
Výsledky a závěry

K.onec studené války představoval nejýanamnější geopolitickou změnu ve světě po konci 2. světovéválky. Roxáhlé konsekvence Éto změny se statý priaáetem ájmu studia c"re r"av p"ii.i"r.y"r'
l^.ry'!č:Try"h'"ěd. Ideologicky motivované vilmocenské soupeření, které v přea,cůozim 

,
K-oruŤo.ntaČnim obdobi produkovalo regioniilní konflikty téměř po celém světě, (zdánlivě) skončílo.Uvolni| se tak prostor pro nové.,síly, aktivity 

" 
p.o."'y' 1"1i.M ille, for-y u oá.ntu"" ;č;i;

promě:iovat politickou a bezpečnostní mapu světa. Mnoho autorů soustřáilo pozornoJ na ínitrostritní
konflikty- občanské války' které.se staly 

-dominantním 
typem ozbrojených konfliktů. A p;"i;"

ideologické motivy konfliktů téměř vymizely, odborníci 
"ueai 

p"etiueji'tudovat primá;í p'činy
(staro)nových '.občanslcých'' válek (pníce také diskutuje tento velmi rozšířený tennín u upo'o}u.1" 

'ujeho-nekorektní-používrírrí, zejména proto, Že občanské války v pravém slova smyslu repiezentu1ipoměmě vácný ýp vnitrostátního ozbrojeného konfliktu).

Vzhledem.k tomu' Že války a ozbrojené konflikty jsou vesměs podmíněny mnohostranně' nejen výšew9a3nÝm1zf!]aanimi ťaktory, ale také kontextuáině (dědicwím' zkušenostmi, mezinárodní situaci'polohou, globální ekonomickou sifuací, změnami poptavky) nelzeje vysvětlítjednoznačně ajednoduše, tj. na zrí'k|adě jednoho.dominantniho či.nérctiu 1.ato|'i,znamn1ičh faktorů. zviaste, tayzv průběhu času dochrizí k proměně těchto faktorů i kontextu. Vysvětlení také nelze redukovatprosřednictvím tradični dichotomi: fa\t9ry - lulturn] versus (ioliticko)ekonomické, 
"".;*:nu 

p.oto,
Že explanace příčin i charakteru občanslcých válek a dalších o)b;;j;;ý;ík;fiiňřiJi'.'J.J'"jn"tir'r
až kontroverzní. Ani sofistikovanější anďytické metoay n".or'ou uák válek a korrniktí, p".r.t"o"jistotou vysvětlit. Dokonce lze říc{' Že.niuoměji ataké;řewěJčivěji vývoj a proměny 

"'u."íŇ"nkonfliktůvyjadřujíjednoduchástatistickápoŇnáníatradičnígrafickěpróstieary.. -.-L-.."

Přesto lze většinu stanovených otíázek a hypotéz zodpovědět a n a je1ich zik|adě zťormulovat poměměhodnověmé ávěrv:

1. Jednoznačně odpovědět na o&iŽku' zda konec.studené války výmamně ovlívnil vl.iskyt a pďet (resp.intenzitu v'.ýskytu) válek a ozbrojených konfliků, není úplně írívratní. V období na začátkugeopolitického přechodu (bezpróstře1ne po tonci súá.'iúIr.y) konfliktů jednoá"J"É prioyl",později - podle většiny datasetů,-'počet ózbrojených konfliktů poklesl, ale některé zdroje a dataseryalespoň v obdobi přelomu století dókumentqílejLh opětovný pri.n.t"t. Zv!šený Ň.i,""il;.ug'u.,počtu ozbrojených konfliktů vykazlií ty institucó a aaiasety, 
-ttere 

rezigrrovály 
"á 

!*"l."i t'itj,i"a vysoké hodnoty bojových oueti 6IIlti/KosIMo) 
";ú;;;;i'poČÍtat také střety mezi etnikya epizody jednostraru:ého násilí _ masoých reprejí (PIooM, ÉIror u ucop).



2' Konec studené války přispěl k úbytku mezistátnich
rustu podílu konfliktů vnitrostátních. Zvyšuje se však
intemacionalizovaných (viz tab. 3).

válek a ozbrojených konfliktů a relativnímu
podíl konfl íkfu rozmanitě

3' VÝznamě se změnilo zastoupeni základních wpů váIek a konflikrů' zejména ubylo občanslých
r'á|ek v prar,ém sIova smr.sIu (in se,Bu stricto), tj. konfliktů motivol.aných primárně ideologicky, a
zvýŠil se podíl konfliků kulturni povahr' (konflikt1. pro identitu), jež charakteriaje nepoddájnost a
tudíŽ dlouhe tnání (vlz tab' .1j-

Tab.4 V struk

Zdroj: Mushall 2006 Major Episodes o/

konfliktů Marshalla

Violence 1946-2005

4. Ekonomické fak1ory hrajÍ pň vzniku a prodlužování konfliktů ýznamnou roli, bylo by však
nekorekÍní twdit, že jsou primámí a nejdůležitější (taková vysvětlení jsou považována za
redukcionistická)' S určitou opatmostí Však lze tvrdit' že se jejich ýznam po konci studené váIky
zvýšil. Na druhé straně řada empirichých studií potvranje, Že se zvyšuje podíl konÍliktů vedených čistě
pro zisk a obohacení (tzv. kořistnické či predátorské vá|ky). Zisk a finanční prostředlry již nejsou
]en prostředkem k dosaŽení nějakého cíle, stávaji se explicitním cílem ozbrojených aktivit'Ty jíž
nejsou motivovány snahou porazit nějakého protivníka a zvítězit, a|e spíše zajistít altemativní zdroje
obžilry či dokonce trvale udrŽitelné zisky. K takovému poznání Však statistické analýzv vesměs
nevedou.

Přestože řada autoru jako uýznamý rizikoÚ faktor zdůrzňuje závislost ekonomiky na exportu
primámích surovin, analýza uýznannou koreIaci nepotvrdila. Tato skutečnostje také důsledkem
kontroverzního účinku nerostného bohatství, které někde (edná-li se o snadno kontrolovatelné zdroie
a obchodovatelné komodiý) k vnitrostátním konfliktům přispív4 jinde _ zejména v případě ropy _
tomu je spiše naopak'

5. ozbrojené konfliký vmikaji také stále častěji v důsledku politichých změn, v rámci přechodu od
jednoho systému a reŽimu ke druhému _ v období (přechodné) slabosti státní moci. V 9b, letech'
a zejména najejich počátku se ýrazně zvýšil počet nestabilnich přechodných politícIých režimů _
anokracií a také (tudíž) počet ozbrojených konflil(tů. Jednoznačně největší riziko vzniku ozbrojených
konfliktů představují státy,jeŽ nejsou schopné a často aní ochotné plnit zríkladní veřejné funkce
(ze.;ména prosazováni práva), které se označují jako stínové či zhroucené.

Roáodnout, zda pro vznik válek a ozbrojených konfliktůjsou významnějši faktory kultumi,
ekonomické nebo politické je obtíŽné, avšak v pňpadě' že jsou přítomny alespoň dva z nich, je rizíko
vniku konfliktu obrovské'

l0



ó. Ve druhé polovině 90. let yýrazně pokles počet i podíl nejvýznamějších tradičních konfliktů
válek, a tak se zvýšíl podíl a podle některých datasetů i počet konfliktů střední a nižší intenzity (viz
tab. 5), které však v pruměru trvají delší dobu.

7. Potvrzení hypotézy o prodlúování konfliktůje poměrně banální; je způsobeno zejména zvyšujicim
se podílem etnicloých a náboženshých konfliktů, které patří k těm nejdéle trvajícím. Výsledkyjsou
také ovlivněny relativně kátloým časovým úsekem od konce studené války (en 17 let ve srovnání
s předchozími 45 lety, viz tab. ó).

Váledem k tomu' že tradičních válek' zejména klasícloých občanshých válelq které byly v mínulosti
charakterizoviíny velmi vysokou íntenzitou bojů, ubývá' klesá pruměmý počet bojových obětí (což
dokumentuji konzervativnější datasety' např. CoW)' Pokud však zahmeme také oběti nepřímé,
zejména proto, že řada etno.religiózních konÍliktů trvá velmi dlouho, pakje tomu naopak'

ab. ó srovn ánÍ počtu a dé|kv konflikti za studené vá|kv a no ieiím
období poČet

konfliktů
délka období

írokv)
délka konÍ.lil(tů

íměsíce)
prumerna

délka (měsice)
1945-2005 23'l 732 16235 )))
l94s-1989 lt9 540 9881.3 18.3
1990-2005 tt2 tuz 6412 55
Zdroj: PRIOtuCDP

konci

8. Proměnil se geograficloý obraz - rozšíření vnitrostátních konfliktů. Jejich těáště se přesunuje
z oblastí velmocenského soupeření _ z Euroasie do subsaharské Afriky (viz tab. 7).
I když data srovnávající obě období dokumentují, Že změna není zisadní, trendy jsou zcela ďejmé _
koncentrace konfliktů v subsaharské Africe pokačuje' ale přetrvávají i dlouhodobe konflikty vjižní
Asii (stále ýznamný podíl tohoto makroregionu je dán tím, že v rámci mohonárodnostních zemí
jako Indie, Myanmar, Pákistán či Indonésie se odehrává několik ozbrojených konfliktů současně) i na
Blízkém ýchodě. Na Afriku však připadá dominantní podíl celkouých obětí (zejména při započtení
obětí nepřímých).

9. V souladu s většinou odbomíků lze konstatovat' že váIky a ozbrojené konflikty se po konci studené
války proměnily, nakolik zůstává orázkou. Skutečné důka:ry v tomto ohledu tento ýp studie nemůže
poskytnout, jedná se vesměs o pomatlry šetření přímo v terénu - case.studies. Neurčitost,
komplikovanost' proměnlivost a globalizace současných ozbrojených konfliktůje patmě také dalším
důvodem jejich obtížného a také kontroverzrrího vysvětlování.

ll

počty ozbrcjených konfliktů' ve druhé 7o podíl

údaje ve {vojí zahrnují války (V), vaŽné krize (K) a (násilné) krize; *



l 0. Předpoklad o uýmamné roli etno-religiózrrích faktoru pro vznik ozbrojených konÍliktů se na
ákladě korelačni a regresni analýry (poněkud v kontrastu se zjevným růstem podílu těchto konfliktu)
jednozrračně nepotvrdíl. Přesto zejména pďetnější datasety vykazují pro období po studené válce
pozitivní hodnoty korelace s výskytem/délkou konfliktů a naznaěují vzrůstající ýznam těchto faktoru
v čase. Analýza tak powranje poznatky Íady pncí' že etnická frakcionalizace produkuje konflikty
nepoddajné, dlouhotrvající' ale o nízké intenzitě.

l l. Většina daosetů, zejména pak Marshallův, potvÍzuje vzrůstající vliv ekonomichých faktorů na
charakter a dopady válek v čase (vyšší průměmé oběti), resp. ve srovnání období studené války a éry
po jejím konci. V některých případech se také slabě projelrrje vliv základních ekonomiclcých
proměnných (HDP' HDI) na počty obětí ozbrojených konfliktů - se stoupajícím počtem obětí se
(korelďní) ávislost zvyšuje. Prohlubování této ávislosti lze však považovat za poměmě banální -
vyspělejší země jsou ozbrojenými konflikty postihovány stále méně, zatimco v případě zaostalých je
tomu téměř naopak.

l2. Předpoklad o zvyšujícím se vlivu geopoliíclcých faktorů na intenzitu konfliktů lze potvrdit, když
nejlyšší korelaci vykazuje dědictví válek a konfliktů v nedávné minulosti a také kolonizace (boj proti
koloníátorům) a postavení země ve světové hierarchii _ lyšši intenzita výskytu konfliktů na
geografické periťerii a na periferii ájmu; další faktor _ nerostné bohatství, resp. export primárních
surovin se (podle výsledků této pníce a narozdíl od řady empirických studií) příliš významně
neprojevuje.

l 3. Vliv vyšší intenzity konfliktů (vyššího poětu obětí _ na bazi maximálních odhadů) se projewje
slabě, zejména u datasetů s vyššími počty ozbrojených konfliktů. Významnější korelaci s pňslušnými
proměnnými vykazuje ýskyťdélka konfliktů ale lze také potvrdit prohluboviíní souvislostí (korelací)
v čase, tedy v období po konci studené války.

Jak uvedené nepfiliš přesvědčivé ýsledky statistícké ana|ýzy, tak některé kontroverzní pomatky
odbomiků reflektují skutečnost, že pro vysvětlení válek a ozbrojených konÍliktů máme k dispozici
desítky teorií a přístupů. Tento stav j e dokladem obtížnosti explanace komplexně a kontextuálně
podmíněných sociálníchjevujalcými války bezesporujsou. Proto nepřekvapuje nejednotnost a
nejednoznačnost poznatků a ároveň nedostatečnost/neurčitostjednotliv'ých přístupů (event.

nerozvinutost oboru). Žádná teoňe si nemůže činit nrárrok na prioritu čí univerzálnost lrysvětlení. Je
tedy zřejmé' že hlubší poznání souěasných válekje možné pouze na základě kombinace statisticko
analyticlcých pňstupů a empiňclcých studii ěi spíše šetřeni v terénu _ case.studies'


