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Bakalářská práce Lukáše Kindla se zabývá velmi aktuálním problémem zhroucených států se 
zvláštním zaměřením na případ Somálska. Autor se soustřeďuje na možná bezpečnostní 
rizika, které zhroucené státy představují. Somálsko, jako snad nejtypičtější příklad 
zhrouceného státu, je v posledních letech často zmiňováno především jako území bez 
fungující vlády, které je úrodnou půdou pro různé radikální a teroristické organizace v čele 
s Al Kájdou.  
  
Autor se zabývá především otázkou, zdali má smysl, aby Spojené státy usilovaly o vytvoření 
ústřední somálské vlády v zemi, kde tamější populace postrádá jednotící prvek (kromě 
společného nepřítele, na čemž ale nelze stavět stabilní vládu) a kde centrální vláda ani nemá 
žádnou tradici. Autor argumentuje, že tlak zvenčí (ze strany USA) na vytvoření ústřední vlády 
má negativní dopady na somálskou společnost a politiku a spíše podrývá autoritu Spojených 
států. Autor si dále klade za cíl prozkoumat, jaký nejvhodnější přístup by USA měly volit 
s cílem minimalizovat možnou bezpečnostní hrozbu, kterou by Somálsko mohlo představovat. 
 
V první kapitole autor definuje základní pojmy. Zhroucený stát nedisponuje donucovací 
pravomocí, není schopen zajistit bezpečnost, veřejné služby, ani legitimní vládu práva. 
V krátkém historickém exkurzu pak autor identifikuje základní příčiny vnitřního zhroucení a 
zaměřuje se na bezpečnostní rizika, které zhroucené státy představují. Výsledkem zhroucení 
jsou nejčastěji humanitární krize, které mohou mít dopad na celý geografický region. 
Neexistence vlády či její neschopnost kontrolovat území státu pak nahrává různým 
kriminálním a teroristickým skupinám, jež mohou na území zhrouceného státu nacházet 
nikým nerušené útočiště. Autor ale správně upozorňuje na to, že spojení zhroucený stát a 
terorismus nelze používat paušálně. Ve zhroucených státech totiž často chybí infrastruktura, 
kterou teroristé ke své činnosti potřebují. Riziko spíše představují zhroucené muslimské státy, 
kde hrozí převzetí vlády radikálními muslimy, kteří zavedou pořádek, ale zároveň mohou 
poskytnout úkryt teroristům. 
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Autor v další kapitole stručně popisuje přístup jednotlivých amerických administrativ k otázce 
zhroucených států. Z jeho analýzy je zřejmé zachování jisté kontinuity: od G. H. W. Bushe se 
administrativy snažily podporovat demokratické vlády, šíření demokracie mělo být základním 
předpokladem bezpečnějšího světa. Podrobněji se autor věnuje administrativě G. W. Bushe, 
která se pod vlivem událostí z 11. září začala zhrouceným státům více věnovat zejména proto, 
že je považovala za možné útočiště teroristických skupin a tudíž hrozbu pro americkou 
národní bezpečnost. S tím souvisí i důraz na politiku budování státu (nation-building), 
kterému Bushova administrativa připisovala čím dál větší význam.  
 
Ve čtvrté kapitole autor nabízí exkurz do somálské historie, během kterého seznamuje čtenáře 
se základními reáliemi a především objasňuje historické příčiny somálské roztříštěnosti – 
konkrétně klanové uspořádání, nedůvěra k centrální vládě, která byla v koloniálním období 
dosazována zvenčí bez jakéhokoliv respektu k místním podmínkám, a minimální zkušenost se 
státností. Autor dále analyzuje problémy, se kterými se Somálsko muselo potýkat po skončení 
studené války, kdy obecně zájem o africký kontinent opadá. Díky přetrhaným kmenovým 
vazbám a narušenému tradičnímu hodnotovému systému v zemi nastává chaos a boj o moc 
mezi jednotlivými klany, který vyvrcholil humanitární krizí, do jejíhož řešení se zapojila OSN 
prostřednictvím mise UNOSOM. Už OSN se neúspěšně pokoušela prosadit vytvoření ústřední 
vlády, která by zajistila pořádek a základní služby, narazila však na odpor různých místních 
skupin, kterým somálské bezvládí spíše vyhovuje. Na lokální úrovni se začaly vytvářet 
islámské soudy šarí´a, které jako jediné byly schopné nastolit minimální řád a zajištění 
bezpečnosti. Úsilí o vytvoření centrální vlády (zejména poté, co se do procesu angažovala 
sousední Etiopie) mělo spíše negativní dopad – podnítilo totiž protireakci: radikalizaci 
některých skupin obyvatelstva. V zemi se tak objevilo několik radikálních islamistických 
uskupení, kterým se podařilo získat kontrolu nad částí somálského území. Autor zmiňuje dvě 
skupiny: Al-Šabáb a al-Ittihad al-Islami, které USA vedou na seznamu teroristických skupin 
s podezřením, že udržují vazby na Al-Kájdu. Vzhledem k tomu, že Washington v Somálsku 
postrádá partnera – vládu, s kterou by mohl jednat o potlačení těchto radikálních skupin, je 
jejich působení viděno jako bezpečnostní hrozba pro USA. Na územích kontrolovaných 
těmito radikálními skupinami totiž mohou nerušeně vznikat výcvikové tábory pro teroristy, 
případně může probíhat příprava na další teroristický čin. Autor však tyto obavy v souladu 
s názory některých amerických expertů na terorismus zmírňuje: „Somálsko je ve skutečnosti 
pro teroristy spíše nehostinné, neboť v zemi bez ústřední vlády je mnohem snazší podnikat 
protiteroristické operace narušující státní suverenitu. Pro teroristy je poměrně složité 
zapadnout, aniž by upoutali pozornost.“ (str. 32) Zmiňuje také důležitý fakt, že působení 
radikálních islamistických skupin je do velké míry podmíněno tím, že jsou schopny na území, 
které ovládají, zajistit alespoň základní bezpečnost a fungování služeb, což v neklidném 
Somálsku představuje důležitý faktor. Vzhledem k tomu, že ale radikální islám není 
Somálcům vlastní (většina Somálců vyznává umírněnou formu sufismu), lze předpokládat 
odliv podpory od fundamentalistických skupin jako je Al-Šabáb v případě, že se bude nabízet 
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neméně schopná, ale zároveň umírněnější alternativa. Vzhledem k vlivu skupiny Al-Šabáb 
mohl autor do této pasáže textu zahrnout obsáhlejší popis původu této organizace. 
 
V páté kapitole se autor podrobně věnuje americkému angažmá v Somálsku. Prostor je 
věnován diskusi o zapojení USA do humanitární mise OSN, která sice uspěla v potlačení 
hladomoru, ale pro Spojené státy skončila fiaskem poté, co došlo k sestřelení vrtulníku Black 
Hawk a zabití 18 amerických vojáků. USA se poté ze Somálska stáhly a neúspěch této 
operace se výrazně podepsal i na změně postoje Washingtonu vůči humanitárním operacím 
pod hlavičkou OSN. O Somálsko se pak USA začínají znovu zajímat až po 11. září.  
  Bushova administrativa začala vydávat nemalé prostředky na boj proti terorismu ve 
Východní Africe. Autor se však především soustřeďuje na narůstající angažmá Washingtonu 
do vnitropolitických záležitostí Somálska. Bush, v duchu své politiky budování států, začal 
klást důraz na vytvoření ústřední reprezentativní vlády Somálska, která by Washingtonu byla 
partnerem v boji proti teroristickým skupinám. Autor však správně poznamenává, že Bushova 
administrativa spíše prokázala neznalost a nepochopení místních poměrů: 1.) vsadila na 
spolupráci s Etiopií, aniž by zohlednila, že Somálci vůči svému sousedovi chovají jistou 
nedůvěru především kvůli územním sporům, 2.) v rámci války proti terorismu nerozlišovala 
mezi Muslimy a teroristy, 3) podobně jako OSN v minulosti i Bushova administrativa narazila 
na komplikace při pokusech o vytvoření ústřední vlády.  V důsledku přístup Washingtonu 
Spojené státy v očích Somálců zdiskreditoval a spíše nahrál radikálním skupinám. 
  
 V poslední kapitole autor analyzuje návrhy na řešení somálského problému. 
Porovnává studie několika předních amerických think-tanků a dospívá k názoru, že americká 
politika zdůrazňující fungující ústřední vládu není pro případ Somálska zcela vhodná, neboť 
nerespektuje místní podmínky a tradice. S tímto tvrzením lze souhlasit – již v případě 
Bushovy politiky vůči Iráku jsme mohli vidět, že budování státu „shora“ nefunguje, neboť 
vnucená forma vlády nemá u místních obyvatel respekt, protože se s ní nedokáží ztotožnit. 
Autor odmítá návrhy konzervativních think-tanků, které navrhují agresivní postup proti 
radikálním somálským skupinám, jenž by si zřejmě vyžádal i nasazení amerických 
vojenských sil (a zcela jistě by vedl k další radikalizaci fundamentalistických skupin v celém 
regionu), a spíše se přiklání k umírněným řešením, které staví na obnově tradičních 
kmenových vlád a podpoře (i finanční) umírněných elementů. Zároveň ale USA mohou 
pokračovat v protiteroristických operacích, měly by však jasně odlišit teroristy od Muslimů, 
což je mimochodem přístup, který se snaží prosadit současný prezident Barack Obama.  
 
Ve své práci Lukáš Kindl velmi přehledně popisuje problematiku zhroucených států a 
vysvětluje, proč americká politika vůči Somálsku v posledních desetiletích nedosáhla žádných 
významných úspěchů. Domnívám se, že svou tezi, že americké snahy o vytvoření ústřední 
vlády jsou spíše kontraproduktivní a nepřispívají k řešení bezpečnostní hrozby, kterou 
Somálsko potenciálně představuje, autor prokazuje.  
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Po stránce gramatické a stylistické je práce na velmi vysoké úrovni. Autor práci pro lepší 
orientaci v komplikovaných vztazích mezi různými somálskými skupinami doplňuje o 
přehled zkratek a o přílohy, ve kterých přehledně charakterizuje klíčové somálské aktéry a 
jejich vzájemné vztahy. Práce je založena velmi podrobném studiu různých pramenů. Je mou 
milou povinností proto konstatovat, že práce splňuje formální a technické požadavky kladené 
na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Jsem 
přesvědčena, že práce si zaslouží i pochvalu děkana a publikaci např. ve sborníku Juvenilia 
Territorialia. 
 
 
V Praze 7. června 2010     Mgr. Jana Sehnálková  
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