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Úvod 

Lidstvo svým vývojem dospělo k závěru, že demokracie je tou nejméně 

špatnou vládou ze všech forem vlád. I když se dnes demokratickému zřízení těší více 

států než kdy jindy v minulosti, přesto existuje řada režimů, které nejen že 

demokratické nejsou, ale ani o to neusilují. V létě minulého roku jsem jednu z těchto 

zemí měla možnost navštívit a na měsíc se stát, i když jen částečně, součástí tohoto 

Jiného světa". Byl to pro mě natolik nezapomenutelný zážitek, že jsem se rozhodla o 

této „zapomenuté zemi" napsat svou ročníkovou práci, aby se i někteří další lidé mohli 

alespoň částečně dozvědět, jaký život se dnes žije v Barmě. A protože boj za 

demokracii pro Barmu a hlavně v Barmě trvá až do dnešních dní, rozhodla jsem se 

pokračovat a rozšířit práci ročníkovou na diplomovou. Tentokrát jsem se rozhodla 

zaměřit především na teoretickou stránku věci, na jednotlivé teoretiky a jejich 

typologie nedemokratických systémů. 

Prostudovala jsem nejprve několik knih, zabývajících se teoretickým 

zpracováním nedemokratických systémů. Znovu jsem si pročetla své zápisky z cesta, 

které jsem se také rozhodla pro ilustraci reálné situace zařadit. Dále jsem dohledala 

chybějící informace o historii a současné hospodářské a politické situaci v Barmě, 

které mě jen utvrdily v tom, že je třeba se danému tématu opravdu věnovat. Posuďte 

sami jen základní shrnutí organizace Člověk v tísni, která se situací dlouhodobě 

zabývá. 

„Barmská vládaje pravidelně kritizována na mezinárodní scéně za potlačování 

lidských práv. Valné shromáždění OSN schválilo od roku 1991 celkem sedmnáct 

rezolucí, upozorňujících na různé problémy od potlačování lidských práv přes 

existenci politických vězňů až po neochotu vlády zahájit v Barmě demokratizaci. Od 

roku 1990 do března 2008 navštívili různí vyslanci a vysocí diplomaté OSN Barmu 

celkem sedmatřicetkrát, aby pomohli zprostředkovat dialog mezi opozicí a vládou. 

Situací v zemi se zabývá i vrcholný orgán OSN - Rada bezpečnosti, neboť občanská 

válka, nestabilní situace, vysoký počet uprchlíků, nekontrolované šíření viru HIV, 

tuberkulózy a malárie i vysoká produkce drog ohrožují také bezpečnost okolních států 

regionu. Přestože k tomu byla mnohokrát vyzývána, neschválila však Rada 
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bezpečnosti závaznou rezoluci vůči Barmě, protože ji vetovaly Rusko a Čína, které 

situaci v Barmě považují za vnitřní problém země. Vlády USA a Evropské unie 

vyhlásily proti barmskému režimu částečné ekonomické sankce a zákaz prodeje zbraní. 

Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), jehož je Barma členem, je však k situaci 

méně kritické."1 

Přes tyto všechny snahy většiny států světa je nutné konstatovat, že i tak na 

celkový mezinárodní nátlak barmská vojenská vláda nereaguje vůbec anebo činí pouze 

malé ústupky, které nedávají naději na brzký přechod k demokracii. 

S tímto konstatováním vzešly také otázky, které se budu snažit zodpovědět ve 

své práci. Jak je možná ještě ve 21.století, tak technicky i jinak vyspělé době, 

existence nedemokratických systémů, které porušují ta nejzákladnější lidská práva? 

Proč není v silách lidu těchto zemí tento stav změnit? Proč, i když o to usilují, nejsou 

tento stav sto změnit ani nejmocnější státy světa? Jaká je možnost, že dojde ke změně 

či alespoň transformaci systému? 

Jak jsem již výše uvedla, pro správné pochopení situace jsou třeba i teoretické 

znalosti problematiky. Proto se v první části své práce zabývám pojmoslovím a 

samotnou teorii nedemokratických systémů. V druhé části pak praktickým rozborem 

charakteristiky konkrétního příkladu Barmy a přiblížením atmosféry panující ve státě, 

v němž takovýto režim existuje v současnosti. V neposlední řadě se pokusím 

odpovědět na otázky položené v úvodu. 

' Barma-utajená válka, in: Jeden svět ve školách, Společnost Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] 
Dostupný z WWW: http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnsfilmpdfquestions_128 pdf 
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1. Teoretická část 

1.1. Pojmosloví a základní orientace 

1.1.1. Pojmosloví 

Mezi laickou veřejností se o nedemokratických režimech mluví jako o 

„totalitách" či „diktaturách", ale zda je mezi těmito pojmy nějaký rozdíl či shoda, to 

umí vysvětlit málokdo. Tato terminologická nejednotnost je velkým problémem také 

v médiích, v politice, v populárně naučných publikacích a i sama odborná veřejnost u 

tohoto pojmosloví těžko nachází shodu. Volnost užívání těchto pojmů není na místě 

zejména v médiích, světě politiky a odborných publikacích. Produktem tohoto 

špatného užívání v médiích je zkreslená a deformovaná realita, která vede až k vadné 

interpretaci konkrétních událostí ať v historii či současnosti. Ve světě politiky, kde 

jakékoliv nedemokratické formy vlády jsou v současnosti odsouzeníhodné, se veškeré 

termíny označující antidemokratismus stávají oblíbenou součástí slovníku především 

politiků populistů. Jde v podstatě o „politické nadávky"2, které politiku radikalizují a 

ve společnosti posilují negativní pocity vůči celému politickému aparátu. Ve sféře 

odborných publikací není systematizace pojmů vůbec snadná a snaha o ni stále trvá. 

Zajímavě se pokusili rozdělit a správně definovat každodenně používané pojmy spjaté 

s antidemokratismem Stanislav Balík a Michal Kubát ve své publikaci „ Teorie a praxe 

totalitních a autoritativních režimů ". 

Autoři tyto pojmy rozdělily do čtyř skupin. Do prví zařadili obecné pojmy 

označující typ nedemokratické formy vlády. Tedy takové výrazy jako absolutismus, 

autokracie, autoritarismus, diktatura, totalitarismus, tyranie apod. Do druhé řadí pojmy 

odvozené od konkrétní skutečnosti, která je spojená většinou se jménem některého 

teoretika či politického vůdce nebo hnutí. Příkladem jsou pak výrazy jako bolševismus, 

leninismus či peronismus. Ale jak autoři zmiňují, tyto výrazy se týkají i vůdců 

demokratických, za všechny snad příklad dostačující thatcherismus. Ve třetí skupině 

jsou slova odvozená od nějaké ideologie spojované s antidemokratismem. 

2 r 
BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 

Dokořán, 2004. s. 11. ISBN 80-86569-89-6. 
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Nejznámějšími příklady jsou fašismus, komunismus nebo nacismus. Za čtvrté uvádí 

výrazy spjaté s politickou charakteristikou jako jsou extremismus, fundamentalismus 

či radikalismus.3 

1.1.1.1.Pojmy spjaté s politickou charakteristikou 

Dle autorů se nejčastěji setkáváme s výrazy uvedenými ve čtvrté skupině. Ve 

všeobecném povědomí jde o pojmy s negativní konotací, ale zajisté ne o pojmy 

synonymní. Slovo extremistický pochází z latinského extremus krajní a extrémům 

konec. V politice tedy soubor názorů, idejí, požadavků nebo chování, které jsou 

„krajní" vůči aktuálnímu převládajícímu názoru4. Může to tedy znamenat, jak proti 

demokratickému politickému režimu, tak i nedemokratickému. Neboť jakýkoliv 

politický postoj odlišný od většinového může být extrémní. Co je pro jednoho politika 

„normální", může být pro jiného naprosto „krajní" a naopak. 

S podobným problémem se setkal i Giovanni Sartori v sedmdesátých letech 20. 

století při zkoumání politických stran. Nejasné pojmy navrhl nahradit pojmem 

antisystémovost (anti-system party5). Charakterizuje tím stranu, která je vůči 

původnímu politickému systému disfunkční, zpochybňuje jeho legitimitu, snaží se o 

jeho svržení a nahrazení jiným, o kterém je přesvědčena, že je lepší či efektivnější. 

Antisystémová strana je chápána jako součást demokratických politických systémů. Až 

v rámci kategorie antisystémových stran Sartori rozlišuje její typy a teprve zde se 

objevují pojmy extrémní, izolovaná a extremistická strana6. 

Dalším podobně negativně vnímaným pojmem je radikalismus. Původ slova 

vychází z latinského radicalis, od radix kořen. Tímto přídavným jménem se původně 

označovala odvozenost od něčeho, přeneseně pak věc, která se vyvíjí odchylně od 

3 
BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 

Dokořán, 2004. s. 12. ISBN 80-86569-89-6. 
4 

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s. 13. ISBN 80-86569-89-6. 
5 SARTORI, Giovanni. Parties and Party systems: A Framework for Analysis. London: ECPR Press; 
New Ed edition, 2005. s. 26. ISBN 0954796616. 

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s. 15. ISBN 80-86569-89-6. 
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jiných, či jež se vzdaluje od něčeho, co je běžné či tradiční. Termínu "radikální" se 

tedy dnes používá ve smyslu "systémově kritické", kritika "ke kořenům jdoucí"; od 

toho termín "radikál"7. Spojitost s antidemokratismem se tak vytrácí ještě výrazněji, 

neboť nositelem radikalismu je dle autorů často tzv. strana protestu. Jejím cílem je 

zásadní revize státní politiky ale v rámci systému. Jako příklad strany protestu uvádějí, 

dle mého názoru pro danou věc nevýstižně, ekology8. Asi jsou v tomto případě 

myšleny různé "zelené" strany, ale autoři už je nějak podrobněji necharakterizují. 

Posledním termínem z výčtu nejčastěji užívaných je fundamentalismus. 

Islámský fundamentalismus je jedno z nejčastěji používaných slovních spojení v 

souvislosti s islámem. Stává se synonymem terorismu a jeho projevy jsou často 

vydávány za důkaz neodvratného střetu dvou civilizací - euro-amerického Západu s 

muslimským světem. Avšak slovo „fundamentalismus" bylo původně spojováno s 

křesťanstvím. Na začátku minulého století tak bylo označeno hnutí, které se snažilo o 

obrodu původních hodnot, o návrat ke kořenům původní křesťanské víry. Samo slovo 

fundamentalismus pochází z latinského slova fundamentum, které znamená původ, 

základ, kořen, pramen, zdroj. Tento pojem by měl být tedy vztahován výhradně 

k náboženství a s politikou nemá dle autorů nic společného. 

1.1.1.2.Pojmy označující formu vlády 

Problém je i s pojmy označujícími formu vlády. Z autory uváděného výčtu 

zmíním jen dle mého názoru nejčastěji používané výrazy spojené s označením 

nedemokratické formy vlády tedy autoritarismus, diktatura, totalitarismus a tyranie. 

Autoři uvádí dvě rozlišovací kritéria - obsahové a historické. Některé pojmy se pojí 

výhradně s určitou historickou epochou a nelze je tedy volně přesouvat na události 

současné, zde hovoříme o historickém kritériu. Naopak některé pojmy jsou nadčasové 

a nelze je spojovat s konkrétní historickou událostí, pak jde o kritérium obsahové. 

7 
BALÍK, Stanislav; KÜBAT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 

Dokořán, 2004. s. 15. ISBN 80-86569-89-6. 
8 ' ' 

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s. 15. ISBN 80-86569-89-6. 
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Pojem diktatura řadíme do kategorie definované obsahovým kritériem a jeho 

vymezení nacházíme opět u Sartoriho. Ten dochází k závěru, že do dnes neexistuje 

teorie správně vymezující tento termín. Slovo diktatura vychází z latinského dictare 

diktovat, rozkazovat. V Římě se diktaturou označoval nejprve úřad, v jehož 

kompetenci byla pouze armáda a až s Césarem se začíná vymezení rozšiřovat, ale ještě 

stále nemá zcela negativní vyznění. První, kdo použil pojem diktatura ve smyslu 

způsobu výkonu vlády „diktátem", byl francouzský socialistický teoretik Louis 

Auguste Blanqui ve spojitosti s revolucionáři roku 1830 a jejich diktaturou v zájmu 

lidu.9 Blanqui navrhl vlastní socialistickou teorii, v jejímž středu stála idea diktatury 

proletariátu, později převzatá marxisty. V jednom ze svých dopisů se o něm zmiňuje i 

Marx a nazývá ho „hlavou a srdcem proletariátu Francii."10 I proto je Blanqui uváděn 

jako jeden z hlavních teoretických předchůdců totalitarismu. Pojem diktatura je tedy 

dnes používán spíše jako termín nadřazený řadě konkrétnějších konceptů. 

Autoritarismus, totalitarismus a tyranie jsou pojmy spadající čistě do kategorie 

definované kritériem historickým. Autoritarismus a totalitarismus se bude má práce 

věnovat v dalších kapitolách, neboť jejich definice je složitější a liší se podle toho, zda 

se daný autor přiklání k přístupu, jež podmiňuje tyto fenomény moderní dobou nebo 

zdaje považuje za nedílnou součást lidské existence po celé dějiny. Zbývá tedy pojem 

tyranie. Slovo má původ v řeckém tyranno. V antickém Řecku původně znamenalo 

vládu neurozeného jedince (v protikladu k vládě rodové šlechty), později však došlo k 

významovému posunu a slovo tyranie dostalo negativní nádech - stalo se označením 

pro neomezenou nelegitimní vládu jedince nebo úzké skupiny. 

1.1.1.3.PoIitický vůdce 

S pojmy z druhé a třetí skupiny je třeba uvést další souvislosti pramenící s 

charakteristik jednotlivých nedemokratických systémů. V souvislosti s pojmy 

9 PAZ, Maurice. Un révolutionnaire professionel, Auguste Blanqui. Paris: Fayard, 1984. ISBN 
2213014973. 

PAZ, Maurice. Un révolutionnaire professionel, Auguste Blanqui. Paris: Fayard, 1984. ISBN 
2213014973 (MARX : Lettre au Dr.Watteau, 10 novembre 1861.) s. 285. 
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odvozenými od konkrétní osoby politického vůdce považuji za důležité zmínit 

psychologicko-politické aspekt této kategorie, nad kterým se zamýšlí v i autoři Balík a 

Kubát. Osobnost vůdce, její vznik a vztah k ovládaným...to jsou jen některé z mnoha 

otázek, kterými se v této souvislosti zabývá politická psychologie. Zásadním 

problémem ve výzkumu osobnosti vůdce je vůbec samotný subjekt výzkumu. Existují 

dvě hlavní metody výzkumu. Lustrační, jež zkoumá vůdce na veřejnosti, ale 

neumožňuje poznat příčiny a mechanismy politického chování. Naopak údaje pro 

metodu psychobiografickou většinou pochází ze sekundárních zdrojů a nebo pokud 

jsou přímo od zkoumaných osob, bývají deformované a zcela jistě neobjektivní. Co 

tedy přinesly základní poznatky tohoto oboru? Politické vůdcovství je, ve srovnání s 

ostatními typy spravování moci, charakteristické především větším rozsahem moci, jak 

v oblasti vlivu, tak v oblasti disponibility mocenských nástrojů. 

Nejzajímavější zůstává otázka, kdo se tedy stává politickým vůdcem. Existují 

tři teorie. Koncepce Zeitgeist tvrdí, že jde o shodu „okolností, specifických a 

kulturních dějin, které vytváří jedinečnou emocionální atmosféru, v jejímž rámci jsou 

lidé ochotni svěřit vůdcovství osobě, která se nachází v pravý čas na pravém místě"11. 

Dle koncepce Great Man History se vůdcem stává pouze osoba s výjimečnými 

osobnostními a intelektovými vlastnostmi. Někteří autoři jako Francouz G. Le Bon 

hovoří v této souvislosti také o nabyté a vrozené prestiži, kterou pak Max Weber 

nazývá charismatem. Le Bon jako ukázkový příklad uvádí Napoleona, který už v 

počátcích své vojenské kariéry disponoval obdivem okolí a jeho absolutní poslušností. 

Tato charakteristika vyniká hlavně v podmínkách chaosu, ohrožení nebo nejistoty. Pak 

se podřízenost této osobě může zvrhnout až za hranice pudu sebezáchovy. 

Koncepce třetí, bez konkrétního názvu, chápe politické vůdcovství jako vztah 

mezi vůdcem a jeho přívrženci. Také zde se objevuje termín charisma, ale není 

vlastností individua jako takového, nýbrž vzniká sociální percepcí lidí. Vůdce přichází 

s politickým programem, který řeší a posléze může i napomoci k odstranění 

psychologických problémů, které jsou ve společnosti aktuální, například frustrace, 

1 ' BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s. 91. ISBN 80-86569-89-6. 
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strach atd. Co je důležité u nedemokratických vůdců, že nehledají racionální příčiny 

problému, ale ukazují na nepřítele, který je jejich údajnou příčinou. 

Důležitým aspektem vzniku politického vůdce je také proces formování 

osobnosti v dětství a v mladém věku. Velice zajímavé souvislosti uvádí ve své 

publikaci „Opomíjený klíč" autorka Alice Millerová. Na osobnostech Hitlera, 

Nietzscheho či Picassa ukazuje, jak zásadně mohou traumatické zážitky z dětství 

ovlivnit vývoj osobnosti a vést až k destruktivnímu chování a smýšlení. Například 

Hitlerovo postavení v rodině nebylo nejlepší, nároky na něj kladené byly vysoké a byly 

vynucovány radikálně a s despocií. Motivace stát se vůdcem, získat tím moc nad 

ostatními a uspokojit tak potřebu ovládat a ne být stále jen ovládaným, je toho jasným 

důsledkem. 

Na závěr lze tedy konstatovat, že moc byla, je a bude velkým lákadlem pro 

osobnosti vůdců, ne však lákadlem jediným. K záměně konkrétních pojmů této 

kategorie jako je leninismus či maoismus nedochází, proto jsem se rozhodla je zde 

dopodrobna nerozvádět. 

1.1.1.4.Pojmy odvozené od ideologie 

Poslední pojmy, které bych v této části mé práce chtěla zmínit a osvětlit, jsou 

termíny odvozené od ideologie spojované s antidemokratismem a to konkrétně nejvíce 

frekventovaná slova fašismus, nacismus a komunismus. Často je také zmiňován 

islámský totalitní režim typu Chomejního Íránu, který se během posledních let v 

souvislosti s diskusí o ideologii často objevuje, neboť islám v některých konkrétních 

případech opravdu dosahuje podoby ideologie, ale jeho meze jsou v jeho náboženském 

charakteru. 

Co je to tedy vlastně ona ideologie? V nedemokratických systémech se používá 

často právě pro ospravedlnění aktuálního politického zřízení. Vznik pojmu ideologie 

můžeme nalézt během Francouzské revoluce. Ideologií nazval francouzský filozof, 

ekonom a politik Antoine-Louis-Claude d'Estutt de Tracy svou nauku o idejích, jež 

byla podle něho myšlení redukované na počitky a psychické stavy a měla pomoci k 
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vytvoření pravidel morálky i pravidel politických12. Pokud se pojmem zabývala 

politologie, definuje ideologii buď jako soubor zahrnující v sobě všechny politické 

ideje tedy -ismy, nebo ho chápe i ve smyslu pejorativním ve významu dogmatický či 

extrémní. 

Spolu se vznikem sovětského Ruska a studené války se téma ideologie hlavně v 

souvislosti s marxismem stalo předmětem zájmu mnoha společenskovědních badatelů. 

Američtí badatelé hovoří o konceptu v užším slova smyslu, tj. jako o iluzi a záměrné 

deformaci. V roce 1950 vznikla práce, která zaváděla širší pojetí pojmu ideologie. Ve 

své knize „Soviet Politics: The Dilemma of Power" analyzoval sociolog a historik 

Berrington Moore Jr. vztah komunistické ideologie a praxe bolševické politiky v 

časovém rozmezí od předrevolučního Ruska až doby vrcholného Stalinismu konce 40. 

let. Stěžejní složkou bylo rozlišení mezi oficiální či formální doktrínou organizace a 

mezi operativní či neformální ideologií jejího vůdců. 

Dalším z politologů, který se pokusil o doplnění tohoto modelu byl Martin 

Seliger. Podle něj prakticko-politická aplikace jakékoliv ideologie s sebou nutně 

přináší rozdělení ideologie na „fundamentální principy" a na „operativní ideologii"13. 

Zatímco fundamentální principy určují konečné cíle a také hlavní prostředky, jimiž má 

být těchto cílů dosaženo, operativní složka ospravedlňuje a legitimizuje konkrétní 

politické kroky. Je zřejmé, že v každá ideologii, která je nucena k praktickému výkonu 

politické moci, dochází postupně ke vzájemnému vzdalování mezi formální a 

operativní rovinou. V pojmu ideologie se tedy skrývá vysvětlení fungování stávající 

společnosti a zároveň nástin toho, jak by měla fungovat ideálně v budoucnosti. Ve 

skrze jde však vždy o utopistické vize. 

Na závěr uvedu dle mého názoru nejpřesnější definici, jež vychází z knihy 

„Historické proměny pojmu ideologie" od Pavla Saradína, kde ideologii popisuje jako 

uzavřený systém politického myšlení, který si nárokuje monopol na pravdu, snaží se 

12 
* Projet d'éléments d'idéologie à l'usage des écoles centrales de la République française (1800). Texte en 

ligne, [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://gallica.bnť.fr/ark:/12148/bpt6k41799v.image.fl 13 SELIGER, Martin. Ideology and Politics. London: Allen & Unwin, 1976. s. 48. ISBN 0043201091. 
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vysvětlit všechno a přitom odmítá tolerovat jiné názory či opoziční teorie, připomíná 

tak sekulární náboženství, které vede k netoleranci, cenzuře a politickým represím.14 

A nyní se tedy vraťme ke konkrétním ideologiím dvacátého století - fašismu, 

nacismu a komunismu. Nejprve je třeba objasnit vzájemný vztah pojmů fašismus a 

nacismus. V podstatě se jedná o tutéž ideologii, jen v případě nacismu o její podobu 

nacionálně socialistickou. Obě hnutí jsou charakteristické svým odmítavým postojem 

ke kapitalismu, liberalismu, buržoazii a komunismu. V italském konceptu fašismu však 

nenacházíme tak propracované učení, které Německu nabídl Hitler v „Mein Kampfu". 

Někteří autoři užívají pro každý z konceptů rozdílné řazení italský fašismus člení 

mezi autoritativní a nacismus mezi totalitní režimy15. 

Nacistickou ideologii můžeme charakterizovat jako směs rasového 

antisemitismu a sociálního darwinismu. Avšak rozhodně je třeba připomenout, že 

antisemitismus není výplodem dvacátého století, nýbrž odkazem evropské myšlenkové 

tradice křesťanství, která vidí v Židech hlavní viníky na ukřižování Krista a již od 

středověku je jako spojence zla uzavírá do ghett, aby je tak jasně vyloučila ze 

společnosti. V devatenáctém století spolu se sílícím nacionalismem tento jev nabral na 

síle, připomeňme jednu z nejznámějších afér ve Francii případ Dreyfus. Tento postoj 

se bohužel neobešel bez svého pseudovědeckého podkladu v podobě rasové teorie. Ta 

Židy považovala za nejpodřadnější rasu. V Německu pak tento rasový antisemitismus 

dostal podobu víry v biologickou nadřazenost árijského lidu, který má právo vládnout 

ostatním rasám. Židé se tak snadno stali univerzálním viníkem všeho špatného, co 

zemi potkalo. Hlavním tvůrcem a představitelem nacistické ideologie byl Adolf Hitler. 

Důležitým aspektem je jeho přesvědčení o mesiášském poslání této ideologie. Hitler 

považoval německý národ za vyvolený a ten jako takový byl předurčen k ovládnutí 

světa. Toto fanatické vědomí poslání, jež inspiruje vůdce i jeho stoupence, je jednou ze 

stěžejních charakteristik všech totalitních hnutí. 

Za stejně spásnou považovali svou vládu nad beztřídním světem komunisté. 

Ideologii zformulovali v polovině devatenáctého století Karel Marx a Bedřich Engels. 

14 -
SARADIN, Pavel. Historické proměny pojmu ideologie. Praha: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2001. s. 48. ISBN 80-85959-94-1. 
15 

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s. 101. ISBN 80-86569-89-6. 
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Jejich dílo prošlo nesčetnými úpravami a bylo rozvíjeno dle potřeb konkrétních 

společností, i když mělo být původně univerzální pro všechny. Hlavní myšlenkou bylo 

nahradit kapitalismus socialismem likvidací soukromého vlastnictví, neboť dle této 

teorie je veškerý ekonomický a společenský vývoj ovlivněn ekonomickými vztahy. 

Stávající společenský řád, jeho morální i právní normy lze změnit jen na základě změn 

ekonomických vztahů. V praxi známé znárodňování mělo přispět k zásadní přeměně 

společnosti a urychlení příchodu komunismu. Základem byl pak koncept tříd, kde v 

kapitalistické společnosti proti sobě stojí vykořisťovatelská buržoazie a vykořisťovaný 

proletariát. Podmínkou vzniku komunismu byla likvidace vykořisťovatelské třídy a 

výchova nového komunistického člověka. Utopistickou vizi beztřídní společnosti není 

nutno připomínat. O této vše vysvětlující a vše zahrnující ideologii, samozřejmě 

panovalo přesvědčení, že je dějinami předurčena k ovládnutí celého světa. 

1.1.2. Základní orientace 

V další části mé práce se pokusím zrekapitulovat nejdůležitější teorie 

nedemokratických režimů a pokusy o jejich klasifikaci. Po prostudování několika 

publikací zabývajících se touto tematikou považuji pro prvotní orientaci za 

nejpřehlednější typologii Juana José Linze, jež je vystavěna na třech základních 

bodech: 1. Na stupni politického pluralismu v intervalu od omezeného pluralismu 

k monismu, 2. na stupni reálné politické participace lidí v intervalu od depolitizace 

k mobilizaci a 3. na stupni ideologizace v intervalu od pouhé přítomnosti mentálních 

paradigmat k centrálnímu postavení ideologie.16 Do přehledné tabulky jeho teorii 

sestavil L. Morlino:17 

A. Diktatura 

B. Totalitní režimy 

C. Tradiční režimy 

16 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1994. s. 51. ISBN 80-901424-8-6. 
17 v ' x ' 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1994. s. 51. ISBN 80-901424-8-6. 
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C.l. Oligarchické demokracie: 

C . l . l . kaudilismus 

C.l.2. kasikismus 

C.2. Sultánské režimy 

D. Autoritářské režimy 

D. 1. Byrokraticko-vojenské režimy 

D.2. Organický etatismus 

D.3. Postdemokratické mobilizační režimy 

D.4. Mobilizační režimy po získání nezávislosti 

D.5. Rasové „demokracie" 

D.6. Nedokonalý totalitarismus 

D.7. Posttotalitní režimy 

Kategorie B, C i D se vztahují kvíce či méně institucionalizovaným 

nedemokratickým režimům, zatímco termínem diktatura je myšlena prozatímní vláda 

vzniklá v krizovém období, která se neinstitucionalizovala a představuje zlom proti 

pravidlům výkonu moci a přístupu k ní, jež byla vlastní předchozímu režimu.18 

Při pohledu na tuto tabulku Linzovy typologie je patrné, jak tato tématika může 

být rozsáhlá, přesto se většina teorii nejvíce zabývá rozborem a definicemi pojmů 

totalitarismus a autoritarismus. Následující řádky nemohou zahrnout všechny teorie 

nedemokratických režimů, ale pokusí se představit ty nejdůležitější z nich. 

1.2. Teorie a typologie totalitarismu 

1.2.1. Platon, Aristoteles, Machiavelli 

13 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1994. s. 51. ISBN 80-901424-8-6. 
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Kde se tu vzala moc? K čemu slouží? Jak se s ní má zacházet? A jak ji lze 

získat a následně udržet? Těmito otázkami se zabývali po celá staletí mnozí autoři. 

Protože rámec mé práce je omezený, vybrala jsem pouze tři, které považuji za důležité 

v souvislosti s daným tématem a jež předcházeli teoretikům 20. století. Klíčovými 

mysliteli jsou Platon, Aristoteles a Machiavelli. Přestože mezi nimi leží staletí, lze u 

nich nalézt dost společného, ale samozřejmě i názorový vývoj podmíněný dobou, ve 

které žili. V jejich úvahách o politice je možné velmi zřetelně vysledovat vývoj chápání 

politické moci, zacházení s ní a způsob její držby. 

Nejprve bych ráda porovnala představu ideálního státu u Platona a Aristotela a 

z toho vyplývající vyjádření k státu neideálnímu. Podmínkou existence spravedlivého 

státu, je podle Platóna poznání objektivně existující pravdy. Opravdu spravedlivý stát 

může být jen tehdy, budou-li v jeho čele stát filozofové, protože jedině ti jsou schopni 

skutečného - rozumového - poznání. 

Stát byl podle Aristotela vytvořen člověkem a člověku by měl také sloužit. 

Hlavní funkcí státu je zajistit obecné blaho a dobrý život všem občanům státu. Ten 

spočívá především v uskutečňování ctností. Pokud se lidé stanou ctnostnými, stanou se 

i platnými členy politického společenství. K tomu, aby se lidé stali ctnostnými, je 

zapotřebí vytvořit dobré zákony, které by byly rozumné a měly donucovací moc. 

Platón i Aristoteles byli přesvědčeni, že obec - tedy stát - je zcela přirozeným 

organismem. Jenže zatímco podle Platóna není stát nic jiného, než jedinec ve velkém, 

Aristoteles naopak zdůrazňuje samostatnost každého občana. Také na rozdíl od Platóna 

uznává, že existuje více vhodných vlád a ačkoli sám upřednostňuje včele vlády 

jednotlivce z urozenější vrstvy, přístup občanům z jiných sociálních vrstev neomezuje. 

Ideální formou státního zřízení je pro Platona ta, kde by vládl filosof. Ať už se 

jedná o vládu jednoho - monarchii nebo o vládu více filozofů - aristokracii. Platón si 

uvědomoval, že neexistují opatření, která by dokázala zamezit ve vládě těm, kteří 

k tomu nebyli předurčeni a vypracoval popis režimních transformací. V osmé knize 

Ústavy ukazuje, jakým způsobem dojde, po narušení stability ideální aristokracie 

založené na moudrosti a ctnosti, k postupnému ustavení jiných typů zřízení.19 Prvním 

' 'HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 123. ISBN 80-210-3195-6. 
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stupněm degenerace ideální obce je timokracie. Ta nastává tehdy, pokud vládci zamění 

touhu po poznání a moudrosti za touhu po uznání a majetku. Tím dochází k určité 

nestabilitě. „V důsledku obecně panující ctižádosti je tento režim rozpolcen mezi 

svářící se jednotlivce usilující ve vzájemných konfliktech o to, aby vynikli nad 

druhými..."20. Tento druh vládců je podle Platóna také nakloněn k tajnému hromadění 

majetku, jehož význam nakonec v obci převáží nad významem přisuzovaným uznání a 

cti a dochází k proměně režimu. Timokracie se transformuje do oligarchie. 

Oligarchie je zřízení, které je založeno na rozdílném jmění. V této společnosti 

vládnou bohatí a chudí bez majetku nemají na vládě žádný podíl. Každý se snaží mít 

víc než ostatní a čím větší cenu pro ně mají peníze, tím menší cenu přikládají ctnosti. 

Podle Platóna není obec, ve které vládne oligarchie obcí jednou, ale musí se nutně 

skládat ze dvou, z obce boháčů a z obce chudáků, které jedna proti druhé neustále 

zákeřně bojují. Vyšší vrstvy podporují nižší v rozhazování majetku, „aby samy mohly 

majetky takovýchto... lidí zakupovat, půjčovat na ně peníze, a tak ještě více 

bohatnout."21 Svým chováním však způsobují chudobu stále více lidem. Skupina 

chudých v určité chvíli v tomto neustále vedeném „třídním boji" zvítězí a nastolí 

demokracii. Platón považoval demokracii za nejvíce vzdálenou ideálnímu státu, 

protože si v ní každý může dělat, co se mu zlíbí a nesnaží se zajistit vládu jen těch 

nejlepších. V demokracii nakonec dojde k rozšíření svobody a rovnosti do všech oblastí 

života. Tato přemíra svobody pak vede k ustavení tyranidy. „Opravdu nadměrná 

svoboda se nejraději ze všeho měnívá právě v nadměrné otroctví - ať už se tak děje u 

jednotlivce nebo u obecního celku....Je tedy přirozené..., že tyranida nevzniká 
22 

ze žádné jiné ústavy než z demokracie"... Tyranie - ' vláda násilí, je podle Platóna 

nejhorší vládou ze všech. Je pravým opakem dokonalé aristokracie. 

Podle Aristotela je státní zřízení to, co vymezuje totožnost polis a pokud se 

zřízení změní, změní se také polis. Aristoteles ve své definici rozlišuje šest typů 

státního zřízení na základě dvou kritérií. Prvním kritériem je počet vládců (jeden, 

několik, mnoho) a pak na základě toho, zda tito panovníci vládnou s ohledem na 

společný zájem nebo s ohledem na zájem vlastní. Správným státním zřízením, kde 

20 PLATÓN. Ústava. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. s. 224. ISBN 80-205-0347-1. 
21 PLATÓN. Ústava. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. s. 225. ISBN 80-205-0347-1. 
22 PLATÓN. Ústava. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. s. 225. ISBN 80-205-0347-1. 
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vládne jeden vládce, je podle Aristotela království, špatnou vládou jednotlivce je 

tyranida. Pokud ve státě vládne více než jeden vládce jedná se o aristokracii, její 

špatnou verzí je pak oligarchie. Posledními typy vlády jsou politeiá, vláda většiny 

s ohledem na společný zájem, „která je v Aristotelově typologii ztotožněna se stabilní 

vládou střední třídy"23. Jejím opakem je demokracie, která je vládou chudé většiny. 

Také podle Aristotela by v ideálním případě měla vládnout aristokracie. Na rozdíl od 

utopického Platóna si však Aristoteles uvědomuje reálné podmínky a to, že většina obcí 

má ústavu demokratickou nebo oligarchickou. Nejlepší reálnou ústavou by tedy byla 

politéia, která je vyváženým spojením demokracie soligarchií. Jak je možné vidět, už 

antičtí teoretikové věděli o hrozbě zneužití moci v rukou jednotlivce a považovali 

tyranii za nejhorší z forem vlád. 

Důležitou osobností v oblasti nedemokratického uspořádání státu byl bezesporu 

Niccolo Machiavelli a jeho dílo Vladař. Toto dílo se dá číst a vykládat nejrůznějšími 

způsoby. Mnohými je Machiavelli považován za předchůdce nacionalismu či fašismu, 

ale i přímé demokracie, pluralitní demokracie či totalitarismu. Jak jsem se ale už 

zmínila v předešlé kapitole, nelze aplikovat termíny za hranicí jejich vzniku a platnosti. 

Machiavelli by nám měl tedy spíše ukázat cestu k pochopení minulosti. Hezky 

charakterizoval Machiavelliho politiku ve své stati Karel Kosík, když napsal, že 

„politika podle Machiavelliho zahrnuje jak svobodné tvoření a volní jednání, tak danost 

okolností, vrtkavost štěstí a proměnlivost osudu, takže je daleko více hrou, než 

svobodným lidským výtvorem"24. Machiavelli provedl dle autora stejně jako Bacon 

s přírodou „desakralizaci" skutečnosti. Bacon tím umožnil vznik moderní vědě a 

technice a Machiavelli zesvětštěním vladaře vznik moderní politice. Ve spojitosti 

s Vladařem se nejčastěji hovoří o podvodu, zradě a vraždě, ale ty, jak Kosík správně 

připomíná, už existovali dávno před Machiavellim. A podle něj ten, kdo vstupuje do 

politiky, si musí být vědom toho, že „politika je hra, kde vražda, lest, zrada vystupují 

jako protihráč, vůči němuž se musí jednat, jednat účinně a úspěšně. Do politiky je 

možno vstupovat s etickými principy, které mi diktují, že nesmím být ani zločincem, 

23 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 125. ISBN 80-210-3195-6. 
"4 KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel, 1993. s. 105. 
ISBN 80-202-0442-3. 
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ani okupantem, ani věrolomníkem, ale politicky jsem na výši jen potud a tehdy, jestliže 

s těmito fenomény počítám a dovedu proti nim bojovat"25. Není podle něj pravdou 

dávat k politicky morálnímu rovnítko naivní či důvěřivý, ale spíše kritický a 

nezaslepený. Připomíná také Masarykův známý výrok, že se machiavellismus nehodí 

pro malé národy, což interpretuje jako „malý národ nevystačí s chytračením. Kdo 

chytračí, nemusí být ještě chytrý"26. Podle Kosíka chápe tradiční pojetí morálku 

v politice za projev slabosti a ne za nadvládu moudrosti a kritičnosti, jež v ní vidí on 

sám. A končí poznámkou,...„že dodnes nebyl vyřešen rozpor mezi vyspělou kulturou a 

nevyspělou politikou, mezi kulturní vyspělostí a politickou mizérií, takže politika není 

na výši"27. Čímž se opět otevírá otázka, kterou jsem si položila již na samém začátku 

své práce, jak je možná existence nedemokratických režimů v 21. století? 

1.2.2. Původ slova a přehled autorů základních dvou linií studie 

Nejprve tedy objasním samotný původ slova totalitarismus a přesun tohoto 

pojmu do politiky, poté uvedu dvě základní linie vědců zabývajících se tímto tématem, 

zamyslím se společně s německým politologem Hansem Maierem nad podobností 

totalitních systémů s náboženstvím a nakonec zhodnotím poslední pokusy o inovaci 

obecně uznávané typologie totalitarismu. 

Základem slova totalitarismus je latinské totus nebo totalis celý, které přešlo 

plynule do italštiny, ale v souvislosti s politikou se objevuje až ve 20. století. Jak uvádí 

autoři Balík a Kubát názory na to, kdo první použil slovo totalitarismus s politickou 

konotací se různí. Někteří připisují prvenství Benitu Mussolinimu a jeho projevu na 4. 

kongresu Národní fašistické strany roku 1925. Sami autoři jsou však přesvědčeni, že 

dříve použili tento výraz protivníci fašismu, kteří začali kritizovat nedemokratické 

způsoby vládnutí a to konkrétně Giovanni Amendola v časopise 11 Mundo, když 
9R 

označil Mussoliniho počínání „totalitním systémem" . Poté začali zastánci 

25 KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel, 1993. s. 105. ISBN 80-202-0442-3. 
26 KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel, 1993. s. 105. ISBN 80-202-0442-3. 
27 KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel, 1993. s. 105. ISBN 80-202-0442-3. 
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demokracie výraz totalitní vztahovat i na komunismus, neboť ho spolu s fašismem 

označili za „totalitní reakci na liberalismus a demokracii"29. 

Na teorie zabývající se nedemokratickými režimy lze pohlížet z několika úhlů 

pohledu. Jednou z možností je sledovat změny po obsahové stránce teorií. V tomto 

rozpracování kategorie totalitarismu se pak dají vysledovat dvě zásadní linie, jak už 

bylo výše zmíněno. Základním společným jmenovatelem první linie těchto často velice 

rozmanitých přístupů je pojetí totality jako jevu, který se v lidské společnosti přirozeně 

vyskytuje ve všech historicky známých obdobích civilizace. Mezi zastánci tohoto 

směru figurují jména jako Franz Neumann, Edward H. Carr, Jakob L. Talmon či 

Norbert Bobbia a Karl Popper a jejich úvahy o uzavřené společnosti30. U nás se k této 

linii řadí političtí filozofové Vladimír Čermák a Rio Preisner. 

Druhá skupina badatelů vychází z otázky, zda je vůbec možné totalitní 

politický systém považovat za fenomén v dějinách již známý a dochází ve shodě 

k závěru, že je to jev v historii zcela nový a pojící se výhradně k „moderní 

atomizované, vnitřní třídní struktury postrádající společnosti"31, jak v tomto smyslu 

charakterizovala totalitarismus Hannah Arendtová. Mezi další badatele tohoto směru 

se řadí zajisté Raymond Aron, Carl Joachim Friedrich, Zbigniew Brzezinski či 

Giovanni Sartori. 

Uveďme tedy základní argumenty obou linií. Podle první koncepce nalézáme 

rysy totalitarismu už u starověké Sparty, jako další příklad uvádí také často praktiky 

středověké inkvizice či jakobínské Francie32. Vidí v těchto systémech snahu o úplné 

potlačení lidské svobody. Základní námitkou druhé linie je limit dosahu těchto snah. 

Namítají, že nebylo možné až do dvacátého století zcela ovládnout ani jednotlivce 

natož pak celou společnost. Pouze využití technologických nástrojů jako jsou například 

média umožňuje totalitním vládcům proniknout do osobního, intimního života člověka 

a nárokovat si tak naprosté ovládnutí společnosti. Jako hlavní rys moderního 

29 ' ' 

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s.22. ISBN 80-86569-89-6. 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1994. s.38. ISBN 80-901424-8-6. 
' ARENDT, Hannah. The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace, 1951. s. 364. ISBN 

0805242252. 
"TALMON, Jacob Leib. O původu totalitní demokracie. Praha: Slon, 1998. ISBN 80-85850-19-2. 
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totalitarismu uvádí autoři druhé koncepce také „připravenost likvidovat oběti bez 

přítomnosti vášní, čistě technicky"33. 

Já jsem se v této práci rozhodla sledovat pokud možno lineární vývoj teorií 

nedemokratických režimů, protože se domnívám, že je to právě historický vývoj a 

praktická zkušenost s konkrétním totalitním režimem, která značně ovlivňuje práci 

teoretiků. 

1.2.3. Aronova charakteristika 

Mezi první pokusy vymezit pojem totalitarismu v Evropě patří studie Francouze 

Raymona Arona, která byla uveřejněna poprvé v roce 1958 pod názvem Sociologie 

des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques" („Sociologie 

industriálních společností, náčrt teorie politických režimů"). Aron zde hovoří o 

narušených zřízeních či zřízeních ostří meče34, které mají jako hlavní společný 

jmenovatel, že vzešly z násilného uchopení moci skupinou lidí, která byla v menšině a 

která byla ozbrojena35. K vymezení těchto zřízení pak autor vyžívá porovnání 

s demokratickými režimy a uvádí pět prvků fenoménu totalitarismu. 

- Režim poskytuje jedné straně monopol na politickou činnost 

- Monopolní strana je vedena ideologií, které přikládá absolutní autoritu a která 

se v důsledku toho stává oficiální státní pravdou. 

- K šíření této oficiální pravdy si pak stát vyhrazuje násilné a přesvědčovací 

prostředky. Všechny komunikační zdroje - rádio, televize, tisk, jsou řízeny a 

ovládány státem a těmi, kdo ho zastupují. 

- Většina ekonomických a profesních aktivit je podřízena státu a stává se jistým 

způsobem součástí státu samého. Protože stát je neoddělitelný od své 

" ARENDTOVÁ, Hannah. O násilí. Praha: OIKOYMENH, 2004. s.24. ISBN 80-7298-128-5. 
ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 

Paris: Gillimard, 1965. s, 125. ISBN 207032429X. Jak autor vysvětluje převzal tento výraz od generála 
de Gaulla (fil de 1'épeé). 

ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 
Paris: Gillimard, 1965. s. 129. ISBN 207032429X. 
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ideologie, je většina ekonomických a profesních aktivit zabarvena oficiální 

pravdou. 

- Protože všechno je státní činnost a protože každá činnost je podřízena 

ideologii, je chyba, které se někdo dopustí v ekonomické nebo profesní 

činnosti, současně chybou ideologickou. Odtud vyplývá nakonec politizace, 

ideologické přehodnocení všech chyb jednotlivců a jako závěr teror policejní i 

ideologický.36 

„Fenomén totalitarismu je dokonalý, jsou-li všechny výše zmiňované prvky 

spojeny a plně uskutečněny"37. Tyto prvky Aron nalezl jak v Sovětském svazu až do 

Stalinovi smrti, tak v Německu do Hitlerova pádu. Zatímco cílem sovětského teroru 

bylo vytvořit společnost odpovídající určitému ideálu, tak cíl hitlerovského teroru bylo 

jen prosté vyhlazení nepřátel. Velkou úlohu zde hrála osobnost vůdce a kult jeho 

osobnosti. Aron si pomohl zajímavou metaforou. „Je přinejmenším pravděpodobné, že 

kdyby nebyl existoval Napoleon Bonaparte, byl by korunován jiný generál, ale je 

absolutně neprokazatelné a nepravděpodobné, že kdyby byl korunován jiný generál než 
v • v 38 

Bonaparte, bylo by probíhalo všechno stejně." A dodává vysvětlení k situaci v 

Sovětském svazu a Třetí říši: „Chápeme, jakým postupem mohl režim degradovat až k 

jevům, které zkoumám, ale kdyby nebyl existoval Stalin či Hitler, nebyly by se asi 

objevily krajní formy ideologického deliria, policejního teroru a ceremoniálu doznání. 

Netvrdím to, a nikdo to nemůže tvrdit, ale zdá se mi pravdivý výklad, který těmto 

jevům dávají sami zúčastnění, že kromě toho, co může být vysvětleno stranou, jejími 

ambicemi, její technikou, funkcí čistek v byrokratickém režimu, zasáhl nepředvídatelný 

fakt: osoba a role, kterou díky absolutní moci hrála."39 

36 ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 
Paris: Gillimard, 1965. s. 158. ISBN 207032429X. 
37 

ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 
Paris: Gillimard, 1965. s. 158. ISBN 207032429X. 38 

ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 
Paris: Gillimard. 1965. s. 164-5. ISBN 207032429X. 39 

ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 
Paris: Gillimard, 1965. s. 165. ISBN 207032429X. 
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1.2.4. Friedricha a Brzezinského teorie 

Centremm na totalismus orientovaných bádání byly Spojené státy americké. 

Mezi první pokusy vymezit pojem totalitarismu patří studie Carla Joachima Friedrich 

z poloviny padesátých let „The Unique Charakter of Totalitarian Society"40 

(„Jedinečný charakter totalitářské společnosti"). Je třeba připomenout, že autor 

pochází ze země (Německa), kde měl možnost poznat zcela aktuální chod totalitního 

režimu. Analýzou nacistického a komunistického režimu došel k těmto hlavním rysům, 

které podle něho nejlépe charakterizují totalitní systém: 

- Oficiální ideologie přijímána a akceptována všemi členy společnosti. 

- Veškerý politický i společenský život ovládá jediná masová politická strana 

většinou s jediným vůdcem včele, je hierarchicky organizována a státní 

byrokracie je buď nadřízena a neboje s ní výrazně propojena. 

- Absolutní monopol na kontrolu všech prostředků ozbrojené moci (armády), 

tato kontrola je prováděna přímo politickou stranou neboj í kontrolovanou 

byrokracií. 

Úplná kontrola prostředků masové komunikace prostřednictvím stejných 

mechanismů, jakými probíhá kontrola ozbrojených složek. 

- Systém fyzické a psychologické kontroly společnosti prostřednictvím 

policie, jež používá teroristické postupy.41 

O dva roky později přispěl k obohacení této teorie již výše jmenovaný 

Zbigniew Brzezinski, který ve své práci „ Totalitarian Dictatorship and Autokracy" 

(„Totalitní diktatura a autokracie") (1956) obohatil předchozích pět kategorií o 

šestou: 

Centrální řízení, plánování a absolutní kontrola ekonomiky. 

ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 
Paris: Gillimard, 1965. ISBN 207032429X. 

HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003., s. 261. ISBN 80-210-3195-6. 
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Tento šestibodový výčet rysů, jež měl být charakteristický totalitním systémům 

zůstává i po několika pokusech o jeho úpravu zachován. Sporným se nejvíce ukázal 

právě onen poslední přidaný bod a to hlavně při charakteristice nacistické ekonomiky. 

1.2.5. Sartori a Arendtová a jejich teorie 

Dalším výrazným představitelem linie vědců prosazující totalitarismus jako 

zcela nový a dosud nepojmenovaný jev moderní doby je Giovanni Sartori, jež vymezil 

totalitní režim těmito kategoriemi: 

- totální rozšíření a pronikání moci státu 

ideologizace politiky 

politické ovládnutí všeho, včetně mimopolitických oblastí člověka42 

Především tento poslední bod je pro Sartoriho velice důležitý, neboť právě tím 

se liší totalitarismus od všech ostatních nedemokratických systémů, které se k zásahům 

do mimopolitického života společnosti uchylují zcela výjimečně. Sartori se také 

zamýšlí nad vývojem tohoto režimu, neboť žádný politický systém není statický, ale 

má svou dynamiku, vyvíjí se. Předešlé koncepce s vývojem nějak zvláště nepočítaly. 

Sartori tedy rozlišuje fázi prosazování a fázi stabilizace. Dělícím znaménkem obou fází 

je tzv. rutina - bezohledný teror, permanentní čistky či koncentrační a vyhlazovací 

tábory, to vše jsou vyloženě předrutinní charakteristiky spadající do fáze 

prosazování.43 Autor nakonec dochází k závěru, že existuje „kontinuum politického 

systému", jež bychom si mohli představit jako pomyslnou osu končící na obou 

stranách „ideálními" body a to na jedné straně demokracií a na druhé totalitarismem. 

Reálně existující režimy se k těmto bodům mohou blížit, ale nikdy jich nemohou 

dosáhnout. 

HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 262. ISBN 80-210-3195-6. 

HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 262. ISBN 80-210-3195-6. 
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Také Hannah Arendtová je autorkou této linie. Podle ní je stejně jako u 

Sartoriho pro totalitní režimy typická koncentrace moci v rukou prosazující se elity, 

antipluralistický postoj, bezprecedentní organizace strany a snaha o udržení jednoty 

pomocí ideologie44. Pro její teorii je však klíčovým pojmem teror. Na rozdíl od 

Sartoriho považuje uplatňování teroru za nejdůležitější charakteristiku totalitarismu. 

Vládnoucí elita se nesoustředí pouze na udržení moci ve svých rukou, ale chce vytvořit 

„nového člověka"45. Ve své knize „O násilí" , pak autorka velice podrobně rozebírá 

vztah moci a násilí. Moc potřebuje pouze legitimitu. Pokud se však jejím základem 

stane odvolání na minulost, zatímco ospravedlnění se vztahuje k cíli, který je v 

budoucnosti, je legitimita zpochybněna. Násilí může být ospravedlnitelné, ale nikdy 

legitimní. Ačkoliv moc a násilí jsou si vzájemně vzdálené jevy, obvykle se vyskytují 

společně a to ve chvíli, kdy je vláda chápána jako nadvláda člověka nad člověkem a 

vymáhána pomocí násilí. Jako přiklad uvádí autorka ruské okupanty tváří v tvář 

československému lidu, který nebyl zvyklý vykonávat politickou moc a nejevil žádný 

výrazný odpor proti okupaci, a bylo proto snadné dosáhnout nadvlády. Pokud dojde k 

přímému střetu mezi mocí a násilím, není třeba pochybovat o výsledku. Velice 

výstižná je tato věta: „Z hlavně pušky vyrůstá nejúčinnější příkaz, jehož důsledkem je 

okamžitá a dokonalá poslušnost. To, co z té hlavně nemůže nikdy vyrůst, je moc".46 

Moc a násilí jsou tedy protiklady a pokud jedno vládne absolutně, druhé zcela chybí. 

Teror užívaný k udržení nadvlády je pak projevem sebezničujícího faktoru vítězství 

násilí nad mocí. Hlavní charakteristikou totalitarismu je obrat násilí nejen vůči 

nepřátelům, ale právě tak proti přátelům a přívržencům, neboť se obává veškeré moci. 

„Vrcholu je dosaženo, když policejní stát začíná požírat své vlastní děti, když včerejší 

kat se stává dnešní obětí."47 Teror, který užívaly totalitní režimy ve dvacátém století je 

bezprecedentní a zároveň tedy pro autorku prokazatelným důkazem, že totalitarismus 

je jevem moderní doby. 

44 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1994. s. 40. ISBN 80-901424-8-6. 
45 ARENDTOVÁ, Hannah. O násilí. Praha: OIKOYMENH, 2004. s. 45. ISBN 80-7298-128-5. 
46 ARENDTOVÁ, Hannah. O násilí. Praha: OIKOYMENH, 2004. s. 41. ISBN 80-7298-128-5. 
47 ARENDTOVÁ, Hannah. O násilí. Praha: OIKOYMENH, 2004. s. 43. ISBN 80-7298-128-5. 
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1.2.6. Linzova teorie 

Dalším autorem, kterého bych chtěla v této kapitole jmenovat je německý 

politolog Juan José Linz. Ten na počátku sedmdesátých let vymezil tři kritéria, jež 

musí daný systém naplňovat, aby mohl být jako totalitní označen: 

- „Existuje monistické, ale nikoli monolitické centrum moci, přičemž 

jakýkoli pluralismus existujících institucí či skupin odvozuje svou 

legitimitu z tohoto centra, je jím zprostředkován a je spíše politickým 

výtvorem shora než produktem dynamiky předešlého společenského 

uspořádání. 

Existuje exkluzivní, autonomní a více či méně intelektuálně podložená 

ideologie, s níž se vládnoucí skupiny či vůdce identifikují a která je užívána 

jako základ pro provádění politiky či manipulaci obyvatel. Ideologie 

překračuje konkrétní program či hranice legitimní politické akce, aby 

interpretovala sociální realitu či konečný smysl a cíl dějin. 

- Občanská participace a aktivní politická mobilizace pro „věc" politických a 

sociálních úkolů je povzbuzována, vyžadována, odměňována a 

usměrňována prostřednictvím jediné strany a jejích mnohých monopolních 

masových organizací. Pasivní poslušnost a apatie, ústup do role pouhého 

trpného předmětu, tolik charakteristická pro autoritativní režimy, je vládci 
4 8 

považována za nežádoucí a nechtěnou." 

Také u Linze není teror nezbytný znak totalitarismu. Nejcharakterističtějším 

znakem je synchronizace politických, sociálních a kulturních struktur uvnitř státu 

kontrolovaných jedinou politickou stranou. Užití ideologie pro ospravedlnění existence 

režimu je pro Linze dalším významným rysem totality. Ideologické systémy založené 

na pevných základech a jejich vymáhání donucovacími prostředky, jež jsou důležité 

pro masovou mobilizaci a manipulaci, jsou typické. Ideologii si definuje jako systém 

48 

LINZ, Juan José. Totalitarian and Autoritarian Regimes. London: Lynne Rienner Publishers, 2000. s. 

70. ISBN 1555878903. 
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myšlení, na jehož tvorbě se podílí intelektuálové či spíše pseudointelektuálové, a které 

může být ve své konečné fázi zveřejněné v podobě „kultovní" knihy či textu. Díky 

tomu je snadno šiřitelná mezi masami i využitelná pro vzdělávání. Vykazuje velkou 

konfliktnost s náboženstvím i vědou. „Zvláštní" ideje režimu se dostávají například do 

právní teorie, vědecké argumentace či kritiky umění. Ideologie samotná má silně 

utopický charakter a vždy se vztahuje k budoucnosti narozdíl od mentality, jež se 

vztahuje k přítomnosti. 

1.2.7. Čermák a Preisner 

Posledními z teoretiků, které bych ráda zmínila, jsou čeští filozofové Vladimír 

Čermák a Rio Preisner. Vladimír Čermák je autor pětisvazkové publikace „ Otázky 

demokracie" z roku 1975. Jeho dílo je zajímavé už jen z toho důvodu, že bylo tvořeno 

v normalizačním Československu s minimem literatury či pramenů. Totalitarismus je 

podle něho starý jak lidstvo samo. Při jeho definici našel inspiraci v šestibodové 

charakteristice C. J. Friedricha. Důležitost přikládá hlavně charakteristické přítomnosti 

teroru a to teroru masovému, jež je možné nalézt jak u diktatury jakobínské, tak v 

komunistických režimech dvacátého století. Ve své práci se také snaží o porovnání 

komunistického a nacistického typu totalitního zřízení. U komunistických režimů 

považuje za zajímavý postoj k míru a válce. Jejich představa o mírovém soužití 

národů, která přesvědčila i nemalé množství intelektuálů západního světa (jako příklad 

uveďme alespoň skupinu kolem francouzského surrealisty Louise Aragona),49 je podle 

autora jen taktickým manévrem k odvrácení pozornosti od vlastních zbrojních 

programů a masivní infiltrace do všech institucí, která ničí politický řád zevnitř, aniž 

by k tomu potřebovala nutně válku. Proto Čermák považuje právě komunistický režim 

a jeho nástroje za mnohem destruktivnější než ostatní totalitní zřízení. V závěru své 

w V lednu 1927 pět členů.surrealistické skupiny vstoupilo do Komunistické strany: Breton, Aragon, 
Eluard, Unik a Péret. Jiní, jako Desnos a Miró, vstoupit odmítli. Ani Breton nebyl členem bez výhrad. 
Považoval komunistický program pouze za minimální a kritizoval stranický tisk. Zatímco Aragon se 
změnil z nejlibertariánštějšího ducha surrealistické skupiny v odporného stalinistického spisovatele a 
autora básní vzdávajících čest ruské tajné policii. Breton byl ze strany vyloučen roku 1933. 
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práce dochází k názoru, že právě komunismus je tak v poměru k nacismu a fašismu 

dokonalejším vývojovým stupněm. 

V sedmdesátých letech v Římě vydává „Kritiku totalitarismu" druhý již 

zmiňovaný Čech Rio Preisner. Autor přináší kritiku marxistického totalitarismu z 

pohledu filozofie katolické víry, když definuje totalitarismus jako „odlidštěného 

člověka a odskutečněný svět, jež nahrazuje popřenou a poplivanou trojjedinost Boha, 

kde není místo ani čas pro pravdu, pro Krista."50 Další zajímavou otázkou, na kterou 

hledá Preisner odpověď, je zda podstata marxismu je sama o sobě totalitní nebo zda 

jen v průběhu dějin došlo ke zneužití a zradě této filozofie. Pravdou zůstává, že každý 

marxismus uskutečněný v praxi vedl vždy k totalitarismu. Autorovým závěrem je, že 

marxismus má totalitní substrát, který se však projeví až v okamžiku, kdy se dostane k 

moci. Varuje před pravou tváří marxismu, jež spočívá v jeho síle a lsti, která se ukáže 

až ve chvíli, kdy všechna moc, jež by ho mohla ohrozit či podlomit, je definitivně 

zničena. Z toho vyvozuje zásadní charakteristiku totalitarismu a to že „se nikdy 

neutkává se svým nepřítelem v tváří v tvář."51 Dále zmiňuje interval od angažovanosti 

k absolutní lhostejnosti. „Po krvavých činech, po popření svobody celých národů je 

vidět za maskou angažovanosti prázdnota a krajní nezůčastněnost."52 Jediný 

totalitarismus dokázal, že vražda konkrétního jedince zneklidňuje, ale genocida 

milionů anonymních tváří, přesahuje kapacitu lidského vědomí. Zde spatřuje autor 

paradoxně horší bolševický totalitarismus, který se nespokojil pouze s prostou 

likvidací jedince, ale usiloval o naprosté odlidštění. Dělal si tak nárok nejen na tělo, ale 

a to především na lidskou duši. 

1.2.8. Náboženský charakter totalitarismu 

50 PREISNER, Rio. Kritika totalitarismu. Fragmenty, I. Sázka o člověka. Řím: Křesťanská akademie 
1973, s. 280. ISBN 0946352143. 

PREISNER, Rio. Kritika totalitarismu. Fragmenty, I. Sázka o člověka. Řím: Křesťanská akademie 
1973, s. 286. ISBN 0946352143. 

PREISNER, Rio. Kritika totalitarismu. Fragmenty, I. Sázka o člověka. Řím: Křesťanská akademie 
1973, s. 288. ISBN 0946352143. 
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Na závěr této kapitoly bych ráda uvedla myšlenky z díla historika a politologa 

Hanse Maiera, který viděl inspiraci totalitarismu náboženstvím a tuto svou teorii o 

„politickém náboženství" analyzoval ve stejnojmenné knize. Podle tohoto autora 

používaly totalitní systémy náboženských prvků jako prostředků pro likvidaci cizí 

legitimity, jež mohla mít rovněž náboženský charakter a mohla svými silnými kořeny 

ohrozit či dokonce konkurovat účinné kontrole společnosti.53 Uvádí příklad 

Sovětského svazu, jež se během své totalitní éry zřekl veškerého odkazu křesťanských 

tradic minulosti. Zákaz křtů či klouzavé pracovní dny bez nedělí toho jsou 

nepochybným důkazem. Paradoxem je pak využívání kultu relikvií a nabalzamování 

Leninova těla, přesto že tato metoda byla samotnými bolševiky tolikrát znevažována a 

pokládána za absolutně iracionální akt. Také podobnost v uctívání spisů vůdců s 

uctíváním svatých textů a jejich výkladem je více než zřejmá. Stejně jako víra 

náboženská vyžaduje i tato „víra" věrnost. Přísahu věrnosti vůdci plnili jak němečtí 

Hitlerjungend, tak komunističtí pionýři. Tito vůdci se také stali proroky, hlasateli zářné 

budoucnosti, ať už v podobě vlády proletariátu či árijské rasy. Rozdílem byla jen 

možnost nalezení pomyslného ráje již zde na zemi. Maier přichází s dalšími paradoxy. 

Ačkoli komunisté zatracovali náboženství, tvrdili, že Lenin žije věčně. Skrytý 

náboženský charakter měly i veřejné soudní procesy s údajnými nepřáteli režimu. 

Vynucená přiznání nebyla ničím jiným než lítostivou zpovědí hříšníků, ovšem bez 

možnosti odpuštění. Existují dokonce svědectví konkrétních postižených, že skutečně 

věřili ve svou vinu, jakkoli byla smyšlená54. Nepřítel, reprezentant temnoty, byl 

zatracen jako škůdce systému a k němu v opozici světlé zítřky pro věrné, kteří byli 

svým jednáním schopni zlo porazit a odstranit je tak ž tohoto světa nadobro. Právě 

moment hrůzy a zatracení je jednou z důležitých charakteristik totalitarismu, kterou 

uvádí většina autorů jako jev pro tento systém typický. Zákonnost je nahrazena 

terorem, jakékoli svobodné jednání je nemožné. Strach je hlavním činitelem 

53 MAIER, Hans. Politická náboženství. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 
80-85959-43-7. 

HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. Praha: Univerzum, 1990. ISBN 80-85207-01-X 
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každodenních činností, což vede až ke schizofrenní skutečnosti, kdy „moudré pohání 

šílenství a chytré drží klam."55 

1.2.9. Orwell a totalitarismus jako literární téma 

Pokud se mluví o totalitarismu a literatuře nelze nezmínit britského spisovatele 

Erica Arthura Blaira, kterého většina čtenářů zcela jistě zná pod pseudonymem George 

Orwell. Tohoto pozoruhodně vizionářského autora jsem se rozhodla uvést nejen proto, 

že si ve svých románech „Farma zvířa"t a „1984" jako hlavní téma zvolil právě 

popis krutosti a absurdnosti totalitní ideologie a důsledků s ní spojených, ale také 

proto, že počátky jeho tvorby sahají až do Barmy56, kde pracoval a své zážitky pak 

popsal v knize „Barmské dny". 

Genialita a předvídavost jeho vrcholného románu „1984" bohužel nebyla včas 
doceněna. Autor v něm naprosto přesně postihuje a domýšlí k „dokonalosti" totalitní 

skutečnost a principy jejího fungování. Tato vize tvoří základní stavební kámen celé 

knihy. Jsme zavedeni do země jménem Oceánie, do města Londýn roku 1984. Svět 

prošel atomovou válku, revolucí a tri-polárním rozdělením. V této skutečnosti prožívá 

svůj život i úředník Ministerstva pravdy Winston Smith. Státu vládne strana, jež se 

opírá o ideologii zvanou ANGSOC, tedy Anglický socialismus s třemi oficiálními 

hesly: VÁLKA JE MÍR, SVOBODA JE OTROCTVÍ, NEVĚDOMOST JE SÍLA. 

V době Winstonova života se ideologie stává jediným zákonem, o jehož dodržování se 

stará institut zvaný ideopolicie. Ten sleduje pohyb všech občanů 24 hodin denně. Nad 

celou společností vládne Velký Bratr, který stranu řídí. Na stěnách budov visí jeho 

podobizny s nápisem - Velký Bratr tě sleduje. Tento nápis však není jen prázdnou 

frází, díky systému televizních „obrazovek" jsou obyvatelé pozorováni skutečně téměř 

všude. Pod diktaturou Velkého bratra se vede permanentní válka. Nemůžete si zde být 

jisti ničím - rokem, který se píše, minulostí, přítomností. Strana postupně odbourává i 

institut rodiny: sex, který není za účelem plození dětí, je považován za zločin. Děti jsou 

55 ADLER, Hans Gunther. Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. Brno: Barrister & Principal, 
2006. ISBN 80-7364-024-4. 

tehdejší kolonie Velké Británie pod názvem Britská Indie 
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stranou vychovávány ve fanatické nenávisti k ideozločincům, tak aby špehovaly i 

vlastní rodiče. Winston není rebel tajně bojující proti straně. Chce si jen zachovat 

paměť a prohlédnout lži strany, touží po určitém lidství, po prožívání lásky a přátelství. 

Je odhalen. Na Ministerstvu lásky, „místě kde není temnoty" je Winstonova lidskost 

konfrontována z hrůznou realitou totalitního vězení. Je vyslýchán a mučen. Vše končí v 

místnosti 101. Každý ví, co ho v ní čeká - něco horšího než smrt. Tak i Winston volá 

své „Udělejte to s Julií! Ne se mnou! S Julií! Je mi jedno, co s ní uděláte. Roztrhejte jí 

obličej, roztrhejte ji až na kost. Ne mě! Julii! Mě ne!"57 To vše je nevyhnutelné, neb 

moc kterou musí strana mít není moc nad věcmi, ale nad lidmi. Jediná realita je totiž ta 

uvnitř hlavy každého jednotlivce, proto když strana vládne vědomím lidí, vládne 

všemu. Stranický aparát však z pronásledovaných nedělá mučedníky. Lidé neumírají, 

protože se nechtějí vzdát svého přesvědčení. Strana nedovoluje mrtvým povstat proti 

ní. Mrtví lidé mizí - jsou vaporizováni. Nezůstanou na ně ani vzpomínky v myslích 

žijících lidí. Než však člověka zabijí, udělají zněj jednoho z nich. Nestrpí, aby kdekoli 

na světě existovala chybná myšlenka. Každý je tak nejprve očištěn, zlomen. Nezbude 

mu ani niterní vzpoura uzavřená v jeho hlavě. Nakonec skutečně cítí lásku k Velkému 

bratrovi.58 

V Orwellově románu „1984" tedy najdeme všechny charakteristiky totalitního 

systému. Jediné centrum moci se zbožštělým diktátorem Velkým Bratrem v čele, které 

zcela ovládá společnost. Ideologie se stává zákonem, každodenní realitou. Legitimita je 

vymáhána terorem, společnost ovládá strach. A v tomto díle je toto všechno 

promyšleno k téměř „totální" dokonalosti. Fikce se jevila natolik děsivá, že se zdálo být 

téměř nemožněji uskutečnit...a přesto jak ukázalo dvacáté století a ukazuje i dvacáté 

první, Orwell nebyl daleko od pravdy. 

5Js ORWELL, George. 1984. Paris : Éditions Gallimard, collection Folio, 1974. s.402. ISBN 0451524934 
zpracováno dle. George Orwell, in Recenze, Andragogika [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z 

WWW: www.andr.upol.cz/materialy/recenze/R,Orwell, 1984.rtf 
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1.2.10.Závěrečné teze k vnitřní struktuře totalitarismu 

Pokud jde o totalitarismus, zůstává ve skutečnosti jediná základní otázka: Do 

jaké míry je režim jediné strany nebo totálního plánování odsouzen k totalitarismu? Ve 

20.století existují nedemokratické režimy, které nejsou režimy jediné strany, a existují 

režimy, které se nestaly totalitními, které nerozvíjejí oficiální ideologii a které nechtějí 

pomocí své ideologie modelovat všechny aktivity. Existují režimy jediné strany, kde 

stát neabsorbuje společnost a kde ideologie nemá tak mocnou expanzi, jakou jsme 

mohli pozorovat v režimu sovětském. Pravda je, že každý režim jediné strany obsahuje 

nebezpečí totalitního vývoje. Vládcové se musí obracet na ovládané a zdůvodňovat 

svou autoritu. Nedovolávají se tradiční legitimity, nemají žádné zdůvodnění pro to, 

proč jsou u moci, jsou nuceni vysvětlovat, proč a čím jménem poroučejí. 

Podstatným jevem či lépe původní příčinou je sama „revoluční" strana. Režimy 

se nestaly totalitními nějakým postupným vývojem, ale v důsledku původního záměru, 

snahy od základů přeměnit existující řád podle nějaké ideologie. Revoluční strany, 

které dospěly k totalitarismu, mají společné rysy: rozsah ambicí, radikalismus postojů 

a extremismus prostředků. Jinak řečeno, to, co umožnilo jevy označované jako „kult 

osobnosti", nejsou pouze osobní vlastnosti jednoho člověka, ale také technika 

organizace a činnosti jedné strany, která existovala od počátku celého pohybu. 

Protiklad ústavně pluralitního režimu a režimu monopolního může být vyjádřen čtyřmi 

rozdíly: antitezí konkurence a monopolu, ústavnosti a revoluce, pluralismu 

společenských skupin a byrokratického absolutismu a konečně státu stran a 

stranického státu (laický a ideologický stát)59 

Právě v důsledku neustálých změn ve vývoji jakéhokoli totalitního režimu, je i 

přes přesně stanovené charakteristiky velice složité přehledně kategorizovat jeho 

vnitřní strukturu. Problém nastává již na počátku. A to jakmile se pokusíme zhodnotit 

konkrétní režim a podíváme se na počáteční, realizovanou a konečnou fázi. Tento 

problém se snažil vyřešit J. J. Linz a jako základní členění uvedl kategorie 

pretotalitních a posttotalitních režimů. 

59 
ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 

Paris: Gillimard, 1965. s. 158. ISBN 207032429X. 
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Další otázka vyvstává při výběru charakteristických definičních znaků jako 

kritéria pro vnitřní členění totalitarismu. Nejrozšířenější a také nejvíce akceptované 

členění je členění na totalitní režimy komunistické a fašistické či nacistické. Jedno z 

možných novátorských členění vytvořil německý politolog Wolfgang-Uwe Friedrich. 

Ten člení totalitní systémy do tří kategorii: 

- teroristické totalitní režimy - teror je zde hlavním nástrojem k ovládání 

společnosti. Příkladem je německá Třetí říše, Sovětský svaz, Mao Cetungova Čína, 

Severní Korea či Pol Potová Kambodža. 

- byrokratické totalitní režimy - kategorie totožná s Linzovým označením 

posttotalitní. Místo teroru vládne byrokracie buď přímo totožná či pod přímou 

kontrolou vládnoucí strany a její ideologie, tedy komunistické režimy východního 

bloku po smrti Stalina a Čínu po smrti Maa. 

- teokratické totalitní režimy - potřeba vzniku této třetí kategorie, jež je v 

obecném členění řazena k typu fašistickému vyvstala spolu se vzrůstajícím islámským 

fundamentalismem, jehož vrchol byl dovršen iránskou islámskou revolucí a 

následným totalitním režimem ajatolláha Chomejního. Politická ideologie je postavena 

na náboženství, konkrétně na šíitském výkladu koránu, na jehož základě vzniká tzv. 

právo šaríja (boží právo islámské ideologie) a stát pod vedením následníků Proroka a 

imámů, kteří prosazují zradikalizovanou islámskou morálku jako základ nové 

společnosti.60 

Existuje samozřejmě celá řada námitek např. zda by byrokratické režimy 

neměly být pouze podtypem teroristických režimů, protože teroristické režimy se na 

byrokratickou podobu často nakonec zvrhávají. Nebo proč je na základě ideologie 

vyčleněn pouze islámský režim ale už ne komunistický a nacistický, přestože ideologie 

FERRO, Mark. Nazisme et communisme, Deux régimes dans le siècle. Paris : Hachette Littératures, 

1999. ISBN 2.01.2789-61-7. s. 181 
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v těchto režimech byly silným činitelem při jejich charakteristice. Právě Friedrichovo 

přesvědčení, že oba největší totalitní režimy dvacátého století používající podobné 

prostředky a metody, mají stejnou podstatu, mu umožnilo je zařadit do stejné 

kategorie, zásadním rozdílem je pouze nacionální charakter hnutí na jedné a 

internacionální charakter na straně druhé. 

Dalším, kdo přispěl zajímavě do diskuse o přesnější klasifikaci, byl německý 

politolog Wolfgang Merkel. Také rozeznává tři základní druhy totalitních režimů: 

- komunistické totalitní režimy - hlavní charakteristikou je diktatura vůdce. 

Příkladem je sovětský svaz v době Stalina, Čína za Maa či Kimova Severní Korea. 

- fašistické totalitní režimy - s jedním mocenským centrem, teroristické 

uplatňování vlastních zákonů a úplné zničení původních občanských i lidských práv. 

Autor sem řadí pouze německou Třetí říši, ale nikoli Mussoliniho Itálii (ta spadá do 

kategorie fašistické autoritativní režimy) 

- teokratické totalitní režimy - v jediné podobě islámského fundamentálního 

výkladu náboženství. Vůdci v těchto režimech dle autora ponížili náboženství na 

ideologii. Jako příklad uvádí již zmiňovaný Irán za vlády ajatolláha Chomejního či 

Afgánistán pod vládou talibanu.61 

Námitky byly samozřejmě vzneseny i v případě Merkela a to hlavně na jeho 

rozlišení dvou podob - varianty autoritativní a totalitní - fašistických a komunistických 

režimů. Důležité pro toto členění byla podoba nositele moci. Tedy buď diktatura strany 

či diktatura vůdce, přičemž pouze diktaturu vůdce považuje Merkel za totalitní. 

Znakem režimu autoritativního je diktatura strany. Ale právě zde byla nalezena slabina 

celého systému, protože s diktaturou vůdce se setkáváme nejen u totalitarismů ale i 

autoritativních variant nedemokratických systémů. 

Vidíme tedy, že každý teoretik s něčím z původní teorie v zásadě souhlasí, 

některé poznatky zcela odmítá a zároveň vždy přichází s něčím novým. Na závěr této 

61 MERKEL,Wolfgang. System transformation, Opladen: Leske + Budrich, 1999. ISBN 0479-611. 
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kapitoly považuji tedy za nezbytné shrnout všemi autory obecně uznávané 

charakteristické rysy, které musí režim splňovat, aby mohl být nazýván totalitním. 

- izolace a vykořeněnost jedince ze všech tradičních společenských struktur a 

vytvoření zcela nové bytosti absolutně spjaté s režimem 

-jedinec i celá společnost jsou ovládáni terorem, násilím a strachem většinou 

za přispění sítě policejních složek 

- existence strany či hnutí obvykle s všemocným vůdcem včele, která řídí vše 

včetně armády a absolutně kontroluje život společnosti, včetně všech médií masové 

komunikace 

- přítomnost ideologie, která zajišťuje absolutní ospravedlnění všech použitých 

prostředků a to i násilných k dosažení cíle a zároveň vyžaduje po jedinci aktivitu na 

bourání starého a budování nového řádu či hledání vnějšího a posléze i vnitřního 

nepřítele 

1.3. Teorie a typologie autoritářských režimů 

1.3.1. Původ slova 

Slovo autoritarismus vychází etimologicky od pojmu autorita. Avšak ze 

sémantického hlediska je význam obou slov značně vzdálený. Výraz autorita pochází z 

latinského auctoritas, jež označovalo jak právo či moc rozhodovat, tak i osobu, která 

toto právo má a tento výraz rozhodně pejorativně chápán nebyl, naopak osobě s tímto 

právem přinášel uznání. Až dnešní doba dala pojmu negativní konotace s možností 

zneužití tohoto práva a zneužití moci. Sémantický zmatek kolem tohoto slova zavinil 

dle Sartoriho německý sociolog Max Weber, když při překladu německého slova 

Herrschaft do angličtiny nesprávně použil slova leadership62. Pojmy autorita, vliv, 

panství míněno jako politická moc se tak neprávem objevili u definici autority. Proč 

6" do češtiny pak překládáno jako panství 
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neprávem? Protože autorita není ani moc ani politický vládnutí, ale vliv morální 

založený na vážnosti, prestiži a významu, a jako taková nám tato autorita nebere naši 

svobodu, ale uznává ji, nevynucuje si svou pozici a tudíž disponuje legitimitou. 

Autorita tedy není nepřítelem demokracie, jak se mnozí domnívají, ale naopak je pro ni 

nezbytná. Krize demokracie je krizí autority. Až autoritu, která neuznává svobodu a 

demokracii, můžeme nazvat autoritarismem. 

1.3.2. Sartori a Dollfusse 
Při studii tohoto druhého z hlavních typů nedemokratických systémů bylo třeba 

hned na počátku důkladného terminologického rozboru. Tím jak správně rozlišovat 

pojmy autorita, autoritativní či autoritářský se velmi důkladně zabýval Giovanni 

Sartori. Autorita sama je podle něj moc založená na prestiži a úctě a zahrnuje 

legitimitu. Pro charakteristiku dalších pojmů je důležitý vztah autority a svobody. 

„Autoritativní" vyjadřuje autoritu, která uznává svobodu. „Autoritářský"vyjadřuje 

autoritu, která svobodu neuznává. 

Pokusy o vytvoření vlastní koncepce autoritarismu vyvstaly i z řad samotných 

autoritativních vládců. Mezi nejpropracovanější z nich patří systém rakouského 

autoritativního politika Engelberta Dollfusse, jež základní myšlenky této koncepce 

shrnul do šesti bodů. 

- „vláda by se jako reprezentant státu měla vyznačovat autoritou 

- cílem autoritativní vlády je sjednocení mnohých duševních a materiálních 

zájmů lidí 

- autoritativní vedení, uskutečněné vládou, reprezentuje stát jako celek 

- autorita je uspořádanou mocí, a ne svévolí či diktaturou 

- stát je založen na hierarchii 

- podpora společnosti institucím by měla vycházet z široké škály duševních 

svobod,a ne 
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z jednoho světonázoru"63 

Nutno podotknout, že Engelberta Dollfusse nebyl na politické scéně žádnou 

bizardní figurkou, nýbrž vzdělaným politikem, z čehož pramení i umírněnost jeho 

koncepce z roku 1933. 

1.3.3. Shils 

Další zajímavou teoretickou základnu ktéto problematice čerpající své závěry 

z existující reality vytvořil americký sociolog Edward Shils roku 1960. Ve své práci 

„Politický rozvoj v nových státech" vyčlenil čtyři kategorie nedemokratických režimů. 

Inspirací mu byly státy vzniklé po rozpadu velkých koloniálních říší a to především 

v oblasti tzv. třetího světa. Dospěl k následujícímu dělení: 

- poručnická demokracie - po formální stránce existují ve státě všechny 

složky demokratického politického života, ale hlavní rozdíl tkví v tom, že 

obyvatelstvo musí být k úkonům demokratického života nucena. Důvody 

jsou různé - příliš zakotvená tradice, neochota ke změně dosavadního 

způsobu života... Vládcům společnosti se jeví donucení (v zájmu dobré věci 

- modernizace) jako jediný možný prostředek. Moc je soustředěna v rukou 

exekutivy, parlament je jen demokratickou „ozdobou".64 Justice není 

nezávislá. Problémem se ukázalo charakterizování tohoto systému jako 

jakéhosi předstupně politické demokracie, jak historie ukázala, bylo tomu 

spíše naopak. 

- modernizační oligarchie - silně potlačuje demokratické instituce. Moc je 

kontrolována byrokracií či důstojnickými juntami. Ekonomický rozvoj 

s překonáním tradičních sociálních struktur je jediným cílem. Rozvinutí 

společnosti si nespojují s dosažením demokracie. 

BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s. 50. ISBN 80-86569-89-6. 

HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.265. ISBN 80-210-3195-6. 

38 



- totalitní oligarchie - od předešlé ji liší především vzájemné propojení 

sociální a politické sféry, která je v rukou vládnoucí elity. Charakteristické 

je vysoké tempo mobilizace. Dále pak vyděluje dvě linie bolševickou a 

tradicionalistickou ( příkladem jsou nacistické Německo a fašistická Itálie). 

Rozdílná je míra zásahů do společenského života. Bolševický typ má za cíl 

ovládat veškeré společenské struktury, zatímco tradicionalistický některým 

skupinám ponechává určitou samostatnost. 

- tradiční oligarchie - sem řadí především dynastické formy vlády řídící se 

zvykovým právem. Tradiční vládnoucí struktury nedávají možnost kontroly 

centrální vládě, pokud vůbec nějakou mají. Fungujícími institucemi je 

pouze policie a nebo armáda, které napomáhají bránit modernizačním 

tendencím. 

1.3.4. Aron 

Francouzský historik a sociolog Raymond Aron se zabýval nejen režimy 

totalitními, ale i režimy autoritativními. Ten tyto režimy řadí souhrnně pod jednu 

obecnou kategorii, kterou nazývá „režimy autoritativně konzervativní". Jako hlavní 

charakterizující činitele volí pluralitu stran a ústavnost. Proti režimu ústavně 

pluralitnímu pak v této kategorii charakterizuje další tři typy režimů, z nichž první se 

nejméně přibližuje „ideálu" totalitarismu a další dva se mu velice silně blíží. 

První je zaměřen spíše proti pluralitě stran než proti ústavnosti. Režimu jde 

hlavně o to, aby omezil moc státu. Vylučuje rivalitu stran , ale zároveň vládnoucí 

nesmějí být všemocní a jsou podřízeni zákonům, morálce a náboženství. Zachovává 

roli církve. Akceptuje přirozenou rozmanitost rodin i korporací. Jednotu udržuje 

pomocí silného státu. Autorita pochází shora a nesmí být podřízena přáním občanů. 

Zároveň však režim odmítá totalitní stát. Dovolává se tradicionalistické ideologie. Jako 

příklad je zde uveden Portugalský režim za vlády Salazara. 

Druhý typ je nepřátelský pluralitě stran. Povoluje jednu stranu, stranu revoluce, 

která splývá s institucí státu. Jako příklad jsou uváděny fašistické režimy. Odmítají 

demokratické a liberální ideje. Odvolávají se na princip autority státu podporovaného 

jedinou stranou, která zajišťuje rasovou či národní jednotu. Tato jednota musí 
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ovládnout rozmanitost různých skupin ve společnosti a zajistit to pokud je potřeba i 

silou. Stejně jako předešlý typ odmítají zřízení s parlamentem, ale na rozdíl od prvního, 

který chce lid spíše odpolitizovat, druhý typ dochází až k fanatickému zpolitizování 

lidí. 

Třetí typ je také nepřátelský pluralitě stran a pod jednou revoluční stranou se 

snaží sjednotit společnost v jedinou třídu. Příkladem je režim komunistický. U toho 

autor zdůraznil, že jako jediný nepopírá demokraticko-liberální ideje, ale těch je možné 

dosáhnout jen vytvořením jednotné beztřídní společnosti. Monopol jedné strany je jen 

nezbytným prostředkem a představuje zájmy proletářské třídy. Režim nechce být 

chápán takový jaký je, nýbrž takový jaký bude.65 

Druhému a třetímu typu je společné užití více či méně rozsáhlého teroru vůči 

svým nepřátelům a to vždy ve jménu nějaké ideje. Formulace o kontrarevoluční nebo 

protistátní činnosti je dostatečně široká a vágní, aby dávala možnost jakémukoli 

výkladu. Ideologický nepřítel je větší viník než zločinec podle obecného práva. 

Nebezpečí hrozí každému, kdo nesouhlasí s vládnoucími. Odsouzení v nepřítomnosti či 

v každém případě bez právníka a bez možnosti odvolání je běžnou součástí procesů. 

Oba také zavádí zvláštní instituce k tomuto účelu a soustřeďují opozičníky ve 

speciálních koncentračních táborech, dochází až deportaci celých skupin obyvatelstva. 

Tato klasifikace tří typů, jak autor sám uvádí, není zcela vyčerpávající a jistě by 

se našly režimy smíšené či takové, které nelze zařadit do žádné ze tří kategorií. Aron 

hodnotí autoritativní režimy jako svébytnou kategorii režimů, které doplňují škálu mezi 

režimy demokratickými a režimy totalitními jako mezními variantami, ke kterým se 

více či méně reálné systémy přibližují, ale nikdy jich nemohou dosáhnout. 

1.3.5. Linz 

Převratem v klasifikaci autoritativních režimů je někdy nazývána již zmiňovaná 

typologie Juana José Linze. Příkladem pro vypracování této teorie se mu stalo 

Frankovo Španělsko. Svoji práci z roku 1973 ještě doplnil a vydal samostatně jako 

» Totalitní a autoritativní režimy" v roce 2000. Jím navržený systém se zaměřuje na 

65ARON, Raymond. Sociologie des sociétés industrielles, esquisse d'une teorie des régimes politiques, 
Paris: Gillimard, 1965. s. 133. ISBN 207032429X. 
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kritéria jako jsou výkon moci, její organizaci, spojení mezi mocí a společností a na roli 

občanů v politickém systému.66 Důležité bylo také zařazení pojmu autoritativní mezi 

dva pomyslné ideální body osy demokracii a totalitu. Poměrně dobře lze oddělit na 

jejím základě autoritativní systém od demokratického, situace ale není tak zcela jasná 

při oddělení od pretotalitních či posttotalitních režimů. Pro přesnou charakteristiku 

autoritářského režimu považoval Linz za nejdůležitější tato kritéria: 

režim s limitovaným politickým pluralismem 

- režim bez vybroušené a vedoucí ideologie, zato s typickou mentalitou 

- režim bez extenzivní či intenzivní politické mobilizace kromě některých 

etap jejího vývoje 

- režim, v nichž vůdce či výjimečně malá skupina uplatňuje moc uvnitř 

formálně špatně definovaných, ale předvídatelných hranic67 

Především tyto tři termíny „limitovaný pluralismus", „politická mobilizace" a 

rozpor mezi mentalitou a ideologií jsou rozhodující právě při odlišení autoritářského 

systému jak na jedné straně od systémů demokratických, tak na straně druhé od režimů 

totalitních. A proto považuji za důležité pro další fázi mé práce hlouběji vysvětlit, co 

jimi Linz přesně charakterizuje a míní i v porovnání s oběma jeho „ideály". 

1.3.5.1.Limitovaný pluralismus 

Zvláště při komparaci s neomezeným pluralismem demokracií vyniká 

nejvýraznější rys autoritativních systémů - limitovaný pluralismus. V praxi to 

znamená, že režim toleruje existenci různých organizací společenského života, které 

mohou mít i politické cíle. Nejsou podřízeny jedinému centru, jak je tomu u režimů 

66 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.269. ISBN 80-210-3195-6. 
"HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.268. ISBN 80-210-3195-6. 
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totalitního typu. Vše zaštiťuje jediná podmínka a to loajalita, nezpochybnitelnost 

režimu a jeho podpora. Pluralita je pak nejvíce patrna v nepolitických sférách 

společenského a ekonomického života. Konkrétním příkladem může být v oblasti 

společenské církev a v oblasti ekonomické prostor pro podnikání. Proto ne vždy 

omezuje pluralismus zákon a může jít jen o omezení de facto pro politické skupiny a 

aktivity. Ale samozřejmě také není neomezený. V některých režimech se objeví jedna 

oficiální privilegovaná strana, která se snaží o úplné uchopení moci, stejně tak jak je 

tomu v totalitních systémech, ale realita je pak odlišná. Slabost či nakonec úplná 

absence vůdčí principu vede ke zvýšení vlivu a úlohy organizací spojených přímo či 

nepřímo s jinými vlivnými strukturami. V autoritativních režimech pak dochází 
i * • 68 î • 

k mstitucionalizaci politické participace , neboť jsou režimem přesně určeny 

organizace, které mohou či přímo musí působit a občané jsou nuceni ke členství 

v nich. Také výběr politiků neprobíhá standardně, ale závisí na důvěře a vůli vládce, 

který povolil jejich účast v politice. Tito politici mají také podporu v nejrůznějších 

vlivných společenských skupinách, neboť z nich sami vycházejí. Stálý proces přijímání 

nových členů je jedním z mechanismů, jež umožňuje nejrůznějším institucím či 

společenským skupinám zapojení do systému. V této fázi se začíná také mluvit o 

vzniku elity autoritativních režimů, která se vyznačuje následujícími rysy: 

- jistá různorodost jejího zázemí 

- menší počet profesionálních politiků, kteří by svoji kariéru vybudovali 

v čistě politických institucích 

- vysoké množství lídrů pocházejících z byrokratických, technokratických, 

armádních, náboženských či zájmových kruhů a skupin69 

V protikladu k nim dochází uvnitř systému ke vzniku tzv. semiopozic či 

pseudoopozic. Tyto ve vládě vůbec nezastoupené či nedominantní skupiny nejsou 

považovány za pravou opozici hned z několika důvodů. První a nejdůležitější charakter 

68 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.269. ISBN 80-210-3195-6. 
69 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.270. ISBN 80-210-3195-6. 
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opozice a to kritika režimu je sice přítomen, ale pseudoopozice jsou i přes tuto určitou 

kritiku ochotny s režimem spolupracovat, aniž by vznesly požadavek po jeho podstatné 

změně. Ke kritice vůdce nedochází vůbec a v podstatě akceptují autoritativní režim 

jako v dané chvíli nezbytný. Jako jedno z možných zázemí označil Linz církev, jež 

„přežije" každý režim a umí šikovně „převlékat kabát", aniž by před svými věřícími 

ztratila tvář. Také mnohojazyčná a multikulturní společnost umožňuje rozvoj 

pseudoopozice, neboť neoficiální jazyk se může stát jedním z nástrojů vyjádření 

politických cílů. V nelegální opozici se mění ve chvíli, kdy její představitelé vzdají 

snahy o transformaci zevnitř systému, ale zároveň ještě neorganizují žádné podvratné 

činnosti, jak tomu činí opozice ilegální. 

1.3.5.2.Mentalita 

Mentalita versus ideologie je dalším důležitým mezníkem v charakteristice 

nedemokratických režimů u Linze. Pojem ideologie jsem již charakterizovala výše při 

Linzově hodnocení rysů totalitních režimů. Pro autoritativní režimy je charakteristická 

mentalita. Neboli systém myšlení zaměřený spíše emocionálně, projevující se jako 

způsob reakcí na různé situace, který však není možné zobecnit a zachytit do 

kodifikované podoby, jak je tomu v případě ideologie. Vztahuje se blíže k přítomnosti 

na rozdíl od silně utopické a futuristické ideologie. Právě proto se i hůře šíří mezi 

masy, chybí j í lákadlo „růžových" zítřků. Zpravidla se nedostává do konfliktu 

s náboženstvím ani s vědou, neboť její malý stupeň preciznosti a viditelná 

rozporuplnost mezi výpovědí a skutečnými výsledky vykazuje jen malý rozsah témat a 

otázek, na které může odpovídat. Neexistují zvláštní pojmy či dokonce nová 

terminologie, jak je tomu u většiny ideologií, ale obecné hodnoty jako vlastenectví, 

sociální spravedlnost či nutnost ekonomického rozvoje jsou srozumitelné pro všechny. 

Mlhavost mentality dovoluje režimu opírat se o rozličné společenské skupiny, protože 

dělící linie mezi příznivci a odpůrci je rozostřena, ale na rozdíl od ideologie nikdy 

nedochází k identifikaci mas s režimem, který tak nemá prakticky žádné prostředky k 

mobilizaci obyvatelstva. Absence jasného modelu ideální budoucnosti vysvětluje také 
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chladný přístup intelektuálů, studentů či věřících k autoritativnímu režimu, neboť 

postrádají právě tento formující vzor. 

Pro autoritativní systémy je také velmi důležitá symbolika. Symbol se stává 

pojítkem se společenskou realitou a někdy ji postupně začne spoluvytvářet až ji zcela 

nahradí. Autoritativní režimy užívají několik druhů mentalit - úřednickou, vojenskou, 

církevní, jež se v detailech liší, ale základem všech je řád, poslušnost a pořádek. Při 

studiu mentality studujeme tedy koncept charakteru společnosti, ideologie je pak 

koncept sociologie kultury.70 

Pojem mentalita doby, tedy „sociálně psychický stav, který určuje právní 
r 71 

system, uměleckou i vědeckou výrazovou schopnost" zavedl do teorie dějin v tomto 

smyslu německý historik Karl Lamprecht ve svém díle „Německé dějiny" z roku 1891. 

Historický pohyb se pak podle něho uskutečňuje střídáním vývojových stupňů 

dobových mentalit. 

Je třeba říci, že mentalita a ideologie jsou dva krajní body, ke kterým se 

přibližuje jen málo nedemokratických režimů. Většina systémů kombinuje pro 

potvrzení své legitimity prvky obou. Jak vyplývá z předešlé charakteristiky, popsat 

konkrétní mentalitu není lehký úkol, právě pro její vágnost a neurčitost. Jako příklad 

jsem si vybrala popis mentality dvou režimů a to režimu kancléřů Dolfussova a 

Schusniggova Rakouska mezi léty 1933-193872, už jen pro porovnání teoretických 

představ Dolfusse o autoritativním státě v konfrontaci s realitou jeho režimu. A jako 

druhý jsem vybrala příklad již několikrát zmiňovaného Salazarova Portugalska. 

Rakouský autoritativní režim se snažil využít dědictví monarchie Rakouska-

Uherska společně s katolickou vírou. Vyzdvihovány byly především hodnoty jako 

pořádek, vůdcovství, statečnost, služba státu. V tomto duchu se realizoval i veškerý 

veřejný život. I školám dominoval vojenský duch, hlavní koncepcí vyučování byl 

dogmatický model, jenž kladl důraz především na autoritu učitele. Studenti užívali 

uniformy. Náboženství se stalo opět povinným. Často se objevovali různé vojenské 

HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.272. ISBN 80-210-3195-6. 

LAMPRECHT, Karl. What is history, Five Lecture On The Modern Science of History. Unknown, 
2009. ISBN 0548233527 

Engelbert Dollfuss. Wikipedia : the free encyclopedia [online], St. Petersburg (Florida) : Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 16.6.2009]. Dostupný z WWW: http://fr.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfuss 
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přehlídky a slavnostní vojenská shromáždění. Výsledkem byla byrokraticko-

militaristická mentalita s nepatrně větším důrazem na byrokratickou složku. Nelze tedy 

v žádném případě mluvit o přítomnosti ideologie. Dolfusseho šestibodová koncepce se 

tedy ve značné míře podařila vyplnit. 

Také univerzitní profesor Antonio de Oliviera Salazar se snažil své 

autoritativní politické názory převést do podoby teorie. Vytvořil koncepci „Nového 

státu" (Estado novo) na základě polemiky s hlavními ideologiemi své doby - fašismem, 

komunismem a liberalismem. Koncepce byla protikladem jak k demokracii tak k 

totalitarismu. Veškerá výkonná a zákonodárná moc patřila vládě, která byla sice plně 

nezávislá na parlamentu, avšak odpovědná prezidentu. Reálná výkonná moc náležela 

vládě a především premiérovi, kterým byl nepřetržitě od roku 1932 do roku 1968 

Salazaro73. Vláda sama neměla podle Salazara politickou povahu, proto ji tvořili pouze 

odborníci. Státu tak vládla jedna osoba. Jedinou povolenou politickou stranou byla 

Národní unie, jejímž předsedou byl opět Salazaro. Stát tak postrádal politickou soutěž i 

veškeré demokratické mechanismy. Ty bylo třeba dle Salazara odmítnout, neboť 

způsobují neomezenou vládu politických stran a znemožňují realizovat politické 

koncepce. Má to být elita a ne masy, která vede ale zároveň se i obětuje pro lid. 

Všeobecné hlasování nezohledňuje právě tyto rozdíly mezi lidmi, proto bylo 

zavrhnuto. Lidé si byli rovni pouze před zákonem, politická právo zůstalo v rukou elit. 

Salazaro se však zásadně snažil vyhnout totalitarismu, neboť ten podle něho ničí 

veškeré funkční principy státu, ekonomiku i morálku a ještě navíc je v rozporu s 

duchem křesťanství. Fašismus podle něho zničil jinak dobrou myšlenku nacionalismu. 

Stát má totiž zajišťovat zájem národa a ne jednotlivce. • 

1-3.5.3.Depolitizace 

Poslední kategorií, jež je nutno zmínit, je stupeň mobilizace či jejího opaku 

depolitizace, neboť je velice podstatný v rozlišování typů autoritativních režimů. 

Mobilizace se objevuje zřídka a nebo jen v období ranného vývoje těchto režimů. 

73 Antonio de Oliveira Salazar. Wikipedia : the free encyclopedia [online], St. Petersburg (Florida) : 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 16.6.2009]. Dostupný z WWW: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_01iveira_SaIazar 
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Některé autoritativní režimy zpočátku využijí mobilizace svých přívrženců a někdy se 

jim tak podaří docílit podpory značné části obyvatelstva, s jehož pomocí pak budují 

nový režim. Avšak většina autoritativních režimů na tuto metu nedosáhne, i když to 

většinou historický i sociální kontext upřednostňuje či přímo žádá a to prostřednictvím 

jediné strany a jejích masových organizací. Nebezpečí hrozí právě v těch případech, 

kde odmítla mobilizaci demokracie a boj za nezávislost či za politické prosazení dosud 

nezapojených společenských vrstev vedly ke vzniku zvrácených nacionalistických, 

fašistických či populistických forem mobilizačních autoritativních režimů.74 

Jinou možností, jak autoritativní režimy „pracují" s účastí společnosti na 

věcech veřejných, je úplná depolitizace a to právě v zemích, kde už občané 

z předešlého demokratického uspořádání mají s participací negativní zkušenost a 

představitelé nového režimu spoléhají, že depolitizaci budou občané považovat za 

jakousi pomyslnou úlevu po rozporech předchozí éry a tento stav pak plynule přejde 

v apatii. Ta nejprve zasáhne ony „poražené" předešlého režimu, ale pokud nenastoupí 

masová ideologie jedné strany typická pro totalitní režimy tak i původní příznivce. 

Hlavní překážkou pro aktivní participaci je absence konkrétní ideologie. Občané 

nemají ideje, pro které by se nadchli a ani mentalita elity vládců nepřináší dostatečnou 

motivaci. 

Jedním z hlavních činitelů, který se dnes používá pro vymezení, měření či 

srovnávání občanské participace je pojem vládnutí. K teorii vládnutí se pojí dva hlavní 

proudy. Starší (old governance)75 je postaven na tradičním konceptu řízení, kdy je 

v centru pozornosti stát a jeho politická a institucionální schopnost řídit společnost. 

Naproti tomu novější (new governance)76 proud se Zaměřuje především na roli 

společnosti, její schopnost koordinovat společné zájmy a řídit sebe sama (pozitivní 

přístup) nebo naopak schopnost vzdorovat regulaci a zneužívání ze strany státu 

(negativní přístup). V prvním případě je vláda považována za jednoho, víceméně 

rovnocenného člena společnosti, jež- dohromady s ostatními vytváří sítě regulující a 

74 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.273. ISBN 80-210-3195-6. 
75 PIERRE, Jon; PETERS, Guy B. Governance, Politics and the State. New York: St. Martin's Press, 
2000. ISBN 0333718488. 
76 PIERRE, Jon; PETERS, Guy B. Governance, Politics and the State. New York: St. Martin's Press, 
2000. ISBN 0333718488. 
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koordinující různé oblasti politiky podle zájmů svých členů. Ve druhém případě je stát 

vnímán jako legitimní avšak nevýkonná autorita na rozdíl od schopných občanů, kteří 

„vědí lépe, co potřebují a kteří jsou schopni vzdorovat zásahům státu."77 

• • 7 8 

Současná měření míry politické participace vychází z výše popsaného 

rozdělení do 2 základních dimenzí v jeho rozšířené podobě. Jde v podstatě 

o podrobnějším členění různých participačních aktivit do 4 typů, které tak vytvářejí 

podrobnější typologii politické participace, jež byla rozdělena do těchto čtyř podskupin 

- hlasování ve volbách, stranicky orientované aktivity, problémově orientované 

aktivity a občansky orientované aktivity. Každá ze skupin zahrnuje určitý počet 

konkrétních politických nebo s politikou souvisejících činností. Celkovou míru 

politické participace potom vyjadřuje index politické participace, který získáme jako 

průměr z dílčích hodnot jednotlivých podskupin. 

Tabulka 1 - Typologie politické participace a proměnné pro její měření79 

Hlasování 
-účast v posledních volbách na národní 

úrovni 

Občansky orientované aktivity 
-členství v těchto organizacích: 

o sportovní nebo společenský 
klub 

o kulturní nebo zájmovém 
(hobby) sdružení/organizace 

o odbory 
o obchodní / profesní / 

zemědělská organizace 
o spotřebitelská sdružení 

Stranicky orientované aktivity 
-členství v politické straně 
-práce pro politickou stranu 
-peněžní dar politické straně 
-nošení nebo veřejné vystavení 

symbolu/znaku politické kampaně 
-kontaktování politika 

Občansky orientované aktivity 
-členství v těchto organizacích: 

o sportovní nebo společenský 
klub 

o kulturní nebo zájmovém 
(hobby) sdružení/organizace 

o odbory 
o obchodní / profesní / 

zemědělská organizace 
o spotřebitelská sdružení 

77 PIERRE, Jon; PETERS, Guy B. Governance, Politics and the State. New York: St. Martin's Press, 
2000. ISBN 0333718488. 
78 například výzkumného šetření European Social Survey - ESS 2002/2003, zdroj:ESS- Data. Online 
Browsing and Analysis 2002/2003 [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://ess.nsd.uib.no/index.jsp7year—l&module=main&country= 
7<) Gender and Political Participation. London, The Electoral Commission 2004. [online], [cit. 16.6.2009] 
Dostupný z WWW: http://aceproject.org/ero-en/topics/electoral-participation/turnout/uk-electoral-
commission-gender-findings.pdf/view. 
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Problémově orientované aktivity 
-účast na povolené demonstraci 
-účast na ilegálním protestu 
-podpis petice 
-koupě produktu z politických / etických / 

o humanitární organizace 
o environmentální / mírové hnutí 
o náboženská nebo církevní 

organizace 
o vědecká / vzdělávací organizace 

environmentálních důvodů 
-bojkot určitého produktu 

o jiná dobrovolná organizace 
-participace na jej ich činnosti 
-peněžní dar těmto organizacím 
-dobrovolná práce pro uvedené organizace 

1.3.5.4.Vnitřní typologie 

Nemalý přínos Linzovy teorie je také v tom, že se nezastavuje u pouhého 

členění nedemokratických systémů na autoritativní a totalitní, ale u autoritativních dále 

pokračuje v podrobnější typologii v rozsahu osy limitovaného pluralismu, osy stupně a 

typu politické participace a ose mentality - ideologie. 

Limitovaný pluralismus podle Linze získává ve státech s autoritativním 

režimem rozličné podoby. V jednom dominují byrokraticko-militaristicko-

technokratické elity, které existovaly ještě před ustanovením režimu.80 Jinde lze 

vstoupit mezi úzkou politickou elitu pouze prostřednictvím členství v jediné 

dominantní straně. Další podobou je organická demokracie, v níž jsou režimem zvlášť 

určeny sociální skupiny a instituce, jež se podílejí na moci. Osu stupně politické 

participace rozdělil Linz na čtyři kategorie: 

- limitovaná(mobilizovaná,organizovaná) participace 

- kontrolovaná participace 

- tendence k politické apatii 

- depolitizace81 

80 * v 

HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
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Při prvním stupni se režim snaží mobilizovat občany k participaci 

prostřednictvím jediné či dominantní strany a jejích masových organizací. 

Autoritativní režim fungující popsaným systémem označuje Linz jako mobilizační. 

Totalitním se stává pokud tato strana zcela infiltruje a existuje už jen za účelem 

potlačení ostatních stran a organizací. Mobilizační strana může vzniknout v boji za 

nezávislost na koloniální mocnosti, nemusí se vyvíjet směrem k totalitě, ale stává se 

pouze součástí struktury moci. Jiný type mobilizačního režimu vzniká v 

postdemokratických společnostech a jako příklad je uváděn výsledek fašistických 

mobilizací v době krize demokratického uspořádání v meziválečné Evropě. 

V ose limitovaného pluralismu upozorňuje Linz na zvláštní případ režimu tzv. 

rasové „demokracie", v němž je značná část společnosti z participace na moci 

vyloučena kvůli své barvě pleti či národnosti a ostatním občanům majícím „správnou" 

barvu pleti či národnost jsou ponechány politické i jiné svobody. 

V ose mentalita-ideologie nechává největší prostor pro mentalitu byrokraticko-

militaristický režim, neboť ideologie zpravidla nestačí na ospravedlnění režimu. 

Naopak v mobilizačních autoritativních systémech jde ideologie ruku v ruce 

s dominantní stranou. Pokud pak pracuje režim nejen na totalitním monopolu moci a 

ideologizaci politických i sociálních skupin a organizací, ale i na naprosté neutralizaci 

jiných významných sil (církev, armáda), není však v tomto snažení úspěšný, hovoří 

Linz o režimech defektních, „zastavených" či pretotalitních. Naopak posttotalitním je 

nazýván takový režim, kde dominantní pozice strany, která už fungovala, ještě zcela 

nezmizela. Z těchto charakteristik tedy vyvstalo sedm typů autoritativních režimů: 

- byrokraticko-militaristické 

- organicko-etatistické 

- mobilizační v postmodernistických společnostech 

- mobilizační ve společnostech, jež nově nabyly nezávislosti 

- rasové a etnické „demokracie" 

- defektní a předtotalitní 

82 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie-Teorie, modely, osobnosti, podmínky, 
nepřátelé a perspektivy demokracie, Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.277. ISBN 80-210-3195-6. 
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posttotal itní 

Nejfrekventovanějším typem autoritativních režimů je byrokraticko-

militaristický. Hlavní moc má v rukou armáda a byrokratický aparát. Tato koalice 

určuje a kontroluje další možné účastníky na politické participaci. Tato skupina 

nezastává žádnou speciální ideologii ani se nepokouší ji vytvářet, vnitřní hranice její 
vlády tvoří mentalita. Byrokraticko-militaristické autoritativní režimy většinou také 

vytváří jednu vládou podporovanou politickou stranu, jež se mimo jiné snaží bránit 

participaci občanů v politickém životě a redukuje ji tak na minimum. Režim však v 

některých případech může fungovat i bez politické strany. Příkladem takového režimu 

bylo například Polsko za vlády maršálů Pilsudského a Rydze-Smigleho či Argentina za 

Peróna. 

Základní myšlenkou organicko-etatistické autoritativní režimy je, že společnost 

je přirozeně členěna do různých sociálních skupin (obce, univerzity, zaměstnání...), 

proti nimž stojí v opozici uměle vytvořené spolky (politické strany..), které jsou ale 

velice vzdáleny od všedního života společnosti. Základním úkolem režimu je tedy 

přiblížit politické prezentace nejmenším jednotkám společnosti. Zavádí tak řadu 

specializovaných komor a korporací a pomocí těchto tzv. organických struktur, jež 

jsou jakousi alternativou k mobilizační straně u předešlého typu, kontroluje participaci 

i mobilizaci společnosti. Zároveň však odmítá model třídního konfliktu. Příkladem 

tohoto typu režimu je Salazarovo Portugalsko či Dollfussovo Rakousko. 

Mobilizační autoritativní režimy v postdemokratických společnostech jsou 

režimy, které vznikly ve státech s demokratickou minulostí a tedy ve společnosti, kde 

jsou obyvatelé již zvyklí participovat na politické moci a nelze tedy zavést ani jeden z 

předešlých modelů vlády. Jde o vysoce mobilizační režim a byl výsledkem krize 

demokracie v meziválečném období a nástupem fašistické mobilizace. Příkladem je 

fašistická Itálie. 

V postkoloniálních mobilizačních autoritativních režimech vznikla mobilizační 

strana jako produkt boje za nezávislost na koloniální mocnosti a tím si také vysloužila 

své privilegované místo. Právě masivní mobilizace na počátku umožňuje vůbec vznik 

samotného režimu. Dominantní strana však zůstává pouze součástí mocenského 
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uspořádání země, nestává se stranou totalitní. S tímto režimem se setkáme hlavně v 

zemích afrického kontinentu, jež získaly nezávislost po druhé světové válce. 

Rasové a etnické „demokracie" se, jak sám název napovídá, vyznačují právě 

svou dualitou při distribuci moci a možnosti participace občana. Pro určitou rasově 

definovanou a většinou menšinovou část obyvatelstva splňuje systém všechna kritéria 

pro označení demokratický, avšak jiná rasová skupina je zákonem či pouze běžnou 

praxí z tohoto procesu vyloučena. Tato skutečnost se často objevuje v oblastech, kde 

etnické skupiny nevytváří ve stejný moment také skupiny geograficky uzavřené a 

dochází pak k potlačování obyvatelstva, které nesouhlasí se stávající situací a s její 

legitimitou. Jak je patrné z praxe, demokracie není vždy schopna plně a efektivně 

vyřešit problémy s etnickými menšinami. Známým příkladem takovéhoto zřízení byla 

Jihoafrická republika mezi léty 1948 až 1993, Rhodesie či Namibie, tzn. africké země, 

kde byla u moci bělošská menšina, která z nejrůznějších ideologických důvodů, 

ekonomických, sociálních a kulturních nerovností, početní nerovnováhy a zejména 

rasových obav nebyla schopna přistoupit k politice integrace a vytvoření více rasového 

národa a rozhodla se raději pro otevřenou segregační politiku. 

Defektivním či pretotalitním autoritativním režimem nazýváme takový systém, 

kde jedna ze tří komponent, tedy míra ideologie či limitovaný pluralismus a nebo 

stupeň mobilizace, ještě nedosáhl hodnot totalitního systému. V momentě, kdy se tato 

kritéria naplní, hovoříme pak již o systému totalitním. Jako přiklad jsou uváděny země 

východního bloku v krátkém období po skončení druhé světové války. 

Poslední ze sedmi typů je podobný typu předešlému. Ale na rozdíl od všech 

předešlých typů v posttotalitním autoritativním režimu jsou práva účastnit se vlády 

vyhrazena pouze pro členy dominantní strany, která v předešlém období vládla a ještě 

zcela nezmizela. Tímto jiným pro postotalitní země typickým druhem minulosti a 

odlišnou politickou kulturou se naprosto odlišují od předešlých typů režimů. Zajímavá 

je také tendence k velkému společenskému pluralismu a zároveň nulovému pluralismu 

politickému. Vůdce, ideologie i povinnost mobilizace zůstává, avšak vše postrádá 

jakékoli nadšení či zájem obyvatel. Linz nakonec v průběhu devadesátých let 

posttotalitní autoritativní režimy vyčlenil jako samostatný typ na úroveň totalitním, 
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autoritativním a demokratickým režimům. Jako příklad jsou uváděny země střední a 

východní Evropy od poloviny 50. let 20. století. 

1.3.6. Merkelova vnitřní typologie 

Již zmíněný německý politolog Wolfgang Merkel dělí autoritativní režimy do 

devíti kategorií. V jeho typologii lze vysledovat některé podobnosti s typologií Linze. 

Například termín organicko-etatistické autoritářské režimy se objevuje u obou autorů, 

jiné kategorie Merkel slučuje nebo zcela pomíjí jako například režimy pretotalitní. Zde 

je stručná charakteristika jeho typologie: 

- komunistické autoritářské režimy 

- fašistické autoritářské režimy 

- vojenské režimy 

- organicko-etatistické autoritářské režimy 

- rasistické autoritářské režimy 

- modernizační autoritářské režimy 

- teokratické autoritářské režimy 

- dynastické autoritářské režimy na principu následnictví 
83 

- sultanistické autoritářské režimy 

Autoritativní formou komunistické vlády jsou. komunistické autoritativní 

režimy, kde hlavní moc má v rukou nejvyšší orgán strany, který dovoluje jen 

minimální pluralismus. Tato kategorie odpovídá Linzově defektnímu totalitarismu a 

posttotalitarismu. Příkladem jsou období těsně před a po stalinském období v 

Sovětském svazu. 

Fašistické autoritativní režimy se liší od těch totalitních nedosažením 

absolutních hodnot u charakteristických rysů jako je například vůdcovský princip. 

Příkladem jsou podle Merkela režimy v Itálii 1941-1945 či v Rumunsku 1940-1945. 

83 MERKEL,Wolfgang. System transformation, Opladen: Leske + Budrich, 1999. ISBN 0479-611. 
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Militaristické režimy jsou svou charakteristikou srovnatelné s Linzovými 

byrokraticko-militaristickými a Merkel je ještě dále dělí na dvě podskupiny. V 

byrokraticko-militaristické vládne chunta necharismatických vojáků. Příkladem bylo 

Thajsko 1958-1988 či Jižní Korea 1961-1988. V druhé skupině vládne naopak 

charismatický vůdce. Merkel nazývá tyto režimy militaristicko-vůdcovské a řadí sem 

například Rawlingovu Ghanu či Mobutův Zair. 

Moderní autoritativní režimy jsou charakteristické pro své snahy o modernizaci 

tradiční ještě neindustriální společnosti a pro toto specifikum byly vyčleněny mimo 

byrokraticko-militaristické režimy. Jako příklad uvádí Merkel Pinochetovo Chile či 

Perónovu Argentinu. 

Teokratické autoritativní režimy by se daly považovat za přechodné období 

před či po své totalitní typologické dvojici. Ale sám Merkel považuje možnost 

rozlišení za minimálně velmi sporné. Stejně jako u totalitní podoby uvádí pouze jediný 

příklad a to Tibet v letech 1911-1950. 

V dynastických autoritativních režimech funguje následnický systém. Volby 

jsou zrušeny nebo nikdy neexistovaly. Zákonodárnou i výkonnou moc má v rukou 

král. Příkladem jsou Saudská Arabie či jiné země s šejchem v čele. 

Charakteristika organicko-etatistického, rasistického a sultanistické 

autoritářského režimu odpovídá zcela Linzovu popisu, který ale poslední v řadě 

jmenovaný režim řadí zcela mimo autoritativní i totalitní systémy. 

1.3.7. Srovnání autoritarismu a totalitaismu 

Jak vyplývá z předešlého textu, veškerá vzájemná blízkost, která je těmto 

režimům přisuzována, je zcela mylná. Jediným společným jmenovatelem obou struktur 

je odmítnutí demokracie. Na závěr teoretické kapitoly jsem se tedy pro přehlednost a 

pro názornou ukázku rozdílnosti obou systémů, rozhodla zařadit tabulku srovnání 

autorů Balíka a Kubáta. 
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Tabulka 2. - Srovnání autoritarismu a totalitarismu84 

charakteristika autorita rismus totalitarismus 

autonomie politických struktur a nepolitické 

sféry 

ano ne 

kontrola všech aspektů života společnosti ne ano 

absolutní kontrola ekonomické činnosti ne ano 

vůdčí úloha jediné masové strany ne/omezená ano 

ovládnutí správních struktur představiteli 

vládnoucí strany 

ne ano 

legální či semilegální opozice omezeně ne 

existence vůdčí ideologie ne ano 

masový teror doléhající na celou společnost ne ano 

vypořádání se s politickými protivníky násilím ano ano 

politická mobilizace obyvatel ne/omezená ano 

snaha o expanzi ne ano 

vzor pro jiné země ne/omezeně ano 

84 BALÍK, Stanislav; KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 
Dokořán, 2004. s.64. ISBN 80-86569-89-6. 
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2. Praktická část - Barma 

2.1. Úvod 

Jak už bylo na začátku řečeno, vznik a existence nedemokratických systémů 

není bohužel jen otázkou minulosti, ale každodenní skutečností v některých místech 

světa nám blízkých či vzdálených. Moje práce není toho rozsahu, abych zde mohla 

charakterizovat všechny dnes existující nedemokratické systémy, proto jsem snad ku 

prospěchu mé práce vybrala dle zcela osobních kritérií jeden ze států, jehož zřízení 

odpovídá charakteristice nedemokratického režimu. Vybrala jsem Barmu, protože jsem 

měla možnost v této zemi měsíc pobývat a režim poznat v jeho reálné podobě mezi 

skutečnými občany. Na následujících řádcích se budu tedy snažit tento režim přiblížit, 

nejprve uvedu nejdůležitější historické skutečnosti a pak se ho pokusím dle výše 

zmíněných typologií zařadit. 

2.2. Historický vývoj 

Barma neboli Myanmar získala svou nezávislost na Velké Británii v roce 1948. 

Za to vděčila diplomatickým schopnostem dvou vůdců osvobozenecké armády, 

mladým generálům Aun Schanovi a Nei Winovi. Bohužel měli oba již od počátku 

zcela odlišné představy o politickém systému nového státu: Aun Schan prosazoval 

demokracii anglického typu, Nei Win chtěl ponechat politickou moc v rukou armády. 

V zemi žilo vedle Barmánců, tvořících mírně nadpoloviční většinu obyvatelstva, osm 

dalších národnostních menšin85, které nejen že nevěřili Barmáncům samotným, ale 

chovaly se i mezi sebou nepřátelsky. Aun Schanovi se podařilo v únoru 1947 na 

konferenci v městě Pinloum uzavřít s politiky tří největších menšin86 dohodu, jež 

85 příloha č.l a č.2, některé zdroje uvádí až devět dalších etnik vedle Barmánců 
86 etnické menšiny Shan, Kachin a Chin, zdroj: Panglong conference. Wikipedia : the free encyclopedia 
(online], St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 16.6.2009], Dostupný z WWW: 



zaručovala svobodné politické rozhodování o jejich území v rámci svazu. Následující 

volby byly demokratické a proběhly bez větších obtíží. Ale už tři měsíce poté se 

situace změnila. Na Aun Schana a šest dalších vůdců byl spáchán atentát. Podle 

oficiální verze měli být oběťmi spiknutí těch etnických menšin, které dohodu 

nepodepsaly. Dnes je však veřejným tajemstvím, že atentát tajně zorganizoval Nei 

Win.87 

Po vraždě Aun Schana byla Barma patnáct let zmítána ozbrojenými nepokoji. 

Ke zklidnění došlo až v roce 1962, kdy se do čela nové opět vojenské vlády dostal Nei 

Win. Inspirován Maovou Čínou vyhlásil Barmskou cestu k socialismu. Následovalo 

znárodnění všech sfér podnikání včetně malých obchodů. Nei Win dokonce zrušil i 

velké bankovky, čímž se ze dne na den stali všichni občané chudáky. Země se 

postupně dostala do hospodářské i politické izolace. Útlak a stále se horšící 

ekonomická situace vedla nakonec v roce 1988 k masovým protivládním 

demonstracím, při jejichž krvavém potlačení bylo zabito přes 3000 lidí.88 Nei Win byl 

sice donucen odejít z vůdčí funkce, ale vliv na politiku země neztratil. Jeho nástupce 

Than Šwei je pod jeho vlivem. Nová vojenská vláda, jistá si svým vítězstvím, vyhlásila 

v květnu 1990 demokratické volby. Ty však naprosto přesvědčivě vyhrála Národní liga 

pro demokracii (NLD). Strana, jejíž mluvčí byla Su Ťij, dcera před čtyřiceti lety 

zavražděného Aun Schana. Programem NLD bylo opuštění socialistického systému a 

privatizace průmyslu. Ale junta odmítla výsledky voleb akceptovat. Několik měsíců po 

volbách byli předáci NLD zatčeni a odsouzeni k mnohaletým trestům za údajné 

spiknutí s cílem rozvrátit stát. Su Ťij , u níž se junta obávala uchýlit k tvrdému trestu 

pro její známost a oblibu doma i ve světě, skončila v domácím vězení, ovšem bez 

jakéhokoli soudu. Neb na základě zákonu z roku 1975 proti rozvracení státu lze bez 

soudu uvěznit až na 5 let osobu, která představuje možné riziko pro veřejný pořádek a 

toto odnětí svobody lze bezmezně prodlužovat. Su Ťij se v této izolaci nachází do 

http://en.wikipedia.org/wiki/Panglong_Conference. K problému etnických menšin v Barmě se vrátím na 
konci této kapitoly. 
87 Introducing Myanmar/burma. Lonely planet world guide [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/myanmar/history 
88 Introducing Myanmar/burma. Lonely planet world guide [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.lonelyplanet.com/worIdguide/myanmar/history 
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dnes a nic na tom nezměnila ani Nobelova cena za mír, na kterou byla navržena 

Václavem Havlem a jíž v roce 1991 skutečně obdržela. 

Po znovunastolení vojenského režimu vyhlásily Spojené státy americké a EU 

nejen hospodářské embargo89, ale i restrikce v udělování víz generálům junty či při 

obchodování se státem ovládanými firmami a zmrazení veškerých financí. 

Ekonomické sankce však nemají prakticky žádný dopad, neboť Barma z devadesáti 

procent obchoduje s asijskými zeměmi90. Nejbližší sousedé jako Thajsko, Malajsie a 

hlavně Čína bojkot ignorují a dále ke spokojenosti junty, jejíž vedení se v roce 1997 

přejmenovala na Radu pro mír a rozvoj, nakupují práva na těžbu ropy a drahých 

kamenů a dováží do Barmy především zbraně a vojenský materiál.91 Toto je jeden z 

hlavních důvodů, jež pomáhá udržet u moci tento systém i ve 21. století. 

Barma - záznam z deníku č.l: „...když jsme se konečně dostali ze spárů 

letištních kontrolorů, vrhli se na nás pro změnu taxikáři. Jeden z nich se nás snažil 

lámanou angličtinou zeptat odkud jsme a kam se chystáme. Když jsme odpověděli, že 

jsme z Čech, tak se mu na tváři rozzářil úsměv a řekl..a to od vás máme, tak krásné 

uniformy pro naše statečné vojáky..bylo zajímavé, že tahle fráze byla vyřčena v téměř 

bezchybné podobě...Po návratu do Čech jsem se pokoušela zjistit, jestli ten člověk 

mohl mluvit pravdu, ale bohužel žádné konkrétní informace se mi nepodařilo nalézt... " 

Ani postupná změna vycházející z iniciativy uvnitř junty není možná. Kdo 

nesouhlasí absolutně s režimem je odstraněn. V roce 2004 byl barmský premiér Kchin 

Ňjun, obecně považovaný za umírněnějšího člena junty, odstaven od moci na základě 

obvinění z korupce a i s celou rodinou uvězněn na základě zfalšovaných důkazů. 

89 
9q součástí je například embargo na dovoz zbraní, omezení dovozu barmského dřeva či minerálů 

Příloha č. 3: Zajímavé informace k tomuto tématu uvádí článek Daniela Veselého v Britských listech 
(zdroj: VESELÝ, Daniel. Barma je nicotným pěšákem na šachovnici velmocenských třenic, britské listy 
[online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.blisty.cz/2007/10/26/art36888.htmI. 
91 Burma. The worldfactbook [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html 
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Strach, jež vyvolává schopnost režimu odstraňovat všechny nesouhlasné hlasy i pokud 

vychází z ní samé, je dalším důvodem, který umožňuje systému fungovat až do dnes. 

Barma - záznam z deníku č.2: „...kvůli čerpání paliva jsme i s ostatními 

cestujícími museli opustit autobus. Hned jak jsme vystoupili, přišel si s námi popovídat 

evidentně také ne místní postarší pán. Začal se vyptávat odkud jsme a kam jedeme a 

pak nám povyprávěl i něco o sobě. Byl z Austrálie a do Barmy se oženil, protože má 

rád místní. S vojenským systémem samozřejmě nesouhlasí, ale sám za sebe se cítí 

bezpečně, protože jak konstatoval - neprovokuje. Ale jeho známý Američan debatoval o 

politice se studenty, přišlo se na to a byl vyhoštěn ze země. To samé se prý stalo také 

francouzskému ambasadorovi. Také nám vyprávěl o premiérovi vlády, který chtěl 

provést reformy a byl za to juntou uvězněn i s celou svou rodinou a už je nikdy nikdo 

neviděl... " 

V červnu roku 2008 založili zákonodárci Evropského parlamentu Evropský 

parlamentní výbor pro Barmu (EPCB), jež si vytyčil jako hlavní cíl podporu 

demokratizace Barmy a jehož členem je i česká Parlamentní skupina pro demokracii v 

Barmě, která má 77 členů. Rada bezpečnosti OSN odsouhlasila v roce 2006 přidání 

Barmy na svůj oficiální program jakožto země, která představuje hrozbu pro celý 

region následkem vysokého počtu uprchlíků, probíhající občanské války, produkce 
92 

drog a nekontrolovatelného šíření nebezpečných chorob. 

Poslední velké volání o pomoc v boji za demokracii vyslal barmský lidu 

v podobě celostátních demonstrací na přelomu září a října 200793. Prvotním impulsem 

k protestům bylo dvojnásobné zvýšení cen pohonných hmot94. Lidé vyšli ve větším 

množství na protest do ulic a byli tvrdě potlačeni. Na to reagovala mnišská obec, která 

je neutrální a za úkol si dává chránit obyčejné lidi, svým protestem tak vyjádřila 

92 Podpora demokratického hnutí v Barmě. Společnost Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný 
z WWW: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent= 116&sid= 116&id=337 

Snímek mimořádně působivě zachycující okolnosti a průběh protivládních demonstrací je filmu 
Barmský VJ dánského režiséra Anderse Ostergaarda. 

Distribuce elektrického proudu je v Barmě omezena na několik hodin denně a většinu proudu si jsou 
lidé nuceni vyrábět pomocí benzínových generátorů. 
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nesouhlas s tvrdým zásahem a žádala omluvu pro lid. Junta však odmítla omluvu a 

chtěla si mnichy udobřit náboženskými dary. Mniši otočili své misky a tím vyjádřili, že 

dary nejsou přijaty, což je v Buddhismu považováno za největší trest, neboť 

prostřednictvím darů si dárce získává „zásluhy" a tím vylepšuje karmu. Poté vyšli 

mniši do ulic, aby vyjádřili svou solidaritu s lidmi. Všichni včetně zahraničních 

pozorovatelů byli přesvědčeni, že žádný z generálů si nedovolí proti tak vážené 

skupině obyvatel zasáhnout. Opak byl však pravdou. Nejen že protesty byly násilně 

potlačeny i s mnichy v čele, ale dokonce ani klášterní půda, která až do té doby byla 

nedotknutelným místem a často tak pomáhala opozici, když její členy na čas přeměnila 

v mnichy a ukryla za zdmi kláštera, nezůstala nedotknuta.Vojáci přicházeli v noci a 

násilně zatýkali mnichy přímo na území klášterů. Generálové jsou si vědomi, že 

„nepřátelské" mocnosti mají jen velmi omezené možnosti jim v jejich jednání zabránit 

a že současní spojenci nutně potřebují barmské suroviny. 

Velkou ráno pro místní obyvatele byl také cyklon Nargis, který se prohnal 

jihem země 2. května 2008. Většina médií nazvala situaci humanitární katastrofou. Tu 

ještě více prohloubila barmská vláda, která téměř měsíc odmítala veškerou zahraniční 

pomoc a nevpouštěla do země žádné humanitární pracovníky a do nejkritičtěji 

zasažených oblastí ani místní obyvatelstvo. Již 20. května oznámila ukončení 

záchranných prací. Zároveň zahájila kampaň, v rámci které nutila obyvatele bez 

domova opouštět nouzová přístřeší ve školách a klášterech a snažila se je přesvědčit k 

návratu do původních vesnic, mnozí z nich se však neměli kam vrátit, jejich obydlí 

byla zničená nebo neobyvatelná. Amnesty International potvrdila více než 30 případů 

vyhnaných lidí95. Během záchranných prací byly zaznamenány případy, kdy vojáci či 

úředníci barmské vlády zabavili či zneužili humanitární pomoci a nepředali ji 

postiženým. Amnesty International obdržela přes čtyři desítky zpráv o těchto 

případech. Představitelé vlády sice oficiálně takové jednání odsuzovali, úředníci na 

lokální úrovni však nebyli nikdy potrestáni. Během této přírodní katastrofy zahynulo 

95 Po cyklonu ohrožuje Barmánce jejich vláda. Amnesty international Česká Republika [online], [cit. 
16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.amnesty.cz/zpravy/Po-cyklonu-ohrozuje-Barmance-jejich-
vlada/ 
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více než 84 50096 lidí (některé zdroje uvádí až 140 00097), desítky tisíc se nadále 

pohřešují a zhruba 2,4 milionu lidí přišlo o obydlí nebo utrpělo jiné vážné škody98. 

Jsou tu však i další nepřímé oběti cyklonu. I rok poté zůstává uvězněno 21 lidí za 

distribuci humanitární pomoci a další záchranné aktivity99. Šest z nich bylo odsouzeno 

k vysokým trestům v rozsahu 10-35 let. Za všechny zmiňuji populárního komika 

Zarganara, který byl odsouzen k 59 letům vězení100 za organizování humanitární 

pomoci a kritiku přístupu vlády v zahraničních mediích. Šest dalších osob bylo 

odsouzeno k 2-4 letům vězení za pohřbívání mrtvých těl. I tak paradoxního odsouzení 

se v Barmě lze dočkat. 

Jednou z humanitárních organizací, která se dlouhodobě zabývá situací v 

Barmě, je i Člověk v tísni. „Vzhledem k militantní autoritářské vládě v zemi, která 

stále výrazným způsobem stěžuje místním přístup k humanitární pomoci, musí Člověk 

v tísni v Barmě působit nadále v utajení prostřednictvím sítě místních organizací a 

aktivistů," uvedl Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni. „Přesto se společnosti 

podařilo za uplynulý rok poskytnout na jihu Barmy pomoc za 13 milionů korun, na 

kterou významným způsobem přispěla česká veřejnost. V současné době se Člověk 

v tísni soustředí na dlouhodobější projekty obnovy do stavu před katastrofou. Jedním z 

96 Po cyklonu ohrožuje Barmánce jejich vláda. Amnesty international Česká Republika [online], [cit. 
16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.amnesty.cz/zpravy/Po-cyklonu-ohrozuje-Barmance-jejich-
vlada/ 97 Po cyklonu ohrožuje Barmánce jejich vláda. Amnesty international Česká Republika [online], [cit. 
16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.amnesty.cz/zpravy/Po-cyklonu-ohrozuje-Barmance-jejich-
vlada/ 
97 Rok po cyklonu Nargis, 21 lidí uvězněno za pomoc obětem. Amnesty international Česká Republika 
[online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.amnesty.cz/zpravy/Rok-po-cyklonu-Nargis-21-
lidi-uvezneno-za-pomoc-obetem/ 
97 VRÁNA, Karel. I rok po katastrofě v Barmě stále řada organizací pomáhá v utajení. Společnost Člověk 
v tísni [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
h t t p : / / w w w . c l o v e k v t i s n i . c z / i n d e x 2 . p h p ? i d = 3 7 2 & i d A r t = 1 0 9 0 
98 Po cyklonu ohrožuje Barmánce jejich vláda. Amnesty international Česká Republika [online], [cit. 
16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.amnesty.cz/zpravy/Po-cyklonu-ohrozuje-Barmance-jejich-
vlada/ 
99 Rok po cyklonu Nargis, 21 lidí uvězněno za pomoc obětem. Amnesty international Česká Republika 
[online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.amnesty.cz/zpravy/Rok-po-cyklonu-Nargis-21-
lidi-uvezneno-za-pomoc-obetem/ 
100 VRÁNA, Karel. I rok po katastrofě v Barmě stále řada organizaci pomaha v utajení. Společnost 
Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
h t t p : / / w w w . c l o v e k v t i s n i . c z / i n d e x 2 . p h p ? i d = 3 7 2 & i d A r t = 1 0 9 0 
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pilířů této fáze je podpora soběstačnosti rodin na venkově."101 Dlouhodobě se situací v 

Barmě zabývá také Amnesty International Česká republika. 

Nejnovější událostí, v době kdy píši tuto práci, je probíhající soud s 

představitelkou opozice Do Aun Schan Su Ťij, která byla obviněna s porušení pravidel 

domácího vězení. Su Ťij byla obviněna a uvězněna poté, co se podařilo Američanu 

Johnu Williamovi Yattawovi proniknout do jejího domu, tím že přeplaval Inya jezero, 

na jehož březích stojí dům, kde je disidentka vězněna a poté tam strávil nepozorovaně 

dva dny. Byl zatčen až když se pokoušel přeplavat zpět. Podivnou shodou událostí je, 

že k zatčení došlo krátce před 27. květnem, kdy měla být Su Ťij propuštěna ze svého 

domácího vězení. Barmská chunta obvinila ze zorganizování této návštěvy protivládní 

síly, jejichž cílem je zhoršit vztahy barmského režimu se západem. Sám proces je 

provázen velice nestandardními postupy ze strany barmských orgánů. Zahraniční 

novináři dostali povolení informovat se o procesu až po velkém nátlaku západních 

států a organizací. Fotografovat a natáčet jakékoli video je však zakázané. Soud 

nicméně probíhá za přísného utajení a dovnitř byl umožněn vstup pouze zástupcům 

zastupitelských úřadů a pouze jedinkrát. Další dny barmské úřady zakázaly vstup jak 

novinářům, tak i mezinárodním pozorovatelům. Proti procesu se ostře ozývají nejen 

Evropská unie a OSN, ale tentokrát i organizace zemí jihovýchodní Asie ASEAN, jíž 

je Barma členem. Jako okamžitou reakci na tuto situaci poslalo dopis šéfovi OSN Pan 

Kimunovi devět držitelů Nobelovy ceny míru. Píší v něm, že soud se Su Ťij je 

výsměchem. Další dopis, který podepsalo 167 zákonodárců z 16 evropských zemí, 

zaslali tajemníkovi OSN zástupci Evropského parlamentního výboru pro Barmu 

(EPCB)102. Požadují v něm, aby se osobně zasadil o propuštění barmské disidentky. 

Dopis šéfovi OSN poslal i Václav Havel. Vznikla celosvětová petice za propuštění 

SuŤij i dalších politických vězňů v Barmě. I přes tuto podporu se odborníci i 

mezinárodní pozorovatelé nemýlili, že junta byla už během procesu rozhodnuta 

101 VRÁNA, Karel. I rok po katastrofě v Barmě stále řada organizací pomáhá v utajení. Společnost 
Člověk v tísni [online], [cit.. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=372&idArt=1090 
102 Domácí vězení Su Ťij nekončí, řekla burmská vláda. ČTK - Aktuálně, centrum [online], [cit. 
16.6.2009] Dostupný z WWW: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-
pacifik/clanek.phtml?id=432189 
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uvěznit Su Ťij na dalších minimálně 12 měsíců a tak si zajistit i hladký průběh voleb, 

které se mají konat příští rok, což se také nakonec potvrdilo. 

Velmi často zmiňovaným problémem v souvislosti s barmským režimem je 

otázka postavení etnických minorit. Jak už jsem výše zmínila, na území Barmy žije 

mimo majoritního etnika také osm etnik minoritních, které tvoří zhruba třetinu z 50 

milionů obyvatel země. Dle zprávy Amnesty International103 i organizace Human 

Rights Watch104 barmská vojenská junta terorizuje příslušníky všech etnických 

menšin, posílá je na nucené práce, konfiskuje jejich pozemky a likviduje celé vesnice. 

Nejhorší situace je na východě Barmy, kterou obývá karenská menšina. Tato menšina 

je také jednou z posledních, která má početnější rebelskou armádu. Za posledních 

deset let vypálila barmská armáda 3000 karenských vesnic, obyvatele buď zabila, 

odvedla na nucené práce či přesídlila, některé oblasti tzv. Black areas105 jsou 

podminované. O otřesném počínání vojáků vypovídají utečenci, kterým se podařilo 

uprchnout přes hranice do Thajska, kde jich žije v uprchlických táborech přes 

200 OOO106. Dalších zhruba 600 000 osob přežívá v pohraničních pralesech Barmy107. 

K těmto lidem se humanitární pomoc dostává velice obtížně, dostane-li se k nim 

vůbec. 

Thajsko - záznam z deníku č.3.Ř „...už jsme byli ve vesnici horského kmene 

Karen, jak nám bylo řečeno kanceláří, kde jsme si výlet domluvili. Po pravdě to nebyl 

vůbec hezký pohled. Na jednom místě tam byly pohromadě ženy a děti ze tří kmenů 

Akha, Polong (Big Earring) a Karen (Giraffe/Long neck women). Jak nám sdělil 

průvodce, původně byla vesnice pouze Akha. Lidé tohoto kmene získali nedávno právo 

103 Blood at the crossroads. Amnesty international [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://vww.amnesty.org/en/libraty/asset/ACT30/011/2008/en/19ea0e74-8329-lldd-8e5e-
43ea85d 15a69/act300112008en.pdf 
104 Burma. Human rights watch [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.hrw.org/en/search/apachesolr_search/burma 
105 PODANÝ, Petr. Kareni, zapomenutí bojovníci proti barmské juntě. Týden - zahraničí - Asie a 
Oceánie [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-
oceanie/kareni-zapomenuti-bojovnici-proti-barmske-junte_59742.html 
106 Příloha č. 4 - Mapka uprchlických táborů 
107 O situaci v pohraniční oblasti Barmy vypovídá velice dobře dokument Sarah Mcdonald a reportéra 
Evana Williamse Barma: utajená válka / Burma's Secret War. / UK / 2006 / 49 min. 
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na thajské občanství, jejich děti mohou chodit do školy a mají povolen volný pohyb na 

území Thajska. Avšak příslušníci nebo spíše ženy s dětmi, muže jsme neviděli ani 

jednoho, zbylých dvou kmenů původem z Barmy sem byly nedobrovolně přesídleny, 

poté co uprchly z Barmy před občanskou válkou. Ony samy ani děti již narozené na 

území Thajska nemají možnost získat thajské občanství, děti mohou chodit jen do školy 

ve vesnici a bez svolení thajských úřadů nesmí uzavírat sňatky ani se stěhovat z 

přiděleného místa. Bylo to dost smutné. Ani za nacvičeným úsměvem se nedaly 

přehlédnout smutné a unavené oči, děti místo hraní nabízely zboží ve stáncích, 

poslední kapkou bylo, když nás průvodce upozornil, abychom děti nekrmili 

sladkostmi..nemohla jsem si odpustit poznámku o lidské zoo, na kterou náš průvodce 

reagoval se slovy, že vláda je ale opravdu šlechetná, co se týče emigrantů, když těm, co 

se chtějí přizpůsobit, umožní zůstat a neposílá je s ostatními zpět do Barmy... "108 

Jak vyplývá s předcházejících řádků situace v Barmě je kritická. Vládnoucí 

vojenská junta tvrdě pronásleduje jakýkoli projev odporu proti režimu. Systematicky 

potlačuje etnické menšiny, využívá nucených prací, verbuje dětské vojáky, je jedním z 

největších výrobců a distributorů heroinu na světě. A to jsou jen střípky celé mozaiky. 

2.3. Porovnání reálného systému s jednotlivými 
typologiemi 

Toto byla stručná historie nutná pro pochopení situace a jak bych 

charakterizovala zemi dnes? Je možné režim v ní panující označit za totalitní? Či je 

možné v něm najít i některé z rysů režimů autoritářských? To jsou otázky, na které se 

budu snažit odpovědět v následujících řádcích. 

Nejprve se pokusím porovnat existující situaci s pěti hlavními rysy totalitního 

systému podle Friedricha a Brzezinského. Dále porovnám reálnou skutečnost Barmy s 

w" _ . 
108 Příloha č. 5 - foto: Příslušnice kmene Karen. 
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pěti body naplňujícími totalitní systém a s třemi typy autoritativními dle Arona. 

Zmíním koncepci moci a násilí Hannah Arendthové. Poté podrobně srovnám 

myanmarský režim se Shilsovou, Linzovou a Merkelovou teorií. Teorie Čermáka a 

Preisnera nebude v této části použito, protože obě se věnují konkrétním a již zaniklým 

režimům. Náboženský charakter režimu, jak jej charakterizuje Maier, je v Barmě zcela 

vyloučen pro hlubokou buddhistickou tradici země, kterou nelze vykořenit nahrazení 

Buddhy postavou generála. Ze tří kategorii Wolfganga-Uweho Friedricha neodpovídá 

barmskému režimu žádný typ. 

2.3.1. Nedemokratické režimy v teorii Friedricha a Brzezinského 

Jak tedy charakterizovat situaci v Barmě? Zemi reálně vládne vojenská junta 

v čele s generálem Than Šwei a jí je podřízena hierarchicky strukturovaná byrokracie. 

Ale dle mého názoru toto uskupení nelze považovat za politickou stranu. Nemá žádný 

program a nedostala se k moci řádnými demokratickými volbami. Její členové se 

kmoci dostávají z armádních a jiných struktur spojených s vládnoucí elitou.109 

Zákonodárný orgán není v zemi ustaven, zákonodárná moc je v rukou Státní rady pro 

mír a rozvoj. Myanmarský svaz je oficiálně republikou. Svazové státy (obývané 

převážně menšinovými etnickými skupinami) a oblasti (kde žije hlavně barmské 

obyvatelstvo) mají stejné postavení, menšinám měla být zaručena pouze jistá kulturní 

autonomie, ale jak již dříve bylo zmíněno, ani toto není vláda schopna dodržet. 

Barma - záznam z deníku č.4: „...co takhle Long Neck podruhé...nechtěli jsme, 

ale průvodce řekl, že to je součástí trasy po Inle Lake, tak jsme s nevolí absolvovali 

opět smutnou a depresivní podívanou žen z kmene Karen...dvě dívky a jedna dospělá 

žena nejprve tkaly a poté v doprovodu kytary zazpívali píseň...něco jako normální život 

už tihle lidé asi nikdy nepoznají. Chtěla jsem vědět zda jsou na tom tito lidé stejně jako 

v Thajsku nebo jestli alespoň základní práva mají zajištěna, ale jak jsem vyřkla slovo 

lidská práva...průvodce to evidentně zneklidnilo, rychle mě ujistil, že vše v Barmě 

109 Splnění kritéria jediné masové strany s jediným vůdcem v čele tedy není v tomto smyslu naplněno 
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dobře funguje, že každý má tolik práv, kolik je třeba a upozornil mě, že už mu takové 

otázky nemám pokládat... "no 

V roce 1990 se uskutečnily doposud poslední volby, v nichž 392 poslaneckých 

míst získala opoziční Národní liga pro demokracii (NLD).1" Vládnoucí junta však 

výsledky těchto voleb zpochybnila a znemožnila svolání parlamentu. Tzv. Národní 

shromáždění, jež z popudu režimu zasedá od ledna 1993, nemá zákonodárnou moc; 

jeho úkolem je pouze připravit návrh nové ústavy. Dokumentu, jehož přesné znění 

zatím stále nebylo zveřejněno, který má ale podle všeho zakotvit vedoucí úlohu 

armády v zemi. V roce 2003 bylo vojenskou juntou oznámeno zřízení funkce 

prezidenta republiky. Prezidentem se stal dosavadní premiér generál Than Šwe.112 

Tato stejná vláda v čele s Than Šwe má absolutní monopol na kontrolu všech 
• 113 

prostředků ozbrojené moci. Heslo „Triumfující elita budoucnosti" na bráně vojenské 

akademie je více než výmluvné. Na každém kroku jsou vidět vojenské či policejní 

uniformy a junta udržuje atmosféru strachu zatýkáním, perzekucemi a rozsáhlou sítí 

špehů a udavačů. 

Barma - záznam z deníku č.5: „...Cesta ubíhala pomalu. Stále jsme 

zastavovali kvůli vojenským kontrolám."4 Vojáci byli po zuby ozbrojeni, což docela 

nahánělo strach. Všichni jsme vždy museli vystoupit z autobusu. My jsme předkládali 

pasy, což většinou stačilo, pokud někdo z vojáků uměl trošku anglicky, ještě se zeptal, 

kam a na jak dlouho jedeme. Místní museli ukázat jakýsi papír. Bylo to povolení k 

návštěvě příbuzných. Pro nás věc naprosto nepochopitelná, žádat úřad o povolení 

navštívit své příbuzné v jiném okrese, pro Barmánce každodenní a ještě zpoplatněná 

povinnost... " 

110 Historii i současnou situaci kmene Karen výborně zachycuje autobiografické dílo Pascala Khoo Thwe 
„From the land of green ghosts" vydané HARPER PERENNIAL v roce 2002. 
"" Burma. The world factbook [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html 
' i Z Introducing Myanmar/burma, http://www.lonelyplanet.com/worldguide/myanmar/history (16.6.2009) 
113 Splněno kritérium absolutní kontroly ozbrojené moci 
114 Příloha č. 5 - foto: Vojenské kontroly. 
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V Barmě bylo před posledními nepokoji 1200 politických vězňů.115 Jejich 

procesy se oficiálně falšují na hospodářské nebo kriminální. Podmínky v barmských 

věznicích jsou otřesné - mučení, nucená práce, nedostatečná výživa, špatná kvalita 

vody, samovazba a nedostatečná lékařská péče už vedla k úmrtí více než stovky vězňů. 

Po propuštění tito lidé často trpí různými nemocemi a jejich psychický stav bývá velmi 

špatný. Jsou také často zastrašováni tajnou policií, aby se nevrátili k opozičním 

aktivitám. Policie využívá různé způsoby, jak je i jejich příbuzné izolovat od zbytku 

společnosti. Děti politických vězňů mnohdy nemohou studovat, rodinní příslušníci 

nemohou být zaměstnáni a bez možnosti příjmů živoří celé jejich rodiny na hranici 
v V . , 1 16 

přežiti. 

Barma - záznam z deníku č.6: „...Po dvou dnech jsme asi získali důvěru našich 

drožkařů, a tak se rozpovídali i o své rodině. Byli prý tři bratři a provozovali malj_ 

obchůdek s potravinami, ale nejmladší z nich se vyjadřoval nevybíravě o místní 

vojenské vládě a někdo ho údajně udal. Byl obviněn, že šídí zákazníky, uvězněn, je to 

už 3 roky, co ho neviděli...i krámek jim vojáci zavřeli, tak si teď vydělávají na živobytí 

velmi těžko... " 

Jinou formou trestů jsou tzv. dobrovolné nucené- práce, především stavba a 

opravy silnic, které mají občané bezplatně provádět. S výjimkou válců na úpravu silnic 

se všechny stavební práce provádějí s výrobními prostředky 19. století. Chybí dokonce 

i trakaře na rozvoz štěrku, roznáší se v koších. A výsledky takové roboty, při níž jsou 

nejtěžší práce obvykle přidělovány ženám, jsou přísně kontrolovány.117 

115 Podpora demokratického hnutí v Barmě. Společnost Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný 
z WWW: http://www.clovékvtisni.cz/index2.php?parent=l 16&sid=l 16&id=337 
116 Podpora demokratického hnutí v Barmě. Společnost Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný 
z WWW: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php7parentH 16&sid=116&id=337 
117 Splněno kritérium systému fyzické a psychologické kontroly společnosti prostřednictvím policie 
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Barma - záznam z deníku č.7: „...Cestou jsme se opravdu báli. O silnici se 

nedalo vůbec hovořit. Spíše blátivá cesta bez krajnic, což v hornaté krajině nebylo 

vůbec příjemné. Na některých úsecích probíhaly jakési „opravy nebo úpravy". Byli 

jsme dost šokovaní složením dělnických skupinek. Jednalo se hlavně o ženy a děti, 

které pracovaly bez jakýchkoli modernějších nástrojů, ve špinavém a potrhaném 

oblečení, bosé...jedinými nástroji byli lopaty, krumpáče a proutěné koše na přenášení 

břemene... " 

Přesto v zemi existuje opoziční Národní liga pro demokracii, undergroundové 

studentské skupiny i jednotliví nezávislí novináři a disidenti. V poslední době také 

vznikaly drobné občanské iniciativy, zaměřené na řešení sociálních problémů. 

I Česká republika se zapojuje prostřednictvím společnosti Člověk v tísni do 

podpory barmského opozičního hnutí od poloviny 90. let. V současné době tato 

společnost podporuje rodiny barmských politických vězňů, pořádá stáže pro mladé 

barmské aktivisty v České republice a spolupracuje s neoficiálními médii v Barmě. 

Cílem těchto aktivit je předat barmským aktivistům zkušenosti z přechodu České 

republiky k demokracii a pomoci jim tak v budoucnosti k úspěšné transformaci jejich 
v 118 zeme. 

Tyto fyzické a psychologické kontroly společnosti jsou ještě podtrženy úplnou 

kontrolou prostředků masové komunikace.119 Všechny emaily prochází elektronickou 

kontrolou a pokud obsahují „podezřelá" slova jako vláda, armáda, junta...jsou zkrátka 

automaticky zadrženy a vymazány. 

Barma - záznam z deníku č.8: ,„...Šli jsme se ještě rozloučit s našimi známými 

Francouzi Robertem a Anne-Marie. Dali jsme si čaj a sušenky a povídali. Anne-Marie 

nám popisovala své těžkosti s posíláním emailů. Nejen, že rychlost internetu někdy 

118 Podpora demokratického hnutí v Barmě. Společnost Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] 
Dostupný z WWW: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=l 16&sid=l 16&id=337 
119 Splněno kritérium úplné kontroly prostředků masové komunikace 
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nestačí ani na odeslání emailu s přiloženými fotografiemi, ale ještě ke všemu vláda prý 

kontroluje odchozí i příchozí poštu a tu, ve které se objeví nežádoucí slova, vyřazuje a 

pročítá celou. Seznam zakázaných slov prý přesně nevědí, ale už jsou naučení, že 

jakékoli výrazy týkající se armády či vlády se nesmí objevit... " 

Mobilní telefony vlastní pouze nejbohatší, tedy spřízněnci režimu, neboť cena 

simkarty i samotného mobilního telefonu je nastavena tak vysoko, že běžný občan 

nemá žádnou šanci si na ně vydělat. Obsah jediného deníku země „New light of 

Myanmar"(Nové světlo Myanmaru)120 , který nám byl zadarmo distribuován v letadle, 

mluví sám za sebe. Již titulní strana každý den s opakovanými hesly je šokující 

v porovnání s realitou, ve které se běžný občan nachází: „stabilita státu, mír a klid, 

rozšiřování pořádku a zákona, rozbíjet vnější i vnitřní destruktivní živly jako 

společného nepřítele, bránit cizím národům v zasahování do vnitřních záležitostí 

státu..."121 Jestli by se však tato hesla dala nazvat oficiální ideologií, která je přijímána 

a akceptována všemi členy společnosti, to si netroufám tvrdit. Spíš se o to jen stále 

marně snaží. Překonat buddhistickou filozofii avšak nedokáže, nedovolí si ji ani 

zakázat, neboť ta má v zemi velmi silnou tradici. Ale pravdou také je, že až do 

nedávných nepokojů se snažila mnišská obec o neutralitu a klášterní půda byla tedy 

považována za nedotknutelnou. Jak jsem však již výše zmínila, nyní je vše jinak a 

režim vojenské junty si troufá stále více.122 

Šestý bod přidaný Brzezinskim týkající se centrálního řízení a kontroly 

ekonomiky by se v případě Barmy dal zařadit, neboť státní systém je od roku 1974 

založen na zásadách tzv. „centrálního řízení".123 Vládnoucí vojenská junta má v rukou 

všechny lukrativní průmyslové podniky, špičkové hotely, železnici a většinu leteckých 

společností, soukromé podnikání téměř nefunguje. 

120 příloha č. 6 - New light of Myanmar, vol.XV, number 74, 29 June, 2007 
121 In New light of Myanmar, vol.XV, number 74, 29 June, 2007, p.l. 
122 Splnění kritéria ideologie není v tomto smyslu naplněno. 
123 Podpora demokratického hnutí v Barmě. Společnost Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný 
z WWW: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php7parentH 16&sid=l 16&id=337 
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Barma - záznam z deníku č.9: „...to jsme ještě nevěděli jaké komplikace nás 

budou čekat při cestě do této země. Neboť do Barmy není možné vstoupit přes pozemní 

hranice, ale je povinné využít služeb jedné ze dvou státních leteckých společností, které 

tím pádem mají mopol a samozřejmě si diktují neuvěřitelně vysoké ceny. Chtě nechtě 

jsme tedy museli finančně podpořit i když ne přímo vládnoucí juntu... " 

Oficiální kurz dolaru ke kyatu nařízený juntou je 1 USD=6.3 kyatů, na černém 

trhu se dolar mění přibližně za 1250 kyatů (červen 2007). 

Barma - záznam z deníku č.10: „...Už před odjezdem jsme se dočetli, že 

oficiální kurz měny je nesmyslný a že je třeba se stodolarovou bankovkou (menší 

bankovka rovná se horší kurz) vyhledat směnárnu na černém trhu. To se nám podařilo 

a dostali jsme kurz 1250 kyatů za dolar... " 

Vládní plán na období 2001 - 2006 neobsahoval žádná zásadní a průlomová 

opatření a ani nejnovější plán není o nic pokrokovější. Za prioritní oblasti rozvoje jsou 

označeny zemědělství a energetika124, ale chybí jakékoli doprovodné a konkretizující 

plány, záměry a projekty. V oblasti zemědělství hodlá vláda pokračovat v doposud 

neproduktivní politice přidělování velkých ploch půdy "spřízněným" domácím 

podnikatelům za výrazně preferenčních podmínek. Řada zahraničních expertů v této 

souvislosti varuje, že tento systém jen těžko přispěje k potřebnému zvýšení výroby 

potravin v zemi a navíc bude mít velmi negativní vliv na životní prostředí a budoucí 
125 

využitelnost půdy. 

124 Agentura Reuters přinesla zprávu o tom, že Rusko podepsalo smlouvu na stavbu atomového reaktoru 
a centra pro jaderný výzkum s představiteli barmské vojenské diktatury, zdroj: ŠUTA, Miroslav. Ruský 
atomový treaktor pro barmskou vojenskou diktaturu. Respekt - Agentura Reuters [online], [cit. 
16.6.2009] Dostupný z WWW: http://suta.blog.respekt.cz/c/3222/Rusky-atomovy-reaktor-pro-
barmskou-vojenskou-diktaturu.html 
125 Myanmar and the IMF. International monetery fund. . [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.imf.org/external/country/mmr/index.htm 
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I pro turisty je velmi těžké se úplně vyhnout finanční podpoře režimu. Při 

vstupu do každé památkové oblasti je nutné si zakoupit tzv. archeologickou vstupenku, 

což je jen skrytý název pro poplatek juntě. Stojí deset dolarů. Pokud tento lístek turista 

nemá, neubytuje ho žádný hotel, protože jeho majitelé se bo j í , že by mu hotel policie 

zavřela. Její příslušníci si totiž každý den přichází do hotelu pro ubytovací formuláře, 

které musí každý ubytovaný vyplnit a součástí je i kolonka pro číslo archeologické 

vstupenky. Zkoušeli jsme obejít mnoho hotelů ve městě Bagan, ale žádný z minimálně 

deseti oslovených hoteliérů nás neubytoval bez tohoto lístku. Kontrola příjmů 

veškerého podnikání je tedy plně v rukou chunty. 

Podle teorie Friedricha Brzezinského nesplňuje Barma dvě z hlavních šesti 

kritérií, jež musí splňovat režim, aby mohl být nazván totalitním a to kritérium jediné 

politické strany a kritérium oficiální ideologie. Pokud se pokusím pokračovat stejně u 

Sartoriho vymezení totalitního režimu, opět není splněn bod ideologizace politiky. 

Zbylé dva body, totální rozšíření a pronikání moci státu a politické ovládnutí všech i 

mimopolitických sfér, jsou splněny. 

2.3.2. Nedemokrat ické režimy v teorii Arona a Arendtové 

Raymond Aron začíná svou charakteristiku nedemokratických režimů jedním 

společným jmenovatelem a to násilným uchopením moci. Toho se barmská vláda 

dopustila hned dvakrát, a to v roce 1962 a v roce 1990. Budu-li postupovat podle pěti 

bodů, které Aron stanovil jako charakteristiky totalitarismu, opět je tu jeden, který 

Barmě chybí, ale u tohoto teoretika jde o charakteristiku stěžejní, jež prolíná všechny 

ostatní. Chybí ideologie, oficiální státní pravda, která je šířena všemi prostředky 

masové komunikace a jíž je podřízena i ekonomika. V Barmě je vše podřízeno 

ziskuchtivosti vojenských představitelů junty. Média jsou řízena jen toliko, aby se 

mimo stát i naopak dostávalo co nejméně informací o skutečné situaci uvnitř a o 

reálném světě za hranicemi Barmy. Ekonomika opět slouží pouze ku zbohatnutí 

vojenské elity. Policejní teror není odůvodněn „ideologickou chybou" viníka, v Barmě 
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stačí například snaha o zajištění humanitární pomoci, kterou si junta nepřeje a můžete 

být odsouzeni na 59 letům vězení. 

Také v charakteristice Hannah Arendtové je důležitá ideologie a s tím spojená 

snaha o vytvoření „nového člověka"126. Násilí je v Barmě sice stále přítomné, ale je 

využíváno pouze k udržení moci, nesnaží se získat legitimitu. Jediný pokus o 

demokratické volby skončil totální prohrou vládnoucí junty a ta hned v zápětí 

pochopitelně volby neuznala, veškeré odpůrce odstranila či minimálně uvěznila a opět 

se zbraní v ruce se chopila moci. Násilí tak opět zvítězilo nad mocí, ale nevytváří 

nového člověka, pouze slouží k zastrašení a udržení moci stávající vojenské vládě. 

Pokud přejdeme k Aronově charakteristice autoritativních režimů, můžeme 

hned v úvodu vyloučit třetí typ. Vojenská junta rozhodně neusiluje o jednotnou 

beztřídní společnost, kde si budou všichni rovni. Ani druhý typ neodpovídá reálné 

situaci v zemi. Vládě nejde ani o rasovou ani a národnostní jednotu. I když dochází k 

utlačování etnických minorit, jediným důvodem je získání jejich půdy či levné 

pracovní síly. V poslední řadě stát se nesnaží lid zpolitizovat, ale naopak odpolitizovat. 

Prvnímu typu režimu odpovídá v charakteristice omezení rivality politických stran, 

také zachovává roli církve i když její postavení bylo po posledních protestech značně 

otřeseno. Autorita pochází shora a není podřízena občanům. Ovšem co zcela 

neodpovídá je podmínka, že vládci nemají být všemocní a jsou podřízeni zákonům. Jak 

už bylo výše zmíněno, pokud se Nei Win rozhodl či rozhodne ze dne na den zrušit 

stávající měnu, nikdo ani zákony mu v tom zabránit nemohly. Tedy opět mohu 

konstatovat, že barmský režim nezapadá přesně do žádné z charakteristik. 

2.3.3. Nedemokratické režimy v teorii Shilse 

Další teorií, která by mi mohla pomoci charakterizovat režim v Barmě, je 

Shilsova. V jeho čtyřech autoritativních nedemokratických kategoriích se nachází 

jedna, kterou pojmenoval modernizační oligarchie a její charakteristika je s realitou 

barmského režimu srovnatelná. V takovémto režimu jsou silně potlačeny, případně 

126 ARENDTOVÁ, Hannah. O násilí. Praha: OIKOYMENH, 2004. s. 45. ISBN 80-7298-128-5. 
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vůbec neexistují demokratické instituce. Což je zvýše uvedených informací zcela 

zřetelné. Systém je kontrolován vojenskými juntami. Hlavním cílem by měl být 

ekonomický rozvoj s překonáním tradičních sociálních struktur, ale není spojován 

s dosažením demokracie. Ekonomická situace v Barmě se v posledních několika letech 

neustále zhoršuje. Po desetiletích devastace domácí ekonomiky vojenskou vládou se 

dnes Barma řadí mezi tzv. nejméně rozvinuté země s hrubým domácím produktem na 

obyvatele ve výši 200 USD.127 Ekonomice dominuje zemědělství a těžba nerostných 

surovin (60 % HDP), zatímco podíl zpracovatelského sektoru na tvorbě HDP dnes činí 
128 v v* 

pouze 8 %. Většina obyvatel žije v rurálních oblastech a jejich příjmy se pohybují na 

úrovni existenčního minima. 

Barma - záznam z deníku č.ll: „...Čekání na loď jsme si zkrátili procházkou 

po přístavu. Když jsme sešli z hlavní cesty, naskytl se nám dost otřesný pohled. 

Hnědočerná voda a v ní zuby si čistící děti. Lidé, kteří zde na břehu žijí jen v jakýchsi 

provizorních bambusových přístřešcích připomínajících tunel pokrytý igelity na 

můřích nožkách, pod ním v blátě prase129...většina domků, jestli se tak bambusové 

chatrče dají vůbec nazývat, byla bez elektřiny, ženy vařily na otevřeném ohni před 

domky, pokud byly těmi šťastnějšími, měly vlastní zdroj vody, pokud ne, byly nuceny 

vodu donášet v kanistrech z nejbližšího zdroje, který ale mohl být vzdálen i několik 

kilometrů. Tuto vodu používaly pouze na vaření a na vše ostatní (koupel, praní, mytí 

nádobí) sloužila voda v nejbližší řece130... " 

Makroekonomická situace v Myanmaru je velmi nestabilní a myanmarské 

hospodářství celkově trpí řadou ekonomických deformací. Například jak už jsem 

uvedla oficiální kurz domácí měny více jak stokrát nadhodnocuje tržní kurz barmského 

127 Myanmar and the IMF. International moneteryfund. . [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.imf.org/external/country/mmr/index.htm 
128 Myanmar and the IMF. International monetery fund. . [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
htíp://www. imf.org/external/country/mmr/index.htm 
129 Příloha č. 7 - foto: Obydlí nejchudších. 
130 Příloha č. 8 - foto: Řeka slouží všem. 
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kyatu. Chronické deficity státního rozpočtu zapříčinily rychlý růst inflace, která 

v posledních letech přesáhla 50 %. Na poklesu průmyslové výroby se podepsal 

zejména nedostatek elektrické energie131 a dalších důležitých surovin, omezené 

možnosti vývozu a chabá infrastruktura. 

Barma - záznam z deníku č.12: „...Tajnějsme doufali, že alespoň hlavní město 

Yangon bude modernější, ale kdepak. O asfaltové silnici si mohlo nechat jen zdát. 

Elektřina dvě hodiny denně od 18h do 20h a vše v havarijním stavu od hotelů po 

památky, automobily nejmladší minimálně ze sedmdesátých či osmdesátých let, nové 

je zakázáno dovážet... "I32 

Z důvodu nelepšících se politických poměrů, které nedávají naději na brzké 

zavedení tržně orientovaných reforem a liberalizaci ekonomiky, se ze země stahuje 

většina zahraničních investorů. Myanmarské vedení již 7. rokem nepublikovalo žádné 

oficiální údaje o ekonomickém vývoji země, což okolní svět jen utvrzuje v 

přesvědčení, že se Myanmar potýká se stále vážnějšími problémy. Přes stále horší 

ekonomickou situaci v zemi vláda pokračuje v masivních výdajích na vojenské účely. 

V roce 2001 byl např. s Ruskem podepsán kontrakt na dodávku 10 stíhaček MIG-29 v 

hodnotě 130 mil. USD.133 Naopak vládní výdaje na zdravotnictví jsou odhadovány na 

pouhých 0.2 % HDP a v případě školství na 0.6 % HDP, což je hluboko pod průměrem 

srovnatelných zemí.134 Ani bezprostřední vyhlídky myanmarské ekonomiky na další 

období nejsou příznivé. Veškeré finanční prostředky má v rukou vláda. Dle Sabe Soe 

zakladatelky pražského barmského centra má myanmarská vláda rezervu 4 miliardy 

131 Jak už bylo řečeno vláda povoluje využití elektrické energie jen několik hodin denně, zbytek musí 
obstarat soukromé benzínové generátory, které si ale většina obyvatel nemůže dovolit. 
132 Příloha číslo č. 9 - foto Yangon 
133 Myanmar and the IMF. International monetery fund.. [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.imf.org/external/country/mmr/index.htm 
134 Myanmar and the IMF. International monetery fund. . [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.imf.org/external/country/mmr/index.htm 
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amerických dolarů135, ale nebyla ochotná uvolnit žádné prostředky ani po ničivém 

cyklonu Nargis. Barmská ekonomika samozřejmě bude částečně těžit z již započaté 

intenzivní spolupráce s Čínou, to však může přinést pouze částečné a dočasné zlepšení 

současného stavu, který mnozí pozorovatelé označují za kritický. Pokud si tedy 

vládnoucí vojenská chunta dávala kdy za cíl ekonomický rozvoj země, realita tomu ani 

v nejmenším nenasvědčuje. 

2.3.4. Nedemokratické režimy v teorii Linz a Merkela 

U Linzovy teorie je to trochu složitější. Pokud se totiž začneme pohybovat na 

jeho třech osách, které mu pomáhaly odlišit totalitní a autoritativní režimy, zjistíme, že 

Barmský režim se na některých osách pohybuje spíše v mezích režimů autoritativních. 

Pokud tedy hodnotím první osu mající své ideály na jedné straně v monismu totalitního 

státu a na druhé pluralismu státu demokratického, Barma je spíše totalitním režimem. 

Činnost politických stran v zemi není oficiálně zakázána, je však pod přísným 

dohledem vojenské junty. Z ní vzniklé militaristické elity vládnou zemi, politická 

participace je jen výsadou nemnohých, vstup mezi politickou elitu je možný pouze 

skrze členství. V zemi existovaly opoziční Národní liga pro demokracii i jednotliví 

nezávislí novináři a disidenti, ale po posledních protestech skončila většina z nich ve 

vězení i vznikající drobné občanské iniciativy, zaměřené na řešení sociálních 

problémů, zredukovali ze strachu svoji iniciativu na minimum.136 

Přichází druhá sporná osa v rozsahu mentalita ideologie. Jak už bylo výše 

argumentováno, jde v zemi spíše o mentalitu v rámci filozofie buddhismu než o 

intelektuálně podloženou ideologii strany. Neutralizace buddhismu jako významné 

síly, která spojuje lid, se nedaří. Buddhistická obec hraje významnou roli i v oblasti 

vzdělávání a to hlavně pro chudé. Klášter, do kterého musí na určitý čas vstoupit ve 

svém životě každý buddhista, je mnohdy jedinou možností, jak se vyhnout 

negramotnosti. Většina by také nebyla ochotna věřit utopistické ideologii směřované 

135 Český rozhlas: Třetí svět. [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný z WWW: 
http://www.cundr.cz/podcast/presne-pred-rokem-zpustosil-cyklon-nargis-jizni-barmu-a-pod-privalovou/ 
136 Podpora demokratického hnutí v Barmě. Společnost Člověk v tísni [online], [cit. 16.6.2009] Dostupný 
z WWW: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php7parentH 16&sid=l 16&id=337 
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k lepším zítřkům, neboť chudoba je nutí žít ze dne na den. Mentalita jako proměnlivý 

způsob myšlení a cítění je však příznačná pro systémy autoritativní, proto se na této 

ose Barma blíží více k autoritativnímu typu nedemokratického režimu. 

A jako poslední přichází osa mobilizace versus depolitizace. Vojenská junta by 

si přála mobilizovaného občana. Ale občané Myanmaru už jsou unaveni neustále 

napjatou situací, neznají dne ani hodiny, kdy by si pro ně zjakéhokoli důvodu mohla 

přijít policie. Dochází přes strach a slepou poslušnost až k úlevné apatii. Takto vzniklá 

částečná depolitizace společnosti je na ose opět blíže charakteru režimů autoritativních. 

Proto bych dle Linzovy teorie barmský vojenský režim zařadila spíše mezi státy 

autoritativní s typickou mentalitou, bez intenzivní politické mobilizace, kterému 

vládne malá skupina nejvyšších členů junty. 

Konkrétně jde pak dle vnitřní typologie o byrokraticko-militaristický režim. 

Typ s velmi podobnou ne-li stejnou charakteristikou nalézáme také v teorii 

autoritativních režimů Merkela. V případě Myanmaru pak nejlépe zemi charakterizuje 

vojenský autoritativní režim a to konkrétně podskupina byrokraticko-militaristická. 

Typickými rysy pro obě je moc v rukou barmské vojenské junty a jejího 

byrokratického aparátu. Další účastníci politické participace jsou vybíráni přísně z řad 

jejích přívrženců. Hranicí je pouze mentalita, žádnou zvláštní ideologii se j í nepodařilo 

vytvořit. Politická participace řadových občanů je nulová. Tato charakteristika se mi 

zdá nejvíce podobná skutečné reálné situaci v Barmě. 
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Závěr 

V této práci bylo ukázáno, že teorií, stejně tak i reálných podob 

nedemokratických režimů, je mnoho a během svého vývoje prošly mnoha změnami. 

Byly sepsány celé systémy klasifikací znaků a charakteristik těchto režimů i hodnocení 

jejich vzniku, fungování a konečně i pádu. Hlavním bodem zájmu se pak stalo 

vypracování vhodných charakteristik, které by od sebe odlišily dva dle badatelů hlavní 

typy nedemokratických režimů a to autoritativní a totalitní. Právě v těchto rozmezích 

jsem se snažila vymezit charakteristiku jednoho konkrétního nedemokratického 

režimu, který existuje už přes čtyřicet let v Barmě. Výsledek je takový, že ani jedna 

z uvedených teorií není schopna pojmout zcela přesně daný režim a jeho vývoj. Při 

výčtu jednotlivých charakteristik či kritérií se reálný systém v zemi blíží jednou více 

jednou méně dané teorii, ale stoprocentní přesnost se mi v rozsahu mé práce 

nepodařilo nalézt. Dle mého názoru se režim nejvíce přibližuje charakteristikám 

autoritativního byrokraticko-militaristického režimu, jak jej charakterizovali teoretici 

Linz a Merkel. Pevná vláda armádních kruhů bez vůdčí ideologie. Politické strany sice 

oficiálně mohou existovat, ale opozice je ilegální a jakákoli aktivita, s níž režim 

nesouhlasí, může znamenat dlouhá léta vězení. Mobilizace občanů je zcela mizivá, 

obyvatelstvo pouze pasivně přijímá rozhodnutí vojenské vlády. 

Je třeba také připomenout, že vůbec samotné získávání informací z tohoto 

regionu je nesmírně obtížné. Zahraniční novináři se do Barmy dostanou pouze v 

utajení na turistická víza pokud vůbec. Jsou-li chyceni při fotografování či natáčení, 

materiál je jim zabaven a jsou okamžitě vyhoštěni ze země bez možnosti návratu. 

Místní lidé se o politické situaci pochopitelně bojí hovořit. Veškeré komunikační 

kanály proudící ze země jsou přísně pod cenzurou režimu. Informace, které junta 

vydává za pravdivé, jsou naprosto zkreslené a upravené v její prospěch. 

Součástí mé práce byl také pokus odpovědět na v úvodu položené otázky. Jak 

je možná ještě ve 21.století, tak technicky i jinak vyspělé době, existence 

nedemokratických systémů, které porušují ta nejzákladnější lidská práva a proč, i když 

o to usilují, nejsou tento stav sto změnit ani nejmocnější státy světa? Dnešní svět je 

charakterizován jako svět globalizovaný. Je tím pádem průhlednější, než si kdo kdy 
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mohl vůbec představit. I v takovém světě existuje porušování lidských práv, rozdíl je v 

tom, že je není možné utajit. O existenci nedemokratického režimu v Barmě ví dnes 

celý svět. Většina zemí světa se snaží tento systém alespoň zmírnit či neutralizovat. 

Jsou však bohužel země, které o demokratizaci Barmy nestojí. Jsou to především 

okolní státy, které obchodují s vojenskou chuntou a jde jim tedy hlavně o ekonomický 

prospěch. Těží v podstatě ze situace, neboť Barma je kvůli evropským a jiným 

embargům nucena obchodovat s těmi, kteří embarga odmítli, tedy hlavně Čínou a 

Ruskem. Těmto státům se daří vetovat i zpřísnění sankcí v rámci Rady bezpečnosti 

OSN. Byl by tedy třeba neustálý, vytrvalý a hlavně koordinovaný tlak na tyto země ze 

strany veřejnosti, neboť ty jsou velice citlivé na svůj image, ale žádné takové snahy v 

současné době nejsou dle zástupců barmské opozice vidět.137 Podpora režimu od těchto 

obchodních partnerů je tedy hlavním externím důvodem, proč se ještě režim v 

Myanmaru nepodařilo transformovat. 

Proč není v silách lidu těchto zemí tento stav změnit? Jak vyplývá s předešlého 

textu, občané Barmy se již dvakrát pokusili režimu postavit, vždy však neúspěšně. Zde 

bych použila slova Mau Ce-tunga, že „moc vyrůstá z hlavně pušky". Většina obyvatel 

Barmy chce změnu, ale tato většina nedisponuje žádnými prostředky, jak svůj 

požadavek prosadit. Bylo to právě předešlé století, které dalo vzniknout zbraním, jež, i 

když v malém počtu, dokáží okamžitě zničit veškeré nepřátelé. Lidská početní převaha 

tedy už nic neznamená, myšlenka demokratizace se holýma rukama prosadit 

nepodařila. 

Jaká je možnost, že dojde ke změně či alespoň transformaci systému? 

„Opoziční hnutí v Barmě, v jehož čele stojí Aun Schan Su Ťij, nevyzývá k žádným 

násilným akcím ze strany domácích odpůrců režimu či ze strany mezinárodního 

společenství. Nevyzývá dokonce ani ke svržení režimu. To, po čem vždy volali a bylo 

to vidět i při loňských protestech vedených buddhistickými mnichy je národní 

usmíření. Chtějí smysluplný politický dialog, v němž si k jednomu stolu sedne 

demokratická opozice, zástupci etnických menšin i armáda a budou společně hledat 

kompromis. Opozice celou dobu tvrdí, že armáda je součástí problému, a musí proto 

137 Jak zajistit demokracii v Barmě? Tlakem na Čínu. ČTK - Aktuálně, centrum [online], [cit. 16.6.2009] 
Dostupný z WWW: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a pacifik/clanek.phtml?id=523495 
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být i součástí jeho řešení. To, co v Barmě potřebujeme, je hladká politická 

transformace".138 Toto jsou slova barmského člena opozice v exilu Min Zina. Chunta 

však není schopna vyslyšet ani takto smířlivé návrhy opozice. Navíc opozice v čele s 

Aun Schan Su Ťij byla ze všech plánovaných voleb i politického procesu předem 

vyloučena. Proto je naděje na legální transformaci opět v nedohlednu. 

Tedy celý fenomén nedemokratických režimů existujících ve 21. století a jejich 

reálná podoba jsou jedním velkým a stále se vyvíjejícím problémem. Z toho tedy 

vyplývá, že je třeba věnovat pozornost i systematický výzkum tomuto fenoménu i 

dnes. 

Také si myslím, že toto téma by nemělo chybět ve výuce občanské výchovy či 

základů společenských věd, případně rámcově v mezipředmětové návaznosti s historií 

a zeměpisem. Podle mého názoru je třeba, aby žáci pochopili, že demokratické zřízení 

je křehkou institucí a že je třeba o něj pečovat svou účastí ve veřejném životě. 

Přiblížení konkrétních států s nedemokratickým zřízením umožní žákům kriticky 

vnímat jednání proti lidským a občanským právům a také utvořit si ucelený obraz o 

politickém a s tím v souvislosti i ostatním dění na světové scéně. Také zdůraznění 

pomoci, které různé organizace včetně těch v České republice podnikají na podporu 

prodemokratických hnutí v nedemokratických režimech, pomůže pochopit nutnost 

mezinárodní pomoci a solidarity. 

138 Jak zajistit demokracii v Barmě? Tlakem na Čínu. ČTK - Aktuálně, centrum [online], [cit. 16.6.2009] 
Dostupný z WWW: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a pacifik/clanek.phtml?id=523495 
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příloha č. 1 a č. 2: Etnické složení obyvatel Barmy 

zdroj: http://www.burmacampaign.org.uk/aboutburma/ethnicgroups.html 
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příloha č. 3 : Barma je nicotným pěšákem na šachovnici velmocenských třenic 
Daniel Veselý 
26.10.2007 

zd roj : h tt p : //www .blisty.cz/art/36888.html 

Barma je nicotným pěšákem na šachovnici velmocenských třenic 
Daniel Veselý 
26.10.2007 

Je tomu jen několik týdnů, co svět napjatě sledoval barmské nepokoje, které 
odstartovalo drastické zvýšení cen pohonných hmot a příšerná ekonomická realita 
zdejších obyvatel obecně. Tyto skutečnosti nebyly v médiích příliš zdůrazňovány, 
neboť šlo především o potlačování svobodné šafránové vůle barmskou juntou, 
symbolizující vše co s lidskými právy a demokracií v nejmenším nesouvisí. Jaké 
motivy vedly Západ k tomu, aby krizi v jihovýchodní Asii veřejně propíral a 
pranýřoval utlačovatele, přestože se angažuje v utlačování lidských svobod v zemích 
napříč třemi kontinenty? 

Staletí trvající britská nadvláda ponechala barmské přírodní a lidské dědictví ležet v 
bezmocných ruinách. Formální nezávislost na britském koloniálním impériu získala 
země v roce 1948, avšak nedlouho poté zabředla do občanské války a iracionální 
ekonomické poroby. V roce 1988 se zde moci ujala militaristická junta. Rozsáhlé 
demonstrace proti juntě ve stejném roce skončily v tratolištích krve - kolem tří tisíc lidí 
bylo povražděno.Vojenští vládcové aktivně vyhledávali zahraniční investory, kterým 
masově prodávali barmské přírodní bohatství, a stali se tak pohádkově bohatými a 
mocnějšími. 

Zatímco Západ peskuje Čínu a Rusko za ekonomické handlování se zabijáckou juntou, 
američtí a francouzští ropní magnáti jsou neméně její důležitou oporou. A to přesto, že 
Západ uvalil na barmskou vládu ekonomické embargo kvůli porušování lidských práv a 
potlačování demokratických tendencí. 

Americké ropné koncerny Unocal a Chevron Texaco a francouzský Total Oil mají lví 
podíl na plundrování barmského černého zlata. Americký viceprezident Cheney a jeho 
mateřská korporace Halliburton se podíleli na výstavbě plynovodu Yadana, kterým je 
odváděna nafta do se Západem spřízněného Thajska. Tento megalomanský projekt byl 
vystavěn za nesmírného utrpení barmských otroků. Australský premiér John Howard v 
médiích břitce odsoudil potírání barmských protestů, přestože australská federální 
policie poskytuje barmským bezpečnostním složkám výcvik. Tyto složky jsou po uši 
namočeny v ilegálním obchodu s drogami. Stačí připomenout, že Barma je jedním z 
největších výrobců a distributorů heroinu na světě. Izrael, na druhé straně, popírá 
vojenské spojení s barmskou armádou přes zjevné důkazy, jež vojenskou spolupráci 
obou zemí potvrzují. Barma byla také prvním státem v jihoasijském regionu, který 
uznal existenci státu Izrael. 

V 
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„Šafránová revoluce", podobně jako „oranžová revoluce" na Ukrajině a „růžová 
revoluce" v Gruzii, byla zorchestrována Spojenými státy prostřednictvím Národní 
nadace pro demokracii (NED) a Institutu otevřené společnosti (OSI) George Sörose a 
dalších politických těles.V případě Ukrajiny a Gruzie šlo Washingtonu o obklíčení 
Ruska klientskými vládami, jež tak měly spolu s prstenci US vojenských základen 
efektivně kontrolovat a držet v šachu ruské imperiální ambice. NED se také kupříkladu 
snaží zmařit chavezovský politický kurz ve Venezuele. 

Úkolem těchto organizací je svrhnou barmskou vládu, ovšem ne kvůli jejím 
represáliím, jak se nám snaží namluvit západní média, nýbrž kvůli geopolitickým a 
strategickým cílům americké zahraniční politiky. Co vede Bushův kabinet k této 
strategii? 

Bushově administrativě jde o naprostou kontrolu nad ropnými nalezišti od Perského 
zálivu po Jihočínské moře. Barmské pobřeží představuje jednu ze světově 
nejdůležitějších mořských pasáží - Malackou úžinu - námořní trasu mezi Malajsií a 
Indonésií - která tvoří spojnici Indického a Tichého oceánu. Touto cestou je 
přepravováno 80% čínského ropného importu. Každý den, nepřetržitě, je tudy tankery 
dopraveno 12 milionů barelů ropy na energetické trhy v Číně, ale i v Japonsku. Kdyby 
došlo k uzavření Malacké úžiny, nastal by přirozeně raketový nárůst cen ropy na 
světových trzích a čínská ekonomika by se ocitla ve vážných nesnázích. Pentagon se od 
roku 2001 snaží tuto klíčovou oblast militarizovat ve svůj prospěch, avšak místní vlády 
se tomuto počínaní tvrdě brání, včetně barmské junty. Letmý pohled do mapy ukazuje 
obrovský strategický význam Barmy. 

Národní bezpečnostní strategie USA z roku 2002 mimo jiného udává, že s 
potencionálními soky na mezinárodní scéně, jež výrazným způsobem ohrozí jejich 
světovou hegemonii, bude nemilosrdně zatočeno, jaderný útok nevyjímaje. Čína k 
těmto přirozeně patří. Napadení Afghánistánu, Iráku a pravděpodobný útok na Írán 
pochopitelně nenechávají čínské předáky klidnými.Čína v barmské vládě nalezla 
potřebnou bariéru vůči americké ropné politice na Blízkém a Středním východě. V 
posledních letech dotuje barmskou juntu miliardami dolarů na vojenské účely, 
vybudovala zde rozsáhlou silniční a železniční síť a rozmístila omezený vojenský 
kontingent; utužily se tak vzájemné politické a ekonomické vztahy obou zemí. 

Spojené státy reagovaly na vzrůstající hegemonii Číny v jihoasijském regionu 
sblížením s indickou vládou formou hospodářské, diplomatické a vojenské pomoci. 
Před dvěma lety se Bushův kabinet rozhodl rekrutovat Indii do „nového rámce indicko-
amerických obranných vztahů". Indie tak nabyla větší moci v regionu prostřednictvím 
amerického plánu konfrontovat čínskou hegemonii. Letos v létě byla mezi oběma 
zeměmi podepsána smlouva, která Indii ve větší míře umožňuje využít jaderné energie 
k mírovým, ale i vojenským účelům. Tato událost vzbudila vlnu nevole na mezinárodní 
úrovni s tím, že Pakt jen vyhrotí závody v jaderném zbrojení mezi Indií a Čínou a Indií 
a Pákistánem. 

Osudy barmských mnichů a zbytku týraného obyvatelstva nehrají v politice na nejvyšší 
úrovni žádnou roli. Pokrytecké haló západních médií i některých nevládních organizací 
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ohledně barmské krize jen dokresluje hluboce zakořeněný cynismus a pokrytectví, jež 
přežívají v západní civilizaci již od koloniálních dob. 

zdroje autora: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IJ 17AeO 1 .html 

http://dissidentvoice.org/2007/10/burma-is-not-iraq/ 

příloha č. 4 : Hlavní uprchlické tábory 

zdroj : http://www.tyden.cz/obrazek/karenove-482c52ca 159f6_310x426.png 

K a r é n o v é 
Ze 47milionové populace Barmy jsou Kareni po 
Šanech druhým největším etnikem. Podle oficiálních 
údajů jich je 7 procent, tedy 3,3 milionu. Oni sami tvrdí, 
že jich je více. Barmská junta podle nich do svých 
statistik nezahrnuje Kareny v deltě Iravadi. iiimw. 
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příloha č. 5 : Příslušnice kmene Karen 



příloha č. 7 : New light of Myanmar, vol.XV, number 74, 29 June, 2007, p. l . 

8 Successful 
anti-drug drive of 

Myanmar wins 
international 
recognition 

In accord with the Head of State's guidance, 
highland cultivation has been introduced and more 
farmland has been reclaimed to stop slash-and-
burn cultivation that harms the environment. 
Hence, national races are able to grow high-yield 
crops to ensure local food sufficiency. 

Pauk 7 - I OBMCIYA {MAUBIKI, 
Emergence of the State Constitution is the duty of all citizens of Myanmar Naing-Nean. 

* THE NEW LIGHT OP 
Traasport Minister receives foreign guests! 

Mayor BripGtn Aunt Them Lin, VIM-MOW' 
Cal Haunt I'a, Sciretar) of Yangnn Division 

VSDA V Ayt Myint and Dr Hyun liking Om 
formally open FUyo Cetana Clinic in Dagon 

Myothit {South) Tornthip. — ycbc 
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ÄNEW 
Volume XV, Number 74 

True patriotism 
5 * Il is very importantfor everyone of the nation regardless of the , 
K place he lives to have stroug Union Spirit 
J * Only Union Spirit Is the true patriotism all the nationalities will • 
I have to safeguard. 

Commander visits vegetables 
Cultivation and Poultry 
Farming Special Zone 

r V*" C"WMV,M ' • *•'. 
• Stability of the Stole, community peace and 

tranquillity. prevalence oflaw and order 
* National nKonsolidatlon 
• Emergent-« of a new enduring State Coosti-

tutioa 
« B uBding ofa newnuafcm developednation 1» 

accord with the new State Constitution 

;". Four econooiieobjectives i 
• l)evflo(«nent «if agrtctiKwrrajitlsebíisi; and all-

round developmcut of other sectors of tbe 
economy as wefl 

» proper evolution of the market-oriented eco-
nomic system 

* Development of tbe economy inviting partici-
pation ia terms of lechuk-al know-bow and 
Investment* from source* inside tbe country 

" and abroad 
» The initiative to shape the national cconorey 

must be kept in tbe hands of OK Stale aod the 
nation»! people» 

J Four social objectives . 
« Uplift of the murale and morality of the 

entire nation 
• Uplift of national prestige awl integrity and 

preservation and «aicgoaniing «T cultural 
heritage and national character 

« Uplift of dynamism of patriotic spirit 
• Uplift of health, fitness and education stand-

ards of the entire "" 

r S H B B H H 
1 TMB NEW UQHT OF MYANMAR Priday. 29 June. 2007 

I'KUSPECTIVES 
Friday, »June. MOT 

Work together for well-being 
of womenfolk 

In this Union of Myanmar, mor« thon 
half of the population are women who have 
been preserving own lineage, traditions and 
dignity and keeping abreast of their mak 
counterparts In the political, economic and 
social sectors in the course of the Myanmar 
history. 

With the aim or raising their role, 
Myanmar women set up the Myanmar 
Women's Affairs Federation on 20 Decem-
ber 2003 with seven objectives and four 
principles designed to serve the interests of 
the nation and the people. 

After fanning Buch organizations as the 
Myanmar Maternal aod Child Welfare As-
sociation, tbe Myanmar Women's Sports 
federation and the Myanmar Women En-
trepreneurs Association enjoying the en-
couragement and support of the govern-
ment, the majority of womenfolk have been 
participating in the social well-being activi-
ties as n national duty for their improve-
ment. 

mts .•.•is..::;:-. - J^^^r^.s^íííSrí : 
* Oppose those relying on external elements, acting, as stiwges, holding negative 'views 
* Oppose those trying to jeopardize stability of the State and progress of the nation 
* Oppose foreign nations interfering in Internal affairs oř the State 
* Crush all Internal and external destructive elements as the common enemy 

Coord meeting organized to 
expedite development tasks 

Nav Pvi Taw, 27 June—Minister for Progress 
ofBorder Areas and National Races and Development 
Affairs Col Thein Nyunt delivered an address at the 
coordination meeting to expedite development tasks 
for 2007-08 financial yew at the hall of the ministry, 
here, on 22 June morning. 

Deputy Minister Col Tin Ngwc gave a speech 
oft çng inecring work. Director-Genera! U Than Swcof 
Progress of Border Areas and National Races Depart-
ment and Director-Genera! U Than Win of Education 
and Training Departn>cni reported on training course 
for youth from border areas. 

Execjitivc^officeni and engineers of develop-
ment affairs committees from States arid Divisions 
submitted reports m their respective sectors. 

On 23 June, the meeting continued at the same 
venue. The Dïrcctor-Gencral olTl 

Appointment of Ambassador 
ôgreedon 

Nay Pvi Taw, 29 June—The Government of 
the Union of Myanmar has agreed to the appoint-
mem of Mr Ivan Hotek as Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary of the Czech Republic to 
the Union of Myanmar, v 

Mr Ivan Hotek, bom il» 1955, graduated from 
the University of Economics, Prague. He joined the 
Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs in 1983 
and since then he had served in various capacities at 
Czech Foreign Ministry and also at Czech embas-
sies in New Delhi. Seoul and Kuala Lumpur from 
1983 to 1995. He was appointed a* Ambassador of 
Ořech Republic to the Republie of Korea in 2000-
From 2(XM to2006 lie nerved as Director-General of 
the Logistics Section of Czech Foreign Ministry. 
He has been serving as Ambassador ofCzccb Re. 

The »ix workiw 
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Si is o tlí ce, here, this 
mctndng-

The au'clmf. fùCmoà 
m transport KervSccx of 

Director oT the Myasma 
Fort Authority \l Them 
Uuy and otticaiis. • 

îhe»,tl»e minister also 

Paper-reading session on Conservation of Marine 
and Coastal Environment 

28- June — 
Spesial Work Giowp No 2 
of National CowbmI»» lor 
Environmental (kttwätv»-
duo, tögeth«. wnhd*s gov-
ernment, Myaimw* schol-
ars, economic «tönspie-
oeurs and irnvkmrnexitat 
conservation organiza-
tions, held die paper-reacl-
ing session oo Oxesepfs-
tiontrf Marine andCoastef 
Environment at interna-
tional Business, Centre on 
Pyay Road, here, this 
morning. 

In-cbarge of the Spe-
cial Work Group No 2 
Deputy Minister for Ho-. 
tc&andl'ourismBrig-CSen 
Aye Myint Kyu d&Kvered 
a» address. 

Secretary of the Cora-
tratfee U Kyuw Kim tcad 

• the address ofChaanwavof 
dw National Comrnkteefoř 
Environmental Cottsem-
tim Minister for Fùre&ry 
Brig-Gen Them Aong. 
; Aí lite papu-seadmg 

'» session. Deputy Director. 
General CR«i) l.J HI* Win 
pte&eňtfeů the paper on 
Coasernwofl Why aoň 
How?, Daw Khiing 
Kimn&~ťk£m of Zoebgy 

Deportment of Yangon 
t inivo síty oh Stodyonibe 

Composition and 
Conservation of Shark 
Sjseçies in MycSfc Coastal R'êofU Professor Daw 
Nan Mya Ha« of Marine 
Science Department: of 
M yelk University on 
Study oo the Status of the 
Marin.; h:twmmmôiX of 
Myejk Archipelago and 
Coaiseïvittbri Needs,, Dí> 
teeim-Genera! U Tun 
L win,of Meteorology and 
fiydmfogy Dcpartmcntm 

MyarmtóřFefíípřct» ves oft 
the Oceanic turd Atmest 
pheric Phenomena alon§ 
Myanmar Coasts} Atvàh 
Assiwu.nlDirtxk.rU Wit» 
M-Sung of Forest Depart»! 
mmt on Mangrove, Daw 
Wai. W«h Mill ofZoolv-
o>gy Department of YU 
cm Recent Stains of Mar,-: •grove He osy, i em in-
Chaungtha Region, Asso1 date Professor Dr Su Su 
ofZûoJogy Department of 
Myeik University on: 
Some Coaátal ami Marine 

Conservation Problems 
Atoorul the World arid in 
Myanmar, und Assistant 
treuer«! Manager D«w 
Khin than Win of the 
Ministry- of Hotels and 
Tourism readthe paper of 
Deputy Minister Brig-Gen 
Aye Myint Kyu oo Natu-
ral Envnomnent; To Save 
& Scree Tourism, 

Uter, the paper-read-
ïng session ended with 
voncludingretnarks by the 
deputy minister. 

MM 

" Î % " .,_ | in. . .•....-:. 
Deputy Minister Brig-Gen Aye Myint Ky* deliver* m eddren 

at Paper Heading Session on Conservation of Marine & Coastal 
Enïirûnmrnî. >m\ 

Mayor Brig-Gen Aung Thtin fJn, Vice-Mayor 
C«& Maung Pa; 'Secretary of Ytutgoa Division 

VSIU V Aye Myint and Dr iïyanlllmng 0» formally open Phyo Cetana Clinic at fíagon 
Myntbit jSmtíh) Tomtthip, ~ \cw: 

water. Next, they a »ended Qq formally opened fhe 
memhenship appbeäftim* clinic, 
presentation cvicmohy The CEC membo !«W>C Sno 'Howei paid ««,0» a« address at the 
inpabedanîownsh';p Tin- ceivrnony and accepted 
CEC »«smber êcçpted 513 memhers% sppiica- ' 
Î5Ô membership aĵ JÍca- tionŝ sentedbya tfSDA 
dons presented by «»cm- : isieniber, bßfüofLafhaand Vtmám \ Ne«, the CM ! mem-
Townsláp DSDAs.| f be« «ic mayor and the 

They also atk> nded «Iw. ; »îcè-tnayor accepvd'K 4. 
opening cmammfy of j mllttm dotuüteO by 
r%oÇetima Cünic îCon- = wdlwiííliers afíd ' 
junction with a ceiÄny ; cerťifstfttes of tmím'. U> 
to donate medtciitcs for I them. — MA'A 

Sports Ministry holds work 
çoonttnation meeting 

Nay Pyi Ta>- . 2H June — Í 'tiainnan of Myanmar Olympic CoifKiitiico Minister for Sports Hrig-iJcn Thu i a A ye Myint atie w lod a work coord i nation meeting of the mbisiry, ll̂ rc, yesterday. 
The mi raster made an opening speech and read 0» resoludons of (lu- previous iiicťún̂  
Later J )irectfx -< iencra 11 ) Thaang Utaik reported on work being döue by state qnd division Sporüi »(hi Physical EdtK̂tton Dêpartnje»»Ts. 
Assistant director Dr Mya Lay Sein diseusscd tnaUers m mcdfcmes. Officials of Sportsand Phyiîeaf. Education Insiittiteüfyangonjand CMandalay)reporf«i' : on courses being organized. Thedirevrpr-ge*t«<sl ami deputy director.giaiffali nave 4upji(cmciH*iy ««ports. 
Tl*c with ibotuncludiftsrrmark* by Uic núaiftct. SHÍptnás fo. Uk, «hoolcMiVJn-ff oftlw 
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Successful anti-drug drive of M y a n m a r 
s international récognition 

Chßn Gya (Mmknfp 
Opium poppy cultivation ßj 

duction and abuse are not thè tfi 
Myanmar is iti the process, of ij 
year Narcotics Elimination Pi, 
o«t the drtigs introduced u 
cdonialists. New Desiiny Pi 
elimination task, was initiate 
Ui>iwdN«»lo.« orntcon Dragsind Crime-ÜNODC 
RťjKUt 2007 stated Myarunursíueťess in diug eradi-
cation task. I 

Thanks to the government's leadership, t|« anti-
drug drive is gaining moregrwmd. Theaim—toéad 
poppy culiivation by setting up businesses in border 
areas is included ui ilie five aims of border areas 
development task- As the task was launched in 1989 
bctbrè the start of the. major aiiti-drng driven it Itas.. 
helped insure sncccss and effectivenessUte drive;-

Priority has been given to bulhfing weiat in-
frastructurcs itt luaccessiblejpoppy growing ar-* 
eas. Of the border area develojjhwot fuudsamouht-
Ing to over K 101,066 million to litis date, 7S per 
cent hate been used in the regions covered by anti-
drug drive. As husmť»; opiwťtunlfhw aye risiugin 
border areas, then? iv snhstajdial reduction of 
economic dependent y <m poppy cutlivatbn in the 
areas, 

In «ha past, intensive aerial graying method was. 
used and major itiilirary r-pcraiioiu were 
wipe out poppy ť ulttvaiioliai t< I î trcotic drugs. How-
ever. there was no,coastder»Ms dtop in Opium pro-
duction. Thanks, to regional development undenak-
ings and gréai« > i |.|hüi •. •-'' nitminjj buMoesscs 
and informing lout ĵ tple knô lsdgeon 

facing food insuffièteney.iThe progwmn« covcr. the dis«ibuiionof i 1015 toáofrke and other fnodstoff vAlued at ÖS $51.739 million. 
The government transported 100$ tons of rice donated to WIT by Thailand m March 2005 to Wa region via Tachilck, and 10.000 tons of rice worth 30 million yuan or K 3 hlllUw presented by the People's Republic of China to efpoppy fat mers in Panwa, Lai/a, Laukkuv, Pangun| and Monglu ai Myanmar-China border. • 
Central Committee Tor Drug Abuse Conuoi and UNODC a« joi ntly implementing the Wa Abernativc Development Project-WApP with USS 14.899 mil-lion provided by tlx laue» in Mongpauk Township, ] southern Wa region, fiom iWS to 2CD7. The project covers ensuring of health, epucaiion, food suftïciency, «neliti developnseitfc alterative income genenition, knowledge on dmgs and AIpS» infrastructure building and poppy cultivation moiifjbring and survey. 
' I Iuuuncapacity dcvdt̂ i nwrt jjrojcct {1994-2007) has been implemented with UNDP aid of US $ 38 Phases I ffiáto 3jJ the project wa*impie-tnetned with t̂ NDPwfSist̂ ořUS S 21.1 million to improve publie health and câucaltun and dean watei supply and increase lanúiŷxxtme in Kaeiiin, Chin and Rai. hine Miltes. 
Phase 4 has been implemented front 2003 to 2007. i tie project covers thö task of improving public health and éducation and clean water supply and increasing family im on te with UNDPaid of OS S 16.9 million in 849 villages of Myitk|ina. Wsingmâ . Putao. Miiehanbaw.Twuiing, M̂psi arid Monwuk townships in Kaehin Slate: in ilaka,>.»iam. Tkldnp, ThaniJang. 

Mindat .MiamiScannet id .»mttVk-r.v a km-u-

eîpînatîon plante government in coopératif with 
FAO has been #tovid«ng rice under the Pood for 
Education programme to children of ejt-pĉ py fana-
er& who ate attending classes. A UNDP-jomt project 
covcr» building tjf 507 schools and repiûring of 589 
existing schools'̂ thfe rcmote townships of Kacltin, 
Chin, Kuyim wWbd Rakhine states. Exercise books 
have been p||iuip in border areas free of charge 
tutdeť tlte t̂ angern̂ ttof Border Areas and Natiotai 
Racé* Development:.Work Committee and also in 
cooperation with There are 185,552 stu-
dents in border are» in academic year 2006-2007.. 
Educated youth will lielp local people know more 
shout the had împacisof the poppy cultivation thee vil 
legacy of the colonialists. 

Dne to the government's hapuonlous impk-
meuiHiiun oftlie border areas development project, 
the 15-year narcotics elimination plan and New 
Destiny Project, Myanmar has achieved eoüwder-
able succew in reducing poppy cultivation «ud the 
Success can he proved internationally. 

The comparison between th« 1996 s»rv«y and 
21)04 survey both c«udi«fted Jointly with t.ountsr 
Narcotic and CrtiW(CNC) of L'Siliows ibat poppy 
cultivittlon Ml 81 |«f«eat and opium production 
88 per cent, 

UNODC y (so issued a 2006 report »n March 2<K>7, 
indicating a 34 per cent drop in Myanmar̂  opium 
e uhivation. The report 'also slated that the result oťthé 
Bevond five-year jtroject of the 1 S-year narcotics el irai-
nation plan wívs the proclamation of Wa region in 
Shan State (North) Sjxxcial Region 2 as an opium free 
KOI« ; - ' ' 
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příloha č. 8: Obydlí nejchudších 
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příloha č. 10: Yangon 
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Resumé: 

Diplomová práce si klade za cíl popsání stávajících teorií nedemokratických 
režimů. Soustředí se na jednotlivé autory zabývající se touto problematikou a jejich 
typologie nedemokratických systémů. V první části definuje práce pojmosloví a 
samotnou teorii nedemokratických systémů. Hlavním bodem zájmu je pak vypracování 
vhodných charakteristik, které by od sebe odlišily dva dle badatelů nejdůležitější typy 
nedemokratických režimů a to autoritativní a totalitní. V druhé části je pak praktický 
rozbor charakteristiky konkrétního příkladu státu s nedemokratickým zřízením -
Barmy a přiblížení atmosféry panující v tomto státě. Součástí práce jsou i deníkové 
záznamy z cesty po tomto státě. V poslední řadě práce hledá odpovědět na otázky: Jak 
je možná ještě ve 21.století, tak technicky i jinak vyspělé době, existence 
nedemokratických systémů, které porušují ta nejzákladnější lidská práva. Proč není 
v silách lidu těchto zemí tento stav změnit. Proč, i když o to usilují, nejsou tento stav 
sto změnit ani nejmocnější státy světa. Jaká je možnost, že dojde ke změně či alespoň 
transformaci systému. V přílohách jsou zařazeny i ilustrační fotografie pořízené v 
Barmě. Práce odpověděla na otázky a ukázala, že teorií stejně tak i reálných podob 
nedemokratických systémů je mnoho. Teorii však nejsou vždy schopny přesně zachytit 
reálný systém. 

The aim of this thesis is to describe the current theories concerning 
undemocratic regimes. It focuses on individual authors, on the subjects they treat and 
the typology of undemocratic systems. The first part of the work defines the basic 
terminology and theory of undemocratic systems itself. The main point of interest is to 
develop an appropriate characteristic that would distinguish two most important types 
of undemocratic regimes - authoritarian and totalitarian. The second part deals with the 
practical analysis of a particular example of a non-establishment state - Burma - and 
approaches the atmosphere prevailing in the country. Included are also diary records of 
a journey across the country. Finally, the work trys to bring answers to questions of 
what, even in the technically advanced 21st century, allows the possiblity of existence 
of undemocratic systems that violate the most basic human rights; why the citizens do 
not dispose of the power to alter the situation; why, despite of their attempts, the most 
powerful countries remain unsuccessful in their deeds; and finally, whether there are 
any ways of changing the system. The appendices also include authentic photographs 
taken in Burma. The thesis has shown that the theoretical approaches as well as the 
real forms of undemocratic systems are varied. However, the theory is not always able 
to handle the complexity of the system in reality. 


