nemůže být politický pakt a už vůbec ne 

pakt mezi politickými elitami. Přechod zde má obvykle podobu stupňovaných 

konfrontací, jejichž součástí není žádný precedent kompromisu, což snižuje šance, že 

výsledek takového přechodu bude konsolidovaná demokracie. Stejně tak otázka 

budoucích pravidel hry je ovlivněna dlouholetou absencí práva.  Dalším problémem tak 

je, že po-přechodová ústava a volební zákony nemají na čem stavět, chybí zde ona ´path 

dependancy´. Také absence rozvinuté občanské společnosti zmenšuje šance na úspěch 

přechodu. Jak upozorňoval R. Dahl, tam, kde chybí občanská společnost, lze jen těžko 

očekávat demokratickou změnu, přestože je možná. Zrovna tak lze připomenout další 

Dahlův argument, že  „ polyarchie je podstatně méně častá v zemích se značným 

subkulturním pluralismem,“ 203 což výrazně heterogenním africkým státům nenahrává 

příliš do karet.  

 Lze jistě říci, že takováto konstelace výchozích podmínek není pro demokracii 

už na první pohled příznivá. Není proto divu, že po změnách v 90. letech se mnoho 

afrických režimů přiblížilo přinejlepším hybridům, které „…jsou formálně 

demokratické. Pravidla demokratické politické hry ani občanská práva ovšem 

dostatečně nerespektují.“ 204   

Podívejme se nyní na situaci v roce 1989 a v roce 2002. První tabulka zachycuje 

přiřazení jednotlivých států podle kategorizace provedené v kapitole Neopatrimoniální 

režimy. Jak je vidět, naprostá většina afrických států spadá pod kategorie, které svou 

povahou nejsou příliš příznivé demokratizaci a konsolidaci demokracie . Pouze sedm 

států z celkového počtu 47 států existujících v roce 1989 vykazovalo vyšší stupeň 

politické participace a politické soutěže.  

 

                                                 
203 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.s. 232. 
204 Civín, J. Empiricko-analytická tranzitologie jako “objektivní” věda. Ergo 2/2006.  
http://ff.ujep.cz/ergo/?c=28&p=58  cit. 2007-11-01. 
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Tabulka 6: Bratton, M. – Typy nepatrimoniálních režimů v Africe, 1989 

Neopatrimonial Rule in 
Africa    
     
Modal Regimes by Country, Sub-Saharan Africa, 1989  
     
Plebiscitary 
One Party 
System  

Military 
Oligarchies 

Competitive 
One-Party 
Systems 

Settler 
Oligarchies 

Multiparty 
Systems 

16 11 13 2 5 

Angola 
Burkina 
Faso Cameroon Namibia Botswana 

Bénin Burundi 
Central 
Afr.Rep. South Africa Gambia 

Cape Verde Chad Cote d´Ivoire  Mauritius 
Comoros Guinea Madagaskar  Sénégal 
Congo Lesotho Mali  Zimbabwe 
Djibouti Liberia Malawi   
Eqaut.Guinea Mauritania Rwanda   
Ethiopia Nigeria Sao Tomé   
Gabon Sudan Seychelles   
Guinnea-Bissau Uganda Sierra Leone   
Kenya  Tanzania   
Mozambique  Togo   
Niger  Zambia   
Somalia     
Swaziland     
Zaire     
     

Zdroj: Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997.s.79. 

V druhé tabulce vidíme situaci v roce 2002, kde už samotné označení 

jednotlivých kategorií naznačuje posun v vnímání afrických režimů. Politické události 

90. let africké státy jednoznačně posunuly blíže západnímu vnímání. Přestože jen málo 

z pokusů o politickou změnu vyústilo v demokracii, resp. alespoň volební demokracii, 

přesto z původního počtu 7 států vykazujících prvky pluralismu došlo k nárůstu na 15 

států, které lze označit za demokratické či částečně demokratické, a dalších 6 se řadí do 

kategorie hybridních režimů. Zatímco v roce 1989 bylo 40 států z celkového počtu 47 

spíše autokraciemi, v roce 2002 to bylo 27 z celkového počtu 48 států.  



Diplomová práce 

 - 82 - 

Tabulka 7: Bratton, M. – Typy politických režimů v Africe, 2002 

        
 The Nature of Political Regimes, Sub-Saharan Africa, 2002  
                

Regime 
Type 

Democracy 
Semi-
Democracy 

Autocracy 

Regime 
Subtype 

Liberal 
Democracy 

Electoral 
Democracy 

Ambiguous 
Hybrid 

Competitive 
Autocracy 

Hegemonic 
Autocracy 

Unreformed 
Autocracy 

Cape Verde Ghana Mozambique 
Guinnea-
Bissau 

Burkina Faso Swaziland 

Mauritius Lesotho Tanzania Gabon Comoros Burundi 
Sao 
Tome&Princ. 

Mali Nigeria Kenya Congo-Braz. Rwanda 

South Africa Namibia Zambia 
Central 
Afr.Rep. 

Uganda 
Congo-
Kinshasa 

Botswana Senegal Djibouti Gambia Mauritania Eritrea 
 Benin Sierra Leone Togo Chad Somalia 
 Seychelles   Ethiopia Guinea Sudan 

Country 

 Madagaskar   Cameroon Angola  
  Malawi   Zimbabwe Cote d´Ivoire  
  Niger    Liberia  
      Equat.Guinea  

  5 10 6  9 11 7 

        

Zdroj: Bratton,M. State Building and Democratization in Sub-Saharan Africa: Forwards, Backwards, or 
Together? Afrobarometer Working Paper No. 43. 09/ 2004. s.6. 

Kde tedy došlo k největším změnám? V kategorii liberálních demokracií se 

v roce 2002 z celkového počtu pěti objevují dva státy, které už v roce 1989 měly 

nejlepší skóre politické plurality a soutěže, a to Mauritius a Botswana, doplněné o Jižní 

Afriku, která se přesunula z kategorie settler oligarchies, respektive rasové demokracie. 
205 Svatý Tomáš a Princův ostrov stejně jako Kapverdské ostrovy měly výchozí pozici o 

dost složitější, přecházely totiž od systémů jedné strany se střední a nízkou úrovní 

politické soutěže. Rozhodující však byla střední až vyšší úroveň politické účasti.  

Na opačném konci imaginární osy, mezi nereformovanými autokraciemi, se 

v roce 2002 nacházelo 7 zemí, z nichž dvě jsou i nováčky na politické mapě světa, a to 

Demokratická republika Kongo a Eritrea206. Swaziland a Somálsko se v roce 1989 řadili 

do stejné kategorie jako tehdy posuzovaná Etiopie a Kongo, tedy do kategorie systémů 

jedné strany. Súdán a Burundi se do této skupiny přesunuly z kategorie Military 

                                                 
205 Zopakuji, že V. Fiala státy z kategorie osadnických oligarchií, tedy JAR, Namibii a Rhodesii 
nepovažuje za vhodné pro kategorizaci afrických režimů.  
206 Zatímco Demokratická republika Kongo je v podstatě jen jiný název pro politický útvar, který na mapě 
již existoval, Eritrea jako nezávislý stát vznikla roku 1993. 
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Oligarchies, které vykazují jak nejnižší úroveň politické soutěže, tak participace. 

Skupinu nereformovaných autokracií doplňovala v roce 2002 ještě Rwanda.  

Je patrné, že to, co státy v nereformované skupině spojuje více než kategorie, do 

které byly zařazeny v roce 1989, ačkoliv shodným znakem je, že žádný ze států 

nevykazoval vyšší míru soutěže či participace, je trvalá hrozba ozbrojeného konfliktu, 

ať už v jakékoli podobě. Snad jen Rwanda a Swaziland by v současnosti mohly být 

vyjmuty z této nelichotivé kategorie. Lze tedy říci, že v případě úspěšné demokratizace 

hraje důležitou roli, od jakého typu režimu se přechází a jaké jsou výchozí podmínky, 

zatímco v opačném případě hrají rozhodující roli další faktory, jako je přítomnost 

ozbrojeného konfliktu či problém s vlastní legitimitou a suverenitou státu, narušovanou 

přes hraničními kmenovými konflikty.   

Výsledek demokratizačních snah začátku 90. let lze vyjádřit i jiným způsobem. 

Již zmíněný V. Fiala zavádí termín kompetitivní neo-autoritářské režimy, vyjadřující 

situaci po „ zavedení vícestranických systémů a svobodných a spravedlivých voleb.“207 

Problémem těchto států je zejména dlouhodobá absence alternace u moci, což z těchto 

opticky demokratických států činí další generaci států bez reálné šance na liberální 

demokracii, pokračujících v neopatrimoniálních šlápějích.   

                                                 
207 Fiala, V. Typologie afrických nedemokratických systémů. Česká společnost pro politické vědy. III. 
Kongres českých politologů 2006. 
http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2003/Vlastimil%20Fiala.pdf cit. 2007- 02-13. 
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4.5 Výsledek afrických přechodů  

Výsledkem politických změn v Africe na začátku 90. let byly některé významné 

posuny v dílčích praktikách režimů. Zatímco před rokem 1989 se volby s připuštěním 

opozice konaly jen v devíti státech, přičemž jen pět z nich vykazovalo znaky 

multipartismu 208 a ve čtyřech zbylých bylo označení zmanipulované volby téměř 

eufemismem209, po roce 1990 se volby konaly ve 38 státech z celkového počtu 47 

v Subsaharské Africe. 210 Přesto do dnešních dnů přetrvává situace, která může být 

popsána slovy : „ volby  v Africe jsou stále ještě obvykle prázdnými a převážně 

symbolickými cvičeními navrženými za účelem legitimace stávajících vládců. ” 211 

Opravdu svobodné volby jsou ve zkoumané oblasti stále spíše výjimkou, přestože došlo 

nepochybně k posunu dobrým směrem. 

Další změna se týkala otázky vedení státu. Před rokem 1989 se většina afrických 

vůdců dostala k moci nedemokratickým způsobem bez voleb a od úřadu byla většina 

z nich odstavována státním převratem či vraždou. Volený prezident se objevil 

v podstatě jako politická novinka až spolu s ostatními změnami. Stejně tak politický 

režim jako celek doznal významných změn. Zatímco doposud převažovaly různé 

systémy osobní diktatury, případně vojenské oligarchie, k roku 1994 mnoho z afrických 

států přijalo ústavní reformy směřující k omezení moci, i když často jen co do formy. 

Podle údajů z roku 2002 může být 15 států subsaharské Afriky posuzováno jako 

demokracie, přičemž pouze pět z nich jako liberální demokracie.212 Deset států vykazuje 

znaky svobodných voleb, avšak občanská a politická práva nejsou dostatečně chráněna, 

stejně tak práva menšin. Nejzávažnější problém je však to, že moc zůstává 

koncentrována v rukou jedné či několika osob takovým způsobem, že v podstatě 

vylučuje zvolené státní úředníky z podílu na moci, což splňuje znaky volební 

demokracie. Dvě třetiny obyvatel Afriky stále žijí v nějaké formě autokracie, v rozpětí 

od liberalizované formy až k autokraciím, kde nedochází ani k pokusům o reformy, 

z voleb jsou vyloučeny četné skupiny obyvatelstva a struktura moci stále naplňuje 

znaky neopatrimoniálního režimu.  

                                                 
208 Botswana, Gambie, Mauritanius, Senegal a Zimbabwe 
209 Libérie, Madagaskar, Jižní Afrika a Súdán 
210 Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspektive. 
Cambridge: Cambridge University Press 1997.s. 7. 
211 Bratton, M. Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative Perspective.s.68. 
212 Cape Verde,Mauricius, Svatý Tomáš a Principe, Jižní Afrika a Botswana 
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Použijme ještě jiných čísel. V subsaharské Africe se mezi lety 1975 a 1995 

změnil poměr autoritářských států ze 43 na 12, poměr částečných demokracií ze 2 na 16 

a liberálních demokracií ze 3 na 20. 213 Zatímco tedy poměr režimů v roce 1975 byl vůči 

demokracii nepříznivý 43: 2: 3, v roce 1995 to bylo už 12: 16: 20. Rozhodující je přitom 

skupina částečně demokratických režimů, kde se vývoj může zvrátit obojím směrem, 

zde může být přínosné zejména vhodně zvolené instituční inženýrství.  

Co se týče možností institučního inženýrství, je zřejmé, že stát v Africe 

potřebuje především takový politický systém, který bude vnímám jako legitimní a 

závazný rámec pro vykonávání moci. Politické systémy v Africe a analýza jejich 

konkrétních institucí by si vyžádala samostatnou práci, lze ale říci, že najít úspěšný 

vzorec není zatím možné. Co funguje v jednom státě, nemusí fungovat v jiném, což je 

důsledek obrovské vnitřní rozmanitosti afrických států. Ukazuje se však, že poměrný 

volební systém vedl v afrických podmínkách spíše k eskalaci konfliktů uvnitř 

společnosti než k politické stabilitě (Ghana pod Hilla Limannem, Nigérie pod Shehu 

Shagarim, Sudán pod Sadiq El-Mahdi), zatímco většinové volební systémy prokazují 

v těchto oblastech větší úspěšnost ( Cote d´Ivoire, Zambia, Tanzánie, Malawi, Keňa). 

Problematické jistě je, že zatímco systém jedné strany vede k situaci, kdy je vlády příliš 

mnoho, multipartismus zase k situaci, kdy je vlády příliš málo. 214 Rozhodující jistě je 

najít takové uspořádání, kdy demokracie bude namísto součástí problému součástí 

řešení. 

 

 

                                                 
213 Ženíšek, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 
2006.s. 55. 
214 Mazrui, Ali A. The Failed State and Political Collapse in Africa. in Olara A. Otunnu & Michael 
W.Doyle.(es) Peacemaking and Peecekeaping for the New Century. Lanham: Rowman& Littlefield. 
1998.s.233-244. 
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Závěr 

 
Cílem mé práce bylo identifikovat problémové aspekty přechodů k demokracii a 

zodpovědět otázku, zda lze tyto problémové aspekty zkoumat nezávisle na regionu, 

nebo zda je jejich existence podmíněna regionálními specifiky. Moderní politická věda 

nám sice poskytla několik zásadních způsobů, jak hodnotit výchozí body i cílové stanice 

přechodů k demokracii, ale je otázkou, zda dokáže ve svých klasifikacích zachytit i 

vývoj v oblastech, které se vymykají nejen svým současným, ale i dosavadním 

vývojem.  

Základní rozdíl je zřejmý - zatímco západní svět měl k dispozici čtyři století na 

vytvoření funkčních politických institucí, v jiných regionech se tento vývoj musel vejít 

pouze do několika dekád. Výsledkem implementace cizích politických struktur může 

být jak funkční demokracie, tak existence mnoha neliberálních režimů, či přinejlepším 

hybridních režimů. V regionu, který byl v mé práci použit jako příklad specifického 

politického prostředí, tedy v subsaharské Africe, existuje řada odlišností, majících vliv 

jak na způsob přechodu, tak i na jeho výsledek. Jak bylo vyzdviženo v kapitole o 

podobě a institucích demokracie, existují některé předběžné podmínky, které musí být 

splněny. V afrických státech jich však  nalezneme jen velmi málo.  

Ačkoli se často vývoj v Africe považuje za nedostatečný zejména co se týče 

ekonomické stránky věci, je třeba podporovat hlavně rozvoj politických institucí. Bez 

existence státních struktur a stabilizovaného politického prostředí lze jen těžko očekávat 

v případě přechodů úspěšné završení v podobě demokracie. Absence moderního 

národního státu a téměř všech podmínek Dahlova demokratického politického procesu 

má na výsledek zásadní vliv. Ačkoli některé z podmínek a jejich význam jsou 

modifikovatelné, přesto lze zopakovat: „ protože větší počet méně rozvinutých zemí  je 

nejen postižen subkulturními spory, ale postrádá také ostatní velmi příznivé podmínky, 

jejich vyhlídky na rozvoj trvalé polyarchie jsou dost mizivé.“ 215  

Co se týče klasifikace povahy odstraňovaných režimů, zde podle mého názoru 

naráží politická věda na zásadní problém. Ze všech uvedených způsobů kategorizace 

politických režimů se na africké země dá použít jen několik málo z nich; definici 

                                                 
215 Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995. s. 236. 
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neopatrimoniálních režimů by zřejmě odpovídal nejvíce sultanistický režim, případně 

mobilizační autoritářský režim ve společnostech, jež nově nabyly nezávislost. Podle 

autorů zabývajících  se podrobně  africkými režimy jich však je nepoměrně více a pro 

svou svébytnou povahu politické moci si zasluhují vlastní kategorizaci. Je jistě otázkou, 

zda to je řešení, protože pak se dosud používané teorie přechodů k demokracii pracující 

s povahou odstraňovaného režimu koncepčně rozejdou právě na tomto bodě.  

Teorie přechodů k demokracii přes fakt, že nemohou zachytit způsob přechodu 

v takto specifických regionech, umožňují přesto identifikovat problémové body 

přechodu. Jak bylo popsáno v kapitole o neopatrimoniálních režimech, povaha a 

struktura politické moci zde působí ve své podstatě velmi negativně na samotný prvotní 

impuls vedoucí k přechodům. Zatímco doposud analyzované přechody byly z velké 

části iniciovány politickými elitami, v afrických zemích tomu tak je spíše výjimečně. 

Aktéry tak nejsou členové odstraňovaného režimu, ale ani organizovaná opozice. 

Přechod začíná obvykle zezdola, a je způsoben dlouhotrvající mnohonásobnou 

deprivací obyvatelstva, což vysvětluje jeho živelnost, ale i krátkodechost. Pokud není 

opozice podporována ze zahraničí, případně pokud není připravena sehrát úlohu 

přechodového aktéra církev, ve výjimečných případech mezinárodní společenství, 

zřídka dojde ke kompromisnímu jednání a případná změna režimu nevede k pozitivním 

politickým změnám.  

Svou roli v afrických přechodech nesehrává ani důvod obvyklý v dosud 

zkoumaných zemích, tedy snaha legitimizovat režim či upravit pravidla hry tak, aby 

měla stará elita zajištěný přístup ke zdrojům. Struktura moci založená na klientelismu a 

pyramidovém upořádání sítě vztahů neumožňuje zúčastněným získat změnou pravidel 

hry více než doposud. Pokud však přesto dojde k přechodu, nedostatečné a slabé státní 

struktury často nejsou schopny změnu absorbovat. Přes některé dílčí pozitivní změny 

tak v Africe zůstává jen pět států, které lze označit za liberální demokracie.  

Na základě zkoumání provedených v mé práci se tedy domnívám, že 

problémové aspekty přechodů k demokracii lze za pomoci dosavadních teorií politické 

vědy identifikovat. Zatímco však v dosud zkoumaných případech se jednalo spíše o 

aspekty vázající se na typ přechodu, např. o přecházení starých elit do nových struktur 

či o otázky nedostatečného institučního inženýrství, ve zkoumaném specifickém 

geopolitickém regionu šlo o hlubší, strukturální problémy. Zatímco tedy doposud  

„…při studiu přechodů od autoritářských režimů zaujímala pokojná a konsensuální 
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cesta privilegované postavení optimální cesty z hlediska apriorní kladné hodnoty 

demokracie,“216 ve světle zkoumaných odlišností je zřejmé, že přístup politické vědy 

k africkému regionu neposkytuje dostatečnou oporu pro ucelené vysvětlení všech 

ztracených přechodů. Potřeba bude nového přístupu, zohledňujícího nová empirická 

data.  

Při zpracovávání tématu mé práce jsem se potýkala zejména s nedostatečným 

množstvím relevantní literatury dostupné nejen v cizím jazyce, ale vůbec v českém 

prostředí. Přestože se tedy zdá, že problematika neliberálních demokracií 21. století je 

zajímavým tématem pro politickou vědu, propojení teoretických koncepcí se 

zvláštnostmi afrického kontinentu doposud nebylo příliš tematizováno. To však zároveň 

nabízí možnost dalšího postupu v načrtnutém směru, tedy v hlubším studiu afrických 

politických systémů, jejich nové a přesnější kategorizace, a jejich zapojení do konceptů 

politické vědy takovým způsobem, aby teorie přechodů byly bez dalšího funkční i 

v tomto prostředí. Vzhledem k počtu nedemokratických států v Africe by to jistě bylo 

na místě.  

 

 

                                                 
216 Dvořáková, V.-Kunc,J.: O přechodech k demokracii s. 61. 
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Summary 

The main goal of my thesis was to identify problematic aspects of transition 

towards democracy and to decide whether we can examine these problematic aspects  

independently on the geo-political region. Modern political science offers us several 

tools of how to analyse the transition in its complexity. However, we can raise the 

question if we can use these tools also under different conditions.  

African countries used in my thesis as an example of specific region had gone 

through significantly different political development. The speed in which these 

countries had to implement political institutions had serious implications in its outcome. 

Political scientists  specified several conditions which have to be fulfilled if we keep 

hopes in democratic transition. In African coutries we can find just few of them, if any. 

Especially the nature of political regimes in Africa, called neopatrimonial regimes, does 

not allow many of  the very starting points of transition. As a result, in a case of 

outgoing transition we can follow many differencies in strategies, actors and outcomes.  

I conclude that political science allow us to identify problematic aspects of 

transition independently on regions. But I have serious doubts if political science can 

offer complex explanation of failed transition in African countries. Therefore I would 

suggest deeper analyse of African regimes so that we can explain necessary conditions 

under which African transitions can succed.  

 



Diplomová práce 

 - 90 - 

Seznam tabulek 

 

Tabulka 1: R. Dahl – Demokratický politický proces .............................................. - 16 - 

Zdroj: Dahl,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.s.204…  - 16 - 

Tabulka 2: Karl, T.L.- Schmitter, P.C – Způsob ukončení režimu........................... - 34 - 

Zdroj: Karl, T.L.- Schmitter, P.C. Modes of Transition in Latin America, Southern and 

Eastern Europe. International Social Science Journal No 129, 1991................ - 34 - 

Schéma 1: Przeworského aktéři přechodu................................................................. - 39 - 

Zdroj: vlastní zpracování............................................................................................ - 39 - 

Schéma 2: Przeworského koncepce liberalizace ....................................................... - 40 - 

Zdroj: Dvořáková, V.-Kunc,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994, s. 86 ....- 

40 - 

Tabulka 3: Ženišek, M. - Počet demokracií v roce 1950 a 2000 .............................. - 46 - 

Zdroj: Tracking Polity in the Twentieth Century, in: Ženíšek, M. Přechody k demokracii 

v teorii a praxi. Plzeň. s.54................................................................................. - 46 - 

Tabulka 4: Bratton, M. – Komparace přechodů k demokracii v Africe ................... - 75 - 

Zdroj: Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in 

Comparative Perspektive. Cambridge: Cambridge University Press 1997s.78. - 75 - 

Tabulka 5: Bratton, M. – Komparace režimů v Africe ............................................. - 77 - 

Zdroj: Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in 

Comparative Perspektive. Cambridge: Cambridge University Press 1997. ...... - 77 - 

Tabulka 6: Bratton, M. – Typy nepatrimoniálních režimů v Africe, 1989............... - 81 - 

Zdroj: Bratton, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in 

Comparative Perspektive. Cambridge: Cambridge University Press 1997.s.79.- 81 - 

Tabulka 7: Bratton, M. – Typy politických režimů v Africe, 2002 .......................... - 82 - 

Zdroj: Bratton,M. State Building and Democratization in Sub-Saharan Africa: 

Forwards, Backwards, or Together? Afrobarometer Working Paper No. 43. 09/ 

2004. s.6. ............................................................................................................ - 82 - 



Diplomová práce 

 - 91 - 

Použitá literatura 

BAYART, J.F., STEPHEN E. &  HIBOU, B. From Kleptocracy to the Felonius State, 

in. The Criminalization Of the State in Africa. Oxford: James Currey 1999. s. 1-31. 

BEYME, K. von. Transition to Democracy in Eastern Europe, London: Palgrave 

Macmillan 1996.  

BRATTON, M.Democratic Experiments in Africa, Regime Transitions in Comparative 

Perspektive. Cambridge: Cambridge University Press 1997.  

BROWN, M. The Causes of Internal Conflict : An Overview, in Michal BROWN (eds.) 

Nationalism and Ethnic Conflict. Cambridge: MIT Press 1997/ 2001. 

BURNELL, P.Democratization. in Peter Burnell, Vicky Randall ( eds.) Politics in the 

Developing World. Oxford University Press 2005.  

BUZAN, B. People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in 

the Post-cold War Eera. Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publisher 1991.  

DAHL,R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995.  

DAHL, R. O demokracii. Praha: Portál 2001. 

DENG, F.M. War of Visions : Conflicts of Identities in the Sudan. Washington, 

D.C. : Brookings Institution 1995.  

DIAMOND, L.- LINZ, J. J. and SEYMOUR Martin LIPSET (eds.) Democracy in 

Developing Countries: Latin America. London: Adamantine Press Limited 1989. 

DIAMOND, L. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: John 

Hopkins University Press 1999. 

DIAMOND, L. Is the third Democratization Over? An Empirical Assessement. 

Working paper. Universtity of Notre Dame. 1997. 

DIAMOND,L. Thinking about Hybrid Regimes. Journal of Democracy 13, 2: 21-

35.2002. 



Diplomová práce 

 - 92 - 

DVOŘÁKOVÁ, V.-KUNC,J. O přechodech k demokracii. Praha: SLON 1994. 

HOROWITZ, D.L. Democracy in Divided Societies. in L. DIAMOND, M.F. 

PLATTNER ( eds.) Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy. BaLTIMORE: The 

John Hopkins University Press 1994 

HUNTINGTON, S. Will More Countries Become Democratic? Political Science 

Quarterly, 1984. 

HUNTINGTON,S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. 

London: University of Oklahoma Press 1991. 

HUNTINGTON, S. Střet civilizací. Praha: Rybka Publisher 2001. 

JOHNSON, D.H. The Root Cause of Sudan´s Civil War. Indiana University Press 2003.  

JOSEPH, R. State, Conflict and Democracy in Africa. in ( eds) State, Conflict and 

Democracy in Africa. Boulder: Lynne Rienner 1999.s. 3-14. 

KARL, T.L.- SCHMITTER, P.C. Modes of Transition in Latin America, Southern and 

Eastern Europe. International Social Science Journal No 129, 1991. 

KYED, H. M. & Lars BUUR. Recognition and Democratisation- New Roles for 

Traditional Leaders in Sub-Saharan Africa. DIIS Working Paper No. 2006/ 11. Danish 

Institute for International Studies, Copenhagen, Denmark 2006.  

LIJPHART, A. Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration. New 

Heaven and London: Yale University Press 1977. 

LIJPHART, A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven 

Democracies 1945-1990. New York: Oxfort University Press 1994. 

LIJPHART, A. Democracies: Forms, Performance, and Constitutional Engineering.  

European Journal of Political Research 1994, 25, 1: 1-17. 

LIJPHART, A. The Pros and Cons – But Mainly Pros – of Consensus Democracy. Acta 

Politica 2001. s. 363-398. 



Diplomová práce 

 - 93 - 

LINZ.,J.-STEPAN,A. (eds) The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown 

and Reequilibration. Baltimore: John Hopkins University Press 1978. 

LINZ, J.J  The Perils of Presidentialism. In. LIJPHART, A.(ed.) Parliamentary versus 

Presidential Government. Oxford, 1992, s.118-127. 

LINZ,J.-A.VALENZUELA ( ed). The Failure of Presidential Democracy, Vol. 2, The 

Case of Latin America. Baltimore: John Hopkins University Press 1994. 

LINZ ,J- STEPAN,A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern 

Europe, South America and Post- Communistic Europe. Baltimore: John Hopkins 

University Press 1996. 

LINZ,J. Totalitarian and Autoritarian Regimes. With a Major New Introduction. Lynne 

Rienner Publishers 2000.  

LIPSET, S. M. Political Man. The Social Bases of Politics. Expanded edition. 

Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1981. 

LIPSET, S.M. Some Social Requisities of Democracy: Economic Development and 

Political Legitimacy. American Political Science Review 53. 1959. 

LIPSET, S.M. The Social Requisities of Democracy Revisited. American Sociological 

Review 39, 1: 1-22. 1994. 

MAZRUI, Ali A. The Failed State and Political Collapse in Africa. in Olara A. 

OTUNNU & Michael W.DOYLE.(es) Peacemaking and Peecekeaping for the New 

Century. Lanham: Rowman& Littlefield. 1998.s.233-244. 

MERKEL,W.- CROISSANT, A. Formale und unformale Institutionen in defekten 

Demokratien. Politische Vierteljahresschrift.  Jg. 41, H. 1, S. 3-31 2004. 

OLIVER, R.- ATMOTE, A. Africa Since 1800. New York: Cambridge University Press 

2005. 



Diplomová práce 

 - 94 - 

NOVÁK, M. Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie. 

in Sociologický časopis. roč. 39, č.1/2003, s. 11-36. 

NOVÁK, M. Jakou demokracii pro nové demokracie? Konsensuální model, efektivita a 

kulturně homogenní země.  Brno: MPÚ 2001. 

O’DONNELL, G.- SCHMITTER, P.- Whitehead, L..  Transitions from Authoritarian 

Rule. Comparative Perspectives. Baltimore, London:  The John Hopkins University 

Press 1986. 

PATOČKA, J. Platón. Praha 1992. 

PLATÓN. Gorgias . Praha:  Laichter 1944. 

PLATÓN. Ústava. Praha: Laichter 1921.  

PLECHANOVOVÁ,B.- FIDLER,J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941- 1995. 

Praha: I. S. E  1997. 

PRZEWORSKI, A. Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in 

Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press 1991. 

PRZEWORSKI, A.- Fernando LIMONGI. Political Regimes and Economic Growth. 

Journal of Economic Perspectives 7: 51-69. 1993. 

RENAN. E. What is a Nation? in WOOLF, S. (ed). Nationalism in Europe, 1815 to the 

Present. London: Routledge. 1996.  

ROOSE,R.- SHIN,D.M. Democratization Backwards: The Problem of Third-World 

Democracies. British Journal of Political Science. No.31. 2001. 

ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál 2000. 

RUSTOW, D. Transition to Democracy. In: Comparative Politics, n. 2, pp. 337-

363.1970.  nebo RUSTOW, D.A. Transitions to Democracy: Towards a Dynamic 

Model. In Lisa ANDERSON ( ed.) Transitions to Democracy. New York: Columbia 

University 1999. 



Diplomová práce 

 - 95 - 

SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: Archa 1993. 

SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Brno: SLON 2001. 

SHILS, E. Political Development in the New States. Gravehage: Mouton 1961.  

SCHMITTER, P. and T.L. KARL. What Democracy is..and is Not, in L. DIAMOND 

and M. F. PLATTNER ( eds.) The Global Resurgence of Democracy in an Islamic 

World.  Maxwell Papers, 4, Air War College 1996.  

SCHUMPETER, J. Capitalism, Socialism and Democracy. Praha: Karmelitánské 

nakladatelství 2004.  

SNYDER, R. Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships. Comparative 

Politics 24.1992. s. 379-400. 

SORENSEN, G. Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a 

Changing World. Aarhus: Westview Press 1998.  

SVENSSON, P. Teorie demokracie. Brno: CDK 1995. 

TAYLOR, I.  Can NEPAD Succeed without Prior Political Reform. unpublished paper: 

a paper presented at the NEPAD Conference in Copenhagen, 3 June 2005. p.23. 

VEČERNÍK, J. Structural Tensions in the Interface between the Labour Market and 

Social Policy in the Czech Republic, Sociological Studies 04:04, Sociologický ústav 

AV ČR, Praha 2004. 

WEISOVÁ, Š,  Teorie mezinárodních režimů. Mezinárodní vztahy 2/2002. s. 49-67. 

WOODWARD, P.(ed) Sudan after Nimeiri . Routledge/SOAS Contemporary Politics 

and Culture in the Middle East Series. London 1991. 

ZAKARIA, F. The Future of Freedom: Illiberal Democracy At Home and Abroad. New 

York: W.W. Norton 2003.  

ŽENÍŠEK, M. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk 2006. 



Diplomová práce 

 - 96 - 

 

On-line texty:  

 

Arana, P.- Palacios, J.-M. Strategická nejednoznačnost a politická změna v 

postkomunistické Evropě. Úvodní nástin . Středoevropské politické studie 2003. 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=164  cit. 2008-02-14. 

 

Bratton, M. Wide but Shallow: popular Support for Democracy in Afrika. 

Afrobarometer Working Paper No. 19.2002. 

http://www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo19.pdf cit. 2006-10-02 

 

Bratton,M. State Building and Democratization in Sub-Saharan Africa: Forwards, 

Backwards, or Together? Afrobarometer Working Paper No. 43. 09/ 2004. 

http://www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo43.pdf cit. 2006- 06.07 

 

CIA- The World Factbook 2006, 2007. https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/ 

 

Civín, J. Empiricko-analytická tranzitologie jako “objektivní” věda. Ergo 2/2006.  

http://ff.ujep.cz/ergo/?c=28&p=58  cit. 2007-11-01. 

 

Country Reports 2007. Freedom House. 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=46&year=2006 cit. 2007-09-11 

 

Countries at the Crossroad. Freedom House 2007. 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=140&edition=8&ccrpage=37  cit. 

2008-09-11 

 

Fiala, V. Typologie afrických nedemokratických systémů. Česká společnost pro politické 

vědy. III. Kongres českých politologů 2006. 

http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2003/Vlastimil%20Fiala.pdf cit. 

2007- 02-13  

 



Diplomová práce 

 - 97 - 

Goehring,J.-Evenson, K.D. Nations in Transit 2006: Shifting Influences and 

Challenges. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=44&year=2006 cit. 

2007- 03- 11 

 

Hloušek, V. – Kopeček, L. Konsolidace demokracie a hybridní režimy – slovenský a 

chorvatský případ. Středoevropské demokratické studie 04/ 2003. 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=180 cit. 2007 – 10- 02 

 

Lijphart,A. Democracy in the Twenty-first Century: Can We be Optimistic? NIAS 2000. 

http://www.nias.knaw.nl/en/new_3/new_1/new_2/18Uhlenbeck.pdf  cit. 2008-01-05  

Freedom House 2006.http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=44&year=2006 

cit. 2007-10-16 

 

Map of the Freedom 2006. Freedom House 

http://www.freedomhouse.org/uploads/maps/fiw_current.pdf  cit. 2008-01-02  

 

Marx,K.- Engels,F.Manifest komunistické strany. in: Kužvart, P. K problému 

globalizace,.www.globalizace.ecn.cz cit. 2005-10-01 

 

Walker, Ch.-Kelly,S. Ruling By Law: Ambitions And Limits Of The 21st Century 

Authoritarian Model. Freedom House 2007 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=140&edition=8&ccrpage=42 cit. 

2008-09-08 

 

Wonbin, Cho. Political Institutions and Satisfaction with Democracy in Sub-Saharn 

Africa. Afrobarometer Working Paper No. 39. 2004. 

http://www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo39-2.pdf  

 

Zakaria, F. The Rise of Illiberal Democracy . Foreign Affairs. November/December 

1997, s. 22-43. Občanský institut http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=604 cit. 2008-

01-02 

 


