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ANOTACE 

 

Práce má za cíl objasnit příčiny ekonomického rozvoje u zemí bohatých na nerostné suroviny. 

Autorka v práci vyuţívá komparativní a analytickou metodu na případu dvou afrických zemí: 

Botswany a Nigérie. Pro potvrzení hypotézy práce, která zní „ekonomický rozvoj je 

determinovaný stupněm vlády“, aplikuje autorka teorii politického rozvoje a politického 

úpadku S. Huntingtona. Práce mapuje výzkumy týkající se vlivu nerosného bohatství a 

institucí na ekonomický rozvoj, a také politicko-historický vývoj obou států.  

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to find reasons for successful economic development in states with natural 

abundance. I use the comparative and analytical methods on the cases of Botswana and 

Nigeria. To verify the hypothesis of this paper, that is: “economic development is determined 

by the degree of government”, I apply the Huntington theory of political development and 

political decay. This thesis explores the relationship between natural abundance and economic 

development, the influence of institutions on economic development, and the political and 

historical development of Nigeria and Botswana.  
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ÚVOD 

Předkládaná práce má za cíl pokusit se najít příčinu úspěšného ekonomického rozvoje 

států. Jelikoţ je téma velice široké, autorka omezila problematiku na případovou studii států, 

které jsou bohaté na nerostné suroviny. Podle dostupné literatury odborníci na ekonomický 

rozvoj zjistili, ţe státy, které na svém území mají tento kapitál, jsou méně ekonomicky 

úspěšné a politicky méně stabilní. Proč právě zaměření na státy s nerostným bohatstvím? 

Pokud bychom přiznali, ţe „kapitál zadarmo“ má negativní dopad na rozvoj zemí, jak pak 

můţeme souhlasit s rozvojovou pomocí, která je zaloţena na podobném principu? Tato práce 

si neklade za cíl vytvořit nové rozvojové paradigma. Autorka se však domnívá, ţe otázka 

příčin rozvoje je dnes důleţitější neţ kdy jindy. Dambisa Moyo (narozená v Zambii, drţitelka 

titulu MA z Harvardu a PhD. z Oxfordu, odbornice na rozvoj, která pracovala pro tak 

renomované instituce jako Světová Banka a Goldman Sachs), přišla v loňském roce s knihou 

„Dead Aid“ (2009) nebo-li doslovně, „Mrtvá pomoc“. V ní navrhuje, aby západní rozvojová 

pomoc byla ukončena a nahrazena kapitálovým trhem, čínskými investicemi a daněmi. Její 

názor není ničím novým v literatuře, která se týká rozvojové problematiky. Rozvojový svět si 

začíná uvědomovat, ţe ani Afrika nemůţe donekonečna ţít z rozvojové pomoci. Západní státy 

dnes čelí problémům na své domácí scéně. Finanční krize přináší turbulence ve státních 

rozpočtech, některým státům dokonce hrozí bankrot. Co se tedy stane s rozvojovými 

programy podporujícími výstavbu škol či distribuci léků na AIDS? Rozvojová pomoc není 

dlouhodobě udrţitelná, a proto tito autoři, kteří sami pocházejí z rozvojového světa, hledají 

nová, alternativní řešení. Jakou toto má spojitost s mojí prací? Pokud tvrdíme, ţe závislost na 

nerostných surovinách je špatná, pak to samé bude platit i pro státy závislé na rozvojové 

pomoci. A pokud by, jak  Moyo navrhuje, byly rozvojové státy v dohledné době, odstřiţeny 

od rozvojové pomoci, bylo by vhodné vědět, jaké mohou být determinanty ekonomického 

rozvoje. 

 

Vymezení problému a stanovení hypotézy 

 

Současná debata mezi akademiky na rozvojovou problematiku se zabývá otázkou, jaká 

je spojitost mezi ekonomickým rozvojem a přírodním bohatstvím. Obecně autoři tvrdí, ţe 

země bohaté na nerostné suroviny mají pomalejší ekonomický růst a jsou chudší (např. Auty, 
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2000; Bulte et. al, 2005; Glaeser et. al, 2004), a ţe tíhnou k autoritářskému zřízení a 

nestabilitě (např. Jensen&Wantchekon, 2004; La Porta et. al, 1999).  

Jenţe ne kaţdá země, která je bohatá na nerostné suroviny, byla v rozvoji neúspěšná. 

V čem tedy tkví úspěšný ekonomický rozvoj? Jelikoţ autorka v dosavadních výzkumech 

ohledně vztahu rozvoje a nerostného bohatství nenašla uspokojivé odpovědi na poloţenou 

otázku, rozhodla se ve své práci aplikovat Huntingtonovu teorii politického rozvoje a 

politického úpadku. Odborníci na rozvojovou problematiku si jiţ od 50. let všímají vlivu 

institucí na ekonomický rozvoj sátu. Přesto, institucionální budování se v reálné rovině 

prosadilo aţ v průběhu 90. let, kdy bylo chápáno jako rozvíjení demokracie a „good 

governace“. Avšak tento přístup, který bere v úvahu demokratický typ vlády a-priori jako cíl 

politické evoluce, je podle Huntingtona, stejně jako podle autorky, nevhodný. Huntington si 

jiţ v roce 1965 všiml, ţe politická nestabilita je způsobena nedostatečnou mírou 

institucionalizace („stupněm vlády“), která nereaguje na rozšiřující se občanskou mobilizaci. 

Huntington sám nedává politický a ekonomický rozvoj do souvztaţnosti, avšak autorka se 

domnívá, ţe ekonomický rozvoj je neodmyslitelně spjat se souběţným politickým rozvojem, 

který zajišťuje stabilitu a bezpečnost v zemi. Pokud je stát nestabilní a nekompetentní plnit 

své hlavní úkoly, nemůţe ani vytvořit příhodné podmínky pro podnikání, které je základním 

kamenem kaţdého ekonomického rozvoje. 

Autorka bude v práci vyuţívat komparativní a analytickou metodu na případových 

studií Botswany a Nigérie. Pro potvrzení hypotézy práce, která zní: „Ekonomický rozvoj je 

determinovaný stupněm vlády“, aplikuje autorka výše uvedenou Huntingtonovu teorii 

politického rozvoje a politického úpadku. Výběr Nigérie a Botswany pro případovou studii 

má několik důvodů.  Oba státy sdílí základní charakteristiku: mají britskou koloniální 

minulost, jsou povaţovány za jedny z nejbohatších států na nerostné suroviny a nachází se na 

území Afriky. Avšak jejich ekonomický vývoj se od vyhlášení nezávislosti vyvíjel opačně, 

neţ analytici očekávali. Botswana měla v roce 1966 mnohem horší podmínky pro úspěšný 

ekonomický růst neţ Nigérie, přesto, dnes patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě. 

Naopak Nigérie svých dobrých startovacích podmínek nevyuţila, a mezi roky 1966 a 1999 se 

zmítala v politické a ekonomické krizi.  

 Práce je členěna do tří kapitol: teoretická východiska, case study a diskuze. Kapitola 

Teoretická východiska stručně mapuje dosavadní výzkumy a analýzy v následujících 

oblastech: za prvé, v oblasti vztahu rozvoje a nerosného bohatství, za druhé vlivu institucí 

na ekonomický rozvoj, a za třetí objasňuje teorii politického rozvoje a úpadku S. Huntingtona. 
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Kapitola končí stanovením hypotéz a výzkumných otázek. Druhá část předkládá základní 

fakta důleţitá k analýze a komparaci příčin rozvoje v Botswaně a Nigérii. Kapitola Diskuze 

analyzuje a komparuje data z předchozí kapitoly a snaţí se odpovědět na výzkumné otázky.  

Autorka pro práci vyuţila bohaté odborné literatury zabývající se jak samotným 

ekonomickým rozvojem, tak vztahem mezi ním a nerostným bohatstvím. Nejasnosti nastaly 

při studiu botswanské politické situace, neboť většina autorů ve svých výzkumech nešla 

dostatečně do hloubky a opomíjela reálné problémy botswanského politického systému. I 

porozumění nigerijské historii nebylo jednoduché, a proto se autorka snaţila v práci zachytit 

pouze relevantní informace pro následnou komparaci. Zdroje pro práci autorka získala díky 

svým studijním pobytům na Dublin City University a v rámci stáţe na stálé misi ČR při OSN 

v Ţenevě. Studie tedy navazuje na práci započatou v zahraničí, kde se autorka zaměřovala na 

problematiku týkající se rozvojové politiky s akcentem na Afriku, a to právě v souvislosti s 

ekonomickým rozvojem a přírodním bohatstvím.     
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

„Bohatí rodiče někdy rozmazlují své děti. Matka příroda 

není žádnou výjimkou.“ (Gylfasin, 2001, 850) 

1.1. SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH VÝZKUMŮ 

Současná diskuze mezi odborníky na rozvojovou problematiku se mimo jiné věnuje 

otázce, jaká je spojitost mezi ekonomickým rozvojem a přírodním bohatstvím. Existují různé 

pohledy, avšak všechny dospívají ke stejnému názoru. Obecně se akademická obec shodla na 

tom, ţe získávání peněz, které není podpořeno prací (ať jiţ ve formě daní, podnikatelské 

aktivity apod.), a pro něţ stát nemusí téměř nic udělat, má negativní důsledky na politický, 

ekonomický i sociální vývoj země. Ovšem co se týče odpovědi na otázku, jaké jsou konkrétní 

dopady přítomnosti přírodního bohatství na stát, nejsou odborníci jednotní.  

V obecné rovině se uvádí tři problémy (Bulte et. al, 2005; Gylfason, 2001), které 

mohou determinovat vývoj států bohatých na nerostné suroviny. Jedná se o „nizozemskou 

nemoc“ („Dutch disease“), tzv. rentiérský („rent-seeking model“) a institucionální efekt 

(„institutional model“). Stát, pro něhoţ jsou charakteristické tyto těţkosti, je ekonomicky 

závislý na jednom vývozním artiklu, má malý sektor sluţeb, nestabilní směnné kurzy a 

vysokou cenu výroby. Zvyšuje se korupce a sniţuje schopnost vlády řešit jakékoli státní 

neduhy, a s tím zároveň rostou i tendence k autoritářským praktikám.  

V konkrétní rovině najdeme různé názory (které si mnohdy i odporují) na to, jak 

nerostné bohatství ovlivňuje politický a ekonomický rozvoj, i na to, zda je determinující druh 

či forma přírodního bohatství. V ekonomické rovině můţeme nalézt autory, kteří tvrdí, ţe 

země bohaté na nerostné suroviny mají pomalejší růst a jsou chudší (Auty, 2000; Bulte et. Al, 

2005; Glaeser et al, 2004; Sachs & Warrner, 1997). V politické rovině si autoři všímají vztahu 

mezi přírodními zdroji a tendencí k autoritářskému reţimu (Jensen & Wantchekon, 2004; La 

Porta et. al, 1999). Například Ross (2001) ve svém výzkumu poukázal na souvztaţnost mezi 

ropou a nemoţností funkční demokracie.
1
 Podle autora nejsou země bohaté na ropu schopny 

řešit domácí problémy, a proto inklinují k občanským válkám. Vládní elity podléhají iluzi, ţe 

mohou z plodů přírodního bohatství těţit donekonečna, a proto zanedbávají investice do 

                                                 
1
  Demokratické instituce podle Rosse (2001) nemohou fungovat ze tří důvodů: jednak kvůli tzv. „chycení 

se do pasti“ (tzv. „resource trap”), „rentiérskému efektu“ (kdy vláda na jedné straně zavede velmi nízké daně a 

na druhé straně vysokými státními výdaji tlumí demokratizační tlaky), a také „represivnímu efektu“ (kdy vláda 

buduje bezpečnostní síly, které ji pomohou odvrátit případné demokratizační a modernizační tlaky). 
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zemědělství, sluţeb, výroby či lidského kapitálu. Dochází k oslabování politických institucí, a 

také k zhoršování sociální situace obyvatelstva (Colier & Hoeffler, 2005; Bulte et. al, 2005; 

Auty, 1997, 2000).  

Další rovinou, kterou se autoři zabývají, je otázka, zda druh a geologická forma 

přírodního bohatství ovlivňuje stabilitu a ekonomický rozvoj. Výzkumy Bulte et al. (2005) i 

Lujala et al. (2005) zjistily, ţe země s „bodovými“ zdroji (point resources) se potýkají 

s nestabilitou častěji, neţ země se zdroji „rozptýlenými“ (diffuse resources). „Bodové“ zdroje 

jsou podle autorů snadněji kontrolovatelné, a představují vhodný příjem pro teroristické či 

secesionistické skupiny. Tyto země se i více potýkají s klientelismem a nepotismem a 

oddalováním modernizace (Gylfason, 2001). Collier a Hoffler (2001) dospěli naopak 

k názoru, ţe existuje zásadní rozdíl pouze mezi ropou a ostatními nerostnými surovinami. 

Podle jejich výzkumu přítomnost ropy jednoznačně zvyšuje moţnost vypuknutí občanské 

války.  

Existují i autoři, kteří nenachází negativní korelaci mezi nerostným bohatstvím a 

úspěšným rozvojem. Výzkum Habera a Menalda (2008) nenašel ţádné přímé spojení mezi 

typem reţimu, ekonomickým rozvojem a přítomností nerostných surovin. Nutné je ale 

podotknout, ţe tento názor mezi akademiky nepřevaţuje.  

 

1.2. INSTITUCE
2
 JAKO VŠELÉK?  

„Hlavní problém není svoboda, ale  dosažení legitimního 

veřejného pořádku.” (Huntington, 1968, s.7) 

 

 Doposud jsme se zabývali tím, jaký má vliv nerostné bohatství na rozvoj země. 

Vzniká otázka, co podle odborníků způsobuje úspěšný ekonomický růst. V literatuře se často 

objevuje spojitost mezi ekonomickým růstem a kvalitními politickými institucemi. Tento 

názor převládal také na mezinárodním poli (např. ve Světové bance; World Bank, 1989 in 

Bräutigam & Knack, 2004, s.255) v 80. a 90. letech,
3
 kdy se dával velký důraz na 

institucionální budování a africký problém byl povaţován za „krizi vlády“.   

                                                 
2
  Autorka bude pracovat s termínem „instituce“ nejen jako se zástupcem pro označení byrokratické 

struktury uvnitř politického systému, ale také jako s rámcem pro komunikaci s vnějším prostředím - s občany. 

(Isreal, 1987).    
3
  Myšlenka, ţe instituce jsou důleţité pro rozvoj není nová. Například Fordova či Rockefellerova nadace 

jiţ v 50. a 60. letech podporovaly budování institucí (institutional building). Avšak obecně byl v prvopočátcích  
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Výsledky výzkumu v oblasti institucí jsou rozmanité. Existuje jistá shoda v názorech 

na tom, ţe instituce ovlivňují rozvoj. Avšak jiţ není jasné, o jaký typ institucí by se mělo 

jednat. Někteří autoři (např. Gleaser et. al, 2004; Ross, 2006) tvrdí, ţe autoritářský reţim je 

v začátcích prospěšný. Na rozdíl od demokracie můţe rychleji a efektivněji kumulovat lidský 

kapitál, který se při dosaţení ekonomického blahobytu sám stane generátorem 

institucionálních změn. Jiní odborníci (Scully, 1988; Gwartney et. al, 2006; Alence, 2004) 

zastávají opačný názor. Domnívají se, ţe právě demokratické instituce (zaloţené na 

ekonomických, sociálních a politických svobodách) akcelerují vyšší ekonomický růst 

vzhledem k větší atraktivitě pro soukromé investory.
4
  

Také jsou autoři, kteří úplně nezpochybňují důleţitost institucí v rozvojové politice, 

ale jejich roli nezdůrazňují. Přestoţe významní vědci jako např. J. Sachs
5
  (Sachs, 2003) 

nepřikládají institucím zvláštní význam, autorka hledala vysvětlení v institucionálním 

základě. Dosavadní výzkumy podle ní opomíjely některé aspekty. Jednak definují instituce a-

priori jako instituce západního typu, jejichţ cílem je omezit moc autority. Jak uvádí i 

Huntington (1968, s.7) „…západní politologové pomýšlí na problém budování institucí od 

počátku jako na nutnost omezení autority, neboť tak je to naučila jejich historická zkušenost. 

Neuvědomují si přitom, ţe v některých zemích je třeba nejprve tuto autoritu vytvořit, neţ 

můţe být limitována.“ Další nedostatek, který autorka v daných studiích vidí, je jejich přílišná 

obecnost. Většinou se jedná o kvantitativní výzkumy, ve kterých autoři vyuţívají data 

z příslušné databáze (v případě absence potřebných informací si data i domyslí, jak se stalo 

např. ve výzkumu Easterly & Levine, 2003) a vloţí je do ekonomických rovnic a modelů, na 

jejichţ základě vyvodí zobecněné závěry. Autorka se domnívá, ţe k dané problematice je 

potřeba přistupovat s větší opatrností a citem pro detail. Domnívá se také, ţe je nutné data 

zasazovat do širšího kontextu, a tímto způsobem přistupovat i k dosaţeným závěrům.  

Při studiu rozvojové problematiky autorka nacházela konkrétní případy zemí, které i 

přes přítomnost nerostného bohatství na svém území byly nejenţe úspěšné v rozvoji (coţ jak 

jsme uvedli, je v kontrastu s vědeckými pracemi na toto téma), ale zároveň při vzniku neměly 

dobré výchozí podmínky. Vysvětlení, která autoři nabízeli, a která jsou popsaná v předchozí 

                                                                                                                                                         
kladen důraz na „hard investment“ (investice do infrastruktury, vzdělání, zdravotní péče a zemědělského 

sektoru), protoţe africká politika byla chápana jako změť nepřehledných vztahů (Isreal, 1987).    
4
  Acemoglu et. al (2001) našel dokonce korelaci mezi mortalitou Evropanů v koloniích a institucemi. 

Podle tohoto výzkumu Evropané tam, kde neměli příznivé podmínky pro dlouhodobé setrvání (kvůli nemocem či 

nepříznivému klimatu), neměli ani čas vybudovat vhodné instituce, které by podporovaly stabilitu a ekonomický 

rozvoj. 
5
  Ekonom z Harvardské univerzity, který byl poradcem generálního tajemníka OSN, a patří např. mezi 

tvůrce Rozvojových cílů tisíciletí. 
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kapitole, autorka nepovaţuje za dostatečná. Neodpovídají na základní otázku, proč jedna 

země je úspěšnější v rozvoji neţ jiná, i kdyţ obě sdílí podobnou charakteristiku.
6
 V případě 

Botswany, která je předmětem této studie, se autoři omezili na konstatování, ţe se jedná o 

výjimku podmíněnou: 1., specifickým historickým vývojem (např. Ross, 2001; Acemoglu et. 

al, 2001; Glaeser et. al, 2004), 2., těţko dostupným loţiskem diamantů (Lujala et. al, 2005),  

3., strukturou trhu, na kterém je vývozní artikl závislý a 4. existencí vnitrostátní opozice 

(Dunning, 2005). 

Autorka ani v jednom ze zmíněných výzkumů nenašla příčiny úspěšného rozvoje. I 

nadále si kladla otázku, proč je dnes Botswana v rozvoji úspěšnější neţ Nigérie (viz graf č. 1 a 

2), ač obě země mají britskou koloniální minulost, obě jsou povaţovány za jedny 

z nejbohatších států na nerostné suroviny (Nigérie na ropu, Botswana na diamanty) a obě mají 

podobnou geografickou polohu. Navíc, kdyţ v roce 1966 získala Botswana nezávislost, byla 

druhou nejchudší zemí na světě (Dunning, 2005, 460). Neměla rozvinutý ani průmyslový ani 

zemědělský sektor, ani kvalifikované pracovníky a ani příznivé klimatické podmínky. V době 

získání nezávislosti byla také závislá na grantech z Velké Británie (Glassman & Samatar, 

1997, 188). Dnes je Botswana hodnocena jako jedna z nejrychleji rostoucích afrických zemí 

(Samatar, 1999 in Dunning, 2005, s.460) s velmi dobrým lidsko-právním indexem (BBC, 

2010). Vývoj Nigérie je naprosto opačný. Kdyţ v roce 1960 získala nezávislost, odborníci jí 

předpovídali nejslibnější vývoj ze všech afrických zemí. Byla jí přisuzována role „spasitelky“ 

a „naděje“ Afriky nejen díky nerostnému, ale i lidskému kapitálu (Osaghae, 1998). Od té 

doby se však Nigérie zmítá jak ve vojenských převratech, tak v náboţensky a etnicky 

motivovaném násilí. Delta Nigeru, která je zdrojem veškerého národního bohatství, je jednou 

z nejchudších částí země.  

                                                 
6
  Někteří akademici se ve svých výzkumech pokoušeli porovnávat neúspěšné africké země s úspěšnými 

zeměmi Západu (jako USA, Austrálií či Norskem; např. Goldberg, 2008). Autorce však tato komparace 

nepřipadá vhodná právě kvůli velké různorodosti zemí. Z tohoto důvodu si vybrala dvě navzájem bliţší země, 

Botswanu a Nigérii, které sdílí mnohé společné faktory. 
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Graf č. 1.: Hrubý národní důchod v $ (zdroj Globalis, 2008a) 
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 Graf č. 2.: DHP na hlavu v $ (zdroj Globalis, 2008b). 

 

 

1.3. HUNTINGTONOVA TEORIE POLITICKÉHO ROZVOJE A 

POLITICKÉHO ÚPADKU
7
 

„Nejdůležitější politický rozdíl mezi různými zeměmi nesouvisí s formou 

jejich vlády, nýbrž s tím, nakolik se jim vládne.“  

 (Huntington, 1968, s.1) 

 

Autorka našla inspiraci k objasnění příčin ekonomického rozvoje v aplikaci 

Huntingtonovy teorie politického rozvoje a politického úpadku. Svůj koncept politického 

rozvoje a politického úpadku poprvé Samuel Huntington předloţil v článku „Political 

development and political decay“ v roce 1965. Jiţ o tři roky později tuto teorii rozvinul v 

rozsáhlé knize „Political order in changing societies“. Autor přichází s kritikou 

                                                 
7
  Tato kapitola je zpracována podle článku „Political development and political decay“ a knihy „Political 

order in changing societies“ od S. Huntingtona.  
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jednostranného vidění modernizace. Huntingtonova kritika spočívá v tom, ţe západní vědci 

nahlíţí na konkrétní typ vlády (resp. demokratický reţim) jako na cíl kaţdé politické evoluce, 

místo, aby ho chápali jako popis současného stavu v některých částech světa. Tento pohled 

místo k demokracii vede k „erozi demokracie“, a k autoritářským vojenským reţimům či 

reţimům jedné strany. Místo stability vyvolává puče a revolty. Místo vytváření jednotného 

národa vede k etnickým nenávistem a občanským válkám. A místo k rozvoji administrativy a 

byrokracie vede k úpadku těchto institucí. Jediné východisko Huntington vidí v definování 

politického rozvoje formou mobilizace a participace
8
, neboť to odpovídá realitě „rozvojového 

světa“. Institucionalizace politických organizací a procedur umoţňuje určit „stupeň vlády“ 

pomocí adaptability, komplexnosti, autonomie a koherence (viz. graf č.3). Adaptabilita je 

definována délkou existence, úspěšného nahrazení jedné politické elity druhou a funkční 

adaptabilitou (tzn. tradiční instituce si i v novém politickém systému dokáţí najít uplatnění). 

Komplexnost institucionální struktury odkazuje na specializovanost jednotlivých orgánů. 

Primitivní společnosti si vystačí s jednoduchými institucemi, kde jedinec reprezentuje různé 

druhy funkcí: např. náboţenské, vojenské, politické. Naopak více komplexní (resp. 

komplikované) společnosti vyţadují velmi specializované instituce, kde kaţdý orgán má svoji 

specifickou funkci. Autonomie je definována oddělením politické sféry od ostatních sfér. 

Politika by neměla být výsledkem zájmů pouze konkrétní sociální skupiny. Pokud je však 

politický systém méně vyvinutý, je méně odolný vůči vnějším zásahům. Do politické sféry tak 

vstupují lidé z vnějšku, kteří neprošli politickou socializací. Koherence představuje jakousi 

vnitřní soudrţnost v rámci společnosti. Ukazuje na existenci společného konsenzu (např. 

ohledně metod, řešení problémů apod.).  

 

Graf č. 3.: Míra institucionalizace podle Huningtna (zdroj Huntington, 1968, s.80). 

                                                 
8
  Modernizace, podle Huntingtona (1965, s.388-9), způsobuje masovou mobilizaci. Masová mobilizace 

znamená zvýšení politické participace. Participace odlišuje moderní politické systémy od tradičních politických 

systémů. V tradičním politickém systému jsou lide závislí na příslušnosti ke kmeni. Participace znamená, ţe 

masy, které stály mimo politiky, chtějí do ní vstoupit a ovlivňovat ji. Participace bez institucionálního základu 

degraduje do masových hnutích a nepokojů, institucionalizace bez participace zase do nepotismu (Huntington, 

1968, s.402).   
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Huntington tvrdí, ţe čím více je společnost heterogenní a komplexnější, tím více je 

potřeba rozvinout i její institucionální základnu. A právě v tom je podle autora hlavní 

problém. Politická participace roste rychleji (díky vzdělání, industrializaci, urbanizaci či 

rozvoji médií), neţ stupeň institucionalizace. Jelikoţ koloniální mocnosti odmítaly uchovat či 

rozvíjet tradiční politické instituce, nacházíme v rozvojovém světě tyto politické instituce buď 

slabé anebo ţádné. Proto společnost ani politický systém nejsou schopny se adaptovat na nové 

prostředí po vzniku nezávislosti. Pokud se tradiční instituce v zemi nenachází, podle 

Huntingtona moc uchopí charismatický vůdce, který se snaţí vyplnit vzniklou mezeru mezi 

tradičními a moderními institucemi. Jak autor dále uvádí, charismatičtí vůdcové jsou málokdy 

úspěšní v budování politických institucí. Proto se novým zdrojem legitimity stává ideologie a 

charisma. To znamená, ţe při absenci tradičních politických institucí jedině politická strana 

můţe být zdrojem autority. Jenţe, jak autor upozorňuje, právě politická strana by neměla 

poskytovat legitimitu a stabilitu politickému systému, ale měla by se adaptovat do jiţ systému 

existujícího. Politická strana by správně měla pomáhat utvářet legitimitu tradičním politickým 

institucím, ale sama by neměla být zdrojem této legitimity. Politická strana má tedy 

v rozvojových zemích a na Západě odlišný význam. Místo, aby strana reflektovala stát, stát se 

stává výtvorem strany. Místo, aby v prostředí modernizace vytvářela strana společenskou 

soudrţnost, diverzifikuje sociální síly. Příbuzenské vztahy, etnicita, náboţenství jsou 

nahrazeny novými sociálními kategoriemi, jako je příslušnost k jisté sociální třídě či jistému 

typu povolání. Pokud stát není schopen vytvořit politické instituce, není ani schopen nalézt 

společný zájem, který by populaci sjednotil, a tím vyplnil vzniklé politické vakuum. Lidé se 

pak obrací zpět k prvotní skupině (klanu, rodině, náboţenské komunitě), u které hledají 

potřebné zázemí a které propůjčují legitimitu. Tento konflikt mezi tradičními zájmy a zájmy 

moderní skupiny vede ke konfliktům mezi novými elitami a tradičními autoritami, coţ 

následně ústí v nestabilitu, násilí a pokusům o převrat. Huntington takovéto systémy nazývá 

jako „prétoriánské“ (praetorian polity; viz. obrázek č. 1) a jejich typickým rysem je malá míra 

institucionalizace a velká míra participace. Občané přímo vstupují do politiky, bez vyuţití 

politických institucí a politické socializace. To vede ke stávkám, převratům či demonstracím. 

Naopak systém, který je zaloţen na vysoké míře participace, jenţ je ale doprovázena 

rozvojem silných, více komplexních, autonomních politických institucí, Huntington nazývá 

systémem „občanským“ (civic polity; viz. obrázek č. 1). Schopnost rozvoje či úpadku 

politických institucí závisí na schopnosti absorpce, otevřenosti a stability tradičního 

politického systému. Ovšem i v rámci samotných občanských či pretoriánských systémů jsou 
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rozdíly, a to podle síly institucionalizace či participace (viz. tabulka č. 1). V „oligarchickém“ 

systému pretoriánské společnosti dominují velcí vlastníci půdy, klérus a ozbrojené skupiny. 

Společenské instituce jsou stále nediferenciované a členové vládnoucí skupiny ve své funkci 

kombinují politické, vojenské, náboţenské, sociální či ekonomické vůdcovské role. V 

takovéto společnosti neexistuje ţádný konsenzus. „Radikální pretoriánský systém“ je 

charakterizován neschopností umoţnit vstup střední třídě do politiky nebo slabostí původních 

tradičních institucí. Vzniklé politické vakuum (např. po odchodu koloniální mocnosti) se tak 

snaţí vyplnit vojenské elity. „Masový pretoriánský systém“ vzniká důsledkem vstupu 

vojenských činitelů do politiky, kteří chtějí stabilizovat politický reţim. Příčina můţe být 

dvojí: armáda buď odmítá uznat vítěze voleb anebo stávající vláda se zdá být nevyhovující. 

Systém občanské společnosti je naopak charakterizovaný převahou institucionalizace. 

Huntington nejasně odlišuje „organický“ a „liberální“ systém občanské společnosti
9
. Jasný je 

rozdíl mezi „participační občanskou“ a „masovou pretoriánskou“ společností. Obě sdílí 

vysokou participaci, avšak v rámci „masové“ společnosti je tato participace nestrukturovaná a 

nekonzistentní. Společenské skupiny vstupují do politiky podle své síly a zavádí své vlastní 

normy. „Participační“ společenské síly musí své zájmy prosadit v rámci existujících 

poltických institucí  (Huntington, 1965, 1968; Říchová, 2006, s.269-272).   

 

Obrázek č. 1.: Typologie politických reţimů (podle Huntington, 1968, s.79) 

 

                                                 
9
  Participaci Huntington členění do tří kategorií: nízká participace znamená, ţe pouze tradiční aristokracie 

a elity vstupují do politické sféry; u středí participace do politiky vstupuje i středí třída; ve vysoce participační 

společnosti do politiky vstupují i obyčejní občané (Huntington, 1968, s.78).  
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Tabulka č. 1.: Politické systémy podle Huntingtona (Huntington, 1968, s.80). 
 

 

 

 

1.4. STANOVENÍ HYPOTÉZY A VÝZKUMNÝCH OTÁZEK    

“Nejsilnější není nikdy dost silný na to, aby byl vždy 

vládcem, dokud nepřemění sílu na právo a poslušnost 

v povinnost.”  J.J.Rousseau 

 

Přestoţe Huntington nevidí souvztaţnost mezi ekonomickým a politickým vývojem a 

odděluje tyto fenomény do dvou zvláštních kategorií. Autorka záměrně a vědomě tedy chce 

s pomocí Huntingtonovy teorie objasnit příčiny ekonomického rozvoje. Souhlasí s 

Helleirnerem (1994, s.15-16) který tvrdí, ţe pokud je stát nestabilní a nekompetentní plnit 

hlavní úkoly (jako např. ochranu obyvatel, prosazování práva atd.), nemůţe mít ani příhodné 

podmínky pro podnikání, které jsou základním kamenem kaţdého ekonomického rozvoje.
10

 

K podobnému závěru došla v loňském roce i Konference OSN o obchodu a rozvoji (United 

Nations Conference on Trade and Development − UNCTAD), která ve své zprávě „Stát a 

rozvojová vláda“ (The State and Development Governance) redefinuje roli státu v rozvojové 

politice (UNCTAD, 2009). Tvrdí, ţe je nutné, aby jedinci a stát spolu komunikovali a 

vyjadřovali si navzájem své zájmy a potřeby, které se pak stanou základem pro rozvojovou 

strategii země. Nejedná se o klasický model rozvoje, ale o „bottom up“ řešení, které hledá 

                                                 
10

  Na tomto principu jsou zaloţeny například i návrhy J. Sachse, který hlavní příčinu neúspěchu afrických 

zemí vidí v ekonomické zaostalosti, resp. v malém poměru dolarů na jednotlivce. To vede podle autora k tomu, 

ţe lidé nemohou šetřit, aby pak dále utráceli a tím nastartovali ekonomiku země. Pokud by tedy zahraniční 

rozvojová pomoc „doplnila“ chybějící finance, Sachs věří, ţe Afrika by se dostala z bludného kruhu chudoby a 

nestability (Sachs, 2003).  
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moţnosti rozvoje v samotné společnosti. Pro fungování tohoto systému je nutné (slovy 

Huntingtona), aby participace odpovídala institucionalizaci systému.   

**** 

Autorka chce v předkládané práci zjistit, příčiny (úspěšného či neúspěšného) 

ekonomického rozvoje. Rozhodla se pro objasnění této otázky aplikovat teorii S. Huntigntona. 

Práce proto bude zkoumat následující hypotézu s pomocí výzkumných otázek:     

 

Hypotéza:  Ekonomický rozvoj je determinován stupněm vlády. 

 

Otázka 1:  Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie důsledkem stavu tradičních 

předkoloniálních institucí? 

 

Otázka 2:  Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie důsledkem schopnosti adaptace 

tradičních institucí na moderní politické prostředí?  

 

Otázka 3:  Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie důsledkem stupně institucionalizace? 

 

Otázka 4: Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie závislý od poměru institucionalizace 

a participace? 
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2. CASE STUDY: BOTSWANA A NIGÉRIE 

 
 

2.1. BOTSWANA   

„Ten nejhorší začátek, jaký si umíte představit.“ 

(Acemoglu et. al, 2001, s.17) 
 

2.1.1. Předkoloniální a koloniální období 

 Přestoţe se dlouho věřilo, ţe Botswana je etnicky homogenní, dnešní výzkumy 

ukazují, ţe opak je pravdou. Menší kmeny obývající současné území Botswany v průběhu 

předkoloniální historie padly (ať jiţ dobrovolně či nikoli) pod správu dominantního etnika 

Tswana. Proto se dnes v Botswaně nachází jednak zástupci tswanských kmenů, ale i kmenů 

jiných, menšinových. Autoři nejsou jednotní ohledně toho, jak moc je dnešní botswanská 

společnost homogenní. Obecně se předpokládá, ţe tswanské kmeny tvoří okolo 79 % obyvatel 

(např. CIA Factbook, 2010). Ovšem někteří odborníci odhadují i mnohem větší zastoupení ne-

tswanských kmenů (Makgala, 2009, s.227), které dodnes nedosáhly uznání
11

 (viz. více Nyati-

Ramahobo, 2008).    

 Je zajímavé, ţe botswanské kmeny se dostaly pod koloniální správu dobrovolně, na 

základě vlastní ţádosti. Jako důvod se uvádí potřeba ochrany před rozsáhlými migracemi 

obyvatel a expandujícím Zulském království. Tyto střety (především s migrujícími Búry) byly 

však pro další vývoj Botswany velmi podstatné, neboť přítomnost společného nepřítele místní 

kmeny sjednotila. Tím se vytvořily základy toho, co v roce 1966 vykrystalizovalo do podoby 

nezávislé Botswany (Acemoglu et. al, 2001, s.9-11).        

 Vlivem tzv. velkého treku Búrú došlo i k interakci s Brity. Ještě neţ velký trek začal, 

vydal se Sechele (představitel kmene Bakwena) v roce 1853 do Kapska poţádat Brity o 

ochranu. Britové tento poţadavek ignorovali, protoţe pro ně toto území nebylo prozatím 

zajímavé. Situace se změnila aţ v letech 1867-1885 s objevením diamantů a zlata v Kimberly 

                                                 
11

  Proto autorka v práci bude pouţívat dva různé pojmy: „tswanské“ kmeny, které dosáhly legitimního 

uznání Velkou Británií a dodnes tvoří privilegovanou skupinu obyvatel, a „botswanské“ kmeny, tedy všechny 

kmeny sídlící na území dnešní Botswany.  
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a Witwatrsrandu, a kdyţ Německo anektovalo jihozápadní části Afriky. Tím se pro Brity 

území dnešní Botswany stalo strategicky důleţité, neboť tvořilo nárazníkovou zónu mezi 

nimi, Němci a Búry. V roce 1885 bylo vyhlášeno Britské Bečuánsko a Protektorát Bečuánsko. 

Britské Bečuánsko je dnes součástí Jihoafrické republiky, proto mu nebudeme dál věnovat 

pozornost. Po vyhlášení Protektorátu Bečuánsko se nad územím snaţil získat vliv Cecil 

Rhodes. Ve snaze zabránit těmto úmyslům se v roce 1895 vydali tři představitelé tswanských 

kmenů do Británie přesvědčit královnu Viktorii, aby v Protektorátu ustanovila nepřímou 

správu. Mise byla úspěšná a znovu ukázala, ţe botswanské kmeny jsou schopny se v případě 

potřeby sjednotit (Acemoglu et. al, 2001, s12-13). 

 Britové oblast Protektorátu spravovali nepřímo z Megfikingu, a přenechali politickou 

moc tradičním vůdcům, čímţ přetrvala tradiční politická struktura (Tiruneh, 2004, s.17). Na 

území Protektorátu se nacházely různé kmeny, z nichţ kaţdý měl svůj vlastní tradiční 

politický systém (Somolekae, 1998, s.4). Akademici však zmiňují jen ten tswanský, který je 

ojedinělým úkazem v africké historii. Je zaloţen na tzv. kgotle, neboli tradičních lidových 

shromáţděních. Původně se jednalo o nástroj vůdce ke kontrole obyvatelstva a její funkce 

byla pouze poradní. Účastnit se mohli pouze nejdůleţitější muţi z kmene (Good, 1992, s.70), 

avšak postupně se z kgotly stalo vlivné shromáţdění tswanských elit. V průběhu Protektorátu 

členové kgotly zasedali i na formální úrovni v rámci Afrického poradního výboru (African 

Advisory Council) nebo Regionálního výboru (Local Council Proclamation; Pikard, 1966, 

s.1-66). Kgotla neztratila svůj účel ani dnes, jen byla do jisté míry „liberalizována“. Změnilo 

se osazenstvo (dnes zde mohou vystupovat ţeny i prostí občané), a také účel kgotly. 

V současnosti slouţí především k diskuzím ohledně rozvojových plánů navrhnutých vládou. 

Ministři, státní úředníci i členové parlamentu mohou poţádat tradiční autority ke svolání 

kgotly, aby informovali občany o rozvojových programech i asistenční pomoci (Comma 

Serema, 2002, s.4).  

Přestoţe v kgotle vidí autoři předobraz demokracie, o důleţitých problémech nejprve 

rozhoduje vůdce a elity, a aţ poté se předloţí fóru. Opozice má ve skutečnosti jen malou 

moţnost vyjádřit svůj názor. Molutsiho a Holmse (1990, s.325-6) se domnívají, ţe kgotla je 

spíše místem, kde se elity snaţí pro své vytvořené návrhy najít podporu regionálních vůdců, 

neţ místem, kde by se obyčejní lidé vyjadřovali k aktuálním problémům společenství. 

Participace obyčejných lidí tak není vysoká ani dnes.         

 Britové do protektorátní politiky příliš nezasahovali, přesto došlo v průběhu 

koloniálního období k několika malým změnám v sociální struktuře. Nejvýznamnější změnou 
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bylo zmíněné upřednostnění 8 tswanských kmenů
12

 před ostatními 38 kmeny v rámci tzv. 

Náčelnického zákona (Chieftainship Act) v roce 1933 (Nyamnjoh, 2004). Ať Tswanové 

představují jakkoli velkou část obyvatelstva, jejich dominance a s ní související diskriminace 

menšin se přenesla i do nezávislé Botswanské republiky (Nyati-Ramahobo, 2008). Dalším 

faktorem, který ovlivnil sociální strukturu botswanské společnosti, bylo „zmrazení“ 

existujících mocenských vazeb v rámci Protektorátu. Původně byla předkoloniální Botswana 

rozdělena do několika autonomních skupin v jejichţ čele stál král (neboli kgosi, nejbohatší 

muţ). Vláda se předávala podle dědického práva vţdy nejstaršímu synovi z prvního 

manţelství. O královu moc mohli usilovat i ostatní příslušníci královského rodu, avšak pokud 

neuspěli, museli skupinu opustit. Zakládali si nové skupiny, coţ vedlo k rozptylu obyvatel na 

území dnešní Botswany. Vyhlášením Protektorátu se existující mocenské vazby 

zakonzervovaly. Nově, pokud chtěl někdo nahradit krále, musel mít i svolení koloniální 

mocnosti, čímţ se moc centralizovala. Skupiny se také začaly vůči sobě vymezovat, čímţ 

došlo k rozvinutí kmenové identity (Samatar, 1997, s.688-90). Další změnou, kterou Britové 

přinesli do Botswany, bylo prohloubení rozdílů mezi severem a jihem (Makgala, 2009, s.229-

30). V roce 1919 byla  ustanovena vláda Národního pozorovacího výboru (Native Advisory 

Council), která měla reprezentovat fórum pro tradiční (i kdyţ jen tswanské) vůdce, koloniální 

komisaře a koloniální vládní úředníky. Ti měli projednávat otázky týkající se zájmů kmene. 

Jednání se zúčastnili zástupci jiţního Protektorátu, avšak severní kmeny nebyly přítomny.
13

  

 

                                                 
12

  Britové uznali pouze 8 hlavních kmenů (Barolong, Bakwena, Bangwaketse, Balete, Bakgatla, Batlokwa, 

Bangwato a Batawana). 
13

  Dalším faktorem, který ovlivnil vývoj v Protektorátu, bylo koloniální zavedení výběru daní. To vedlo 

k velké migraci a zapříčinilo, ţe dnes ţije více Botswaňanů na území Jihoafrické republiky, neţ v Botswaně 

samé. Přestoţe koloniální systém ovlivnil sociální strukturu Protektorátu Bečuánska, soukromé vlastnictví 

dobytka na individuálním základě přetrvalo, čímţ se v zemi zachovala existence vlastnického práva (Good, 

1992, s.69-72),  
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Obrázek č. 2.: Mapa Bečuánska v koloniální éře (zdroj Samatar, 1997, s.691).   

 

2.1.2. Cesta k samostatnosti  

V průběhu druhé světové války naděje na uchování koloniálního impéria slábly – 

nejen u Britů, ale i u dalších evropských mocností. V roce 1960 vznikl Legislativní výbor a ve 

stejné době vznikla i první politická strana – Lidová strana Balúčistánu (později 

přejmenovaná na Lidovou stranu Botswany – the Botswana People‟s Party – BPP).  BPP 

přijala velmi radikální rétoriku proti koloniální vládě, která byla inspirována anti-koloniálním 

bojem Jiţní Afriky. Voličskou základnou BPP bylo městské obyvatelstvo a dělníci, coţ v té 

době byl omezený okruh voličů. Reakcí na BPP vznikla pod vedením Seretse Khamy 

Demokratická strana Balúčistánu (opět po samostatnosti přejmenovaná na Demokratickou 

stranu Botswany – the Botswana Democratic Party – BDP).  

Seretsa Khama je významnou osobností botswanských dějin. Jeho strana BDP chtěla 

zaujmout nejen vzdělané elity, učitele, státní úřadníky, ale i tradiční vůdce. Khama se snaţil 

překonat vzniklou mezeru mezi modernitou a tradicí, neboť byl vůdcem největšího 

tswanského kmene (Bangwato, sídlícím v Centrálním distriktu), a zároveň získal západní 

(britské) vzdělání. Zasazoval se, aby tradiční zvyky byly zachovány. Proto BDP od vzniku 

nezávislosti vyhrává kaţdé volby (Acemoglu et. al, 2001, s.13-15). Někteří autoři se 

domnívají (Makgala, 2009, s.230-1), ţe právě Seretse Khama svou prozíravostí vytvořil 
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jednotu a stabilitu státu.
14

 Přestoţe strana měla podporu tradičních vůdců,  Khama chtěl od 

počátku vybudovat silný centralistický stát bez jejich dominantního postavení. Proto Khama 

zajistil, aby se vzniklá horní komora parlamentu (House of Chiefs, ve které mají tswanské, 

avšak nikoli všechny botswanské, kmeny zastoupení) stala spíše rétorickým klubem, neţ 

skutečným legislativním orgánem. Dokonce si jako prezident vyhradil právo v případě 

potřeby odvolat člena komory (Acemoglu et. al, 2001, s.16-17).   

 Přechod od koloniální správy k samostatnosti proběhl v Botswaně de facto bez 

problémů. Nové elity si uvědomovaly problémy, které s sebou nese modernizace, a proto se 

snaţily začlenit tradiční instituce do moderního politického systému.   

 

2.1.1.3. Samostatnost 

Picard (1966) si všímá vlivů z předkoloniálního i koloniálního období na samostatnou 

Botswanskou republiku, neboť tradiční politický systém stále v mnoha směrech ovlivňuje 

současnou politickou situaci. Existuje návaznost mezi dnešní politickou a administrativní 

elitou a předkoloniálními tradičními vůdci (i kdyţ pouze tswanskými). Dodnes například ve 

vysokých pozicích v rámci parlamentu zasedají movití občané pocházející z tradiční elity. 

V předkoloniální botswanské společnosti existoval tradiční proces, kterým se měnil vůdce 

kmene. V Botswaně se tedy přirozeně vyvinul systém, který se po vzniku samostatnosti pouze 

modernizoval. Seretse Khama se oproti jiným africkým vládcům dostal k moci s podporou 

tradičních vůdců a elit, a zároveň ke svému zvolení vyuţil moderní prvek národních voleb 

(čímţ transformoval tradiční způsob volby). Dokázal tím úspěšně modernizovat botswanskou 

politickou sféru. To znamená, ţe tradiční segmenty politického systému, především jeho elity, 

se dokázaly vhodně adaptovat na nové prostředí.  

Kdyţ Botswana vznikla jako nezávislý stát, byla jednou z nejchudších zemí na světě, 

na jejímţ území se nacházely jen dvě základní školy, které nabízely pětileté vzdělání.  Pouze 

80 botswanských dětí navštěvovalo poslední ročník těchto škol. Země měla nevzdělané 

obyvatelstvo, minimální infrastrukturu a špatné zemědělství. Zlom nastal s objevením 

                                                 
14

  Good (1992, s.72) dodává, ţe od momentu, kdy v roce 1962 BDP vznikla, se jednalo o vládní stranu, 

která si udrţela monopol moci i zdroje nerostného bohatství i po dosaţení nezávislosti. Dokonce tvrdí, ţe zde 

existovala jakási nepsaná koalice mezi BDP a britskými úřady, která podporovala Seretse Khamu a pomáhala 

mu šířit politickou agendu mezi širší vrstvy obyvatel. To dokazuje i fakt, ţe dostával finanční pomoc od 

evropské komunity. Khama byl také vhodným kandidátem pro Brity, neboť jeho vize samostatného státu chtěla 

adaptovat britský většinový volební systém, kde „vítěz bere vše“. 
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diamantových loţisek v 70. letech (do té doby bylo největší exportní surovinou hovězí 

maso).
15

 Od doby objevení diamantů proţívá botswanská ekonomika neuvěřitelný vzestup. 

V roce 1991 dosáhl příjem na hlavu aţ 3000 $ (proti roku 1966 kdy byl příjem 60 $).  

Přestoţe od roku 1966 v zemi vládne pouze BDP, nebyly zaznamenány známky 

zmanipulovatelnosti voleb (Tsie, 1996, s.599). Prezident Khama vládl aţ do své smrti, a i 

v současnosti se těší velké autoritě. V jeho odkazu pokračuje syn Ian Khama,
16

 který byl 

v roce 2008 zvolen prezidentem.
17

 Přestoţe botswanský systém je oficiálně systémem 

parlamentním, prezident má silné postavení, srovnatelné s prezidentským systémem.
18

  

  

2.1.3.1.  Rozvojový plán  

Odborníci se shodují (viz např. Tiruneh, 2004), ţe za úspěšným rozvojem Botswany 

stojí i jasná pro-rozvojová politika vedení státu. Khama a jeho nástupce Quett Masire 

(obdivovaný za své detailní ekonomické znalosti) zformulovali a realizovali rozvojovou 

politiku, která dovedla zemi k ekonomickému úspěchu (Good, 1992, s.69-75).  Jiţ koloniální 

éra podporovala kapitalistický rozvoj, který z tradiční rolnické elity vytvořil novou střední 

třídu (Tsie, 1996, s.599-602). Přestoţe botswanská ekonomika je dodnes závislá na 

zemědělství a vývozu diamantů (Good, 1992, s.75), vláda jasně nastavila pro-podnikatelský 

kurz. Investice tvoří 20-30 % HDP a dochází k výraznému investování do lidského kapitálu 

(Acemoglu et. al, 2001, s.20). Botswana ukázala velkou zdatnost v negociacích (z historie 

připomeňme cestu tří vůdců do Londýna v roce 1895), coţ se ukázalo být velkou devizou 

botswanské politiky, především při jednání s těţařskými firmami či Evropským 

hospodářským společenstvím. V roce 1975 získala Botswana 50 % podíl na profitu 

z diamantů. Vývoz diamantů představuje dodnes 80 % zisku z celkového národního exportu 

(Good, 1992, s.75-89).  

Vládní rozvojový plán kladl důraz na soukromý sektor. Politické elity chápaly, ţe 

diamantové bohatství není neomezené. Po vyhlášení nezávislosti byly zrušeny cenové stropy, 

obchodní a průmyslové licence byly velmi lehce dostupné a městská trţní práva byla 

                                                 
15

  Botswana si jako jediná africká země vyjednala smlouvu s Evropským společenstvím o dovozu 

hovězího masa, coţ vytvořilo stabilizační prvek pro případy turbulencí na trhu s diamanty.  
16

  Ian Khama byl původně velitelem armády, a aţ poté, co odešel do důchodu, převzal svoji roli kgosiho 

v rámci kmene Bangwato a převzal i roli lídra strany BDP (Lucas, 2008).  
17

  V letech 1980-1988 vládl Quett Masirem, po kterém nastoupil Festus Mogaem. Ten setrval ve funkci do 

roku 2008, kdy ho vystřídal Ian Khama. 
18

   Prezident v Botswaně není volený přímo lidem, ale členy parlamentu. Přesto má prezident v systému 

velké pravomoci a jeho moc není zásadně omezena. Prezident má tedy velmi silné postavení a je ústředním 

činitelem veškeré vládní aktivity (Good, 1999). 
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liberalizována (Acemoglu et. al, 2001, s. 19). Zrušily se diskriminační opatření v komerční 

sféře a místním farmářům a podnikatelům se poskytovaly úvěry a potřebný servis. 

Podporovaly se zahraniční investice a podniky formou finanční asistence. Vláda vytvořila 

odbory a organizace sdruţující zaměstnavatele (např. Botswanská konfederace obchodu, 

průmyslu a zaměstnanců), a mohlo by se zdát, ţe podporuje tripartitu země. Ale realita je jiná. 

Botswana bývá terčem kritiky kvůli nízkým minimálním mzdám. Dělnická či zaměstnanecká 

hnutí byla vţdy malá a neměla efektivní vedení, i díky nastavení současného zákonodárství. 

To staví právní překáţky v práci předákům odborových hnutí a neumoţňuje lidem vyjádřit 

svůj názor demonstrací či stávkou (coţ dokumentuje i fakt, ţe vláda od roku 1966 

nelegalizovala ţádný lidový protest). Proto má vládní BDP malou podporu v řadách 

obyčejných pracujících ve městech či u chudých rolníků. Neutěšená sociální situace vede 

k radikalizaci pracující třídy, a od roku 1991 proběhlo mnoho stávek a protestů proti vládní 

politice (Tsie, 1996, s.606-608).  

  Je vidět, ţe situace není přijatelná pro všechny vrstvy společnosti. Obliba BDP je 

vysoká pouze u bohatých rolníků, kteří zasedají v Pozemková radě (Land Boards), jeţ 

rozhoduje o alokaci půdy tradičním vůdcům kmene. Chudší obyvatelé s BDP tolik 

nesympatizují. Pokud ano, je to v důsledku vládou poskytované rozvojové pomoci (např. 

Rychlý rozvojový program venkova, Rozvojový program pro orné oblasti a pod). Za podpory 

těchto programů byly postaveny nové školy, nemocnice, cesty, vyhloubeny studny a byly 

nabízeny zdarma různé zemědělské produkty (Tsie, 1996, s.602-606). Přestoţe vláda 

nepropaguje sociální politiku, byla část výnosů z diamantů tímto způsobem redistribuována. 

Avšak − jak poukazují Good (1992, s.77) či Boehm (1990, 385) − tyto programy byly 

spuštěny před volbami a měly zajistit volební vítězství vládní BDP. Taylor (2003, s.72) ještě 

dodává, ţe realizace těchto projektů byla výhodná i pro rolnickou elitu zastoupenou v Radě 

(která pro své podnikatelské aktivity potřebuje mít vybudovanou infrastrukturu). Přesto poměr 

veřejných výdajů k HDP patří k největším v Africe, a od roku 1966 se zvyšuje (Danevad, 

1995, s.388-395).  

  Botswanská ekonomika tvořena ve znamení deregulace a liberalizace má tedy dvojí 

charakter. Na jedné straně posílila soukromý sektor, na druhé straně má negativní dopady na 

obyvatelstvo. Giniho koeficient
19

 distribuce příjmů dosahuje vysoké hodnoty 0,7287 (Good, 

                                                 
19

  Giniho koeficient se vyuţívá v ekonomii na poměřování rozloţení bohatství a důchodů ve společnosti. 

Rozmezí koeficientu se pohybuje mezi 0 aţ 1, a čím je číslo bliţší 1, tím více se jedná o nerovnoměrnou 

distribuci statků ve společnosti. V Botswaně přes zmíněné rozvojové programy v 90. letech vyrábělo 50 % 

farmářů pouhých 10 % produkce, zatímco 20 % farmářů produkovalo aţ 60 %. Chudým farářům nebyla 
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1992, s.78-94). Po 30. letech nezávislosti a ekonomického růstu se aţ 47 % obyvatel stále 

nachází pod hranicí chudoby (Taylor, 2003, s.82).  

 

2.1.3.2.  Demokracie v Botswaně  

Odborníci nejsou jednotní nejen ohledně skutečného sloţení obyvatelstva, ale ani 

ohledně klasifikace botswanského reţimu. Někteří se domnívají, ţe Botswana je státem jedné 

strany – hovoří se dokonce o „liberálním autoritářství“ (např. Taylor, 2003; Good, 1999), jiní 

tvrdí, ţe se jedná o demokracii s multipartismem (např. Tiruneh, 2004; Acemoglu et. al, 

2001).  

 V Botswaně sice existují i opoziční strany, ale ty jsou slabé a postrádají jak vůdčí 

osobnosti, tak i alternativní politiku k té vládní. Tyto strany
20

 mají silnou regionální podporu 

zaloţenou na identifikaci s příslušným kmenem, a proto nejsou schopny zaujmout širší vrstvy 

obyvatelstva (Molutsi&Holm, 1990, s.333). Hlavní opoziční stranou je dnes Botswanská 

národní fronta (Botswana National Front – BNF), která získává popularitu sociálním a 

nacionálním programem, který apeluje na chudší vrstvy obyvatelstva (Good, 1992, s.87-8). 

BPP zase slibuje vytvoření socialistické, pan-africké Botswany. Nekoncepčnost opozice 

nabízí jen malou koherentní alternativní politiku. V roce 1994 dosáhla BNF svého největšího 

volebního úspěchu, kdy získala přes 37 % hlasů, coţ ji vyneslo 13 ze 40 křesel v parlamentu. 

Takového úspěchu nedosáhla ţádná jiná strana. I kdyţ opoziční strany volí přes třetina 

elektorátu, jejich zastoupení v parlamentu je nízké (viz. graf č.4; Tsie, 1996; Taylor, 2003). Je 

to dáno většinovým systémem, a také neschopností opozice se sjednotit a kandidovat 

společně. Takto musí konkurovat nejen vládní straně (která má ve svých rukou např. média i 

lepší financování),
21

 ale i ostatním opozičním stranám (Danevad, 1995, s.399).  

                                                                                                                                                         
poskytována ţádná pomoc, zmíněné rozvojové programy byly zaměřeny na středně movité aţ movité rolníky. 

Tato nerovnost se netýkala pouze rolnictva. Zatímco 70 % populace si rozdělovala necelých 17 % národního 

příjmu, necelých 20 % populace si z něj bralo aţ 70 % (Good, 1992). 
20

  Jmenujeme alespoň Botswanskou národní frontu (Botswana National Front – BNF), Stranu 

botswanského kongresu (Botswana Congress Party – BCP), Botswanské alianční hnutí (Botswana Alliance 

Movement), Všelidovou botswanskou stranu (Botswana People's Party – BPP), Botswanskou nezávislou stranu 

(Botswana Independence Party– BIP) či Nezávislé (Independent).  
21  Stát strany finančně nedotuje, takţe šanci na alternativní financování má pouze vládní BDP, neboť má 

nejvyšší pravděpodobnost, ţe si své postavení udrţí. I proto je těţké pro opozici být akceschopnější a přitáhnout 

vůdčí osobnosti (Taylor, 2003, s.74-5). 
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Graf č. 4.: Zastoupení stran v dolní komoře parlamentu (zdroj African Elections Database, 

2006). 

  

Je zajímavé, ţe Khama místo toho, aby ostatní opoziční strany zakázal, dokázal 

multipartismus vyuţít ve svůj prospěch. Za prvé, pokud někteří příznivci opozice získali 

velkou popularitu, Khama si je vţdy dokázal naklonit na svoji stranu.
22

 Tyto politické 

„hrátky“ dokázaly umlčet případnou vlivnou opozici (Good, 1992, s.88). Za druhé, 

neotřesitelné postavení BDP zaručuje i zmíněná rozvojová  politika, která je prováděna na 

pětileté bázi, stejně jako volby. Proto můţe vládní BDP nabídnout ekonomické výhody 

tradičním vůdcům, kteří jí na oplátku zajistí podporu obyvatel (Danevad, 1995, s.398).  

 

2.1.3.3. Botswanská společnost  

Akademici se shodují (např. Molutsi&Holm, 1990), ţe botswanská občanská 

společnost
23

 je velmi slabá. Místo, aby instituce odpovídaly participaci obyvatel, zdá se, ţe 

vláda uměle sniţuje mobilizovanost občanů. Stát dokonce aktivně eliminuje všechny 

organizace, které by občanskou participaci podpořily (Taylor, 2003, s.79-80).    

  Pokud se zdůrazňuje stabilita Botswany a její velmi dobrý lidsko-právní index, 

opomíjí se skutečnost, ţe v Botswaně dochází k diskriminaci minoritních kmenů. Mediálně je 

neznámější případ kmene Basarwa (nazývaným také jako San či Křováci), kteří ţijí po 

generace tradičním způsobem ţivota. Botswanská vláda tyto obyvatele pouště Kalahari 

                                                 
22

  Například Linchwe II Bakgatla, podporoval opoziční BPP dokud se nestal v 60. letech ambasadorem 

v USA a tak svoji podporu přenesl na BDP. Daniel Kwele, který kandidoval na prezidenta za BNF se stal 

speciálně nominovaným poslancem parlamentu a poté asistentem ministra. 
23

  V politologické literatuře existuje mnoho definic občanské společnosti. Zde budeme za občanskou 

společnost chápat tu, kterou tvoří organizace sdruţující se na dobrovolné bázi  a nejsou organizovány státem 

(Molutsi, 1995, s.5 in Somolekae, 1998, s.9).  
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vysidluje do táborů, které neposkytují vhodné sociální zázemí, a proto dochází k jejich 

radikalizaci. Cílem vlády je v uvolněných rezervacích vytvořit populární turistické destinace 

či zde těţit diamanty (Good, 1992, s.82). Organizace pro lidská práva obviňují vládu z 

porušování lidských práv (Taylor, 2003, s.83-85). Objevují se i případy únosů, bití či mučení 

(Survival, n.d.). Na kritiku vláda reaguje pouze slovy, ţe Křováci ţijí na území rezervace 

neoprávněně a ţe dělá jen to, co povaţuje za nejlepší pro své občany (BBC, 2002). Případem 

se zabývá i Vysoký komisař pro uprchlíky (UNHCR, 2008).  

 Podle mezinárodní organizace Minority Rights Group International se diskriminace 

netýká jen kmene Basarwa, ale celých 60 % (někteří dokonce hovoří o 90 %) obyvatel (Nyati-

Ramahobo, 2008). Tato diskriminační politika má své kořeny v koloniálním období. Dalších 

38 kmenů se dodnes nedomohlo kulturního či jazykového uznání vládou. Tyto kmeny tak 

nemohlou zasedat v horní komoře parlamentu, kde se řeší otázky rozvojové či regionální 

politiky. V roce 2001 se kmeni Bayei podařilo vyhrát soudní spor ohledně diskriminační 

politiky, avšak situace se nezlepšila. Reformovaná komora má nově 15 zástupců. Tuto 

reformu nepřijala většina minoritních kmenů a provedené změny vnímají jako nedostatečné 

(Nyamnjoh, 2003). Navíc, právě těchto kmenů se nejvíce dotýká chudoba. Důvodem je i to, 

ţe národními a úředními jazyky jsou angličtina a setswana, a dalších 26 jazyků není povoleno 

uţívat ve veřejné sféře. Školy tedy automaticky počítají s jejich znalostí, coţ  znevýhodňuje 

děti z menšinových kmenů, mezi kterými panuje největší negramotnost (Nyati-Ramahobo, 

2008, s.4-5).      

 

Obrázek č. 3.: Distrikty v Botswaně (zdroj MapofWorld, n.d.) 
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2.1.4.  Komunikace vlády se společností  

 

V roce 2005 přednesl prezident Mogea na Sussexské univerzitě projev, ve kterém řekl, 

ţe „Botswana je nerasistický stát s multipartismem a demokratickou ústavou,  která zaručuje 

svobodu slova“. Někteří autoři s tímto výrokem nesouhlasí (např. Taylor, 2006), neboť vláda 

kontroluje hlavní média jako Daily News či Radio Botswana. Navíc, např. zákon o národní 

bezpečnosti z roku 1986 dává vládě represivní moc omezit svobodu projevu a umoţňuje 

uloţit trest odnětí svobody aţ na 25 let. Přestoţe existuje i několik soukromých periodik 

(která např. v minulosti upozornila na korupci politiků), jejich počet je nedostatečný, stejně 

jako jejich investigativní novinářská činnost (Molutsi&Holm, 1990, s. 352).
24

  

  Rozvojový svět, zdá se, je nestabilní kvůli rozporům v rámci nově vzniklé 

pluralistické společnosti. V Botswaně se, podle Molutsiho a Holma (1990), pluralistická 

společnost teprve začíná vytvářet jako reakce na vládní korporátní a autoritářské praktiky. 

Tvorba politiky je stále dílem úzké skupiny jedinců kolem prezidenta. Participace obyvatel je 

velmi omezená, vláda kontroluje téměř všechny odborové, zaměstnanecké organizace i 

masmédia. Občanská společnost nedospěla tak daleko, aby se sama organizovala, čemuţ 

přispívají i právní překáţky. Kgotla i ostatní tradiční kanály komunikace mezi společností a 

elitou, jsou vyuţívány k tomu, aby vláda měla moţnost představit svůj návrh a našla pro něj 

podporu. Politika není otevřena obyčejným lidem, naopak je uzavřeným elitním krouţkem, do 

něhoţ má přístup jen malá skupina obyvatel. Část občanů nadále volí podle svých tradičních 

vazeb ke kmeni, nikoli podle svého ekonomického zájmu. Stranická opozice je slabá a můţe 

se mobilizovat pouze na regionální úrovni, která nemá ve většinovém systému šanci na 

úspěch (Molutsi&Holm, 1990).  

Přes všechna omezení, kterým čelí kmenoví vůdci, jejich vliv a síla na komunální 

úrovni je stále nezpochybnitelná. Proto vláda (i kdyţ konzultace na kgotle vyuţívá v malé 

míře) musí do svých plánů zahrnout zájmy tradičních elit, které ji za to zaručují podporu při 

volbách. Propojenost mezi tradičními vůdci a vládou dokazují i moderní instituce, které se 

specializují na rozvoj venkova. Jedná se např. o Výbor rozvoje venkova (Village 

                                                 
24

  Jako příklad netolerance kritiky můţe poslouţit vyhoštění Kennetha Gooda, předního botswanského 

politologa. Jeho vyhoštění podepsal sám prezident jen pár hodin před zmíněným projevem na univerzitě. O díla 

Kennetha Gooda se opírá i tato práce. Autor jako jeden z mála akademiků ve svých pracích upozorňuje i na 

temné stránky botswanského ekonomického zázraku (BBC, 2005). Jak se o své situaci vyjádřil sám 

pětasedmdesátiletý Good: „(Vláda) by měla vysvětlit, čím jsem národu hrozbou. Vypadá to, ţe jsem hrozba 

kvůli tomu co jsem řekl a co jsem napsal. Jak můţe kritika prezidenta ohrozit mír a pokoj v Botswaně?“ (Taylor, 

2006, s.106).     
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Development Committee – VDC),
25

 který byl ustanoven prezidentským dekretem z roku 1968 

jako základní institucionální rámec pro implementaci rozvojových plánů. Výbor se skládá 

z 10 členů volených na dikgotlách, jeţ zodpovídají za rozvojové projekty a informovanost 

zastupitelů a tradičních lídrů (Comma Serema, 2002).  

Participace obyvatel je malá, přesto jiţ v 60. letech vznikly nové komunikační kanály 

v rámci společnosti. Jedná se tzv. náměstí míru („freedom squeres“), která slouţí jako 

katalyzátor stranického boje. Zde se opoziční strany snaţí zaujmout své voliče a informovat o 

aktivitách své strany. Dalším komunikačním prostředkem mezi elitami a občany jsou tzv. 

primárky. Jedná se o událost, která svým dosahem ovlivňuje uţší okruh občanů, neboť pouze 

členové strany vybírají a rozhodují o stranických kandidátech pro očekávané volby. Širší 

společnost je z politické debaty opět vyloučena (Somolekae, 1998).  

 

 

2.1.5. Ukázka způsobu vládnutí v oblasti surovinových nalezišť 

(diamantová oblast Jwaneng) 

Botswanský ekonomický zázrak je jistě zásluhou objevení diamantů na počátku 70. 

let. Podle Dunninga (2005) k úspěchu přispěla i struktura diamantového trhu a neobvykle 

dobrý vztah mezi botswanskou vládou a nadnárodním investorem De Beers.
26

 Mezinárodní 

těţařské firmy začaly monitorovat území ještě v 50. letech. Je tedy pravděpodobné, ţe Khama 

věděl o diamantových nalezištích ještě před nezávislostí. Přesto byl ochoten (i jako 

představitel kmene Bangwato, na jejichţ území se diamanty nachází) vydat v roce 1967 zákon 

o těţbě, který nerostné suroviny dal do vlastnictví státu a nikoli kmene. Navíc, vláda dokázala 

v roce 1974  zvýšit svůj podíl (z 50 % na celých 75 %) z těţby při otevření dolu v Lelthakane 

(viz obrázek č. 4 − jedná se o loţisko BK 11). Ale aţ objevením diamantů v Jwaneng v roce 

1977 se stala Botswana jedním z největších producentů diamantů na světě (Dunning, 2005, 

s.451-463).     

         

                                                 
25

  Mezi další instituce patří např. Village Health Committee, Patente Teachers Association, Village 

Literacy Committee, Village Extension Team aj.   
26

  Diamantový trh je velmi neprůhledný, přesto je jasné, ţe De Beers kontroluje značnou část světového 

trhu s diamanty prostřednictvím Centrálního prodejního úřadu (Central Selling Office). Centrální úřad kontroluje 

aţ 80 % obchodu s nezpracovanými diamanty. 
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Obrázek č. 4.: Loţiska diamantů v Botswaně (zdroj Firestonediamonds, n.d.)   

 

V 90. letech měla společnost De Beers několik skandálů ohledně nakupování tzv. 

„krvavých diamantů“ v afrických zemích (především v Angole). De Beers poté změnila svůj 

obchodní model (díky tlaku OSN a mezinárodních neziskových organizací) a podílela se na 

přijetí mezinárodního certifikovaného systému v rámci Kimberleyského procesu, který 

pomáhá sledovat cestu diamantů z dolu na trh a zabraňuje tím financovat aktivity 

secesionistických a teroristických hnutích (Vaďura, 2009, s.37).  Firma De Beers začala ctít 

sociální zodpovědnost jak vůči prostředí, tak vůči lidem, kterých se těţba dotýká. Konkrétně 

těţební důl v Jwaneng, získal prestiţní certifikát ISO 14001 (zaručuje dodrţování 

mezinárodních enviromentálních standardů) a Akreditační systém pro bezpečnost a ochranu 

zdraví 18001 (zaručuje vysoké sociální standarty dělníkům; De Beers, n.d.).  

Situace v oblasti těţebního dolu Jwanengu se zdá být uspokojivá i pro obyvatele 

nedalekého města. Firma nejenţe zachovala přilehlou přírodní rezervaci, ale poskytuje také 

finanční pomoc zmíněnému městu. Podle dostupných informací důl sponzoroval např. 

vyvrtání vodní studny, vybudování sirotčího centra, vybavení městských škol a 

mládeţnických center počítači atd. De Beers také sponzorovala výstavbu i provoz místní 

nemocnice (De Beers, n.d.), pomáhá vládě financovat kampaně a projekty zamířené na řešení 

pandemie HIV/AIDS. Zástupci ve firmě jsou Afričané vyškolení firmou (Nocera, 2008) .  

Ovšem s firmou De Beers je spojeno mnoho skandálů, např. ohledně vyhoštění kmene 

Křováků (Mueller, 2005; Telegraph, 2005). Avšak firma i vláda odmítá jakékoli spojení mezi 

vyhoštěním kmene a případnou těţbou diamantů na území, které obývali (Leithead, 2003).  
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2. 2. NIGÉRIE 

"V Nigérii existují prý jen dvě strany – NPN a armáda." 

     (Klíma, 2003, s.100) 

 

2.2.1.  Předkoloniální a koloniální období  

 Pokud vývoj Nigérie v koloniálním období srovnáme s vývojem Botswany, zjistíme, 

ţe zásahy Britů v oblasti dnešní Nigérie měly mnohem zásadnější charakter. Z nigerijských 

zátok Biafry a Beninu dováţeli Britové aţ 40 % svých otroků. Afrika silně pociťovala 

důsledky obchodu s otroky, neboť z ní byla deportována významná pracovní síla. Obchod 

s otroky také zostřoval napětí mezi jednotlivými etniky, „…otrokářství vnášelo do Afriky 

demoralizaci, zištnost a animozitu“ (Klíma, 2003, s.15). 

Britové se dlouhou dobu neodvaţovali prozkoumávat vnitrokontinentální zákoutí 

Nigérie, neboť se obávali nemilosrdných Afričanů, nemocí i podivných zvířat. V důsledku 

toho se severní oblast dnešní Nigérie vyvíjela nezávisle na evropských kolonizátorech 

(spadala historicky i kulturně pod království západního Súdánu), a rozšířil se zde islám. 

Islamizace sjednotila severské kmeny (v kultuře i jazyku), coţ se projevilo i v průběhu 

koloniálního období a nezávislosti (Klíma, 2003, s.9-18). Jiţní oblasti byly více poznamenány 

obchodem s otroky i evropskými vlivy. Tradiční kmenové instituce byly zničeny a potenciál 

obyvatel byl promarněn v honbě za otroky, jeţ měli saturovat poptávku po pracovní síle 

v Britském impériu. Aţ 19. století s sebou přineslo touhu po poznávání dosud neznámých 

oblastí. Britové (podnikatelé, obchodníci i misionáři) začali pronikat do nitra afrického 

kontinentu přes řeku Niger a město Lagos. V roce 1807 Británie obchod s otroky zakázala, 

coţ zásadně změnilo sociální ráz společnosti (Coleman, 1971, s.40). 
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Obrázek č. 5.: Nigérie v předkoloniálním období (zdroj: Uiowa, n.d.) 

 

Příchod britských obchodníků s palmovým olejem nahradil obchod s otroky a změnil 

ráz tradičního systému. Dříve mohli pouze urození potomci zakládat nové rodové klany. Nyní 

toto mohl učinit kdokoli, kdo byl dostatečně bohatý, čímţ byla tradiční instituce autority 

zničena. Vysoké společenské pozice mohly být získány i ztraceny (Coleman, 1971, s.40). 

Dobrý politik musel být také dobrým obchodníkem. Aby Afričané mohli obstát v novém 

sociálním prostředí, potřebovali získat dostatečné vzdělání, a to nabízeli pouze náboţenští 

misionáři. Stará náboţenství tak byla postupně nahrazována křesťanstvím, které se stalo 

synonymem vzdělanosti. Stejně jako obchod s otroky, i honba za palmovým olejem vedla k 

etnickým válkám.  

 Ukončením obchodování s otroky se do africké politiky dostal ještě jeden prvek. 

Osvobození otroci se vraceli zpět na africký kontinent a byli Brity vnímáni jako vhodní 

prostředníci k prosazování jejich zájmů. Tito jedinci měli jazykové i komerční znalosti 

potřebné pro obchod i šíření křesťanství. Osvobození Afričané, dříve se nacházející na dně 

společnosti, nově zastávali přední ekonomické, politické či náboţenské posty v africké 

společnosti. Jako první začali agitovat za práva a zájmy Afričanů. Doufali, ţe se jim podaří 

dovést africkou společnost k industriální prosperitě. Avšak novým elitám byla odpírána 

přední místa v rámci koloniálního sytému a napětí, které se tak vytvářelo, vedlo v roce 1960 k 

získání nezávislosti (Ehrensaft, 1972).  

 Roku 1899 byl zřízen Protektorát severní Nigérie, následně  byly v roce 1906 sloučeny 

jiţní kolonie Lagos a Protektorát pobřeţí Nigeru. Obě části byly spojeny v roce 1914 do 
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Kolonie a protektorátu Nigérie. Britové v severní části nové sjednocené kolonie ponechali 

v platnosti islámské právo a vytvořili zde systém nepřímé vlády. Tím se vytvořil nesourodý 

celek, jehoţ části si byly vzdálené zájmy i historickým vývojem. Proto jsou nigerijské 

politické dějiny od roku 1940 charakteristické animozitou mezi Brity, tradičními autoritami a 

nově vzniklou vzdělanou elitou (Coleman, 1971, s.47-54).    

 
 

Obrázek č. 6.: Nigérie za koloniální éry (zdroj CahtAfrica, n.d.) 

 

 

2.2.2. Cesta k samostatnosti  

 Hlavním problémem při formování nigerijské politické scény těsně před vznikem 

nezávislosti byly přetrvávající problematické vztahy mezi jednotlivými etniky. Zatímco u 

Botswany se podařilo překlenout nejen etnickou vzdálenost, ale i rozpory mezi tradicí a 

novým uspořádáním, v Nigérii se sváry a nedůvěra nadále prohlubovaly.   

 

 Britové, tlačeni mezinárodními událostmi, si uvědomovali, ţe musí řešit koloniální 

otázku. Prvním krokem byla Richardova ústava (z roku 1946), která zvýšila africké 

zastoupení v nigerijské zákonodárné radě a která decentralizovala politickou moc. Druhým 

krokem byla Macphersonova ústava (z roku 1951), která nově dávala stejné zastoupení 

v rámci Legislativního výboru Východní a Západní oblasti a dvojnásobný počet křesel 

Severu. Další ústava, Lytteltonova (z roku 1954), vytvořila z Nigérie federaci. Přestoţe 

rozdělení Nigérie na tři celky (Východní, Západní a Severní) plus hlavní město bylo 
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nevhodné (neboť se jednalo o rozsáhlé oblasti), na jiné supořádání země se nenašel 

konsenzus. (Klíma, 2003, s.33-37). Avšak tyto britské ústavní reformy nebyly dostatečně 

účinné. Vliv federálního centra slábl, lokální instituce sílily a rozdíly mezi jednotlivými 

oblastmi se nadále zvyšovaly. Nejbohatším byl Západní region (který profitoval z 

křesťanského vzdělání, produkce palmového oleje, přítomnosti největšího přístavu i 

industrializace). Nejchudším a zároveň nejvíce zalidněným se stal Severní region. Situace se 

odrazila na kvalitě vzdělání i na rozdělování úřednických, armádních a policejních funkcí, 

které byly obsazeny převáţně jiţany.   

 I nové strany byly vytvořeny na etnickém základě, čímţ vznikly obavy menších etnik 

o jejich podíl na federální politice. Kongres severního lidu (Northern People‟s Congress – 

NPC) byl vnímán jako hasuko-fulbská strana, zatímco strana Národní rada nigerijských 

občanů (National Council Nigerian Citizen – NCNC) jako strana ibonská a Akční skupina 

(Action Group – AG) jako strana jorubská. Nepodařilo se vytvořit celo-nigerijskou stranu, 

která by zaujala širší vrstvy společnosti (Sklar, 1965).  

Nejen mezi severem a jihem byly markantní rozdíly, ale situace byla sloţitá i mezi 

Východní a Západní oblastí. Mezi Joruby a Iby (viz obrázek č. 7) panovala nedůvěra 

z koloniálních dob a toto napětí se přeneslo na federální politickou scénu. Situace nebyla 

uspokojivá ani na severu. NPC byla stranou hájící feudální i britské zájmy. Proto došlo 

k odštěpení a vytvoření strany Severního pokrokového svazu (Northern Elements„ progressive 

Union – NEPU), která byla radikálnější a mobilizovala společnost proti Britské nadvládě 

(Klíma, 2003, s.38-42).  

Federální vláda vzešlá z voleb z roku 1959 vyhlásila nezávislost 1. října 1960. První 

vládní koalice (NPC a NCNC) byla charakterizována nedůvěrou. Seveřané byli v politice více 

pasivní, a tak dobře vzdělaní a ctiţádostiví Ibové zaujali většinu čestných míst. Atmosféru 

doplňovala obava jiţních oblastí, ţe Sever by v případě nadvlády zavedl právo šaría, které by 

pro animistický a křesťanský jih bylo nepřijatelné. Další pomyslné uhlíky do sváru přidávaly i 

problémy s výsledky sčítání lidu. Počet obyvatel byl klíčový pro poměrné zastoupení 

zákonodárných a výkonných orgánů (Klíma, 2003, s.42).                    
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2.2.3. Samostatnost  

 Celé období mezi léty 1966 a 1999 je charakterizováno častým střídáním čelních 

představitelů země a vstupem armády do politiky. Kdyţ Nigérie získala nezávislost, 

existovala v zemi opozice, průmysl se rozvíjel, otevíraly se další ropné vrty. Jednotu země 

hlásala i stuha na státním znaku s nápisem „Jednota a víra“. Avšak etnická nedůvěra ve 

společnosti přetrvala a  v následujících letech se stupňovala. Jiţ v rámci koalice NCNC a NPC 

měli Jorubové pocit vyřazenosti ze společnosti. Obyčejní lidé nepocítili očekávané sociální 

změny, zatímco úředníci a hodnostáři si uţívali přepychového ţivota. Proto také v roce 1964 

došlo ke generální stávce. S vývojem událostí nebyly spokojené ani menšiny, kterým 

nevyhovovalo stávající administrativní členění. Problémy, které vznikly po vyhlášení 

nezávislosti, vedly k roztrţkám i v rámci stran.
27

  

V roce 1962 proběhlo kvůli plánovaným volbám sčítání lidu. Výsledky sčítání ještě 

více rozbouřily politickou atmosféru, neboť podle nich sever ztrácel nadpoloviční většinu. 

Prezident Balewa se obával vyhrocení situace, a proto výsledky zfalšoval, coţ vedlo k dalším 

nepokojům ve společnosti. Z voleb vyšla vítězně NPC, ovšem situace se mezi etniky během 

roku 1965 zostřila natolik, ţe musela zasáhnout armáda (Klíma, 2003, s.43-54).       

Příčiny této politické nestability můţeme hledat jiţ v předkoloniálním období, kdy se 

Britům nepodařilo Nigérii sjednotit. Slabosti nastaveného systému přerostly v roce 1966 v 

krizi. Od ledna roku 1966 procházela Nigérie mnoha převraty a změnami v uspořádání státu. 

Etnická nevraţivost vedla k politické nestabilitě, vstupu dvou generálů (Irosi a Gowona) do 

federální politiky a rozpoutání občanské války. K ukončení etnických střetů došlo aţ v lednu 

1970
28

 (Ogunbadejo, 1979, s.95-6).  

                                                 
27

  Spory vrcholily po vyhlášení mimořádného stavu v Západní oblasti a rozštěpením strany AG.  Původní 

vůdce strany AG Awolowo byl zatčen a uvězněn a rebelující Akintola se stal novým lídrem strany a koaličním 

partnerem vládní NCNC. 
28

  V  lednu 1966 došlo k důstojnickému převratu. Vzbouřenci byli převáţně z řad Ibů, zatímco oběti 

přívrţenci NPC. Situace se zhoršovala a uklidnil ji aţ generál Ironsi. Nový představitel státu etnickou 

nevraţivost podcenil, kdyţ povýšil do důstojnického stavu především Iby. Seveřané a severští poddůstojníci 

tento krok vnímali jako pokus o iboskou hegemonii. Tím se rozpoutalo  nové kolo násilí, nyní zaměřené proti 

Ibům ţijícím v Severní oblasti (Ogunbadejo, 1979). K dalšímu vojenskému převratu dochází v červenci 1966, 

kdy severští vojáci zabili prezidenta Ironsiho. Seveřané se mstili za lednový puč na Ibech. Moci se chopil 

křesťanský podplukovník ze severu Yakubu Gowon. V boji o moc porazil vojenského guvernéra Východní 

oblasti Ojukuwa, coţ mělo fatální důsledek pro celou Nigérii. Útoky proti Ibům pokračovaly, a tak se prchající 

Ibové, jeţ hledali útočiště ve Východní oblasti, stále radikalizovali. Neuspokojivší Ojukuwa této situace vyuţil 

ve svůj prospěch a začal agitoval za samostatnost. Tato myšlenka našla v zbídačených Ibech, v jejichţ vlastnictví 

se nacházely naleziště ropy, velkou podporu. Ovšem zbytek federace s takovým návrhem nemohl souhlasit, 

neboť by se ocitl bez důleţitého zdroje příjmu a Severní oblast by ještě ztratila přístup k moři.  Přesto v  květnu 

1967 Ojukuwa vyhlásil nezávislou republiku Biafru, načeţ se rozpoutala občanská válka, trvající tři a půl roku 

(Klíma, 2003, s.58-78). 
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Po skončení války se realizoval druhý rozvojový plán (1970-4) doprovázený boomem 

v těţbě ropy. Příjmy z ropy přesahovaly 93 % příjmu ve federálním rozpočtu, coţ 

umoţnilo výstavbu škol, rozšiřování vzdělanosti atd. V této době vzrostla i moc federálních 

úředníků,  kterým vojenská vláda svěřila i exekutivní pravomoci. Proto došlo k centralizaci 

moci, a díky tomu se menšiny vymaňovaly zpod hegemonie hlavních etnik. Příjmy z ropy 

rozvinuly aroganci elit natolik, ţe Gowonova vláda porušila dohodu z roku 1974, a odmítala 

předat moc civilistům. Novou rozbuškou nepokojů se stalo opět sčítání lidu, čehoţ Gowon  

vyuţil k odloţení termínu voleb. Ovšem severo-nigerijská inteligence (známá pod názvem 

„Kaduna mafia“
29

) s vládními praktikami nesouhlasila a iniciovala další převrat. Novou 

hlavou státu se stal v červenci 1975 brigádní generál Murtala Muhammed (Forrest, 1993, 

s.47-58).  

Za vlády Muhammeda došlo k přesunutí hlavního město z Lagosu do Abuji, sniţování 

počtu vojáků, „odbyrokratizování“ státního aparátu a potírání korupce. Avšak rok po 

uchopení moci byl generál zastřelen. Vládu přebral náčelník generálního štábu Obasanjo. 

Přestoţe se snaţil na reformy svého předchůdce navázat (zreformovat státní aparát
30

 a zlepšit 

sociální situaci v zemi), nadále docházelo k studentským demonstracím či náboţenským 

střetům (sever chtěl zavést právo šaría; viz obrázek č. 7). Objasanjo také připravoval konání 

federálních voleb, na základě kterých by předal moc civilní vládě. Do voleb se mohly přihlásit 

jen strany, které měly pobočky ve všech státech federace a měly celo-nigerijský charakter. 

Přesto, tři nejsilnější zaregistrované strany stále odpovídaly hlavním etnikům: hauskému, 

iboskému a jorubksému.
31

 Největší celonárodní podporu získala NPN (Nigerijská národní 

strana). Ovšem ani nově vzniklá civilní vláda neodstranila sociální problémy obyvatelstva, ba 

naopak přivedla téměř zemi k bankrotu. Nespokojenost obyvatel se projevovala v 

růstu xenofobie a náboţenského fundamentalismu, které vyústilo skoro v rozdrobení 

                                                 
29

  Nejednalo se o mafii v italském slova smyslu, ale o neformální skupinu vzdělaných technokratů a 

profesionálů. Kaduna, dřívější regionální  hlavní město, odkazovala k tradičnímu symbolu severské identity. 

Kadunská opozice reţimu měla náboţenský ráz a kritizovala anti-islámskou morálku Godonowy vlády. 
30

  Např. přenesl moc na niţší administrativní stupně či vytvořil novou ústavu, která byla inspirována 

ústavou americkou. Systém byl zaloţen na federálním uspořádání se silným prezidentem v čele. Ústava je 

charakteristická čtyři základními rysy: 1. dochází k přechodu od parlamentního k prezidentskému systému, 2. 

garantuje svobodu soukromému vlastnictví, 3. posiluje roli státu v rámci ekonomiky, 4. zdůrazňuje národní 

jednotu (Forrest, 1993, s.63-5).   
31

  Nigerijská národní strana (National Party of Nigeria – NPN) v podstatě navazovala na dřívější NPC. 

Stejné to bylo i s dalšími stranami: Nigerijská lidová strana (Nigerian People‟s Party – NPP) připomínala NCNC. 

Nigerijská strana jednoty (Unity Party of Nigeria – UPN) navazovala na AG. Etnické rozloţení populace se 

odráţelo i ve výsledcích voleb, ve kterých zvítězila NPN (Klíma, 2003, s. 80-99). 
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federace.
32

 Špatná sociální situace sniţovala šance vládní strany na znovuzvolení, a proto 

v den voleb docházelo k násilnostem, falšování volebních lístků, únosům. Moci se opět 

chopila armáda (Klíma, 2003, s. 90-99; Forrest, 1993, s.82-87).            

 

 

Obrázek č. 7.: Nigerijské státy, které přijaly právo šaría (zdroj Spiegel, 2010) 

  

 V závěru roku 1983 skončila druhá republika a k moci se dostal pátý vojenský šéf 

Nigérie – Muhammed Buhari. Buhariho politika se snaţila stabilizovat politickou i 

ekonomickou situaci, i za cenu sociálních nepokojů (Forrest, 1993, s.95-7). Proto byl za dva 

roky vystřídán generálem Babangidou, který se ukázal být schopným politikem. Omezil moc 

starých státních úředníků, posiloval centrální pravomoci prezidenta. Zajímavé je, ţe přestoţe 

se podařilo Babangidovi utišit hlas opozice, od roku 1979 docházelo v Nigérii k rozsáhlé 

expanzi soukromých tiskovin (kde probíhala hlavní kritika reţimu;
33

 Olukoyun, 2004). 

Docházelo také ke zvyšování počtu států, který byl ukončen v roce 1996 se 36 federálními 

státy (viz obrázek č.8).  

Ve volbách roku 1992 zvítězila nově vytvořená strana Sociální demokracie, avšak 

s jejich lídrem Abiolou
34

 nebyl generál spokojen. Došlo k anulování voleb a do čela země byl 

                                                 
32

  Vzniklé rozpory mezi centrem a státy málem vyústily v rozdrobení federace, kdyţ hrozilo, ţe vznikne 

aţ 46 federálních států. Navíc, NPN situace vyuţila a posilovala policejní sloţky v jednotlivých státech federace, 

kde se policejní velitelé stali federálními agenty. Podle Forresta (1993, s.81) situace došla tak daleko, ţe tito 

policejní velitelé likvidovali opoziční předáky. Paradoxně, výsledkem této politiky bylo oslabení centrální vlády 

a posílení sebestředného chování států (Forrest, 1993, s.73-82). 
33

  V Nigérii existuje největší novinářská komunita na africkém kontinentě, soustředěná především 

v jihozápadní jorubské oblasti. Novinářská činnost má zde dlouhou tradici ještě z dob kolonialismu. Nový boom 

nastal s nástupem civilní vlády v roce 1999.   
34

  Jedná se o velmi zajímavou osobnost nigérijské politiky. Abiola pocházel z velmi chudých poměrů. 

Poté co díky nigerijskému stipendiu vystudoval Univerzitu v Glasgow, vrátil se do vlasti a pracoval pro řadu 



 42 

armádou dosazen E. Shonekano. V rámci armádních kruhů však nepanoval konsenzus 

ohledně dosazeného prezidenta, a tak následoval další ze série nigerijských převratů. 17. 

listopadu 1993 se k moci dostal generál Sani Abacha, bezohledný diktátor.  Kdyţ v roce 1998 

náhle zemřel, o rok později se konaly první svobodné volby. Z vězení vycházeli uznávaní 

politici, v čele s Abiolou, do kterého se vkládali největší naděje. Ten však záhy po propuštění 

zemřel. Druhou nejuznávanější autoritou byl Obasanjo, bývalý vůdce Nigérie, který se opět 

ujal vedení státu v roce 1999. Měl politické zkušenosti, vojenskou podporu, uznání ve světě 

(dokonce se jistou dobu o něm uvaţovalo jako o moţném kandidátovi na post generálního 

tajemníka OSN), a v minulosti prokázal, ţe dokáţe z politické funkce i odejít (Klíma, 2003, 

99-122; Forrest, 1993, 105-125).   

 

 

Obrázek č. 8.: Konečný stav nigerijských států (zdroj Wikipedie, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
velkých firem. Popularitu si získal tím, ţe organizoval sbírky na podporu škol, knihoven a vodárenských 

projektů. Zaloţil univerzitu, kde nadaní studenti mohli studovat zdarma. Jeho volebním heslem bylo: „Spolu 

s Vámi chci svést bitvu proti chudobě v Nigérii. Budete mě podporovat?“ (Klíma, 2003, s.109-110).   
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Období v nigerijské federální politice 

Doba Typ vlády  Federace Komentář 

1954-1966 Koloniální/civilní 

vláda 

Silná I přes jisté nedostatky plně 

funkční reţim 

1966-1979 Vojenská vláda Slabá Příliš centralizovaná vláda 

státní správy 

1979-1983 Civilní vláda Slabá Unitaristické tendence 

1983-1998 Vojenská vláda Velmi silná Příliš centralizovaná vláda 

státní správy 

1999- Civilní vláda Slabá  Pomalý přechod k demokracii 

Tabulka č. 2.: Období v nigerijské federální politice (zdroj Agbu, 2004, s.34). 

 

 

2.2.3.1.  Strukturální program  

  Nigerie je zemědělskou krajinou, která má málo rozvinutý průmysl. Místo, aby příjmy 

z nerostného bohatství byly vyuţity na rozvoj infrastruktury, soukromého sektoru či 

zemědělství (jak to udělala Botswana), promarnily se peníze v klientelistické politice. Nigérie 

se tak stala závislá na zahraniční rozvojové pomoci (Ikpeze&Okorafora, 1990, s.466).  

 Vysoké příjmy v 70. letech Nigérie nevyuţila k posílení ekonomiky země, a tak 

zůstala nechráněná proti propadu cen ropy v první polovin 80. let. Proto nový vládce Buhari 

usiloval v 80. letech o získání půjčky z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. 

V té době obě mezinárodní instituce stanovily několik podmínek, které jsou známy pod 

názvem Strukturální program reforem (Structural Adjustment Programme – SAP). Pro Nigérii 

podmínky znamenaly restrukturalizaci a diverzifikaci ekonomiky, sníţení závislosti na ropě, 

podporu soukromého sektoru či získání fiskální a platební stability atd. Program odstartoval 

řadu reforem, které se týkaly oslabení státních zásahů do ekonomiky, personálních změn i 

sníţení platů státním zaměstnancům. Byl však negativně přijímán mezi zaměstnanci, studenty, 

vojenskými představiteli, univerzitními profesory, náboţenskými představiteli i v soukromé 

sféře. Jeho výsledky byly rozporuplné, neboť nikterak nesníţil nigerijskou závislost na ropě a 

přispěl k dalšímu prohloubení rozporů mezi federální vládou a občany (Mustapha, 1999, 

s.278). 
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2.2.3.2. Demokracie a občanská společnost v Nigérii 

 Přes dosavadní vojenské reţimy, které neumoţnily úspěšně dokončit započaté 

demokratické tranzice, nigérijská občanská společnost je na rozdíl od Botswany vysoce 

mobilizovaná. Jiţ v 80. letech vznikla nová generace občanských organizací a hnutí.
35

 

Nejvýznamnějším hnutím byla Kampaň za demokracii (Campaign for Democracy), která 

vznikla v roce 1991. Jejím cílem bylo ukončit vojenskou vládu a nastolit civilní reţim. Byla 

hlavním hybatelem protestů po anulování voleb v roce 1992. Tyto nepokoje místo civilní 

vlády přivedly k moci diktátora Abachu (Olayode, 2007, s.137-141). Kdyţ Abachův reţim 

skončil, Nigérie se potřetí pokusila ustanovit demokratické zřízení. V květnu 1999 prozatímní 

vojenská vláda vedená Abubakarem dovedla zemi k prezidentským volbám, ve kterých vyhrál 

generál Olusegun Obasanjo.  

V zemi opět vznikly strany na etno-regionálním základě, a proto reformovaná 

Nezávislá Národní volební komise (Independent National Electoral Commission) povolila 

kandidovat pouze třem stranám: Lidově-demokratické straně (Peoples Democratic Party – 

PDP), Všelidové straně (All Peoples Party) a Alianci pro demokracii (Alliance for 

democracy). Mustapha (1999, s.286)  uvádí, ţe i přes obnovu Nezávislé komise byly také tyto 

volby zmanipulované. Přesto, jak autor dodává, je pravděpodobné, ţe by Objasanova PDP 

vyhrála i bez toho. Je sporné, hovořit o demokratické tranzici, kdyţ se moci ujal opět 

vojenský představitel, ale zdálo se, ţe po celých 16-ti letech vojenské vlády dojde ke změně. 

Podle některých odborníků (např. Herskovits, 2007, s.117) se očekávání nenaplnila, někteří 

hovoří dokonce o „pseudo-tranzici“ (Kumar, 2005, s.374).  

Přes uvedenou kritiku, učinil prezident Obasanjo několik vhodných kroků, které měly 

stabilizovat situaci v zemi, poznamenané několikaletou vládou vojenské diktatury. Skupinu 

nejbliţších poradců vytvořil z mladých technokratů, kteří dříve zastávali významné posty 

v mezinárodních institucích. Ustanovil tzv. Komisi pravdy (neboli Komisi pro šetření 

porušování lidských práv – Truth Commission: Human Rights Violations Investigation 

Commission), která měla vyšetřit příčiny a rozsah únosů a vraţdění civilistů v letech 1966-

                                                 
35

  Mezi nimi byly: Civil Liberties Organization, Committee for the Defence of Human Rights, Movement 

for national Liberation, Constitutional Rights project, National Association of Democratic Lawyer, African 

Democratic League, National Association of Democratic Journalists, Gani Fawehinmi Solidarity Association, 

Movement for the Survival of Ogoni People, Academic Staff Union of Nigerian Universities, Women in Nigeria, 

National Association of Nigerian Students, Nigeria Bar Association, Nigeria Medical Council (Olayode, 2007, 

s.136).   
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1999. Výsledná zpráva byla prezidentovi předána v roce 2002, ale její oficiální verze nebyla 

nikdy publikována.
36

 Přesto se jednalo o první pokus o národní vyrovnání s minulostí.  

Kdyţ se moci ujal Obasanjo, mnozí věřili, ţe povede zemi k prosperujícímu 

multipartismu. Ale neuvědomili si, ţe Obasanjo preferoval systém jedné strany pro africký 

kontinent. To se projevilo i v momentě, kdyţ měl Senát schválit balík ústavních dodatků, 

které by prezidentovi dovolovaly neomezeně kandidovat. Kdyţ se proti tomuto kroku zvedla 

vlna opozice ve společnosti, Obasanjo změnil taktiku (Herskovits, 2007). Dosadil své členy 

do Nezávislé národní volební komise a vybral za svého nástupce Yar' Adua.
37

 Herskovitz se 

domnívá, ţe si ho Obasanjo vybral proto, aby moc zůstala i nadále v jeho rukou. Stejně jako 

volby v roce 2004, i volby v roce 2007 byly zmanipulované (Ajayi, 2007; Rawlence&Albin-

Lackey, 2007). Přestoţe oficiálně došlo k předání vlády do rukou dalšího civilního prezidenta 

bez intervence armády, ani nynější reţim není moţno povaţovat za demokratický.  

 

 Přes politickou nestabilitu se v nigerijské společnosti objevují snahy po vedení 

dialogu ohledně dalšího směřování země. V roce 1999 proběhlo Občanské fórum pro ústavní 

změny (Citizen‟s Forum for Constitutional Reform), které vytvořilo národní pozorovací 

výbory, jenţ měly monitorovat situaci v jednotlivých státech a sbírat názory od občanů. Ty se 

pak měly stát základem pro novou ústavu, avšak k realizaci tohoto plánu nikdy nedošlo  

(Igbuzar, 2003). V roce 2004 proběhlo také první Nigerijské Sociální Fórum (Nigeria Social 

Forum). Cílem bylo vytvořit nový „návrh“ pluralistické Nigérie, která by zaručovala 

důstojnost a práva všem. Akce se účastnili zástupci občanské společnosti, nevládních 

organizací, aktivisté, média, úředníci i akademici. Diskutovaly se otázky týkající se nigerijské 

demokracie a „podrozvinutosti“ – zadluţené ekonomiky, rozšířené chudoby, korupce, málo 

diverzifikované ekonomiky a enviromentální degradace. Zdá se, ţe občanská společnost v 

Nigérii, můţe poskytnou alternativu ke státní moci (Kumar, 2005).  

Nigerijská společnost je velmi mobilizovaná, coţ s sebou nese i stinné stránky. Jiţ tak 

vysoká nevraţivost mezi etniky vzrostla po nástupu civilní vlády. Nejde jen o problematickou 
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  Přesto se dostala na veřejnost. Hlavní závěry uvádí, ţe docházelo k rozsáhlému porušování lidských 

práv především nigerijskou armádou, jejíţ praktiky soudy promíjely. Zpráva doporučovala do budoucna sníţit 

stavy armády, kompenzovat postiţené občany, realizovat občanské konzultace ohledně konstitučních reforem, 

posílit lidsko-právní vzdělanost obyvatel, posílit místní samosprávu, bojovat s korupcí a klientelismem atd. 

(USIP, n.d.). 
37

  Jednalo se o neznámého politika ze státu Katsina, který byl prvním lídrem Nigérie s univerzitním 

vzděláním. Jeho vláda dosáhla positivních výsledků v rámci reforem soudnictví (Walker, 2007). Aktuální situace 

v zemi je nejasná. Prezident byl v listopadu roku 2009 hospitalizován a na veřejnosti se neukazoval. 6.4. 2010 

zemřel a Jonatham Goodluck, nezvolený prezident, byl jmenován do úřadu. Někteří komentátoři hovoří o 

neviditelném puči (Economist 2010a, 2010b).    
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situaci mezi třemi hlavními etniky, ale o nedůvěru napříč celou společností, čehoţ politici 

zneuţívají ve svůj prospěch (Kumar, 2005, s.374). Například v roce 2001 byly střety natolik 

krvavé, ţe komentátor CNN tvrdil, ţe samotní Nigerijci by upřednostnili vojenský reţim před 

demokracií (CNN, 2001). Střety byly posilovány také kroky samotného prezidenta, který 

dosazoval na vládní místa jorubské soukmenovce. Opozice v reakci na tyto kroky 

podněcovala a mobilizovala občany, především Hausy a Fulany, proti prezidentovi.  

Civilní vláda tak opět ukázala neschopnost sjednat pořádek v zemi. Podle provedených 

průzkumů (Ukiwo, 2003, s.121-134), lidé se opětně obracejí ke svým náboţenským a 

tradičním lídrům, u nichţ hledají ochranu. Jak Ukiwo dál uvádí, nejsnadnější věcí v dnešní 

Nigérii je mobilizovat kohokoli, od atentátníků, členů armády, náboţenských a etnických 

milic, obyčejných mas aţ po pronajaté pro-vládní demonstranty. Nigérie byla chycena do 

pasti, kdy politici nedokáţí předloţit vizi heterogenní společnosti přijatelnou pro většinu 

občanů, ani překonat rozpory mezi tradicí a modernitou (Balogun, 1997, s.244).  

      

2.2.4. Ukázka způsobu vládnutí v oblasti surovinových nalezišť 

(delta Nigeru) 

 Obyvatelé delty Nigeru jsou ukázkou nigerijské silně mobilizované společnosti. 

V průběhu vojenských vlád byla legitimita státu oslabována. Neklidná společnost se 

mobilizovala pod náporem ekonomické krize, všudy přítomné korupce, zneuţívání moci a i 

díky anulování prezidentských voleb v roce 1992. Mladí kvalifikovaní nezaměstnaní si čím tál 

více uvědomovali moţnost blahobytu plynoucího z ropných loţisek. Poté, co místní tradiční 

vůdci nebyli úspěšní ve vyjednávání s vládou a korporacemi, vznikaly první občanské 

organizace. V 90. letech docházelo k boomu organizací a hnutí upozorňujících na problémy 

místních obyvatel, např. Hnutím za záchranu lidu Ogoni (Movement foe the Surfoval of 

Ogoni People). Celkově dnes na území nigerijské delty operuje několik druhů občanských 

hnutí,
38

 která nejsou ve svých postojích ani metodách jednotná. Všechna se však doţadují 

větších benefitů z nerostného bohatství, které se na jejich území nachází. Nejprve organizace 

                                                 
38

  Jednak zde operují komunální a etnické občanské skupiny, které se snaţí nadále komunikovat s vládou 

a státními představiteli. Mladší členové však preferují násilnější a agresivnější metody. Další skupinou jsou pan-

etnické skupiny, které zahrnují i celonárodní organizace artikulující zájmy nigerijské delty. Posledním typem 

organizace jsou organizace environmentální a hájící lidská práva. Do konfliktu jsou zapojeny různé etnické 

skupiny, nejvíce však Ogoni, Jaw, Urboho, Itsekriri. Nejvýznamnějšími představiteli z extrémistického tábora 

jsou: Oodua Peoples Congress, Area Progressive Council, Movement for the Actualization of the Sovereign 

State of Biafra a další. Představitelé občanských a etnických organizaci jsou např. Egbema National Congress, 

Jaw Elders Forum, Movement for the Survival of Itsekri Ethnic Nationality a další (Ikelegbe, 2001). 
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psaly petice, pořádaly protesty či lidová shromáţdění. Doţadovaly se rozvoje své oblasti, 

zaměstnávaní v nadnárodních korporacích a řešení degradace ţivotního prostředí. Nově se 

objevují poţadavky po autonomii a přímé kontrole ropných nalezišť. Avšak neefektivita 

mírových metod vedla k zvýšení podpory násilí (Ikelegbe, 2001).  

Stát i nadnárodní korporace dlouho problém přehlíţely. První změny nastaly aţ v roce 

1992, kdy Abubakarova vláda slíbila zvýšit financování místních rozvojových projektů a kdy 

vznikl Rozvojový fond pro ropné oblasti (Oil Mineral Producing Areas Development Fund). 

Další naději na zlepšení situace přinesla civilní vláda, avšak podle Campbellové (2008) se 

situace kvůli falšování volebních výsledků ještě zhoršila. Přestoţe byla vytvořena nová 

Komise pro rozvoj delty Nigeru (the Niger-Delta Development Commission) a byly 

uspořádány konzultace s místními zástupci občanské společnosti, reálné výsledky jsou chabé 

(Herskovitse, 2007, s.118). Extrémisté donedávna stále unášeli pracovníky nadnárodních 

korporací, útočili na ropná zařízení, kradli ropu atd. Nový přístup přišel s Obasanjův 

nástupcem, Umaru Yar'Aduem, který před volbami sliboval, ţe vyřešení dlouhotrvajícího 

konfliktu bude jeho prioritou. Zdá se, ţe svého slibu dostál. Částečným úspěchem bylo, kdyţ 

dokázal v roce 2009 vyjednat příměří s vojenskými gangy (the Economist 2009; Duffield, 

2009). Za tímto příměřím stál nový prezident Jonathan Goodluck, který sám pochází z této 

oblasti. To nabízí novou naději pro deltu Nigeru.  
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3. DISKUZE  

V první části práce byly stanoveny následující otázky: 1. Je ekonomický vývoj 

Botswany a Nigérie důsledkem stavu tradičních předkoloniálních institucí? 2. Je ekonomický 

vývoj Botswany a Nigérie důsledkem schopností adaptace tradičních institucí na moderní 

politické prostředí? 3. Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie důsledkem stupně 

institucionalizace? 4. Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie závislý od poměru 

institucionalizace a participace? Aby autorka na tyto otázky odpověděla, bude komparovat 

politicko-historický vývoj, míru institucionalizace a to, nakolik institucionalizace odpovídá 

participaci u obou států.   

 

3.1. POLITICKO-HISTORICKÝ VÝVOJ  

 

  Tradiční politický systém byl přítomen v botswanské předkoloniální společnosti, a 

přetrval i za britské nadvlády. Konkrétní ukázkou tradičních institucí v Botswaně můţe být 

systém obměny vůdce či kgotla, která představovala předobraz moderního parlamentu. Je 

pravděpodobné, ţe tswanské kmeny, které společnosti dodnes dominují, získaly nadvládu 

přirozeným vývojem, i kdyţ nepochybně pomohl i britský zákon z roku 1933, který uznal 

dominanci 8 hlavních etnik. Britské zásahy byly v Protektorátu minimální díky nepřímé 

vládě, a tak pokud nějak ovlivnily sociální strukturu, jednalo se spíše o minimální úpravy, 

které centralizovaly moc a pomohly stmelit botswanské kmeny proti koloniální mocnosti.  

Na rozdíl od minimálních koloniálních zásahů v Botswaně, Nigérie byla britskou 

přítomností výrazně ovlivněna. Jiţní Nigérie byla dlouho před vznikem samotné kolonie pod 

vlivem Britů a později i křesťanských misionářů. Sociální vztahy ve společnosti se 

nevytvářely přirozeně, ale pod vlivem ekonomické nutnosti nastolené britskými obchodníky. 

Jak píše Huntington (1968, s.37), „…zničení tradičních institucí vede k psychologické 

disintegraci a anómii. To vytváří prostor pro vznik nových identit a loajalit.“ Tato myšlenka 

nám pomůţe pochopit kontext nigerijské situace. Kdyţ byly tradiční vazby zničeny, vytvořil 

se prostor pro kmenovou identifikaci, jeţ byla výtvorem evropského vlivu. Např. název 

Joruba byl poprvé pouţit anglickými misionáři. Jorubství tak vzniklo jako produkt aţ v 19. 

století (Huntington, 1968, s.38). Na rozdíl od jihu, severní nigerijské oblasti se déle vyvíjely 

samostatně (nezávisle na evropských vlivech), čímţ dosáhly i vyššího stupně integrace. Kdyţ 
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Britové tyto dvě nesourodé entity (jih s dominantními etniky Joruby a Ibovy, sever – 

s dominantními etniky Falby a Hausy) spojili v roce 1914 do společné Kolonie a protektorátu 

Nigérie, neexistovala zde jiná společná autorita neţ britská. Je tedy vidět, ţe základy stability 

botswanského státu můţeme hledat v tradiční politické struktuře, která nejen přirozeně 

hierarchizovala síly v rámci společnosti, ale nabízela i primitivní institucionalizaci. Na rozdíl 

od toho byla nigerijská tradiční společnost záhy zničena britskými vlivy a koloniální správa 

nevytvořila k zničeným strukturám celo-nigerijskou identitu ani autoritu.    

Botswana s lepším politickým aktivem mohla zdárně pokračovat v modernizaci, 

zatímco Nigérie se jiţ z etnicko-náboţenských problémů nedokázala vymanit. Kdyţ Nigérie 

získala roku 1960 nezávislost, nebyl v zemi přítomen ani prvek tradiční autority ani se ţádný 

nový nevytvořil. V Botswaně naopak byl tradiční politický systém zachován a do nového 

prostředí se dokázaly adaptovat i tradiční vůdcové jako byl právě Seretse Khama. Ten pak 

jako prezident vhodně adaptoval tradiční struktury do moderního politického systému. Khama 

nejenţe svojí stranu orientoval na širší vrstvy obyvatel (a nikoliv na konkrétní etnické skupiny 

jak se to stalo v Nigérii), ale ke svému zvolení získal i podporu tradičních elit. Přestoţe 

v Botswaně vládne od roku 1966 pouze strana BDP (a tak se můţeme tázat, zda se opravdu 

jedná o demokratický reţim), volby byly vţdy legitimní. Nigérie však jiţ 6 let po získání 

nezávislosti prošla dvěma převraty a občanskou válkou. Vojenské reţimy byly 

charakteristické pro většinu období nigerijské nezávislosti. Tento vývoj odpovídá 

Huntingtonově tezi o politickém vakuu, které nabízí příleţitost pro charismatické vůdce. Ti, 

jak tvrdí Huntingoton, nebyli úspěšní v budování institucí, neboť jednotná autorita a politická 

vize v nigerijské politické scéně chyběly. Sever se obával polické převahy vzdělanějších a 

zkušenějších jiţanů. Jih se bál kulturní a právní hegemonie severu (např. kvůli právu šaría). 

Menšinová etnika se obávala diskriminace a přehlíţení. Politická situace nejenţe nevytvořila 

společenskou harmonii, ale etnicko-náboţenské konflikty ještě podněcovala.   

 S absencí autority souvisí i nejasná rozvojová politika Nigérie, která více spoléhala na 

zahraniční dárce, neţ na vlastní podnikatelskou či zemědělskou aktivitu. Navíc, v Nigérii 

chyběla střední třída, která by reţim stabilizovala a rozvíjela ekonomiku země. Občané 

upřednostňovali kariéru ve státní správě před soukromým podnikáním. Proto byla Nigérie 

postihnuta klientelismem, nepotismem a korupcí více neţ Botswana, coţ odpovídá 

Huntingtonově tvrzení (1968, s.60) o tom, ţe korupce je výsledkem konfliktu mezi tradicí a 

probíhající modernizací. Snaha vymýtit vše tradiční a nahradit to moderním, narušuje i 

tradiční hodnoty, čímţ zanikají veškeré standardy chování a vzniká prostor pro zmíněnou 
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korupci, klientelismus či nepotismus. Naopak v Botswaně tato střední třída vznikla, a to z 

tradiční movité elity. Odborníci sice Botswanu kritizují za to, ţe ve společnosti existují velké 

sociální rozdíly a ţe velká část společnosti je stále pod hranicí chudoby, na druhou stranu je 

nutné říci, ţe vláda podporuje podnikatelskou aktivitu obyvatel nejen finančně, ale také 

vytvářením vhodného prostředí pro soukromý sektor. To se postupně ukazuje být velkou 

předností, neboť tím se Botswana (na rozdíl od Nigérie), připravuje i na dobu, kdy nerostné 

bohatství nebude pro zemi zajišťovat hlavní příjem. Výnosy z bohatství navíc reinvestuje 

nejen ona, ale i firma De Beers zpět do oblasti naleziště, čímţ předchází radikalizaci místních 

obyvatel.  

 Přestoţe autorka uvedla, ţe se Botswaně podařilo překlenout mezeru mezi tradicí a 

modernitou, vzniká ohledně současné situace řada otázek. Pokud Huntington tvrdil, ţe 

institucionalizace musí odpovídat participaci, v případě Botswany mohou nastat pochybnosti, 

zda vůbec došlo k zvýšení participace od vzniku nezávislosti. Občanská společnost se zdá být 

velmi slabá, coţ by se dalo vysvětlit několika faktory. Jednak občané přes proběhlou 

ekonomickou modernizaci nejsou zapojeni do širší diskuze ohledně budoucího vývoje země, a 

jednak jsou otázky regionálního rozvoje stále záleţitostí místních elit zastoupených ať jiţ 

v Pozemkové radě či ve VDC. Programy by sice měly být konzultovány s občany v rámci 

kgotly, ale podle dostupných zdrojů tomu ve skutečnosti není. A nejen občanská společnost, 

ale i stranický systém je velmi slabý a nenabízí občanům vhodnou alternativu k vládní 

politice. Navíc, participace společnosti je uměle sniţována tvrdou politikou vlády, která 

nedovoluje legálně pořádat demonstrace či stávky a odborovým hnutím klade různé 

legislativní překáţky. Jelikoţ v Botswaně se od 80. let pohybuje volební účast kolem 70-80 % 

(viz. graf č. 5), mohlo by se zdát, ţe stranický systém dosahuje dostatečné míry 

institucionalizace. Obyvatelé stále volí podle své kmenové příslušnosti a jsou velmi ovlivněni 

názory svých tradičních představitelů, kteří jsou vládě nakloněni díky ekonomickým 

rozvojovým programům. Situace se začala měnit od roku 1991, od kdy ve společnosti narůstá 

nespokojenost. Mobilizace reaguje nejen na špatnou sociální situaci obyvatel, ale i situaci 

menšinových etnik (např. vyhoštění Křováků či problematické zastoupení tradičních vůdců 

v horní komoře parlamentu). Je otázkou, zda se stát bude do budoucna schopen vypořádat se 

vzrůstající  participací obyvatel.  

Zatímco vznik politického vakua Botswaně jen hrozí, v Nigérii je skutečností. 

Moderní historie Nigérie tak zcela odpovídá Huningtonově (1968, s.11) výroku, ţe „…vývoj 

státu mnohdy zaostává za vývojem společnosti. Legislativa, exekutiva, veřejné autority a 
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politické strany zůstávají křehké a chaotické, zatímco je společnost vysoce mobilizovaná.“ 

Křehkost stran dokazuje i to, ţe při kaţdých volbách od roku 1960 do roku 1999 docházelo 

k novému formování stranického systému, který však byl vţdy závislý na etnickém 

uspořádání. Oproti stranickému systému se nigerijská společnost dokázala dobře 

zorganizovat. Ať jiţ v podobě Kampaně za demokracii či v Hnutí za záchranu lidu Ogoni. 

Bohuţel, ani příchod civilní vlády nijak neusměrnil vysokou lidovou mobilizaci. Zfalšované 

volby nadále podlamují legitimitu reţimu. Špatná sociální situace obyvatel, demonstrace, 

stávky a protesty, to vše ukazuje, ţe instituce se doposud nedokázaly adaptovat na nové 

potřeby společnosti. Společný zájem stále chybí, a proto, jak Huntington předvídal, se lidé 

začali obracet k nejbliţší komunitě: klanu, rodině, náboţenství a etniku. To však zvyšuje 

náboţensko-etnické konflikty, které jsou zároveň podporovány nevraţivostí mezi politiky 

(uveďme například podněcování občanů  proti prezidentovi Objasanovi opozičními stranami). 

Vysoká vzdělanost obyvatel, nedostatek pracovních příleţitostí, kritika médií, to vše 

podporuje obyvatele k účasti na politickém rozhodování. Bohuţel, jak ale poznamenává 

Huntington (1968, s.9), „…kdyţ dochází k totální absenci sociální harmonie, vznik politicích 

institucí je nemoţný.“  

 

Shrnutí  

Zdá se tedy, ţe botswanskou stabilitu determinuje existence tradičního systému, který 

se také dokázal vhodně včlenit do moderního politického systému. Ovšem, za stabilitou 

pravděpodobně stojí i malá míra participace obyvatel, která se zvyšuje aţ od 90. let. I 

nigerijská politická nestabilita je podmíněna stavem tradičních institucí, které byly v rámci 

předkoloniálního a koloniálního období zničeny. Sociální vazby z 19. století ve společnosti 

sice zakořenily, avšak nevytvořily novou celonigerijskou legitimitu reţimu. Vysoce 

mobilizovaná společnost neměla moţnost participovat na politickém dění, a to ani po 

vyhlášení nezávislosti, protoţe politické vakuum přetrvávalo. Situace tak dávala prostor pro 

charismatické vojenské vůdce, kteří nerozvíjeli institucionalizaci státu. Vývoj od 90. let 

nabízel moţnosti, jak vyrovnat poměr institucionalizace a participace, a tím i omezit 

konflikty. Ovšem nová civilní vláda Nigérie moţnosti nevyuţila a politické vakuum vyplnila 

jen minimálně. Proto ve společnosti přetrvává nestabilita a vzájemná nedůvěra.  
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Graf č.5.: Volební účast v Botswaně od samostatnosti (zdroj African Election Databáze, 2006). 

 

3.2. MÍRA INSTITUCIONALIZACE  

 

Huntington (1968) definoval institucionalizace politických organizací pomocí 

adaptability, komplexnosti, autonomie a koherence (viz. graf č.3). Pro určení stupně 

přizpůsobivosti (adaptability) vyuţívá tří parametrů: za prvé délku existence 

instituce/procedury, za druhé schopnost mírově předat moc z jednoho vůdčího politika 

dalšímu a za třetí funkční adaptabilitu. 

 Z hlediska míry adaptability je na tom lépe Botswana. Nigerijský stav by lépe 

vystihoval termín „strnulost“, neboť politické instituce neměly prozatím čas zapustit své 

kořeny díky častému střídání vojenských představitelů země. Naopak, v Botswaně mají 

instituce dlouhou tradici, která je v souladu s  tvrzením Huntingtona, ţe větší míra 

adaptability úměrně odpovídá delší době existence. Instituce a procedury pro rozhodování či 

výměnu politických představitelů měla Botswana ještě před příchodem Britů, takţe tyto 

instituce jsou ve společnosti dobře zakořeněny. Stát také tyto tradiční instituce zapojil do 

moderního rozhodovacího procesu pomocí např. horní komory parlamentu, Pozemkové radě a 

VDC. Navíc, tyto instituce odpovídají i Huntingtonově definici z hlediska funkční 

adaptability. Například kgotla si v novém komplexnějším systému dokázala najít novou 

funkci: vybírá zástupce pro VDC a je také diskuzním fórem o rozvojových plánech. Avšak 

autoři nejsou jednotní, v tom nakolik tyto instituce reálně fungují.  

 Také z hlediska úspěšné výměny politiků je na tom Botswana lépe, i kdyţ zde 

prozatím existuje jen vláda jedné strany. Na rozdíl od toho Nigérie do samostatnosti vstoupila 

s institucionálním vakuem a roztříštěnou společností. Nepodařilo se zde, tak jako v Botswaně, 

vytvořit autoritu, která by zajistila stabilitu a nebyla by zásadně zpochybňována. Střídání 

vojenských představitelů neumoţnilo ukotvit moderní instituce ve společnosti. K nenásilnému 

předání vlády došlo prozatím v nigerijské historii pouze pětkrát, a to v letech 1979, 1992 (ale 
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jiţ v roce 1993 následoval puč), 1999 a 2007. Zdá se tedy, ţe také nigerijské instituce se od 

90. let začínají adaptovat na nové prostředí.   

 

Míra komplexnosti institucionlizace je vysoká u obou zemí. Botswana i Nigérie mají 

oddělené pravomoci v rámci politického systému na soudní, legislativní a exekutivní. 

Specializovanost institucí můţeme ukázat i na příkladu kgotly. Kdyţ jiţ nepostačovala pro 

řešení komplexních problému moderní nezávislé botswanské společnosti, byly vytvořeny 

nové specializované instituce, které její činnost doplňovaly (např. Horní komora parlamentu, 

Pozemková rada či VDC). Oddělenost mocí dokazuje např. i vyhraný soudní spor kmene 

Bayei v roce 2001, který ţaloval stát za diskriminační politiku vůči menšinám. Na rozdíl od 

toho, v Nigérii jsou sice oficiálně pravomoci rozděleny mezi jednotlivé orgány, ovšem díky 

korupci a klientelismu nefungují. Proto se lidé obrací k tradičním vůdcům, kteří ve své 

podobě představují jak náboţenské, tak politické či soudní činitele. Tato pomyslná mezera 

mezi moderními institucemi a tradiční autoritou vede k posilování náboţenského i etnického 

fundamentalismu v zemi. Jisté snahy vytvořit nové komplexní instituce, které by 

zprostředkovávaly kontakt mezi občany a vládou, započaly aţ za vlády Obasanja. Obasanjo 

vytvořil např. Komise pro šetření porušování lidských práv či uspořádal několik setkání s 

obyvateli nigerijské delty. Situace je nadále váţná a zmíněné kroky nemohou být dostatečné 

pro společnost s více neţ 150 milióny obyvatel. 

 

Co se týče autonomie politické sféry, opět jednoznačně je na tom lépe Botswana. 

Všichni dosavadní prezidenti Botswany prošli politickou socializací. Jako příklad můţeme 

uvést bývalé prezidenty Quetta Masireho a Festuse Mogaeho. Oba měli za sebou kariéru ve 

státní správě, a museli také růst i stranicky, neţ dosáhli postu viceprezidenta a následně 

prezidenta. Nigerijská politická scéna nebyla tak odolná vůči vnějším vlivům. Vojenští 

představitelé podle svého uváţení vstupovali do politiky, z níţ byli většinou odstraněni jinou 

armádní klikou. Ani civilní vláda ustanovená v roce 1999 nezvýšila autonomii politické sféry, 

neboť prezident Obasanjo byl v 70. letech vojenským představitelem země. Obasanjo tak 

„pouze“ převlékl pomyslný kabát, kdyţ v roce 1999 kandidoval za PDP.  

 

 Z hlediska jednotnosti systému, je situace komplikovaná jak Botswaně, tak i v Nigérii. 

Na první pohled se můţe zdát, ţe tradiční instituce v Botswaně se i díky své dlouhověkosti 

bez problémů přizpůsobily modernímu vývoji a odpovídají participaci obyvatel. Na druhou 
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stranu i zde moc uchvátili pouze lídři (jako např. Seretse Khama či jeho syn Ian Khama), kteří 

se snaţí mezeru mezi tradicí a modernitou překlenout pomocí svého charisma. Politická strana 

BDP se stala zdrojem veškeré legitimity. Prozatímní vláda jedné strany dokázala v zemi 

udrţet stabilitu a nasměrovat ji k positivnímu ekonomickému růstu. Ovšem tento vývoj nebyl 

výsledkem společenského konsenzu, ale zájmů movitých elit. Propast mezi tradicí a 

modernitou tak nadále ve společnosti přetrvává. Příkladem můţe být situace Křováků, kteří 

nenalézají sociální zázemí v nově nabízeném moderním prostředí. Vnitřní koherence 

společnosti je tak zpochybňována nejen sociálně slabšími občany ale i minoritními kmeny. 

Bohuţel ani Nigérie nedokázala najít společný konsenzus ohledně směřování 

nigerijské politiky. Charismatičtí vůdci přicházeli po revolučních událostech se svojí vlastní 

vizí, bez ohlednu na celonárodní zájem, anebo ji přenechali zkorumpované státní správě. 

Nejednost společnosti je dobře ilustrována i na faktu, jak citlivou otázku hrálo sčítání lidu 

v letech 1963 a 1967. Etnická vzájemná nedůvěra je vysoká, a proto se lidé domáhají, aby 

jejich etnikum mělo co největší podíl na tvorbě federální politiky. Menšinová etnika si však 

byla vědoma, ţe federální politika je jim nedostupná, a proto se snaţila od druhé poloviny 60. 

let zvyšovat počet federálních států, co téměř vyústilo v rozdrobení celé federace v průběhu 

druhé republiky. Potvrzuje se Huntingtonova myšlenka (1968, s.28), ţe „…vláda s nízkou 

mírou institucionalizace je nejen slabá vláda, ale i špatná vláda. Účelem vlády je vládnutí a 

vláda, které se nedostává autorita, selhává ve své funkci“. Tato situace bude přetrvávat, dokud 

Nigerijci nedokáţí překonat vzájemnou animozitu a nedůvěru. Cestou k tomu by mohl být 

návrh Agbyho (2004) na znovuoţivení federace. Tím by se nastolila i větší důvěra mezi 

jednotlivými etniky, neboť by nebyly závislé na centru, a tedy na klientelistické národní 

politice, která doposud byla kolbištěm etických bojů.  

Koherence v rámci společnosti není přítomna ani v Botswaně ani v Nigérii. V obou 

případech se moci chopili charismatičtí vůdcové, kteří vtiskli zemi svou vizi bez 

společenského konsenzu. V případě Botswany se země vyvíjí k ekonomické prosperitě, 

zatímco v Nigérii místo ekonomického rozvoje převaţují vojenské převraty. Na příkladu 

Botswany se tedy zdá, ţe mají pravdu autoři (viz. např. Gleaser et. al, 2004; Ross, 2006), kteří 

tvrdí, ţe autoritativní reţim lépe kumuluje lidský kapitál a dosahuje rychleji ekonomického 

blahobytu. Dokonce se zdá, ţe opravdu za touto fází vývoje následuje občanská mobilizace, 

která se můţe stát motorem pro institucionální pro-demokratické změny.      
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Shrnutí 

Závěrem lze říci, ţe Botswana dokázala lépe neţ Nigérie adaptovat tradiční politický 

systém, vytvořit komplexnější instituce a autonomní poltickou sféru. I kdyţ společenská 

jednota v zemi není, Khama svojí autoritou dokázal nastartovat ekonomický růst. Oblasti 

přírodních rezervací odkud byly Křováci vysídleni, jsou, stejně jako zisky z diamantového 

bohatství, vyuţity ve prospěch společnosti (budování infrastruktury, škol, nemocnic atd.). 

Nigérie však nemohla adaptovat tradiční systém, neboť byl zničen. Moderní instituce jsou na 

první pohled sice komplexní, ovšem velký vliv na dění ve státě mají vůdcové, kteří zneuţívají 

neefektivnosti národního systému a zvyšují radikalizaci obyvatel proti ostatním etnikům i 

proti prezidentovi. Ani v otázce autonomie nedokázala Nigérie obstát, neboť na politickou 

scénu často vstupovala armáda. Novou naději přináší civilní reţim, avšak podle autorky je 

stále brzy hovořit o jeho autonomii a stabilitě.  

 

3.3. PRETORIÁNSKÁ KONTRA OBČANSKÁ SPOLEČNOST  

 

 Abychom mohli analyzovat nejen míru participace, ale i poměr mezi participací a 

institucionalizací, v následujícím textu bude pouţita Huntingtonova typologie politických 

reţimů (viz. obrázek č. 1).  

 Jak z analýzy vyplývá, Nigérie odpovídá rysům pretoriánské společnosti. Do politické 

sféry vstupují aktéři, kteří neprošli politickou socializací. Neexistují efektivní politické 

instituce, jenţ by zmírnily a zprostředkovaly jednání mezi jednotlivými politickými 

skupinami. Díky absenci konsenzu ohledně řešení sociálních konfliktů a mechanismů pro 

získávání politických a státních postů, kaţdá nová skupina, která vstupuje do politické arény, 

přináší svoje vlastní pravidla a normy. „Bohatí uplácí, studenti organizují nepokoje, 

zaměstnanci stávkují, dav pořádá demonstrace a vojáci převraty,“ (Huntington, 1968, s.196). 

Celostátní autorita je dočasná, můţe být lehce získána i ztracena. Politici tak nezajišťují 

distribuci veřejných statků společnosti, ale dávají přednost svým vlastním zájmům 

(Huntington, 1968, s.196-7). Ovšem nigerská společnost ani politický systém nejsou 

statickými prvky. Pokud bychom tedy chtěli Nigérii zařadit do konkrétních reţimů 

navrţených Huntingtonem, musíme tak učinit v rámci historických vývojových etap. Kdyţ 

první prezident Azikiwe byl jmenován, zdálo se, ţe politická institucionalizace odpovídá 

participaci obyvatel a ţe politický systém je autonomní. Ovšem jiţ v roce 1966 byla nigerijská 
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politika charakterizována hobbesovským vzorcem chování. Konsenzus neexistoval. Do 

politiky vstoupila armáda a o moc se bojovalo nikoliv v parlamentu, ale zbraněmi v ulicích. 

Vojenské intervence reagovaly na eskalaci společenského konfliktu, který měl kořeny jiţ v 

koloniální správě. Tato fáze tedy odpovídá radikální pretoriánské společnosti. Radikální 

pretoriánskou společnost charakterizují nepokoje a demonstrace, které se naplno projevily 

např. při zavádění SAPu v 80. letech či v reakci na odloţené prezidentské volby v roce 1992. 

Díky tomu se z radikální společnosti stala masová pretoriánská společnost, která je více 

rozdělena. Objevují se různá občanská sdruţení či hnutí, příkladem je Kampaň za demokracii 

či občanská hnutí v nigerijské deltě. Armáda se stává samo-pasovaným soudcem, který 

rozhoduje o tom, kdy a za jakých podmínek předá moc zpět do rukou civilní vlády, jak se to 

stalo za Babangidova reţimu. Kdyţ však v roce 1999 byla moc předána zpět do rukou civilní 

vlády, staré problémy systému přetrvaly. Huntington (1968, s.237) tvrdí, ţe „…jednou 

vytvořené vzorce chování ve společnosti zůstávají“. Proto i kdyţ byly znovu obnoveny volby, 

političtí činitelé se snaţí tento systém obejít. Nejen zfalšováním voleb, ale i ovlivňováním 

reformované Nezávislé národní volební komise. Přestoţe tyto pretoriánské praktiky ve 

společnosti přetrvávají, od roku 1999 nedošlo k puči či převratu. Občané jsou stále vysoce 

mobilizovaní, ale i v nigerijské deltě (díky vytvoření Komise pro rozvoj či loňské amnestii 

vojenských činitelů a dohodnutí příměří s rebely) dochází pomalu ke změnám. Zdá se tedy, ţe 

byl odstartován proces reforem, které by mohly zvýšit institucionalizaci, jeţ by odpovídala 

participaci. Cestou k tomu by mohlo být zreformování federace, která by minimalizovala 

etnické konflikty na státní úrovni a otevřela cestu regionálnímu rozvoji.   

  

Botswana naopak odpovídá občanské společnosti. Huntington však nenabízí jasnou 

definici „organické“ ani „liberální“ společnosti. Proto je těţké Botswanu jasně zařadit do 

konkrétního typu občanské společnosti. Obecně se zdá, ţe institucionalizce se vyvíjela i po 

samostatnosti. Kgotla se liberalizovala (dnes umoţňuje vstup i ţenám či niţším vrstvám 

společnosti), a došlo k vytvoření moderních institucí pro komunikaci mezi tradiční a moderní 

autoritou. Přes zavedení nových institucí se občanská participace začala zvyšovat aţ 

počátkem 90. let. Dalo by se tedy říct, ţe se Botswana nachází v rámci liberální občanské 

společnosti, ovšem má velmi blízko k radikální pretoriánské společnosti. Zda dojde 

k překročení hranice mezi občanskou a pretoriánskou společností (a Botswana se stane ze 

stabilní, liberální občanské společnosti, společností nestabilní a radikální), není jasné. Ovšem 
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dosavadní vývoj dává Botswaně mnoho výhod, které zvyšují pravděpodobnost zachování 

stability a ekonomického růstu.  

 

Shrnutí 

 Na závěr můţeme konstatovat, ţe Nigérie se v průběhu dějin posunula z radikální do 

masové pretoriánské společnosti, a nynější vývoj dává moţnost přiblíţit se občanské 

společnosti. Odstartované změny, které se snaţí uklidnit situaci v deltě Nigeru, mohou 

znamenat začínající institucionalizaci systému. Pokud by se systém pomocí vyšší 

institucionalizace stabilizoval, armáda by neměla důvod vstupovat do politické arény, a tím 

by se otevřel prostor pro ekonomický rozvoj země. Jiný vývoj nastal u Botswany, která 

vyuţila výhody, jeţ jí historie nabízela. Přes vysokou volební účast, která můţe být také 

důsledkem absencí jiné alternativy, se občanská společnost začala mobilizovat aţ v nedávné 

době. Blízkost botswanské „liberální občanské společnosti“ ke společnosti „radikální“, dává 

varovná znamení pro budoucnost. Vláda, pokud nechce riskovat nestabilitu, bude muset 

v budoucnu ustupovat z autoritářských praktik a zlepšit zastoupení společnosti v rámci jiţ 

existujících institucí.   
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ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo objasnit příčiny ekonomického rozvoje zemí s přírodním bohatstvím: 

Botswany a Nigérie. Autorka svoji práci rozdělila do tří kapitol. V kapitole Teoretická 

východiska jsou shrnuty dosavadní výzkumy zabývající se vlivy nerosného bohatství a 

institucí na ekonomický rozvoj. Druhá kapitola se věnuje politicko-historickému vývoji obou 

států a třetí komaparuje a analyzuje data a odpovídá na výzkumné otázky.  

Odborníci se shodují, ţe země bohaté na nerostné suroviny mají pomalejší 

ekonomický růst, jsou chudší a více tíhnou k autoritářskému zřízení. Avšak při studiu 

rozvojové problematiky autorka nacházela konkrétní případy zemí, které i přes přítomnost 

nerostného bohatství byly v ekonomickém rozvoji úspěšné. Inspiraci pro objasnění příčin 

(úspěšného či neúspěšného) rozvoje autorka našla v Huntingtonově teorii politického rozvoje 

a politického úpadku. Podle něj spočívá hlavní příčina nestability v rozvojovém světě v 

nízkém stupni politické vlády, jejíţ institucionalizace neodpovídá politické participaci 

obyvatel. Autorka se domnívala, ţe tato teorie by jí mohla pomoci zjistit, proč Botswana, 

která měla při vzniku nezávislosti nepříznivé podmínky, je dnes nejrychleji rostoucí africkou 

zemí. A naopak proč je dnes Nigérie, které analytici predikovali slibný vývoj a byla ji 

přisuzována role „naděje“ Afriky, charakterizována politickou nestabilitou a ekonomickou 

zaostalostí.     

Základní hypotéza práce zní: „ekonomický rozvoj je determinovaný stupněm vlády“. 

Práce zkoumala hypotézu s pomocí těchto výzkumných otázek: 1. Je ekonomický vývoj 

Botswany a Nigérie důsledkem stavu tradičních předkoloniálních institucí? 2. Je ekonomický 

vývoj Botswany a Nigérie důsledkem schopností adaptace tradičních institucí na moderní 

politické prostředí? 3. Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie důsledkem stupně 

institucionalizace? 4. Je ekonomický vývoj Botswany a Nigérie závislý od poměru 

institucionalizace a participace? Odpovědí na výše uvedené otázky je následující shrnutí:  

 

Z provedené komparace zemí bylo zjištěno, ţe botswanská stabilita je determinována 

kvalitními tradičními institucemi, které byly spolu s tradičními lídry vhodně zapojeny i do 

moderního politického systému. Politická stabilita pak spolu s uvědomělostí elit vytvořila 

základy pro ekonomický rozvoj země, který prozatím nejvíce podporuje střední a vyšší vrstvy 

společnosti, ale zároveň nabízí výhody i ostatním občanům.  
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I nigerijská nestabilita má své kořeny v politickém vakuu zapříčiněném absencí celo-

nigerijské autority. Turbulence v politické sféře byly doprovázeny klientelismem, nepotismem 

a korupcí. Toto prostředí nebylo příznivé pro vytváření dlouhodobých rozvojových strategií, a 

dávalo prostor pro obohacování vládních elit.  

Také stupeň institucioalizace je v Botswaně viditelně vyšší, coţ odpovídá jejímu 

úspěšnému ekonomickému růstu. Přestoţe má lepší institucionální zázemí, ani zde nedošlo 

k vytvoření společenské jednoty. Nízká politická participace zabraňovala  růstu  konfliktů ve 

společnosti. Situace se začala měnit od začátku 90. let, kdy ve společnosti narůstala 

nespokojenost jak se sociální situací, tak se situací menšin. Vzrůstající participace upozorňuje 

na moţný problematický budoucí vývoj. Na druhou stranu, adaptabilita, komplexnost a 

autonomie politického systému zvyšují pravděpodobnost zachování stability i nadále. Naopak 

Nigérie zaostává jak po institucionální, tak ekonomické stránce. Míra institucionalizace je 

nedostatečná a neodpovídá ani míře participace v zemi. Dosavadní nestabilita systému tak 

zvyšuje i náchylnost k převratům i v budoucnu.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe hypotéza „ekonomický rozvoj (v případě Botswany a 

Nigérie) je determinovaný stupněm vlády“, se potvrdila. Stupeň vlády nám vysvětluje, proč 

byla Botswana i přes špatné výchozí podmínky v ekonomickém růstu úspěšnější neţ Nigérie. 

Obě jsou bohaté na nerostné suroviny, ale jen Botswana tohoto kapitálu dokázala zdárně 

vyuţít, neboť měla lépe nastaveny tradiční instituce, které byly zapojeny i do moderního 

politického prostředí, čímţ se minimalizovaly společenské konflikty. Naopak Nigérie, ač měla 

lepší ekonomické startovací podmínky, se díky politickému vakuu, které nebylo doposud 

vhodně vyplněno, zmítala po většinu doby nezávislosti ve vojenských převratech a 

náboţensky a etnicky motivovaném násilí. Autorka by ovšem ráda dodala, ţe si je vědoma, ţe 

stupeň vlády, není jedinou příčinou úspěšného ekonomického vývoje v Botswaně a 

turbulentního politického i ekonomického vývoje v Nigérii. Přesto věří, ţe se jedná o důleţitý 

determinant, který vytvořil u obou zemí základ pro ekonomické směřování.    

 

 

 

 

 

Práce má 51 stran, 16 268 slov, 99 682 znaků bez mezer (116 188 znaků s mezerami). 
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SUMMARY 

  This thesis explores the reasons for economic development in states with natural 

abundance. To do this, I applied the Huntington theory of political development and political 

decay and made this hypothesis: “economic development is determined by the degree of 

government”. My results suggest that Botswana‟s political stability is the result of open 

traditional political institutions that, along with traditional leaders, adequately engaged with 

the modern political system. On the contrary, Nigeria‟s instability is caused by the political 

vacuum developed thru colonial times. This was empowered further through independence 

when no whole-Nigerian authority emerged. This turbulence in the political domain did not 

create a good environment for long-term development strategies. Furthermore, the level of 

institutionalization was higher in Botswana‟s case than in Nigeria‟s. This institutionalization 

showed better results; political participation was low from the country‟s independence until 

the beginning of the 1990s. This new, growing participation could be a threat to Botswana‟s 

stability, but the adaptability, complexity and autonomy of its political sphere gives a high 

probability of preserving future political stability. On the other hand, in Nigeria, 

institutionalization and economic growth has been low, while the mobilization of people has 

been high. The long history of instability in the political system has increased the probability 

of a failure of the current civil government. According to these results, I conclude that 

economic development is highly determined by the level of government. This, however, is 

probably not the only cause of successful or unsuccessful economic development.     
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SCHVÁLENÝ PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

1. Struktura:  

- Úvod 

- Shrnutí základních teorií týkající se rozvoje a přírodního bohatství 

- Case study 

o Historické pozadí – období před dekolonizací 

o Vývoj po dekolonizaci  

o Stupeň vlády – způsob komunikace mezi vládou a společností  

 Ukázka na způsobu vlády v oblasti surovinových nalezišť (Jwaneng 

diamantová oblast a Nigerská delta) 

 Hodnocení vlády společností  

- Závěr  

 

2. Hypotézy: 

Současná debata mezi akademiky se mimo jiné zabývá otázkou, jaká je spojitost mezi 

rozvojem a přírodním bohatstvím. Existují dva pohledy, jeden tvrdí, ţe země bohaté na 

nerostné suroviny mají pomalejší růst a jsou chudší (např. Auty 2000; Bulte – Damania – 

Deacon 2005; Glaeser – La Porta – Lopez-de-Silanes – Shleifer 2004; Sachs – Warrner 1997). 

Druhá škola tvrdí, ţe tyto státy více tíhnout k tomu být autoritářské (např. Jensen – 

Wantchekon 2004; La Porta- Lopez-de-Silanes- Shleifer –Vishny 1999). 

Autorka by však ráda hledala spojitost mezi rozvojem a nerostným bohatstvím ještě jinou 

cestou. Huntington jiţ v roce 1965 zjistil, ţe „…nejdůleţitějším rozdílem mezi odlišnými 

politickými systémy není forma vlády, ale stupeň vlády. Pod tento pojem zahrnoval rozdíly 

v uţívání konsensuálního oproti konfliktnímu řešení sporů, stupeň integrace dané komunity, 

rozšíření představ o legitimitě vlády a legitimitě vládních kroků, míru a stupeň 

organizovanosti společnosti a jejich institucí, efektivnost působnosti vlády a politických 

institucí a v neposlední řadě i stabilitu systému jako celku,“ (Říchová 2000: 263).  

Navíc, ne kaţdá země, která je bohatá na nerostné suroviny byla v rozvoji neúspěšná. 

V čem tedy tkví úspěšného rozvoje země? Autorka by se ve své bakalářské práci ráda 

zaměřila pomocí komparativní metody na dva případy. Jeden, který je obecně povaţován za 

úspěšný případ rozvoje – Botswanu, a na druhé straně na stát, který se dodnes zmítá ve 

státních převratech a občanských válkách, Nigérii.  
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Hypotéza práce je, ţe právě stupeň vlády, tedy způsob řešení sporů, zapojení všech 

částí společnosti do procesu rozhodování, neboli vztah mezi vládou a společností, jsou těmi 

hlavními prvky, které vedou ke stabilitě. 

Autorka má několik důvodů pro vybrání Nigérie a Botswany. Jednak oba státy mají 

britskou koloniální minulost, oba jsou povaţovány za jedny z nejbohatších států na nerostné 

suroviny (Nigérie na ropu, Botswana na diamanty), oba se nachází na území Afriky, a dá se 

říci, ţe jejich geografická velikost je podobná.  

Výzkum navazuje na práci započatou na studijním pobytu v Irsku, kde autorka 

absolvovala předmět týkající se politiky rozvoje a africké politiky, a ve svých závěrečných 

pracích se zaměřovala na spojitost rozvoje a přírodního bohatství, a právě na situaci v Nigérii 

a Botswaně.    
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