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Anotace (abstrakt) 

Tato diplomová práce provádí komparativní analýzu klíčových rysů politických 

systémů Malajsie a Singapuru pomocí vybraných konceptů teorie hybridních reţimů. 

V první části práce jsou představeny hlavní konceptualizace této teorie, aby byly 

následně podrobeny kritickému zhodnocení. Následuje důkladný srovnávací rozbor 

politických systémů zkoumaných zemí, přičemţ rámec pro analýzu poskytuje tzv. 

„řetěz demokratické volby“ Andrease Schedlera. Poté je na obě země aplikována 

operacionalizovaná verze konceptu soutěţivého autoritářství Stevena Levitského a 

Lucana Waye. Výsledkem je klasifikace Malajsie jako soutěţivého autoritářského 

reţimu, zatímco Singapuru jako hegemonického volebního autoritářství. Co se 

teoretických závěrů týče, práce zaujímá ten postoj, ţe hybridní reţimy jako takové sice 

nepředstavují svébytný reţimní typ na půli cesty, nicméně koncepty představené 

v rámci tohoto paradigmatu nabízí vhodný nástroj pro zkoumání nedemokratických 

reţimů. 

 

Abstract 

This graduate thesis comparatively analyzes key features of political systems of 

Malaysia and Singapore using the chosen concepts of hybrid regimes theory. In the first 

part, main conceptualizations of this theory are presented to be later critically assessed. 

What follows is a thorough comparative analysis of political systems of the countries in 

question using the concept of “chain of democratic choice” introduced by Andreas 

Schedler as a framework for analysis. Subsequently, operationalized concept of 

competitive authoritarianism by Steven Levitsky and Lucan Way is applied. The 

outcome of the analysis is the classification of Malaysia as competitive authoritarian 

while Singapore is classified as a case of hegemonic electoral authoritarian regime. As 

far as theory is concerned, the thesis argues that although hybrid regimes themselves 



 

 

cannot provide for a unique mid-range regime type, some concepts connected to the 

paradigm offer an appropriate tool for the study of nondemocratic regimes. 
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Úvod 

Téma hybridních reţimů přitahuje zvláště v posledním desetiletí značnou 

pozornost. Přispěl k tomu samozřejmě i proces demokratizace, Huntingtonem popsaný 

jako „třetí vlna“ (2008), který markantně rozšířil počet zemí aspirujících na to být 

demokraciemi. Jednak tím došlo k znovuoţivení diskuse o tom, co to vlastně znamená 

být demokracií, zároveň však také byla otevřena politologicky palčivá otázka, jak 

teoreticky postihnout tuto nově vzniklou masu politických reţimů, jejichţ fungování – 

navzdory tomu, ţe se formálně deklarují jako demokratické – v praxi provází řada 

nedemokratických, či dokonce autoritářských prvků. Vţilo se pro ně označení hybridní 

reţimy, které odráţí právě současné fungování demokratických a autoritářských 

institucí a nástrojů. Ţe nad touto skupinou politických reţimů nejde jen tak mávnout 

rukou dokazuje i rozsah zemí, jichţ se tato situace týká. Pro ilustraci si můţeme uvést 

například Democracy Index 2010 britského časopisu Economist, který jako hybridní 

reţimy zařadil 33 zemí, přičemţ dalších 53 států označil za nedokonalé demokracie 

(flawed democracies; Economist Intelligence Unit 2010). I tato čísla naznačují, ţe si 

téma hybridních reţimů zaslouţí badatelskou pozornost.  

Ačkoli Larry Diamond hybridní reţimy označuje „za produkt současného světa“ 

(2002: 24), můţeme se setkat i se státy, v nichţ politický reţim vykazující rysy jak 

demokracie, tak autoritářství stabilně funguje uţ několik desetiletí. Mezi ty patří i 

Malajsie a Singapur, které proto lze pracovně označit za jedny z nejstarších hybridních 

reţimů na světě. Tyto země si zaslouţí zvláštní pozornost i proto, ţe v nich tento 

hybridní reţim dosud přetrval i navzdory překotnému ekonomickému růstu, coţ z nich 

činí „zásadní vyzyvatele platnosti jakékoli teze o tom, ţe ekonomický rozvoj a 

demokracie jdou ruku v ruce“ (Diamond 2006: 97). Délka fungování, jakoţ i 

neobyčejná reţimní stabilita tedy z Malajsie a Singapuru činí případy hodné vědeckého 

zájmu. 

Cíle práce, výzkumná otázka a hypotézy 

Tato práce si klade dva hlavní cíle:  

1) Provést kritickou reflexi teoretické debaty, která se v soudobé politické vědě 

ohledně tématu hybridních reţimů vede, stejně jako představit její 

nejvýznamnější proudy.  
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2) Za pouţití vybraných konceptů teorie hybridních reţimů provést srovnávací 

analýzu politických systémů Malajsie a Singapuru se záměrem zpětně zhodnotit 

relevanci pouţitého teoretického rámce. 

 

Hlavní výzkumná otázka, tak jak byla zformulována v projektu práce, zní: 

Poskytují dostupné koncepty teorie hybridních režimů adekvátní prostředek k pochopení 

fungování politických systémů Malajsie a Singapuru? 

 

Dále byly v projektu předloţeny čtyři dílčí výzkumné otázky, které doprovází čtyři 

hypotézy. 

Dílčí výzkumná otázka č. 1 

Je možné některé konceptualizace hybridních režimů označit za obecně lepší než jiné? 

Hypotéza č. 1 

Obecně pravděpodobně nikoliv, neboť jedny slouží lépe pro studium určitých zemí, 

zatímco jiné pro studium zemí jiných.  

Dílčí výzkumná otázka č. 2 

Jak je možné zkoumané země klasifikovat? 

Hypotéza č. 2 

Jako nejvhodnější se hodí jejich klasifikace na soutěživý autoritářský režim resp. na 

hegemonicko-volební autoritářský režim. 

Dílčí výzkumná otázka č. 3 

Jaké jsou shodné rysy a jaké jsou odlišnosti obou zkoumaných případů? 

Hypotéza č. 3 

Jak vyplývá z příslušné klasifikace, obě země se odlišují hlavně v tom, do jaké míry je 

institucionálně i jinak umožněno fungovat opozici. 

Dílčí výzkumná otázka č. 4  

Jaký je ve zkoumaných případech vztah mezi hybridností režimu a etnickým složení, 

náboženstvím a kulturou?  
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Hypotéza č. 4 

Etnické složení a náboženství nehraje žádnou zásadní roli, jisté kulturní vlivy („asijské 

hodnoty“) však mají vliv minimálně v legitimační rovině.  

Tyto byly v průběhu výzkumu doplněny o dílčí výzkumnou otázku č. 5: 

Jaký je konceptuální vztah hybridních režimů k režimům demokratickým a 

autoritářským? Můžeme hovořit o něčem, jako je třetí režimní typ, nebo je naopak celá 

teorie neudržitelná a zaslouží si odmítnutí?   

Hypotéza č. 5 

Konceptualizace hybridních režimů je udržitelná za předpokladu, že nebude aspirovat 

na překročení základního rozdělení na demokratické a nedemokratické režimy. 

Stav dosavadního výzkumu a reflexe literatury 

Ačkoli se můţeme setkat i s některými staršími pracemi zabývajícím se 

konceptualizaci tématu hybridních reţimů (O‟Donnell, Schmitter 1986, Karl 1995, 

O‟Donnell 1994, Zakaria 1997, Olcott, Ottaway 1999), většina stěţejních prací, na 

nichţ také bude tato diplomová práce stavět především, se objevila v posledním 

desetiletí. Klíčové bylo v tomto ohledu především dubnové číslo Journal of Democracy 

z roku 2002, které přineslo texty Larryho Diamonda, Andrease Schedlera a Stevena 

Levitského a Lucana Waye. Ty kromě úvah o hybridních reţimech jako takových 

(Diamond), představením konceptů volebního autoritářství (Schedler) a soutěţivého 

autoritářství (Levitsky a Way) představily rámec pro analýzu soudobých politických 

reţimů stojících na pomezí demokracie a autoritářství. Pozdější práce těchto autorů tyto 

koncepty dále rozvedly a aplikovaly je v praxi (Schedler 2006 a 2010, Levitsky, Way 

2006a a 2006b). V domácím prostředí, pomineme-li stručný přehled Kopečka a Hlouška 

(2003), tomuto tématu věnovala kritickou pozornost především dvojice textů od 

Stanislava Balíka a Jana Holzera (2006 a 2007). 

Co se týče prací zabývajících se přímo tématem Malajsie resp. Singapuru, 

z nichţ bude tato diplomová práce čerpat, musíme zdůraznit zejména dvě monografie 

z 90. let z pera Harolda Crouche (1996a) a Christophera Tremewana (1996) analyzující 

společnost i politický systém v Malajsii resp. Singapuru. Další sekundární literaturu, ať 

uţ svým charakterem neperiodickou či periodickou, kterou vyuţijeme, můţeme 

pracovně rozdělit na tu, pocházející z anglosaského či obecně západního prostředí, a na 
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tu, jejíţ autoři jsou asijského původu. Oběma kategoriím je přitom společné pouţití 

anglického jazyka, který i v obou zkoumaných zemích zůstává ve značné oblibě. Z textů 

anglosaských autorů týkajících se Malajsie můţeme zmínit např. práce Milneho (1967), 

Milneho a Mauzové (1999), Hardinga (1996), Meanse (1997), Case (1993, 2004 a 

2010) nebo Pepinského (2007), v případě Singapuru potom Paula (1992) či Rodana 

(1993 a 1996). Mezi asijskými autory zabývajícími se Malajsií musíme připomenout 

především Zakariu Haji Ahmada (1989, 1999), Joma K. S. (1996), Lima (2002), Leeho 

(2004 a 2006) či Tsuna (2010), mezi těmi píšícími o Singapuru si pak zmínku zaslouţí 

např. Chew (1994), Lam (1999), Raj (2000), George (2007) či znovu Tsun (2010). 

Z pohledu faktografických podkladů se jako výborný zdroj ukázal především časopis 

Asian Survey. 

V českém politologickém prostředí přitáhl z obou zkoumaných politických 

systémů větší, byť stále limitovanou pozornost Singapur. Zmínit musíme texty Michala 

Kubáta (1998 a 2007) a Mateje Kuriana (2006). Oběma zemím potom byla věnována 

kapitola v publikaci Commonwealth, politické systémy z roku 2007 (Ţeníšek, Šanc 

2007). Moderním politickým dějinám Malajsie se také na omezeném rozsahu věnoval 

Zbořil (2009: 232-264). Můţete tedy říci, ţe zvláště politický systém Malajsie v českém 

prostředí zůstává určitou badatelskou výzvou. 

Pro zpracování komparativní části práce bylo nezbytné vyuţít i jiné prameny, 

především příslušné zákony, jakoţ i webové stránky vládních a státních institucí či 

zprávy nevládních organizací nebo amerického ministerstva zahraničních věcí hodnotící 

úroveň demokracie a dodrţování lidských práv v obou zkoumaných zemích. Kompletní 

seznam periodické i neperiodické literatury, stejně jako pouţitých pramenů nabídne 

závěrečný seznam literatury.  

Metoda zpracování 

Nejprve bude provedena kritická reflexe existujících teoretických 

konceptualizací hybridních reţimů, čímţ bude naplněn první z cílů práce. Na tomto 

základě budou zvoleny dva nejvhodnější koncepty, které zaštítí následnou komparativní 

analýzu z pohledu teorie klíčových rysů politických systémů Malajsie a Singapuru, coţ 

umoţní naplnit druhý cíl práce a zároveň napomůţe zodpovědět poloţené výzkumné 

otázky. 
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Struktura práce 

Členění textu do kapitol odpovídá dvěma představeným cílům diplomové práce.  

Její první část se bude věnovat představení a kritickému zhodnocení relevantních 

teoretických konceptů. Členění do podkapitol odpovídá třem konceptuálním strategiím, 

které badatelé zvolili ke zkoumání politických reţimů na pomezí demokratických a 

autoritářských (Schedler 2006: 4). Jádrem druhého oddílu potom bude komparativní 

analýza z pohledu teorie rozhodujících rysů politických systémů Malajsie a Singapuru. 

V tomto ohledu dojde k odchýlení od projektu práce, který pro rozbor kaţdého ze 

systémů předpokládal samostatnou kapitolu a následné zhodnocení rozdílů. Avšak 

vzhledem k tomu, ţe tento text aspiruje na provedení srovnávací analýzy, jeví se jako 

vhodnější přistoupit k souběţné, tematické komparaci obou případů. Podkapitola 2.1 

představí základný rysy obou politických systémů. Následovat bude zdůvodnění výběru 

konceptů pro komparaci. Po něm v podkapitole 2.3 přijde na řadu samotný srovnávací 

rozbor provedený na základě konceptualizace Andrease Schedlera, v jehoţ rámci bude 

podrobně analyzováno sedm klíčových rysů politických systémů obou zkoumaných 

případů. Podkapitola 2.4 na oba případy aplikuje koncept soutěţivého autoritářství 

autorů Levitského a Waye. Závěrečný oddíl přinese zhodnocení výsledků práce, 

zodpoví v tomto úvodu formulované výzkumné otázky, vyjádří se k platnosti 

formulovaných hypotéz a celý text zakončí několika finálními poznámkami. 
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1 Teorie hybridních režimů 

K problému reţimů na pomezí demokratických a autoritářských badatelé 

v principu zvolili tři obecné strategie (Schedler 2006: 4):  

1) Defektní demokracie 

2) Hybridní reţimy 

3) Nové autoritářské reţimy 

Spor se v zásadě vede o to, zda se „ještě“ jedná o reţimy demokratické, zda 

bychom je měli spíše chápat jako autoritářské reţimy oděné v novém hávu či zda jsou 

zde zkoumané reţimy odlišné natolik, ţe si vynucují vytvoření zvláštní, svébytné 

kategorie. V kaţdém případě však toto úvodní vymezení musíme chápat velice volně, 

neboť jak brzy uvidíme, samotné příklady konceptů, jeţ budeme postupně uvádět, 

svědčí více neţ o čemkoli jiném o absenci shody mezi autory. Jednotlivé koncepty se 

nezřídka vzájemně překrývají a jakoby vybízely k tomu zvolit si ten nejvhodnější podle 

osobních preferencí či nálady. Navíc pojetí samotného termínu „hybridní reţim“ se u 

rozdílných autorů často diametrálně liší především, co se moţné šíře jeho záběru týče. 

Obecně můţeme vymezit tři moţné přístupy k pojmu hybridní reţimy:  

1) Široký, který explicitně neaspiruje na to, ţe hybridní reţimy musí nutně 

představovat svébytný reţimní typ, ale tento pojem pouţívá spíše jako 

instrumentální označení širokého spektra reţimu na pomezí. Z logiky věci 

sem spadají všechny tři výše naznačené strategie. V tomto smyslu je také 

nutno chápat spojení hybridní režimy z názvu této práce.  

2) Úzký povaţující hybridní reţimy za samostatnou kategorii oproti 

demokraciím a autoritarismům. 

3) Nulový, který existenci hybridních reţimů jako samostatné kategorie 

z různých důvodů odmítá. 

Vrátíme-li se opět k výše představeným badatelským strategiím, můţeme říci, ţe 

všechny tři spojuje společná představa kontinua, na jehoţ jednom pólu stojí weberovský 

ideální typ demokracie, na druhém potom reţim, který bychom nejčistěji označili snad 

za autokracii. Zde však prakticky veškerá shoda končí. Kardiálním problém představuje 

především absence generální shody na jakékoli uspokojivé definici demokracie, 

konceptu zatíţeného řadou normativních předsudků. Není tak jasné, zda se jako 

Schumpeter můţeme spokojit s pouhým procedurálním minimem (Schumpeter 2004), 
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nebo zda je řešením Dahlova polyarchie (Dahl 1971), případně zdali vystačíme s „vírou, 

ţe pouhá přítomnost voleb usměrní politiku do mírového soutěţení mezi elitami a 

vítězům přiřkne legitimitu“ nebo se v takovém případě stáváme obětí „klamu 

elektoralismu“ (fallacy of electoralism; Schmitter, Karl 1995: 78)? 

Jistým druhem úniku z této definiční tísně se stala strategie přidávání rozličných 

přívlastků majících udávat kvalitu příslušného demokratického reţimu. Tak se můţeme 

setkat s demokracií liberální splňující široká kritéria nejen roviny elektorátní, ale i 

hlediska vlády práva, demokracií pouze volební a řadou dalších defektních demokracií.  

Podobně problematicky se na první pohled jeví i vymezení druhého extrému 

našeho kontinua – onoho protipólu demokracie. Většina autorů hovoří o něčem, co 

nazývá uzavřeným autoritarismem, přičemţ se ale zpravidla neobtěţuje s jeho definicí. 

Chápou ho zkrátka jako reziduální kategorii, do které spadnou všechny reţimy, které se 

nevejdou jinam. To se ale na první pohled zdá jako stěţí uspokojivý přístup.  

Ponechme však pro tuto chvíli tyto problematické aspekty stranou s příslibem, 

ţe se k nim po představení jednotlivých konceptů v podrobné diskusi opět vrátíme.   

Na tomto místě je snad vhodné poznamenat, ţe níţe představený výčet si 

neklade za cíl být úplný. Ambicí této kapitoly je představit reprezentativní vzorek 

konceptů a z nich vybrat pro komparativní analýzu našich příkladů ty nejvhodnější.  

Logicky se tak do výběru nevešla například řada různých demokracií s přívlastky, 

jejichţ počet jde do desítek (Collier, Levitsky 1997), raná představa semidemokracie 

Martina Seymoura Lipseta (1959), semidiktatura Paula Brookera (2000 či stručně Balík, 

Holzer 2008: 67-68) a další jako je například rozdělení na ústavní oligarchii 

(constitutional oligarchy), plebiscitní autokracii (plebiscitarian autocracy) a 

neodpovědnou autokracii (unaccountable autocracy) Richarda Rose (2008). 

Na úvod ještě jedna nezbytná poznámka týkající se českého terminologického 

rozporu autoritativní-autoritářský. Tento problém je dopodrobna diskutován jinde 

(Balík, Holzer 2008: 30-36). Při plném respektu k převaţujícímu názoru jakoţ i 

k zákonné kodifikaci,
1
 budeme v tomto textu dávat přednost spíše pojmu autoritářský, 

jakkoli oběma termínům přiznáme de facto synonymický vztah. 

 

                                                 
1
 Viz zákon č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek. 
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1.1 Defektní demokracie 

Tento přístup se primárně zaměřuje na ty země, které formálně naplňují 

minimální procedurální kritéria demokracie, ale v určitých zásadních aspektech za 

úplnými demokraciemi zaostávají. Naplňují tedy kritéria o tzv. volební demokracie 

(electoral democracy), nikoli však demokracie liberální. Jejich demokratický deficit 

však není takový, aby je ze společnosti demokracií diskvalifikoval zcela. Jde tedy pouze 

o demokracie defektní, nikoli však o reţimy vyloţeně nedemokratické. 

David Collier a Steven Levitsky v této souvislosti hovoří o tzv. „zmenšených 

sub-typech“ demokracie (diminished subtypes of democracy; 1997: 437-442), jejichţ 

prostřednictvím se různí autoři snaţí vyhnout konceptuálnímu rozmělnění při 

současném umoţnění určité diferenciace mezi případy. V praxi tato badatelská strategie 

spočívá v tom, ţe k podstatnému jménu demokracie je připojen přívlastek, jehoţ 

smyslem je naznačit, který demokratický atribut ta příslušná skupina reţimů (příp. 

příslušný reţim) postrádá částečně či docela. Zásadní praktický problém tohoto postupu 

je patrný uţ jen při zběţném pohledu do literatury, totiţ ţe „proliferace různých 

konceptů a termínů, z nichţ mnohé znamenají přibliţně totéţ“ nemá za následek nic 

jiného, neţ „rostoucí badatelské zmatení“ (Collier, Levitsky 1997: 450). 

1.1.1 Delegativní demokracie Guillermo O’Donnella 

Jedním z prvních, kdo přišel s konkrétním konceptem nějakým způsobem 

defektní demokracie, byl Guillermo O‟Donnell, který především na základě studia 

latinskoamerických zemí vymezil tzv. delegativní demokracii (1994; v češtině blíţe viz 

Balík, Holzer 2006: 8-10 či Balík, Holzer 2007: 45-47). Takový reţim, se podle 

O‟Donnella rozvinul v zemích, které z dlouholetého období autoritářské vlády zdědily 

nejen hluboké socioekonomické problémy, ale především společnost bez jakékoli 

zkušenosti s fungováním demokracie a postrádající „občanskou politickou kulturu“ 

(Balík, Holzer 2006: 9). Politická moc a její výkon je navíc často i v souladu 

s historickými a kulturními tradicemi chápána vysoce personifikovaně, coţ se odrazilo i 

ve volbě prezidentského politického systému. Podle O‟Donnella tyto země neprošly 

„druhou tranzicí“ (1994: 1994); formálně totiţ naplňují procedurální demokratická 

kritéria, avšak nedošlo v nich k následné konsolidaci a institucionalizaci norem 

zastupitelské demokracie, se kterou tento autor model delegativní demokracie 

konfrontuje. 
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Přítomnost soutěţivých, všeobecných a v zásadě spravedlivých voleb indikuje, 

ţe delegativní demokracie se opírají o vertikální linii zodpovědnosti vládnoucích, která 

však na rozdíl od demokracií zastupitelských není doplněna o linii horizontální 

(horizontal accountability). To je dáno i skutečností, ţe politické instituce bývají obecně 

v těchto zemích velice slabé a exekutiva, ztělesňovaná silným prezidentem zvoleným 

velkou většinou na základě dalekosáhlých slibů, se na ně při prosazování své politiky 

nemusí prakticky vůbec ohlíţet. Zákonodárné sbory, politické strany, zájmové skupiny i 

soudy jsou obcházeny prezidentskými dekrety a mohou si jenom hlasitě stěţovat a 

čekat, neţ v okamţiku příštích voleb nastane moment zúčtování.  

Shrneme-li, v případě delegativních demokracií se jedná o reţimy procedurálně 

demokratické, které však v důsledku slabé či neexistující horizontální zodpovědnosti ve 

smyslu brzd a protiváh vykazují silně majoritní tendence a nenaplňují kritéria liberální 

demokracie. 

1.1.2 Neliberální demokracie Fareeda Zakarii 

Na sklonku roku 1997 ve svém slavném článku The Rise of Illiberal Democracy 

upozornil americký politolog Fareed Zakaria na nárůst nového politického fenoménu, 

totiţ tzv. neliberální demokracie (1997; v češtině blíţe viz Balík, Holzer 2006: 10-12 či 

Balík, Holzer 2007: 47-50). Upozorňuje v něm na fakt, ţe zatímco doposud byla 

demokracie ztotoţňována s liberální demokracií a kromě pravidelných a spravedlivých 

voleb se opírala téţ o konstituční liberalismus usilující o zabránění prosazení tyranie 

většiny, s masovým rozšířením formálně demokratických procedur mimo západní svět 

tato ekvivalence přestává platit. Zatímco důraz na volby představuje procedurální 

dimenzi demokracie, konstituční liberalismus ztělesňuje spíše dimenzi hodnotovou. 

Vychází z filosofického proudu, který bychom mohli nazvat liberálním v tom smyslu, 

ţe prosazuje obranu individuální svobody, a zároveň z tradice konstitucialismu, který 

zdůrazňuje horizontální omezení moci prostřednictvím systému brzd a protiváh a 

především vlády zákona.  

Termínem neliberální demokracie tedy můţeme označit ty politické reţimy, 

které přijaly volební proceduru jako způsob výběru vládnoucích a naplňují tedy kritéria 

volební demokracie, ale zároveň mají sklon „absolutizovat suverenitu lidu“ (Hloušek, 

Kopeček 2007: 286) a mechanismy horizontální kontroly a omezení moci v nich jsou 

buď velmi slabé, nebo zcela nepřítomné, coţ jde na především na úkor svobody občanů. 
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Pro úplnost je snad vhodné dodat, ţe Zakaria později „rozšířil původní záběr své 

eseje do mnohem rozsáhlejší a odváţnější kritiky hrozeb populismu a majoritní 

demokracie – a to nejen ve vznikajících a tranzičních systémech, ale i ve fungujících 

demokraciích, zejména ve Spojených státech“ (Diamond 2003: 167) a to ve své knize 

Budoucnost svobody (2004). 

1.1.3 Merkelovy ukotvené a defektní demokracie 

Dobrým příkladem celého přístupu je práce Wolfganga Merkela, jenţ rozlišuje 

mezi tzv. „ukotvenými“ a „defektními“ demokraciemi (embedded and defective 

democracies; 2004, Merkel, Croissant 2004). Podle Merkela, jsou stabilní ústavní 

demokracie ukotveny dvojím způsobem: zevnitř a zvnějšku. Tzv. ukotvená demokracie 

se pak skládá z pěti částečných reţimů: demokratický volební reţim, práva politické 

participace, občanská práva, horizontální dimenze odpovědnosti (rozdělení mocí) a 

záruky, ţe skutečná moc leţí v rukách demokratický zvolených zástupců (a democratic 

electoral regime, political rights of participation, civil rights, horizontal accountability, 

and the guarantee that the effective power to govern lies in the hands of democratically 

elected representatives). Pokud je některý ze zmíněných částečných reţimů poškozen, 

jedná se o defektní, nikoli uţ o ukotvenou demokracii. Na tomto základě, částečně 

inspirován staršími pracemi jiných autorů, Merkel vymezil následující moţné typy 

defektních demokracií:  

 Exklusivní demokracie (exclusive democracy), v níţ není dodrţena zásada 

všeobecného volebního práva. 

 Demokracie s vyhrazenými doménami (domain democracy), ve které nemá 

demokraticky zvolená reprezentace kontrolu nad všemi oblastmi národní 

politiky, protoţe je v konečné instanci podřízena vyšším silám s právem veta 

(armáda, nadnárodní korporace…) 

 Neliberální demokracie (illiberal democracy) 

 Delegativní demokracie (delegative democracy) 

Merkel zároveň upozorňuje na fakt, ţe defektní demokracie nemusí být pouze 

přechodným jevem, zastávkou na cestě buď k ukotvené demokracii či nějaké 

nedemokratické formě vlády. Ostatně také proto svůj příspěvek formuluje jako post-

tranzitologický (2004: 48).  
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Obecně můţeme všem autorům – Merkela přes jeho snahu o distancování se 

nevyjímaje – spolu s Thomasem Carothersem vytknout, ţe se stále pohybují v zajetí 

přechodového paradigmatu, od něhoţ je ale potřeba se oprostit. Označíme-li totiţ 

některou zemi za sice defektní, ale přesto demokracii, implicitně tím předpokládáme, ţe 

vývoj nemůţe vést jiným směrem neţ k úspěšnému dokončení demokratizace a 

setřesení všech defektních jevů. Tento předpoklad se však ve velké většině případů třetí 

vlny ukázal jako neopodstatněný (Carothers 2002).  

1.2 Hybridní režimy 

Dalším z moţných přístupů ke konceptualizaci reţimů na pomezí 

demokratických a autoritářských je vymezit je jako víceméně svébytnou kategorii tzv. 

hybridních reţimů. 

Takovýto hybridní reţim, můţe být dle jedné z nejvýznamnějších 

tranzitologických prací z dílny O‟Donella a Schmittera výsledkem nedokonalého 

přechodu (1986: 9). Pokud autoritářský reţim projde liberalizací, ale neprovede zároveň 

demokratizaci, stane se „liberalizovaným autoritářstvím“ (liberalized autoritarianism) 

neboli „dictablandou“. Podstoupí-li demokratizaci, nikoli však liberalizaci, vyvine se v 

„omezenou demokracii“ (limited democracy) či „democraduru“. 

Z tranzitologického přístupu vycházela i Terry Lynn Karlová, kdyţ v roce 1995 

zkoumala soudobé reţimy Střední Ameriky. Ty označila za hybridní, neboť 

kombinovaly „prvky jak autoritářství, tak demokracie.“ Přestoţe je vnímala prizmatem 

teorie přechodů, chápala je jako svébytný reţimní typ, jako „něco víc neţ pouhou 

demokratickou fasádu,“ jako „významný krok v rámci dlouhodobého procesu budování 

demokracie“ (1995: 73). Ačkoli země Střední Ameriky dosáhly významného pokroku 

v rovině volební, nedošlo v nich k prosazení skutečné vlády práva, zajištění civilní 

kontroly nad armádou a zrovnoprávnění všech skupin obyvatel (Karl 1995: 80). 

1.2.1 Carothersova šedá zóna 

S určitou mírou zjednodušení lze říci, ţe v 90. letech politické vědě dominoval 

tranzitologický přístup, ze kterého často vycházeli i výše zmínění autoři. S příchodem 

nového tisíciletí se ale začaly ozývat hlasy hovořící o tom, ţe tento pohled na politický 

svět se vyčerpal, a ţe je tedy na čase ho opustit. Věrozvěstem tohoto názoru se stal 

Thomas Carothers, který dokonce ohlásil „konec přechodového paradigmatu“ (the end 
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of transition paradigm; 2002). To se opíralo o několik základních předpokladů, které se 

ale při srovnání s empirickou realitou ukázaly být neudrţitelné. Třetí vlna tak sice 

úspěšně zaplavila desítky zemí, které vstoupily do přechodové fáze, výsledkem změn 

však – „demokratické teleologii“ navzdory – ve valné většině případů rozhodně nebyly 

konsolidované liberální demokracie. Zkrátka se ukázalo, ţe demokratizace rozhodně 

není přirozeným procesem, který sám pokvete do krásy, jakmile se uskuteční první 

svobodné volby (Carothers 2002: 6-9). 

Namísto úspěšně završené demokratizace vstoupila většina zemí v přechodu do 

něčeho, co Carothers nazývá „šedou zónou“. Dotčené země si osvojily „některé 

z atributů demokratického politického ţivota“, ale zároveň – a to je zásadní – „trpí 

váţnými demokratickými deficity“ (Carothers 2002: 9). Americký autor se na tomto 

místě ostře vymezuje proti tomu, aby byly tyto reţimy označovány jako „demokracie 

s přívlastky“. Jakkoli se totiţ badatelská strategie „defektních demokracii“ můţe zdát 

logickou, trpí dle Carotherse zásadní vadou: „Označením zemí v šedé zóně za typy 

demokracie, ve skutečnosti aplikujeme přechodové paradigma právě na ty země, jejichţ 

politický vývoj toto paradigma zpochybňuje“ (2002: 10). 

Země nacházející se v šedé zóně mezi demokracií a autoritarismem, jsou dle 

Carothersova mínění suţovány dvěma rozšířenými neduhy, kterých se lze jen velmi 

těţko zbavit. Prvním z nich je situace častá v zemích Latinské Ameriky, kde přes 

značnou politickou svobodu, pravidelně konané volby a časté střídání u moci, zůstává 

demokracie prázdná a problémová. Politická participace se omezuje pouze na akt voleb; 

elektorát postrádá důvěru v politickou elitu, kterou do značné míry oprávněně vnímá 

jako do sebe zahleděnou, arogantní, zkorumpovanou a posedlou vlastní mocí. 

Pluralismus je tak v tomto případě spíše přítěţí neţ výhodou, neboť vede k naprosté 

nemohoucnosti politiky (feckless pluralism; Carothers 2002: 10-11). 

I v případě druhého syndromu, trápícího země šedé zóny, jsou voliči apatičtí a 

nespokojení s politickou sférou. Zde je však příčinou skutečnost, ţe jedno politické 

uskupení – lhostejno jde-li o stranu, klan či rodinu – ovládá systém takovým způsobem, 

ţe politická alternace nepřichází vůbec v úvahu. Politická dominance rozhodujícího 

aktéra jde tak daleko, ţe se stírají hranice mezi státem a vládnoucí stranou a sluţby státu 

(soudnictví nevyjímaje) jsou postupně privatizovány. Ve volební aréně nedochází ke 

zjevným manipulacím, avšak vyuţití subtilnějších způsobů, jak zajistit stabilitu 

volebních výsledků, je běţné. Efektivní fungování politického i ekonomického systému 
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ochromuje všudypřítomná korupce. Tato varianta politiky ovládané jednou dominantní 

silou (dominant-power politics) je dle Carotherse zvláště rozšířena v oblastech 

subsaharské Afriky, bývalého Sovětského svazu a Středního východu. Třeba Malajsie je 

však důkazem toho, ţe další příklady je moţné nalézt i jinde (Carothers 2002: 11-13).  

Z výše uvedeného dle Carotherse vyplývá jeden klíčový závěr. Totiţ, ţe situace, 

vyznačující se načrtnutými problémy a popsaná jako příslušnost k „šedé zóně“, „není 

výjimečnou kategorií definovanou tím, ţe nejde ani o jedno [demokracii] ani o druhé 

[diktátorství]”, ale “pro mnoho společností” spíše „normálním stavem“ (Carothers 

2002: 18). 

1.2.2 Semi-autoritářský režim Mariny Ottawayové 

Další z přístupů k zemím „šedé zóny“, který stále zůstává v ranku hybridních 

reţimů, reprezentuje koncept semi-autoritářského reţimu (semi-authoritarianism) 

Mariny Ottawayové (Olcott, Ottaway 1999; Ottaway 2003). Ta se, podobně jako 

Carothers a jiní autoři, vymezuje proti praxi označovat dotčené země jako „nedokonalé 

demokracie“ či „země v přechodu“. Zároveň vyjadřuje pochybnosti o různých snahách 

klasifikovat hybridní reţimy pomocí jednoho úhledného kontinua, které však prý při 

aplikaci zpravidla naráţí na neuspořádanou politickou realitu (2003: 7). 

Semi-autoritarismus můţeme spolu s autorkou charakterizovat jako „dvojznačný 

systém, který kombinuje rétorické přijetí liberální demokracie, existenci některých 

formálně demokratických institucí a respekt k omezené sféře občanských a politických 

svobod s v podstatě neliberálními nebo dokonce autoritářskými prvky“ (Ottaway 2003: 

3). Autorka také zdůrazňuje, ţe hybridní podoba reţimu zpravidla není výsledkem 

náhody nebo snad ztroskotané tranzice, ale spíše plodem pečlivého ústavního 

inţenýrství (Ottaway 2003: 7, 9). 

Hranici vůči demokracii vymezuje klíčový rys této reţimní kategorie, jímţ je 

„vytrvalá existence mechanismů, které účinně zabraňují přesunu moci prostřednictvím 

voleb“. Na centrální úrovni je volební soutěţení pouhou „fikcí“ a „volby nepředstavují 

zdroj vládní moci“. Pokud tomu tak je, skutečně nedává příliš smysl označovat takovou 

zemi za demokratickou (Ottaway 2003: 15). 

Mezi obecné rysy semi-autoritářských reţimů patří jejich slabá 

institucionalizace, odloučení ekonomických a politických reforem, a omezování 

občanské společnosti (Ottaway 2003: 16-18). Autorka zároveň na základě 
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shromáţděných případových studií a pozorované vnitroreţimní dynamiky rozlišila tři 

typy semi-autoritarismů: režimy v rovnováze, jejichţ příkladem je Egypt či Indonésie 

před pádem prezidenta Suharta, režimy v úpadku, myšleno hospodářském i 

společenském, které nalezla v Ázerbájdţánu, Kazachstánu, Malawi či Zambii, a 

nakonec režimy prodělávající dynamické změny, jeţ mohou s velkou pravděpodobností 

vyústit v demokratizaci, s historickými příklady Chorvatska a Tchaj-Wanu (Ottaway 

2003: 20-23). 

Koncept semi-autoritářského reţimu vzniknul na základě studia konkrétních 

reţimů „šedé zóny“, mezi nimiţ autorka našla jisté společné rysy. Jeho zásadní slabinou 

jako nástroje pro srovnávací analýzu je však dosti nejasná delimitace samotné 

navrhované reţimní kategorie. To se týká zvláště přechodu od semi-autoritarismu 

k uzavřenému autoritářskému reţimu, který zůstal zcela nepostihnut a který, jak se 

můţeme domýšlet, probíhá zřejmě zcela plynule. Podobně vymezení oproti demokracii 

pouze na základě otázky, zda jsou volby ve skutečnosti zdrojem moci, není zcela 

šťastné. Třeba uţ jen proto, ţe ověřit tento fakt představuje dosti náročný a snad i 

nemoţný úkol. Nesmíme také zapomínat na to, ţe nepřítomnost alternace u moci, ještě 

neznamená, ţe volby jsou zcela nepodstatné. Navzdory všem manipulacím a podvodům, 

ke kterým můţe docházet, totiţ kaţdé volby dodávají jejich vítězi novou dávku 

legitimity. Bez té se zjevně nemohou obejít ani semi-autoritářské reţimy, jinak by se 

stěţí obtěţovaly s organizací a případným ovlivňováním voleb. Volby tak i pro hybridní 

reţimy představují jeden ze zdrojů moci, ačkoli nikoliv však ten jediný a výlučný. 

Příspěvky Mariny Ottawayové skrývají řadu podnětných postřehů, které si 

zaslouţí naši pozornost. Na druhou stranu, jejich vyuţití pro komparativní studium 

konkrétních případů je značně limitováno jeho problematickým vymezením, přílišnou 

šíří a omezeným rozpracováním. 

1.2.3 Diamondovo přemýšlení o hybridních režimech 

Významný pokus o shrnutí moţných přístupů k otázce hybridních reţimů přišel 

z pera Larryho Diamonda v podobě článku Thinking about hybrid regimes (2002). 

Diamond začíná pozorováním, ţe stále více reţimů akceptovalo formu volební 

demokracie – nebo to alespoň předstírá, avšak z různých důvodů selhává v tom, aby je 

bylo moţno povaţovat za demokracie liberální. Diamond pro tento jev preferuje 

pojmenování pseudodemokracie, které má naznačovat skutečnost, ţe „existence 
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formálně demokratických politických institucí, jako je vícestranické volební soupeření, 

zastírá realitu autoritářské dominance (a tím ji často poskytuje legitimitu).“ Opoziční 

vítězství je moţné, nicméně vyţaduje nesrovnatelně více úsilí a umu neţ je tomu ve 

skutečných demokraciích (Diamond 2002: 24). 

Pro naši potřebu je zvláště významné, ţe Diamond uţ dříve označuje 

pseudodemokracie za samostatnou „třetí třídu reţimů, které jsou méně neţ minimálně 

demokratické, ale stále odlišné od čistě autoritářských reţimů“ (Diamond 1999: 15). Od 

jiných nedemokracií pseudodemokracie odlišuje skutečnost, ţe „tolerují legální 

přítomnost alternativních stran, které pro vládní stranu představují alespoň částečně 

skutečnou a nezávislou opozici“ (Diamond 1999: 16). 

Označením části reţimů jako pseudodemokratických však pro Diamonda práce 

nekončí, neboť i mezi nimi je totiţ moţné pozorovat značné rozdíly, především v tom, 

do jaké míry jsou soutěţivé či nikoliv. Pro svou klasifikaci si bere za základ jiţ 

existující koncepty, které budou blíţe rozvedeny dále. Tak je dle Diamonda moţno 

rozlišit mezi soutěţivými autoritářskými reţimy (Levitsky, Way 2002) a nesoutěţivými 

či hegemonickými autoritářskými reţimy (Schedler 2002, Sartori 2005). Reţimy 

nepřipouštějící ţádnou míru volebního soupeření nesou název politicky uzavřených 

autoritarismů a pro reţimy, pohybující se na pomezí volebních demokracií a 

soutěţivých autoritarismů je vytvořena residuální kategorie dvojznačných reţimů 

(ambiguous regimes;
2
 Diamond 2002: 25-26). 

Diamond se při své klasifikaci opírá o data vycházející z kaţdoročních přehledů 

organizace Freedom House. Ta na základě analýzy a hodnocení týmem expertů na 

danou oblast uděluje skóre měřící politická práva a občanské svobody v té které zemi 

pohybující se od 1 (nejlepší) do 7 (nejhorší). Hodnocení zohledňuje volební proces, 

politický pluralismus a participaci a fungování vlády v oblasti politických práv a 

svobodu vyjadřování a náboţenství, práva na shromaţďování a politickou organizaci, 

vládu zákona a osobní autonomii a individuální práva ve sféře občanských svobod. 

Reţimy, jejichţ celkové skóre (průměr indikátorů politických práv a občanských 

svobod) je mezi 1,0 a 2,5 jsou označeny jako svobodné, hodnoty od 3,0 do 5,0 

odpovídají částečně svobodným zemím a skóre vyšší jak 5,5 značí nesvobodný reţim.
3
 

Jakkoli je moţné data Freedom House z různých důvodů kritizovat (např. Schedler 

                                                 
2
 Kategorii dvojznačných režimů Diamond později vypustil (2008: 22-26). 

3
 Blíže viz www.freedomhouse.org. Staženo 8.11.2011. 

http://www.freedomhouse.org/
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2006: 11 či Wigell 2008: 232), jedná se pravděpodobně o nejpřístupnější a nejobsáhlejší 

soubor údajů o politických právech a občanských svobodách, jaký je volně k dispozici. 

Vyhneme-li se jeho nekritické aplikaci a interpretaci, můţe dobře slouţit jako velmi 

zajímavý indikátor vývoje či jako základ dalšího výzkumu. 

Vyjma dat Freedom House bere Diamond v potaz ještě další kritéria. Předně, 

reţim je povaţován za demokratický, pokud (vzato obecně) jsou v něm všechny 

významné pozice politické moci obsazovány na základě otevřených, svobodných a 

spravedlivých voleb. Pro posouzení kompetitivnosti či uzavřenosti autoritářských 

reţimů potom slouţí ještě procento parlamentních křesel, které je v drţení vládnoucí 

strany, procento hlasů, které v prezidentských volbách získal kandidát vládnoucí strany, 

a počet let, po nějţ je u moci stávající vládní elita. Všechny tyto údaje ukazují na 

relativní sílu opozice resp. prostor, který je v systému opozici otevřen. 

Diamondův příspěvek je významný zvláště tím, ţe nabízí podobu reţimního 

kontinua zaloţeného na míře demokratičnosti jednotlivých reţimů. Jako takový 

ztělesňuje filosofii stojící za chápáním hybridních reţimů jako svébytného reţimního 

typu a proto se také právě na něho soustředila značná míra kritiky.  

1.2.4 Wigellovo mapování hybridních režimů 

Jak uţ bylo řečeno, Diamondova představa souvislého kontinua politických 

reţimů, sahajícího od liberální demokracie aţ po uzavřený autoritářský reţim se stala 

častým terčem kritiky. Hlavní kámen úrazu Diamondova pojetí spočívá v tom, ţe 

přijetím představy jednorozměrného kontinua politických reţimů „zredukujeme 

všechny rozdíly mezi politickými reţimy do otázky po míře jejich demokratičnosti“. 

Tím budeme podle Mikaela Wigella ignorovat „významné kategorické rozdíly, se 

kterými přišla kvalitativní analýza reţimů,“ coţ značně omezí naši schopnost pochopit 

podstatu fungování jednotlivých reţimních typů (2008: 231). To navazuje na námitku 

vyslovenou uţ před lety Sartorim (1987: 182-185), zopakovanou v našem prostředí 

Balíkem a Holzerem (2006: 19). Podrobně se touto kritikou budeme zabývat 

v závěrečné diskusi.  

Wigell namísto jednorozměrné navrhuje typologii opřenou o dvě proměnné, 

totiţ – pouţijeme li terminologii Fareeda Zakarii – o rovinu demokratickou 

(electoralism) a liberální (constitutionalism). První odráţí míru toho, jak perfektně 

reflektuje vláda vůli občanů vyjádřenou prostřednictvím voleb, druhá potom to, nakolik 
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je tato vůle lidu v souladu s liberálně demokratickou teorií limitována prostřednictvím 

ústavního zřízení a vlády zákona (Wigell 2008).  

Operacionalizací není nyní nutné se podrobně zabývat. Postačí snad říci, ţe 

spočívá v tom, ţe pro kaţdou z rovin byla stanovena a definována sada minimálních a 

dodatečných kritérií (Podrobně viz Wigell 2002: 236-242). Aplikací dvou zmíněných 

měřítek získáme čtyři moţné typy reţimů: demokratické, konstitučně-oligarchické 

(constitutional-oligarchic), volebně-autokratické (electoral-autocratic) a autoritářské. 

Pouţití dvou sad kritérií ve dvou rovinách autorovi umoţňuje rozlišit a pojmenovat také 

případy tzv. defektních demokracií, které splňují minimální podmínky, ale selhávají 

v naplnění podmínek dodatečných. Demokratický typ reţimu v sobě můţe skrývat sub-

typy omezené, volební, ústavní a liberální demokracie.  

Lze souhlasit s tím, ţe Wigell do značné míry uspěl ve snaze zpřehlednit 

„sémantické pole srovnávací analýzy reţimů“ tím, ţe nabídl nástroj umoţňující ukázat 

vzájemných vztah jednotlivých konceptualizací hybridních reţimů (Wigell 2008: 247). 

Nezodpovězenou otázkou však zůstává, nakolik nám při komparativní analýze 

konkrétních reţimů či při pochopení jejich fungování – coţ je ostatně předmětem této 

práce – pomůţe, ţe můţeme tyto reţimy úhledně zařadit do příslušného typologického 

„chlívečku“.  

1.2.5 Morlinovo tázání 

Pro naše potřeby zásadní otázku, totiţ zda vůbec můţeme o nějakých hybridních 

reţimech hovořit, si explicitně poloţil také Leonardo Morlino. Ten představil i vlastní 

obecnou definici tohoto fenoménu, v níţ zohlednil i časové hledisko. Podle ní můţeme 

jako hybridní reţim chápat „sadu institucí, které přetrvaly alespoň dekádu a předcházel 

jim autoritářský, tradiční (třeba i s koloniálními prvky) nebo dokonce i minimálně 

demokratický reţim a pro které je charakteristický rozpad omezeného pluralismu a 

přítomnost jistých forem nezávislé autonomní participace, ale absence alespoň jednoho 

ze čtyř aspektů minimální demokracie“
4
 (2009: 282).  

Jak vidíme, italský autor nahlíţí na hybridní reţimy přechodovou optikou jako 

na určitý mix starého a nového. Od reţimů v přechodu (transitional regimes) se 

                                                 
4
 Těmito minimálními aspekty demokracie podle Morlina je a) univerzální volební právo, b) svobodné, 

soutěživé, spravedlivé a pravidelně konané volby, c) více než jedna strana, d) alternativní zdroje 

informací (2009: 277). 
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hybridní reţimy liší svou relativní stabilitou, konkrétně alespoň desetiletým trváním. Za 

vyuţití dat Freedom House takovýchto reţimů pro období 1989-2007 nalézá více neţ 

čtyři desítky. Tím také ospravedlňuje své tvrzení, ţe hybridní reţimy existují jako 

„autonomní model reţimu oproti demokracii, autoritářství a tradičnímu reţimu“ 

(Morlino 2008: 293). Morlino také za vyuţití dostupné literatury a vlastního 

kvantitativního výzkumu navrhuje nový způsob klasifikace hybridních reţimů, kdyţ 

rozliší chráněné demokracie (protected democracies), quasi-demokracie (quasi-

democracies), omezené demokracie (limited democracies) a demokracie beze státu 

(democracies without state). 

Příspěvek Leonarda Merlina je dobrou ukázkou toho, ţe další výzkum nemusí 

vţdy vést jenom k vyjasnění situace. To platí zvláště v případě, ţe při něm nejsou 

reflektovány některé jiţ dávno oprávněně vznesené výtky (v tomto případě např. 

Carothers 2002). Ačkoli tedy jistě bylo Morlinovým úmyslem podpořit věc hybridních 

reţimů, výsledek připomíná spíše medvědí sluţbu, neţ přesvědčivý důkaz.  

1.2.6 Soutěživý autoritarismus Levitského a Waye 

Důkazem toho, jak nejasné hranice celé pole hybridních reţimů vlastně má, je 

také koncept soutěţivého autoritarismu autorské dvojice Stevena Levitského a Lucana 

Waye. Ti ho na několika místech výslovně označují za hybridní reţim odlišný jak od 

demokracie, tak od klasického autoritářství (např. Levitsky 2001: 3 a 9 či Levitsky, 

Way 2010: 5); to jim však nebrání zároveň ho označit za „oslabenou formu 

autoritarismu“ (diminished form of authoritarianism; Levitsky 2001: 6).  

V kaţdém případě však oba badatelé neaspirují na to, aby svým přístupem 

postihly všechny hybridní reţimy. Svůj koncept vymezují jak oproti tomu co označují 

jako „fasádní reţimy“ (facade regimes), tak proti reţimům, jeţ by Merkel nazval 

defektními demokraciemi (Levitsky, Way 2002: 53-54). 

Soutěţivé autoritářství můţeme spolu s autory definovat jako takový reţim, 

v němţ jsou „formální demokratické instituce široce chápány jako klíčový prostředek 

k získání a uplatňování politické autority.“ Problém však spočívá v tom, ţe „vládnoucí 

skupina porušuje pravidla tak často a tak hluboce, ţe to reţimu neumoţňuje splnit 
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konvenční minimální demokratické standardy“
5
 (Levitsky, Way 2002: 52). Soutěţ tedy 

probíhá, nikoli však podle spravedlivých pravidel (Levitsky, Way 2010: 5). 

V soutěţivých autoritářských reţimech jsou demokratická pravidla zpravidla 

porušována tak dalece, aţ to vytváří „nerovné hrací pole mezi vládou a opozicí“ 

(Levitsky, Way 2002: 53). Snad se sluší na tomto místě spolu s Larry Diamondem 

podotknout, ţe opravdu férové hřiště nenajdeme ani v mnohých etablovaných 

liberálních demokraciích, neboť moţnosti stran u moci zpravidla a někdy i znatelně 

přesahují moţnosti kandidátů opozičních (2002: 28).
6
 

Pro vymezení soutěţivých autoritarismů od uzavřených autoritářských reţimů je 

významné, ţe „demokratické instituce [prvních] nabízejí významný kanál, skrz který se 

opozice můţe dostat k moci“ a nejsou tak redukovány pouze do pozice razítka 

legitimujícího stávající autokratické vedení jako tomu je u těch druhých (Levitsky, Way 

2002: 54). Zároveň platí, ţe přes veškerá vládní provinění oproti demokratickým 

standardům vláda postrádá „vůli nebo sílu“ zbavit se voleb úplně či je redukovat do role 

pouhé zástěrky. Z toho vyplývá i nutnost vyuţívat namísto zjevných manipulací spíše 

subtilnějších způsobů, jak naklonit hrací plochu na svou stranu (Levitsky, Way 2001: 

9).  

Z logiky samotného názvu vidíme, ţe klíčovým rozdílem mezi soutěţivým a 

plným autoritarismem je kompetitivnost příslušného politického systému. Ta podle 

autorů probíhá ve čtyřech tzv. „arénách demokratického soupeření“. V nich mohou 

„opoziční síly periodicky vyzývat, oslabovat a někdy dokonce i porazit vládnoucí 

autokraty“ (Levitsky, Way 2002: 54). Jedná se o volební, legislativní, soudní a mediální 

arénu.  

1.2.6.1 Operacionalizace konceptu 

V dalších letech autoři svůj koncept soutěţivého autoritářství rozvedli, zpřesnili 

a do určité míry také přepracovali. Logika stojící za celým konceptem zůstala 

zachována; z našeho pohledu však významnou novinku představuje jeho podrobná 

                                                 
5
 Minimální demokratická kritéria podle Levitského a Waye zahrnují 1) výběr vládnoucích skrze otevřené, 

svobodné a spravedlivé volby, 2) univerzální volební právo, 3) garance základních politických práv a 

svobod a 4) zvolení zástupci mají skutečnou autoritu vládnout, tj. nepodléhají právu veta dalších 

mimovolebních aktérů (2002: 53). Tato kritéria později došla přepracování. 
6
 To později připustili samotní autoři, když svoji představu „nerovného hracího pole“ rozvedli (viz níže a 

především Levitsky, Way 2006a: 4). 
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operacionalizace (Levitsky, Way 2006a). Oproti dřívějšku je méně zdůrazňováno 

hledisko čtyř různých „arén demokratického soupeření“, čímţ autoři reagovali na výtku 

po jeho konceptuální a analytické nevyváţenosti (např. Diamond 2002: 29). 

Oproti dřívějšku stále platí, ţe od plného autoritarismu se soutěţivé autoritářství 

odlišuje právě svojí soutěţivostí, kterou umoţňuje jeho relativní míra respektu 

k občanským a politickým právům. Na rozdíl od demokratických zřízení však soutěţivě 

autoritářské reţimy porušují alespoň jeden ze tří definičních atributů demokracie, 

kterými jsou: 1) svobodné volby, 2) ochrana občanských a politických práv, 3) 

„rozumně rovné hrací pole“ (a reasonably level playing field) (Levitsky, Way 2006a: 

2). Pro ujasnění si uveďme celé operacionalizační schéma. 

Operacionalizace soutěživého autoritarismu (upraveno podle Levitsky, Way 2006a: 

63-65) 

I. Uzavřený autoritarismus: 

Zemi můţeme povaţovat za uzavřený autoritarismus pokud: 

1) Vícestranické volby na celostátní úrovni se nekonají, nebo 

2) Platí alespoň jedno z následujících tvrzení: 

a) Významným opozičním stranám je pravidelně bráněno v účasti na 

volbách. 

b) Široce rozšířené falšování volebních výsledků činí hlasování v podstatě 

bezvýznamnou záleţitostí. 

c) Represe je tak váţná, ţe významné občanské a opoziční skupiny 

nemohou veřejně fungovat a tak velká část opozice působí v podzemí, 

exilu, případně je ve vězení. 

II. Soutěživý autoritarismus 

Zemi můţeme povaţovat za soutěţivý autoritarismus pokud: 

1) Nejsou splněna kritéria pro uzavřený autoritarismus. 

2) V zemi existuje (téměř) univerzální volební právo. 

3) Zvolené vlády mají skutečnou autoritu vládnout, tj. nepodléhají právu veta 

dalších mimovolebních aktérů. 

a zároveň 

4) Platí alespoň jedno z následujících kritérií: 

(1) Nespravedlivé volby  

Volby jsou nespravedlivé, pokud platí alespoň jeden z následujících ukazatelů. 

1. Významným kandidátům je čas od času bráněno v účasti na volbách. 

2. Centrálně koordinovaná nebo alespoň tolerovaná volební manipulace je 

potvrzována i jinými důvěryhodnými zdroji neţ jen domácí opozicí 

(nestraničtí pozorovatelé, badatelé). Ukazatele manipulace zahrnují: 

a. Široce rozšířené zastrašování či znemoţňování hlasování; nebo 

b. Manipulaci s voličskými seznamy; nebo 
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c. Manipulaci s hlasovacími lístky; nebo 

d. Falšování výsledků. 

3. Závaţné formální či neformální překáţky omezují moţnosti opozice 

provádět volební kampaň. Mezi ukazatele zde patří: 

a. Násilí proti opozičním aktivistům, kandidátům, infrastruktuře; nebo 

b. Zneuţívání zákonů o shromaţďování omezující moţnost opozici 

provádět kampaň; nebo 

c. Opozici je zabráněno provádět kampaň v některých částech země. 

4. Nerovné volební hrací pole. Ukazatele zde zahrnují: 

a. Politizaci a zneuţívání orgánů dohlíţejících na konáních voleb; nebo 

b. Vysoce nerovný přístup do médií; zastrašování nezávislých médií; 

nebo 

c. Vysoce nerovný přístup k veřejným a soukromým prostředkům. 

(2) Porušování občanských práv a svobod 

Občanská práva a svobody jsou porušovány, pokud platí alespoň jeden 

z následujících ukazatelů: 

1. Nezávislá média existují, ale jsou často zastrašována. Mezi indikátory 

zastrašování patří: 

a. Právní zastrašování (daně, dluhy, zákony zakazující pomluvu); nebo 

b. Hrozby a fyzické útoky na osoby a majetek; nebo 

c. Pozastavení fungování, uzavření médií; nebo 

d. Konfiskace vybavení; nebo 

e. Formální či neformální cenzura; nebo 

f. Vládní tlak na propouštění novinářů či rušení programů. 

2. Občanské a opoziční skupiny mohou veřejně fungovat, ale vláda se buď 

sama účastní, nebo alespoň toleruje zastrašování a/nebo omezování práva na 

shromaţdování a svobodu projevu; zneuţívání státní moci je jen zřídka 

vyšetřováno. Ukazatele zde zahrnují: 

a.  Sledování vládních kritiků; nebo 

b. Policejní razie zaměřené na opozici či občanskou společnost; nebo 

c. Prosazování represivních zákonů omezujících právo na 

shromaţďování a svobodu projevu (zákony o pobuřování, 

preventivním zadrţování, vyţadující „registraci“ skupin občanské 

společnosti apod.); nebo 

d. Politicky motivovaná zatčení, političtí vězni; nebo 

e. Zneuţití právních či daňových systémů k zastrašování kritiků; nebo 

f. Fyzické útoky na vládní kritiky zahrnující: 

i. Výhruţky a fyzické útoky na osoby; nebo 

ii. Útoky na kanceláře, infrastrukturu; nebo 

iii. Policejní či jiná represe veřejných protestních shromáţdění. 

(3) Nerovné hrací pole 

Hrací pole mezi vládou a opozici je nerovné, pokud platí alespoň jeden 

z následujících ukazatelů. 
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1. Státní instituce jsou široce politizovány a systematicky vyuţívány 

vládnoucími proti opozici takovým způsobem, ţe to znemoţňuje opoziční 

schopnosti účastnit se voleb. 

2. Nerovný přístup k médiím. Ten existuje, kdyţ: 

a. Trhu dominují státní média, která systematicky zvýhodňují stávající 

vládu; nebo 

b. Soukromá média jsou manipulována, aby zvýhodňovala vládu: 

i. Jsou vlastněna prostředníky spojenými s vládou; nebo 

ii. Jsou vydírána prostřednictvím daní, dluhů či státní reklamy; 

nebo 

iii. Systematickým úplatkářstvím.  

3. Nerovný přístup ke zdrojům existující za podmínek: 

a. Rozšířené pouţívání veřejných zaměstnanců (včetně učitelů, 

lékařského personálu, byrokratů) a zdrojů či infrastruktury (vozidla, 

kanceláře, finance) vládnoucí stranou; nebo 

b. Trestání podnikatelů, kteří financují opozici, vládou, a tím způsobené 

odříznutí opozice od zdrojů; nebo 

c. Zneuţití státních prostředků ve prospěch vládních stran. 

III. Demokracie 

Země je demokratická, pokud: 

1) Nejsou splněna kritéria uzavřeného autoritarismu; 

2) Nejsou splněna kritéria soutěţivého autoritarismu; 

3) V zemi existuje (téměř) univerzální volební právo. 

4) Zvolené vlády mají skutečnou autoritu vládnout, tj. nepodléhají právu veta 

dalších mimovolebních aktérů. 

 

Na závěr je pro pořádek potřeba poznamenat, ţe autoři svůj koncept stále 

rozvíjejí a soustředí se především na vysvětlení toho, proč se po skončení studené války 

některým zemím podařilo úspěšně demokratizovat, zatímco jiné se vydaly směrem 

hybridních reţimů. Rozhodujícími faktory podle nich byly vazby na západ a síla 

vládnoucí strany a státního aparátu (Levitsky, Way 2006a, Levitsky, Way 2010). 

Jak je vidět, koncept soutěţivého autoritářství se pod rukama svých autorů 

dočkal značného stupně precizace, coţ se zdá ho předurčovat jako vhodný nástroj třeba 

i pro komparativní analýzu konkrétních reţimů šedé zóny, jako jsou například Malajsie 

či Singapur. Otázkou ale zůstává, nakolik se mu podaří vysvětlit konkrétní fungování 

těchto reţimů, do jaké míry je dokáţe přesně popsat a vystihnout jejich rysy a také 

odpovědět na otázku, proč jsou vlastně takové, jaké jsou. 
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1.3 Nové autoritarismy 

Tato skupina přístupů na rozdíl od těch předchozích odmítá uvaţovat o tom, ţe 

by se v případě reţimů šedé zóny mohlo uvaţovat o vytvoření nějaké speciální 

kategorie, natoţ o jejich moţné příbuznosti s demokratickým zřízením. Jsou 

povaţovány za nedemokratické reţimy, které moţná vytvořily instituce podobné těm 

demokratickým, jejich vnitřní fungování však probíhá na základě autoritářských 

zákonitostí.  

Těţko můţeme na tomto místě opomenout zmínit systém hegemonické strany. 

Nemůţeme ho sice, vzhledem k tomu, ţe byl Sartorim představen uţ v 70. letech, 

označit za nový, ale svou logikou sem bezesporu spadá. Zvláště kdyţ dodnes můţeme 

nalézt případy, pro něţ neztratil svou vypovídající schopnost. Spolu s autorem je moţno 

ho popsat následovně: „Hegemonická strana nedovoluje soutěţ o moc ani formálně, ani 

de facto. Jiné strany mohou existovat, ale jako druhořadé, povolené strany, protoţe jim 

není dovoleno soutěţi s hegemonickou stranou za antagonistických podmínek a na 

stejném základě. Nejenţe ve skutečnosti nedochází ke střídání u moci, ale ani k němu 

docházet nemůţe, protoţe o moţnosti střídání u moci se dokonce ani neuvaţuje“ 

(Sartori 2005: 235). Dále se tímto konceptem zabývat nebudeme, neboť pro naši 

analýzu neposkytuje potřebný rámec. Přesto je nutné poznamenat, ţe zde svou inspiraci 

čerpal například Andreas Schedler, k němuţ obrátíme pozornost nyní.  

1.3.1 Volební autoritarismus Andrease Schedlera 

Koncept volebního autoritarismu Andrease Schedlera je příkladem přístupu, 

který uţ – na rozdíl od předchozích – škatulku hybridních reţimů přerostl. Volební 

autoritarismy sice hrají pravidelnou „hru vícestranických voleb,“ ale zároveň „porušují 

liberálně-demokratické principy svobody a spravedlivosti (fairness) tak váţně, ţe 

z voleb dělají nástroj autoritářství, spíše neţ demokracie.“ Volby se sice konají za 

podmínek všeobecného volebního práva a jsou do určité míry pluralistické, soutěţivé a 

otevřené, nicméně jako celek jsou podrobeny tak „těţké, rozšířené a systematické 

manipulaci“, ţe je nemůţeme povaţovat za volby demokratické (Schedler 2006: 3). To 

vše znamená, ţe „tyto volební reţimy nepředstavují omezenou, defektní nebo 

pokřivenou formu demokracie, nýbrţ ţe jde o případy autoritářství“ (Schedler 2002: 

36). 
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Vytváření formálně demokratických institucí odráţí snahu autokratických vlád 

o udrţení se u moci. Bylo by samozřejmě jednodušší ušetřit si veškeré trápení a 

neriskovat moţnost, ţe se volební situace někdy vymkne z kontroly. To ale není moţné, 

neboť třeba i vzhledem k vnitřním i vnějším demokratizačním tlakům autokratičtí vládci 

dnešního světa „nemohou vytvořit instituce, které by jim skutečně zajistili jejich vládu 

bez toho, aby neakceptovali strukturální rizika, která tyto instituce zahrnují“ (Schedler 

2010: 77).  

Inkorporace demokratických institucí do autoritářského reţimu jde podle 

Schedlera tak daleko, ţe o volbách, jakkoli mohou být v praxi nedemokratické, můţeme 

říci, ţe mají konstitutivní charakter (Schedler 2006: 11). Minimálně do té míry, ţe 

představují jedinou oficiálně přijatelnou cestu k moci a dodávají tak jejich vítězi, jakkoli 

nepřekvapivému, nezbytné legitimizační pozlátko.  

Podobně jako Thomas Carrothers hovoří o šedé zóně, Schedler pro popis široké 

konceptuální oblasti mezi liberální demokracií a uzavřeným autoritářstvím pouţívá 

termín „mlhavá zóna“. Tu rakouský autor působící v Mexiku navrhuje vyplnit dvěma 

symetrickými kategoriemi – volební demokracií a volebním autoritářstvím – aby tak 

vytvořil čtyřčlennou typologii (Schedler 2002: 37).  

Logicky se nabízí srovnání s podrobnější typologií, kterou představil Larry 

Diamond. Skutečností je, ţe s výjimkou Diamondovy reziduální kategorie 

dvojznačných reţimů jsou si obě představy dosti blízké – samozřejmě s tím rozdílem, ţe 

Schedler volební autoritarismy nechápe jako hybridní, nýbrţ jako sice nové, ale přesto 

autoritářské reţimy. I Schedler totiţ souhlasí s tím, ţe mezi jednotlivými volebními 

autoritarismy můţeme najít značné rozdíly, co se týče jejich soutěţivosti. Přestoţe 

nedává zcela jasný návod na jejich odlišení, navrhuje rozlišovat dva subtypy volebních 

autoritarismů: totiţ soutěţivé a hegemonické. Zatímco v prvních dochází k ostrým 

volebním soubojům a vládnoucí třída musí o udrţení u moci zápasit, v druhých je 

postavení autokratů pevné a neotřesitelné (Schedler 2002: 47).
7
 Takto se Schedlerovi do 

svého analytického rámce podařilo inkorporovat i příspěvek Levitského a Waye, ačkoli 

se s nimi rozchází v tom, zda je soutěţivý autoritarismus moţno chápat jako hybridní 

reţim či nikoliv.  

                                                 
7
 Konkrétní způsob výkonu moci (exercise of power) nám z analytického pohledu umožňuje od sebe 

odlišit subtypy soutěživého a hegemonického volebního autoritářství, zatímco hledisko přístupu k moci 

(access to power) kategorii volebního autoritarismu jako takovou (Schedler 2006: 6).  
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Zaměřme se nyní na střed kontinua, tedy na hranici oddělující demokracii od 

autoritarismu. Ta je postavena na zdánlivě banálním pozorování, ţe „demokracie 

vyţaduje volby, nikoli však jen tak ledajaké“ (Schedler 2002: 37). Pro posouzení toho, 

zda máme tu čest s opravdovým nástrojem demokracie, nebo spíše instrumentem 

autoritářství, stanovuje Schedler – inspirován Dahlem – sedm podmínek. Těchto sedm 

podmínek spolu úzce souvisí do té míry, ţe tvoří metaforický „řetěz demokratické 

volby“ (chain of democratic choice). Jinak řečeno, volby jsou demokratické, jen a 

tehdy, kdyţ je uspokojivým způsobem naplněno všech sedm kritérií. „Přerušení řetězu 

demokratické volby na kterémkoli místě neznamená, ţe volby budou méně 

demokratické, ale ţe budou nedemokratické“ (Schedler 2002: 41). 

Volby můţeme povaţovat za demokratické, pouze pokud jsou zaručeny následující 

principy (Schedler 2002: 39-41):
8
  

1) Zplnomocnění (Empowerment) neboli delegace zákonodárné a rozhodovací 

pravomoci z lidu na zvolené zástupce (dimenze objektu voleb). Podstata 

demokratických voleb leţí v přesunu moci z občanů na volené zástupce. Ten ale 

nedává smysl, pokud se mu do cesty staví to, co Andreas Schedler nazývá 

„vyhrazené pozice“ (reserved positions) nebo „vyhrazené domény“ (reserved 

domains). První spočívá v omezení či zamezení moţnosti zvolit si klíčové 

politické aktéry, zatímco druhé ve znemoţnění rozhodování zvolených zástupců 

v určitých oblastech (2002: 42). 

2) Svobodná předvolební nabídka (Freedom of supply) tedy fakt, ţe se občané 

mohou svobodně sdruţovat v politických stranách a bez překáţek se ucházet o 

zvolení (dimenze rozsahu voleb). Demokratické volby předpokládají svobodné 

vytváření voličských alternativ v podobě politických stran či kandidátů bez 

zasahování ze strany stávající vlády. Volby bez moţnosti volby nejsou 

demokratické. Moţné autoritářské manipulace v tomto ohledu zahrnují jak 

snahy o vyřazení (exclusion) opozičních sil, neboli omezení jejich přístupu do 

volební arény, tak úsilí směřující k fragmentaci opozice (fragmentation) dle 

dávného hesla „rozděl a panuj“ (Schedler 2002: 40, 42-43).   

3) Svobodná předvolební poptávka (Freedom of demand), která umoţní svobodnou 

formulaci voličských preferencí zaloţenou na volném přístupu k informacím 

                                                 
8
 České ekvivalenty jednotlivých atributů pro přehlednost převzaty z Balík, Holzer 2008: 80-81. 
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(dimenze formování preferencí). Demokratické volby vyţadují svobodnou 

formulaci voličských preferencí. Ta není představitelná bez toho, aby voliči měli 

k dispozici nezávislé zdroje informací a bez toho, aby strany a kandidáti mohli 

volně vyjadřovat své postoje skrze pluralitní média, do nichţ by měli mít více 

méně spravedlivý přístup. Předpokladem pro naplnění tohoto aspektu 

demokratického ideálu je garance politických práv a svobod, které bývají 

v některých případech omezovány různými represivními prostředky 

(repression). Zároveň také můţe docházet k nespravedlivému zvýhodňování 

některých účastníků voleb restrikcí přístupu k médiím a penězům (unfairness) 

(Schedler 2002: 40, 43-44). 

4) Zahrnutí (Inclusion) neboli všeobecné volební právo (dimenze subjektu voleb). 

Současná teorie demokracie vyţaduje všeobecné volební právo bez 

diskriminačních omezení. Protoţe je omezení všeobecného volebního práva 

zákonem v dnešním světě jenom těţko obhajitelné, dochází někdy k méně 

formálním způsobům diskriminace (formal and informal disenfranchisement). 

V praxi můţe jít o rozličné metody nutné registrace, identifikace či omezování 

samotného hlasování (Schedler 2002: 40, 44).  

5) Nezastupitelnost (Insulation) při hlasování včetně zajištění institutu tajné volby 

(dimenze vyjádření preferencí). Aby se z volebního procesu nestala pouhá 

fraška, voličské rozhodování nesmí probíhat pod nátlakem. Holou nezbytností je 

striktní dodrţování institutu tajné volby, který by měl zabránit předvolebnímu 

vydírání či povolebnímu trestání voličů (coercion). Stejně tak kupčení s hlasy 

(corruption) není přípustné (Schedler 2002: 40, 44). 

6) Integrita (Integrity) tzn. zejména nestranné a důvěryhodné sčítání hlasů a 

zajištění rovnosti všech hlasů (dimenze agregace preferencí). Volby ztrácejí svůj 

smysl, pokud po jejich skončení nenásleduje důvěryhodné sčítání hlasů 

postavené především na zásadě jejich rovnosti. Nejde zde přitom jenom o 

rozličné praktiky volebních manipulací a podvodů (electoral fraud), ale i o 

nespravedlivé nastavení volebních institucí (institutional bias), které zvýhodňuje 

některého z aktérů (Schedler 2002: 40-41, 44-45). 

7) Nezvratitelnost (Irreversibility) tj. skutečnost, ţe vítěz voleb se skutečně ujme 

moci a nebrání mu v tom ţádní další mimovolební aktéři (dimenze důsledků 
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voleb). Aby mohly být volby skutečně povaţovány za demokratické, musí být 

z nich vzešlému vítězi skutečně umoţněno převzít moc a ujmout se vlády bez 

toho, aby podléhal kontrole některého z mimovolebních aktérů (tutelage). 

Podobně zásah jiných sil směřující k tomu zabránit vítězi voleb nastoupit do 

úřadu či odstranění demokraticky zvolené vlády státním převratem (reversal) 

posunuje zemi mimo rámec demokracií (Schedler 2002: 41, 45). 

 

Dále se Schedler podrobně věnuje diskusi způsobů, jimiţ se autoritářské vlády 

snaţí omezovat autonomii a podminovávat funkčnost demokratických institucí. Hovoří 

dokonce o pomyslném „menu institucionální manipulace“, ze kterého si mohou 

autokraté podle momentální potřeby či chuti vybírat. Podobně jako Levitsky a Way se 

zabývá institucionálními arénami, kde k autokratické manipulaci můţe docházet a 

počítá mezi ně legislaturu, soudnictví, volby, média, občanskou společnost a místní 

správu (Schedler 2010: 71-76).  

Konečně, pro úplnost bychom měli dodat, ţe uzavřené autokracie na rozdíl od 

volebních autoritářských reţimů brání účinné participaci, ruší soutěţ o moc ve státě, 

omezují univerzalitu volebního práva či neumoţňují institucionalizaci opozice 

(Schedler 2006: 5-6). 

Zásadní výhoda konceptu volebního autoritarismu spočívá v tom, ţe jako řada 

předešlých neaspiruje na překročení základní dichotomie demokracie-nedemokracie a 

vytvoření nového reţimního typu. Zároveň jde ještě se soutěţivým autoritářstvím – se 

kterým se navíc vhodně vzájemně doplňují – o nejpodrobněji rozpracovaný koncept, a 

proto se pouţití této dvojicí zdá pro naši nadcházející komparativní analýzu jako 

nejvhodnější.  

1.4 Problémy a jejich možná řešení 

Po představení a prozkoumání jednotlivých konceptů spadajících do ranku 

„hybridních reţimů“ nyní se vraťme k diskusi problematických rysů celé teorie, kterých 

rozhodně není málo. 

Pomiňme jiţ spornou otázku definice krajních ideálních typů našeho moţného 

reţimního kontinua. V případě demokracie, s tím, ţe nám asi nezbude nic jiného neţ 

smířit se s faktem, ţe příslušná debata stále probíhá. V případě druhého extrému snad 
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postačí učinit dvě poznámky. Zaprvé se můţeme jenom podivit nad tím, jak rychle 

autoritarismus zaujal pozici antiteze demokracie, kterou po několik desítek let zaujímal 

totalitarismus, a vůbec jak málo zájmu současná politická věda věnuje fenoménu zcela 

uzavřených politických reţimů (Snyder in Schedler (ed.) 2006: 224). Zadruhé je nutné 

zdůraznit, ţe celá diskuse o hybridních reţimech stojí na předpokladu, ţe klasická 

Linzova teorie autoritarismu – vzniklá v 60. letech na příkladě frankistického Španělska 

a vymezující se hlavně oproti totalitarismu – uţ v dnešním světě ztratila hodně ze své 

vypovídací schopnosti a nestačí k postihnutí soudobých reţimů. A je to právě tento 

předpoklad, který teorii hybridních reţimů především vytýkají její čeští kritici Balík a 

Holzer (2008: 87). 

Nejvýznamnějším problémem, se kterým jsme se opakovaně střetávali v rámci 

celé kapitoly, je otázka, zda vůbec o něčem jako hybridní reţimy můţeme hovořit. A 

pokud ano, co tento termín vlastně znamená a zda snad označuje nový, svébytný, 

reţimní typ. A nakonec, pokud by odpověď na poslední otázku měla být negativní, zda 

má vůbec smysl se koncepty, které byly výše představeny, váţně zabývat.  

Ostrými kritiky celého teorie hybridních reţimů se v českém prostředí stala 

zejména dvojice brněnských autorů Balík a Holzer. Ti také ve svých textech (2006 a 

2008) upozornili na řadu slabých míst této teorie, přičemţ v mnoha případech s nimi 

nelze neţ souhlasit. Jak ale uvidíme, s jejich radikálním odmítnutím celého přístupu se 

ztotoţnit nemůţeme.  

Je zřejmé, ţe aby bylo moţné hovořit o hybridních reţimech jako o svébytném 

reţimním typu, který se nachází uprostřed kontinua sahajícího od demokracie po 

uzavřený autoritářský reţim, je stanovení jejich přesvědčivé definice a především 

kritéria, které umoţní jejich vymezení, holou nezbytností. A právě zde, jak se i na 

základě upozornění Balíka s Holzerem (2008) zdá, tkví největší slabina celého 

konceptu. Drtivá většina autorů se totiţ snaţí jednotlivé reţimy rozlišovat dle stupně 

jejich demokratičnosti, přičemţ jeho klíčovým indikátorem má být hledisko voleb. 

Volební hledisko je však dle brněnských autorů nanejvýš problematické a – co je 

závaţnější – je nepostačující. „Jak chce paradigma hybridních reţimů klasifikovat celou 

škálu typů nedemokratických reţimů pouze na základě analýzy voleb?“ Odpověď na 

tuto sugestivní otázku je dle Balíka s Holzerem zřejmá, neboť „stanovit přesnou hranici 
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mezi čistým (demokratickým) a nečistým (nedemokratickým) charakterem voleb je 

v podstatě nemoţné“ (2006: 18). 

I kdyby to však nakrásně moţné bylo, stejně by to ale teorii hybridních reţimů 

v očích jejích kritiků nezachránilo. Sama se totiţ chytila do „klasické metodologické 

pasti protikladů, protiřečení a měr,“ o které psal jiţ Sartori, kdyţ zdůrazňoval zásadní 

odlišnost tázání se po rozdílech v typu a míře (Balík, Holzer 2006: 19; Sartori 1987: 

182-185). Obě otázky, tedy zda je či není příslušný reţim demokratický a nakolik je ten 

který reţim demokratický, jsou zcela legitimní, avšak dávají smysl pouze tehdy, jsou-li 

poloţeny v tomto pořadí. Protoţe„bez toho aniţ bychom nejprve stanovili co nějaká věc 

je (a co není), nemůţeme říci do jaké míry je tím, čím by měla být“ (Sartori 1987: 185). 

Neboli abychom se mohli ptát, do jaké míry je určitý reţim demokratický, musíme 

nejprve definovat, co vlastně ona demokracie je – coţ ve své podstatě znamená ji 

typově odlišit od nedemokracií.  

Pro nás z toho vyplývá zásadní závěr: Reţim demokratický buď je, nebo není, 

ale nemůţe být pouze na půl. Jedna moţnost vylučuje druhou a ţádná střední cesta 

nepřichází v úvahu. Z toho také vyplývá, ţe reţim kombinující demokratické a 

autoritářské prvky je jistě moţný, ovšem pouze jako nedemokratický, nikoli jako nějaký 

semi-demokratický hybrid. Na tom nic nemění ani skutečnost, ţe v praxi můţe být 

mnohdy obtíţné určit, kudy se přesně hranice mezi demokracií a nedemokracií vine. 

Neschopnost politické vědy tuto linii přesně lokalizovat, stejně jako častá praxe 

označovat za demokracii kde co, by neměla politické vědce vést ani k rozmělňování 

konceptu demokracie, ani k vytváření nejasných v zásadě zbytkových středových 

kategorií, které nemají ţádnou konceptuální oporu.  

 

Jak vidíme, představa reţimního kontinua obsahujícího středovou kategorii 

hybridních reţimů se zbortí, má-li být opřena pouze o jediné kritérium, tedy o 

demokratičnost reţimu měřenou volbami. Zajímavou a snad metodologicky správnější 

cestu vpřed nabídl Wigell (2008), kdyţ představil svou dvourozměrnou typologii 

opřenou o dvě roviny – demokratickou a liberální (vlády práva). Tím obešel některé 

z jiţ vznesených námitek a zároveň se vyhnul i oné uţ zmíněné metodologické pasti. 

Podařilo se mu totiţ oddělit demokratické reţimy od těch nedemokratických a zároveň 

byl s to odlišit různé typy reţimů hybridních od těch plně autoritářských. 
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Přesto, budeme-li demokracii střízlivě chápat především a pouze jako 

procedurální záleţitost výběru a legitimace vládnoucích, potom nám nezbude nic 

jiného, neţ Wigellovo řešení odmítnout také. Protoţe „jevy, jakými jsou 

transparentnost, odpovědnost, vláda práva atd., si zaslouţí badatelův zájem, ale jako 

proměnné signalizující kvalitu dané demokracie, nikoli ve smyslu vynesení výroku o její 

(ne)existenci“ (Balík Holzer 2008: 72). Úspěšně se nám tak podařilo opsat plný kruh a 

vrátit se na samotný začátek naší cesty, tedy k otázce po správném chápání a definici 

demokracie.  

 

Navzdory všem vzneseným a za časté současně legitimním námitkám však 

nemusíme celý přístup, jak to činí Balík a Holzer, zavrhovat. Ti teorii hybridních 

reţimů označují za „dítko tranzice“ a její vznik přisuzují jisté vědecké zaslepenosti. „Je 

prostě problémem příslušných badatelů, ţe kapitulovali před svým zklamáním 

z nedokonalosti daných výsledků, a neţ by přijali krach demokratických projektů a 

autoritativní přítomnost, spekulovali o nové typologické kategorii“ (Balík, Holzer 2008: 

58). Jak připomíná Carothers, tranzitologické paradigma se skutečně vyčerpalo, to však 

samo o sobě o teorii hybridních reţimů mnoho neříká. Zvláště, vezmeme-li v potaz to, 

ţe zdaleka ne všechny reţimy šedé zóny jsou produktem tranzice. Je proto s podivem, 

ţe pro tento po výtce normativní soud nebyly českými kritiky sneseny ţádné 

přesvědčivé důkazy. Naopak je moţné argumentovat, ţe teorii hybridních reţimů nejde 

o to rehabilitovat případy selhaných přechodů, nýbrţ vykazuje legitimní snahu najít 

vhodný nástroj pro zkoumání a případně i klasifikaci reţimů, které jsou od těch 

tradičních dosti odlišné, a které uţ moţná přerostly analytický rámec klasického 

Linzova autoritarismu. 

Samotná proliferace různých konceptů zabývajících se zeměmi šedé zóny jenom 

odráţí neuspokojivou schopnost současné politické teorie popsat a postihnout celou 

řadu soudobých politických reţimů. Ačkoli se ukázalo, ţe přes veškerou snahu řady 

autorů se hybridní reţimy jako svébytná reţimní kategorie na půli cesty neudrţí, 

nemusíme všechny představené koncepty, zvláště pak naposledy diskutované soutěţivé 

resp. volební autoritářství, házet do koše. Uţ jenom proto, ţe aktuálně není k dispozici 

nic lepšího, co by mohlo zaujmout jejich místo. Vhodnou prozatímní alternativou můţe 

být chápat je jako moţné sub-typy v rámci nedemokratických reţimů. Ostatně, stejně 

tak snad nemusí být nutné vzdávat se samotného termínu hybridní reţim, pokud ho 
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budeme pojímat v širokém smyslu jako do značné míry volné označení reţimů na 

demokraticko-autoritářském pomezí či v jeho blízkosti. Vyhneme-li se aspiraci na 

překročení základní dichotomie demokracie-nedemokracie, můţeme snad tímto krokem 

částečně uspokojit i kritiky celého paradigmatu. 

1.4.1 Pojmosloví 

Na závěr této kapitoly si ještě nemůţeme odpustit několik kritických poznámek 

k pouţitému pojmosloví. Je zcela přirozené, ţe kaţdý z badatelů má sobecký zájem na 

tom, aby – slovy Richarda Snydera – na „trţišti nápadů vydobyl pěkného zisku“ 

(Snyder in Schedler (ed.) 2006: 227) a zapsal se tak do politologických análů 

vytvořením nového a lepšího označení určitých reţimů. Bohuţel – a dokazuje to i v této 

práci snesený přehled – na poli reţimů šedé zóny, se uţ dávno situace vymkla z mezí 

přehlednosti. Vzpomeňme jenom desítky tzv. demokracií s přívlastky, jeţ označující 

často podobné reţimy rozdílným názvem. Můţeme se jenom ptát, nakolik ona domnělá 

odlišnost v tom kterém případě opravňuje vytvoření nového termínu. 

Pomiňme výlučně hybridní termíny jako je semi-demokracie a semi-autoritářský 

reţim s pouhým odkazem na to, ţe odráţí klasické dilema, zda je sklenice z poloviny 

plná či prázdná, a zaměřme se na pojmoslovnou neslučitelnost jiných, dnes mnohem 

pouţívanějších označení. Vezměme si antagonismus volebních demokracií a volebních 

autoritářství, který představuje a prosazuje Andreas Schedler. Oba termíny správně 

respektují zásadu, ţe podstatné jméno označuje typ reţimu, kdeţto přídavné jméno jeho 

kvalitu. Avšak pouţití adjektiva volební je v tomto případě naprosto svévolné a 

nekompatibilní, kdyţ v prvním případě odkazuje k přítomnosti procedurálně 

demokratických voleb (a absenci dalších demokratických kvalit), zatímco v druhém sice 

k přítomnosti voleb, avšak procedurálně nedemokratických. Ostatně samo označení 

volební demokracie je z přísně procedurálního pohledu nesmyslné, neboť jím neříkáme 

nic víc, neţ ţe demokracie je demokratická. 

Podobně problematicky je nutno vnímat i koncept soutěţivého autoritarismu, 

neboť ten, alespoň z hlediska klasických teorií demokracie a autoritářství, představuje 

nonsens. Podle těch totiţ soutěţivost buď přítomna je a můţeme tedy hovořit o 

demokracii, nebo absentuje a máme co dočinění s autoritarismem. Terminologická 

rovina tak v tomto případě podle některých odráţí hlubší definiční rozpory (Balík, 

Holzer 2008: 83). Bylo by ale zavíráním očí před měnící se realitou, kdybychom proto, 
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ţe v případě Běloruska či zemí Střední Asie k soutěţi nedochází, odmítli vzít v potaz, ţe 

v řadě jinak nedemokratických zemí volební soupeření hraje významnou roli. 

 

 

Stejně jako celé paradigma hybridních reţimů i tato práce se opírá o předpoklad, 

ţe stávající politická teorie si pro popsání a pochopení řady současných politických 

reţimů jenom s klasickými koncepty nevystačí. V dalších částech tedy za střízlivého 

vědomí všech nedostatků zkusíme otestovat, nakolik si vybrané koncepty sporného 

paradigmatu hybridních reţimů – především soutěţivý a volební autoritarismus – 

povedou lépe. 
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2 Komparativní analýza 

2.1 Základní rysy politických systémů Malajsie a Singapuru 

Kořeny politických systémů Malajsie i Singapuru leţí v jejich podobné 

koloniální minulosti. Politická geneze obou státních útvarů, jakoţ i proces vytváření 

ústavních textů i dalších klíčových rysů politických systémů v padesátých resp. 

šedesátých letech minulého století byly podrobně popsány jinde (Holík 2008). Zde je 

namístě především zdůraznit, ţe hlavním inspiračním vzorem pro ústavní tvůrce byl 

v obou případech zejména westminsterský model parlamentní demokracie ztělesněný 

v podobě Velké Británie.  

Vzhledem k tomu, ţe těţiště zájmu tohoto textu spočívá především 

v komparativní analýze obou politických systémů z hlediska teorie hybridních reţimů, a 

s přihlédnutím k faktu, ţe oba politické systémy byly z formálního hlediska v našem 

prostředí dosti dobře popsány (viz Šanc 2007, Kubát 1998, 2007a a 2007b, Kurian 

2006), omezíme se na tomto místě pouze na vymezení některých jejich klíčových rysů.  

2.1.1 Malajsie 

Malajsie vznikla v roce 1963, kdy se k Malajské federaci, nezávislé od roku 

1957, připojily dosavadní britské korunní kolonie Sarawak, Severní Borneo (pozdější 

Sabah) a Singapur, který byl ale uţ po dvou letech z federace vyloučen. Určujícím 

rysem je především její komplikované etnické sloţení, jeţ ji řadí k segmentovaným 

společnostem. Z celkového počtu 28,2 miliónů obyvatel tvoří 50,4 % Malajci, 23,7 % 

Číňané, 11 % domorodí obyvatelé malajsijské části Bornea (zvaní Orang Asli), 7 % 

Indové a zbylých asi 8 % připadá na ostatní etnické skupiny (Central Intelligence 

Agency 2010a). Úředním jazykem je malajština. Dominantní a zároveň státní 

náboţenství představuje islám, který vyznává 60,4 % obyvatel, následuje buddhismus 

s podílem 19,2 %, křesťanství s 9,1 %, hinduismus s 6,3 %, konfucianismus, taoismus a 

další náboţenské směry s malým počtem vyznavačů (Central Intelligence Agency 

2010a). 

Malajci a domorodí obyvatelé malajsijského Bornea nazývaní také výrazem 

Bumiputera jsou dle ústavy obdařeni „výjimečným postavením“, které je základem 

vládní politiky pozitivní diskriminace (článek 153). Ta je, jak zdůrazňuje Harding, 
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pozoruhodná tím, ţe na rozdíl od obvyklé praxe ochraňuje etnickou většinu a nikoli 

menšinu (1996: 229).  

Malajsie je federativní konstituční monarchií sloţenou ze 13 států
9
 a tří 

federálních teritorií.
10

 V čele státu je panovník (Yang di-Pertuan Agong) volený tzv. 

Radou vládců (Conference of Rulers) na pět let na základě rotace z řad devíti tradičních 

malajských vládců s pravomocemi převáţně formálního a reprezentativního charakteru. 

Faktická výkonná moc je v rukách kabinetu v čele s premiérem, který svou legitimitu 

odvozuje od dolní komory malajsijského parlamentu. Ten je dvoukomorový a skládá se 

z přímo volené Sněmovny reprezentantů (Dewan Rakyat) a Senátu (Dewan Negara), 

jenţ je z větší části jmenovaný panovníkem a zčásti reprezentuje zájmy jednotlivých 

států. Volby do Sněmovny reprezentantů probíhají po britském vzoru 

v jednomandátových volebních obvodech systémem prosté většiny (first-past-the-post).  

Od prvních voleb do tehdy ještě ne zcela suverénního Legislativního 

shromáţdění v roce 1955 v Malajsii dosud vţdy s drtivou většinou zvítězilo de facto 

totoţné seskupení stran pod vedením Spojené malajské národní organizace (United 

Malay National Organization, UMNO). Ta volebnímu procesu dominovala nejprve ve 

spojení s Malajsijskou čínskou asociací (Malaysian Chinese Association, MCA) a 

Malajsijským indickým kongresem (Malaysian Indian Congress, MIC) pod názvem 

Aliance, od roku 1973 dále i s dalšími partnerskými stranami pod hlavičkou Národní 

fronty (Barisan Nasional, BN). Ta v současnosti sdruţuje celkem 14 politických stran. 

Mezi nejvýznamnější opoziční subjekty patří Islámská strana (Pan-Malaysian Islamic 

Party, Parti Islam Se-Malaysia, PAS), Strana Demokratické akce (Democratic Action 

Party, Parti Tindakan Demokratik, DAP) a Lidová strana spravedlnosti (People's 

Justice Party, Parti Keadilan Rakyat, PKR či KeADILan), které v současné době ve 

snaze nabídnout alternativu Národní frontě spolupracují na bázi tzv. Lidové aliance 

(People's Pact, Pakatan Rakyat, PR). 

Kromě období tzv. Malayan Emergency spojeného s dlouholetým bojem proti 

komunistickým povstalcům (viz např. Holík 2008: 38-63) patří k zásadním formativním 

fázím malajsijského politického systému období v podstatě autoritářské formy vlády 

                                                 
9
 Džohor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor a Terengganu jsou 

sultanáty, Melaka, Pulau Pinang, Sabah a Sarawak mají v čele guvernéra. Všechny státy federace 

disponují vlastním přímo voleným Legislativním shromážděním a vládou. 
10

 Hlavní město Kuala Lumpur, administrativní centrum Putradžája a ostrov Labuan. 
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nastolené v odezvě na rasové nepokoje 13. května 1969. Ty vedly k vyhlášení 

výjimečného stavu, rozpuštění parlamentu, odloţení konání voleb ve východní části 

Malajsie a ustavení výjimečnými pravomocemi obdařené Národní operační rady 

(National Operations Council), která fakticky vládla aţ do svolání parlamentu v únoru 

1971. Zdůraznit si zaslouţí především fakt, ţe přestoţe demokratické instituce se po 

této autoritářské periodě znovu ujaly moci, výjimečný stav a tím pádem i na jeho 

základě vyhlášené mimořádné represivní prostředky zůstal v platnosti dosud (Crouch 

1996a: 96-8, Harding 1996: 42-5, Zakaria, Sharifah 1999: 183-6). 

Jakkoli webové stránky malajsijské vlády sebevědomě prohlašují, ţe „Malajsie 

praktikuje parlamentní demokracii“ (Government of Malaysia 2010), ve skutečnosti je 

charakter tamního politického reţimu předmětem rozsáhlé otevřené diskuse, ke které 

ostatně implicitně usiluje přispět i tato práce. Podstata zmíněného tvrzení bude jasnější, 

uváţíme-li názor, který v roce 1971 vznesl tehdejší malajsijský premiér Tun Abdul 

Razak, který „demokratickou formu vlády“ prohlásil za „nejlepší a nejpřijatelnější“ a to 

z toho důvodu, ţe „dokud je zachována forma“, podstata můţe být přizpůsobena 

podmínkám příslušné země“ (cit. podle Zakaria (ed.) 1987: 40). Postupná změna 

„podstaty“ při současném zachování „formy“ snad vysvětluje šíři různorodých označení 

malajsijského reţimu, kterou přineslo badatelské úsilí mnoha autorů v rozmezí několika 

dekád. Ve druhé polovině 60. let Milne o Malajsii hovoří jako o „jediné zemi 

v jihovýchodní Asii, která praktikuje demokratické volby“ (1967: 9), také Indorf o 

dekádu později mluví o tom, ţe malajsijské volby probíhaly „za demokratických 

podmínek“ (1979: 117). O desetiletí později píšící Zakaria Haji Ahmad uţ je ve svém 

hodnocení opatrnější, kdyţ Malajsii hodnotí jako společnost „demokratickou svou 

formou a alespoň částečně podstatou“ (1987: 161) či jako „quasi-demokracii (1989). 

V 90. letech se z Malajsie v hodnocení autorů stala „semi-demokracie“ (Case 1993), 

„ani autoritářský, ani demokratický“, „represivně-responsivní“ reţim (Crouch 1993 a 

1996a), měkký autoritarismus (Means 1997), „liberalizující se autokracie“ (Fareed 

Zakaria 1997: 27) a volby, dříve označované za demokratické, měly být z většího 

„redukovány do rituálního a zinscenovaného cvičení“ (Jomo 1996: 93).  V novém 

tisíciletí doplnili plejádu označení malajsijského systému např. Diamond, hovořící o 

Malajsii jako o „volební autokracii“ (2002: 23), Schedler, povaţující ji za „volební 

autoritářství“, Levitsky s Wayem, kteří ji chápou jako „soutěţivý autoritarismus“ (2002: 

52) či Slater, který se při studiu Malajsie zabýval „autoritářskými institucemi (2003).  
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2.1.2 Singapur 

Singapur jako samostatný stát vzniknul v roce 1965, kdy byl po dvou letech 

vyloučen z malajsijské federace. Hlavní kontury jeho politického systému však byly 

načrtnuty uţ na přelomu padesátých a šedesátých let v souvislosti s postupným 

přechodem k samosprávě. Na rozdíl od etnicky převáţně malajské Malajsie tvoří 76,8 

% ze 4,7 milionů obyvatel Singapuru Číňané následovaní Malajci s podílem 13,9 %, 

Indy se 7,9 % a dalšími etniky. Tato národnostní heterogenita je reflektována i čtveřicí 

úředních jazyků, mezi něţ patří mandarínská čínština, malajština, tamilština a 

angličtina. Z náboţenského hlediska je situace ještě méně homogenní, neboť 42,5 % 

populace vyznává buddhismus, 14,9 % islám, 8,5 % taoismus, 4,8 % katolictví, 4 % 

hinduismus, 9,8 % další odnoţe křesťanství a 14,8 % je bez vyznání. Na rozdíl od 

Malajsie však v singapurské politice nehraje náboţenství významnou roli. 

Singapurská republika je unitárním státem s parlamentní formou vlády. Na 

vrcholu výkonné moci stojí přímo volený prezident, který disponuje některými 

významnými kontrolními pravomocemi především ve finanční oblasti. Fakticky však 

vládne kabinet v čele s premiérem. Kabinet je odpovědný jednokomorovému 

parlamentu. Vedle přímo volených poslanců
11

 ještě v parlamentu působí omezené 

mnoţství kooptovaných
12

 (non-constituency members) a nominovaných
13

 (nominated 

members) poslanců. První se rekrutují z kandidátů, jiţ ve volbách sice neuspěli, ale 

dosáhli relativně nejlepších výsledků, druhé potom na 2,5leté funkční období na návrh 

parlamentu jmenuje prezident. Ani v jednom případě však nejde o plnoprávné poslance, 

neboť jim není dovoleno hlasovat o ústavních a finančních zákonech. Poslanci jsou 

voleni systémem relativní většiny v jednomandátových (first-past-the-post) a 

vícemandátových
14

 volebních obvodech (party bloc vote).  

S výjimkou těch historicky prvních v roce 1955 vyšla ze všech následujících 

parlamentních voleb vítězně Strana lidové akce (People’s Action Party, PAP), která 

také od roku 1959 zcela ovládá jak legislativní tak exekutivní sloţku moci. Mezi roky 

1968 a 1980 dokonce do parlamentu nepronikl zástupce ţádné další politické strany. Od 

roku 1981 do současnosti v parlamentu střídavě zasedali jeden aţ čtyři opoziční 

                                                 
11

 Těch je v současnosti 84.  
12

 Podle volebního zákona je možné takto kooptovat až tři poslance.  
13

 Ústava umožňuje nominovat až 9 poslanců.  
14

 Vítězná kandidátka v nich získá všechny přidělované mandáty, kterých může být od 3 do 6.  
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poslanci z Dělnické strany (Workers Party, WP), Singapurské demokratické strany 

(Singapore Democratic Party, SDP), Singapurské lidové strany (Singapore People’s 

Party, SPP) či pod hlavičkou Singapurské demokratické aliance (Singapore Democratic 

Alliance, SDA).  

Také v případě Singapuru je charakteristika politického systému předmětem 

diskuse. Balík a Kubát Singapur označují za příklad hybridní demokracie (2004: 154-

156), na coţ později znovu navazuje Kubát, kdyţ hovoří o „kombinaci „západních“ 

demokratických procedur s jejich jak formálními, tak i praktickými „autoritativními“ 

překáţkami a připomíná řadu autorů, kteří Singapur povaţují za „semidemokratický“ či 

„semiautoritativní“ reţim (2007b: 268). Přísnější postoj zaujímá Kurian, který vzhledem 

k tomu, ţe podle něj „parlamentní volby v současném reţimu neposkytují reálnou šanci 

na změnu vlády“ nálepku hybridního reţimu odmítá a navrhuje Singapur označovat za 

byrokratický autoritářský reţim (2006: 50). O Singapuru jako autoritativním reţimu 

hovoří také Němečková (2004: 22). Ze zahraničních autorů například Tremewan hovoří 

o Singapuru téměř výlučně jako o „státu PAP“ (1996), Rodan pouţívá označení 

„jednostranický stát“ (1993), Lam Singapur nazývá „neliberálním reţimem“ (1999), 

Means „měkkým autoritarismem“ (1998), Levitsky a Way „uzavřeným autoritarismem“ 

(2002: 54) a Diamond o něm mluví jako o příkladu hegemonického volebního 

autoritarismu (2002: 25).  

2.2 Zdůvodnění výběru konceptů pro analýzu 

V souladu se závěry první kapitoly byly pro srovnávací rozbor zvoleny koncepty 

volebního resp. soutěţivého autoritářství. Důvody pro jejich volby jsou především tři: 

1) V porovnání s ostatními koncepty (např. jinak podnětným semi-autorismem 

Mariny Ottawayové) se ukázaly být nejpodrobněji rozpracované a nejlépe 

vymezené.  

2) Zároveň se ukázaly být slučitelné se základním závěrem vyplývajícím z první 

kapitoly, totiţ ţe se nutně nesnaţí o neudrţitelné vytváření třetího reţimního 

typu „na půli cesty“.  

3) Především potom mají univerzální vysvětlovací ambice, neboť aspirují na 

postiţení zemí všech regionů, kultur a náboţenských a etnických sloţení.  
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V konkrétní rovině byl jako rámec pro komparativní analýzu obou politických 

systémů vybrán Schedlerův koncept „řetězu demokratické volby“. Ten se soustředí na 

sedm klíčových demokratických principů, o nichţ můţeme zároveň říci, ţe jak 

z hlediska teorie demokracie, tak z hlediska teorie hybridních reţimů představují 

rozhodující rysy politického systému. Na tomto základě provedený srovnávací rozbor 

pomůţe, kromě důkladné analýzy příslušných rysů, zodpovědět na otázku, zda se 

v případě Malajsie a Singapuru jedná o demokratický či nedemokratický typ zřízení, 

jakým způsobem se obě země od demokratického ideálu vzdalují, jaké autoritářské 

prostředky jsou v nich pouţívány a jak se jejich politická praxe liší navzájem. 

Následovat bude analýza obou zemí z pohledu konceptu soutěţivého 

autoritářství autorů Levitského a Waye, která přinese odpověď na otázku, zda jde 

v případě Malajsie a Singapuru o reţimy soutěţivé, nebo zda spíše splňují znaky jiného 

druhu autoritářství.   

2.3 7 článků řetězu demokratické volby v Singapuru a Malajsii 

2.3.1 Zplnomocnění 

2.3.1.1 Singapur: úřad prezidenta 

Současnou podobu úřadu singapurského prezidenta lze chápat jako spojení 

strategie vyhrazených pozic se strategií vyhrazené domény. Podle původního znění 

ústavy byl prezident volen nepřímo parlamentem a byl obdařen pouze symbolickými 

pravomocemi. V roce 1984 tehdejší premiér Lee Kuan Yew poprvé zmínil moţnost 

ústavní změny, která by vytvořila pojistku proti „šílenému zvolení (freak election) méně 

neţ úctyhodné a čestné skupiny do vlády“ (2000: 196) a jeţ by prezidentovi umoţnila 

zablokovat „utracení jakékoli finanční rezervy, kterou stávající vláda sama 

nenashromáţdila“ (cit. podle Quah 1985: 224). Tato myšlenka se stala v roce 1988 

základem pro vládní Bílou knihu, která ji konkretizovala a doplnila o změnu volby 

prezidenta na přímou. Tento exekutivní dokument také podtrhl logiku stojící za celou 

změnou. Tou bylo vytvořit pojistku proti moţné nezodpovědné vládě, která vznikne 

třeba jen většinou jednoho parlamentního hlasu, a přesto by mohla rozhodovat o 

čemkoli včetně státních rezerv a sloţení státního aparátu do té míry, ţe by „přes noc 

bylo vše demontováno.“ Na tomto základě byla v roce 1991 přijata nejprve novela 

ústavy a posléze i zákon upravují prezidentskou volbu (Tremewan 1996: 173-174). 
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Mezi prezidentskými pravomocemi se tak na základě ústavního článku 21 nově 

ocitlo především právo mít poslední slovo ve finančních otázkách především v oblasti 

moţných státních výdajů, kontrola nad jmenováním klíčových státních pozic včetně 

soudců nejvyššího soudu, nejvyšších státních úředníků, vedení armády, policie a 

protikorupčního úřadu nebo právo odmítnout vyhlášení výjimečného stavu. 

Prezidentské veto můţe parlament 2/3 většinou přehlasovat, ovšem pouze za souhlasu 

šestičlenné Rady prezidentských poradců (Council of Presidential Advisers). Dva její 

členy včetně předsedy jmenuje přímo prezident, dva šéf státní správy sám jmenovaný 

prezidentem a zbývající dva premiér. 

Přes zavedení přímé volby se úřad prezidenta nestal v ţádném případě 

předmětem stranické soutěţe. Ústava totiţ zásadním způsobem limituje okruh 

osobností, které se o něj mohou ucházet. Do čela státu nemůţe podle ústavního článku 

19 usednout nikdo, kdo by neměl alespoň tříletou zkušenost z nejvyšších pater politiky, 

státní správy či businessu
15

 a kdo by speciální tříčlenný výbor sloţený z vysokých 

státních úředníků (Presidential Elections Committee) nepřesvědčil o tom, ţe je osobou 

disponující „integritou, dobrým charakterem a reputací.“ V praxi takto přísné podmínky 

„vylučují kohokoli, kdo by nebyl součástí establishmentu PAP“ (Rodan 1996a: 76) a jak 

podotknul Lam, v 90. letech je splňovalo jenom kolem 300 občanů Singapuru (1999: 

270). To zcela likviduje moţnou soutěţ, coţ však ústava do jisté míry předvídá, neboť 

umoţňuje automatický zisk mandátu v případě, ţe se o něj uchází pouze jediný 

schválený kandidát. To se stalo v letech 1999 a 2005, kdy se bez nutnosti otevírat 

volební místnosti prezidentem stal vládou podporovaný S. R. Nathan (Singapore 

Elections 2010). 

Ačkoli Kubát (2007b: 254) hodnotí úřad prezidenta jako slabý a ve své praktické 

činnosti podřízený kabinetu, kontrole svého poradního sboru a parlamentu, toto tvrzení 

platí pouze za stávající situace naprosté dominace PAP v celém systému. V případě 

jejího prolomení se z dosavadního symbolu snadno stane těţko překonatelná pojistka 

proti z pohledu současného vedení neţádoucím změnám. Ostatně i moţnost 

prezidentova odvolání, jíţ Kubát připomíná, podléhá rozhodnutí soudců Nejvyššího 

soudu, tedy orgánu jmenovaného právě prezidentem. I po eventuálním ovládnutí 

parlamentu by tak opozice stála proti hlavě státu garantující pokračování dosavadní 

                                                 
15

 Ústava v tomto ohledu připouští jistou shovívavost, takže kandidatura může, ale spíše nemusí být 

povolena i osobám bez této zkušenosti.  
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finanční a personální politiky bez moţnosti ho odvolat. Strategie vyhrazených domén se 

tak v případě úřadu singapurského prezidenta spojuje se strategií vyhrazených pozic, 

kdyţ některé oblasti politiky, podobně jako konkrétní státní funkci rezervuje pouze 

stávajícímu reţimu.  

2.3.1.2 Malajsie: politická dominance Malajců a pozitivní diskriminace 

Malajsijská ústava nepřímo zakotvuje politickou dominanci Malajců, kterou 

symbolizují články o jejich „výjimečném postavení“, o národním jazyku, jakoţ i o 

suverenitě malajských vládců. Tyto základní principy politického systému jsou zcela 

vyňaty z veřejné diskuse a podléhají speciální ústavní ochraně a je tak moţné je chápat 

jako jistý druh vyhrazené domény. 

Klíčovou roli v tomto ohledu hrají především tři ústavní články:  

1) Článek 152 stanovuje, ţe národním jazykem je malajština, ačkoli vyučování a 

pouţívání dalších jazyků vyjma úředního styku je zaručeno.  

2) Článek 153 garantuje „výjimečné postavení Malajců a domorodých obyvatel 

Sabahu a Sarawaku“ (jinak nazývaní bumiputera, v překladu „synové země“) 

jakoţ i „legitimní zájmy dalších komunit“. Ústava výslovně předpokládá, ţe této 

skupině, která zahrnuje většinu obyvatel, budou v rozsahu určeném zákonem 

vyhrazeny pracovní příleţitosti ve veřejné správě, stipendia či jiné pozice ve 

vzdělávání a povolení nebo licence nutné k provozování určitých hospodářských 

a obchodních činností. Ochraňováním tohoto principu je pověřen panovník – 

tedy zástupce nejkonzervativnější sloţky malajské společnosti. Jak podotýká 

Harding, otázka výjimečného postavení Malajců nikdy nebyla předmětem 

soudního výkladu (1996: 231) a interpretace tohoto článku je tak pouze na vládě 

a panovníkovi. V konečném důsledku jsou to tedy Malajci, ovládající 

rozhodující pozice ve vládě a ve státě (viz Crouch 1996aa: 130-147), kdo určuje, 

co jsou to legitimní zájmy dalších komunit. Praktického naplnění se tomuto 

principu dostalo od 70. let v podobě tzv. Nové ekonomické politiky zakotvující 

extenzivní pozitivní diskriminaci obyvatel Bumiputera jako pilíře vládní politiky 

(blíţe k tématu NEP viz např. Harding 1996: 233-5 či Zakaria, Sharifah 1999: 

186-193). 

3) Článek 181 potom zakotvuje nezpochybnitelnost suverenity a prerogativ 

malajských vládců, jakoţ i jejich imunity před stíháním běţnými soudy.  
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Po rasových nepokojích roku 1969 byla ochrana těchto principů výrazně 

posílena. Byl přijat odstavec 4 článku 10 malajsijské ústavy, který umoţnil zákonné 

omezení svobody slova, co se týče diskuse ústavních článků 152, 153 a 181. 

Zpochybňování zásad v nich obsaţených bylo zařazeno mezi činnosti trestné dle zákona 

o pobuřování (Sedition Act), jehoţ aplikace byla rozšířena dokonce i na půdu 

parlamentu, čímţ došlo ke znemoţnění prakticky veškeré kritické diskuse těchto otázek 

(Crouch 1996aa: 83).
16

 Navíc, tyto principy byly nadřazeny ostatním, kdyţ byl odstavci 

4 článku 10 a článkům 152 a 153 připsán větší stupeň ochrany neţ zbytku ústavního 

textu.
17

 Jejich změna totiţ kromě obvyklé nutnosti získat souhlas dvoutřetinové většiny 

obou parlamentních komor navíc podléhá ještě souhlasu Konference vládců (odstavec 5 

článku 159), která s ní bude jen těţko kdy souhlasit. 

Malajsijská ústava obsahuje ustanovení v symbolické rovině zakotvující 

politickou dominanci většinového malajského etnika, jakoţ i vysoce konkrétní a 

extenzivní politiku pozitivní diskriminace obyvatelstva Bumiputera. Změna i kritická 

diskuse tohoto stavu je zapovězena a ostatním komunitám tak nezbývá, neţ ho přijmout 

a smířit se s ním. 

2.3.1.3 Srovnání 

V politických reţimech Singapuru a Malajsie můţeme rozeznat přítomnost toho, 

co Schedler nazývá vyhrazenými doménami. Zatímco v prvním případě jde o finanční 

otázky a o jmenování klíčových státních pozic, ve druhém se jedná o ústavní zakotvení 

politické dominance malajského etnika a programu pozitivní diskriminace domorodých 

obyvatel. V obou zemích je rozhodování o těchto otázkách umoţněno pouze zástupcům 

stávajícího reţimu, resp. jenom jejich části jako je tomu v Malajsii. V Singapuru byl 

navíc s tímto účelem přetvořen úřad prezidenta, který je moţné chápat jako příklad 

vyhrazené pozice. V obou případech se jedná o poslední pojistku pro případ, ţe by se 

opozici podařilo převzít moc. 

 

 

                                                 
16

 Dopady zákona o pobuřování na svobodu slova v Malajsii se zabýváme v kapitole 2.3.1.2. 
17

 Ten přísluší ještě zákonům přijatým na základě odstavce 4 článku 10 a ústavním ustanovením 

obsaženým v odstavci 4 článku 63, článku 70, odstavci 1 článku 71 a odstavci 4 článku 72.  
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2.3.2 Svobodná předvolební nabídka 

2.3.2.1 Singapur: kriminalizace opozice 

Opozičním politickým stranám jako takovým je dovoleno existovat a účastnit se 

voleb, jejich fungování však omezuje řada překáţek a především je proti jejich 

představitelům aplikována tvrdá represivní politika směřující k jejich vyloučení. 

Politické strany musí mimo jiné dodrţovat přísná finanční pravidla, mezi něţ patří i 

zákaz příjímání darů ze zahraničí. Opozičním stranám je také často bráněno pronajmout 

si prostory ve vládou spravovaných budovách, kterých je v Singapuru naprostá většina
 

(Tremewan 1996: 163, US Department of State 2010a). 

Moţnosti opozičních představitelů účastnit se politiky jsou určeny i přísnými 

podmínkami singapurské ústavy pro výkon poslaneckého mandátu. Jde především o 

poţadavek finanční a trestní bezúhonnosti uchazečů. Článek 45 ústavy totiţ poslanecký 

mandát upírá všem, kteří vyhlásili bankrot nebo byli odsouzeni k trestu přesahující rok 

odnětí svobody či pokutě vyšší neţ $2000. Jak uvidíme dále, tento na první pohled 

legitimní poţadavek se v souvislosti s kriminalizací, jíţ jsou opoziční představitelé 

vystaveni, často stává nepřekonatelnou překáţkou. K podobnému účelu můţe slouţit i 

kauce, kterou musí individuálně sloţit kaţdý z kandidátů před tím, neţ můţe být 

oficiálně nominován. Ta odpovídá přibliţně osmi procentům poslaneckého platu 

v předešlém roce (Singapore Elections Department 2010). V roce 2006 tato kauce 

dosáhla hodnoty 13 500 dolarů
18

 (Singapore Elections 2010). Tato pro na finance slabé 

opoziční strany ne zcela zanedbatelná suma dále ztěţuje jejich přístup k účasti na 

volebním procesu. 

Kromě těchto formálních podmínek však efektivní fungování opozice a účast 

jejích představitelů ve volbách dramaticky omezuje také řada represivních prostředků 

včetně preventivního administrativního zadrţení či skandalizace a kriminalizace 

kandidátů soudním systémem. Od konce 80. let také singapurská vláda v omezené míře 

provádí politiku kooptace, kdyţ vybrané nezávislé a opoziční osobnosti připouští za 

podřízených podmínek do parlamentu.  

 

 

                                                 
18

 Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny sumy uvedené v singapurských dolarech.  
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Zákon o vnitřní bezpečnosti 

Zákon o vnitřní bezpečnosti (Internal Security Act, ISA) navazující na podobný 

koloniální předpis umoţňuje vládě zadrţet kohokoli prakticky na neomezenou dobu bez 

nutnosti vznést obvinění a postavit ho před soud. Dostatečný důvod pro zatčení 

představuje domněnka, ţe se tím příslušné osobě zabrání „jednat způsobem 

neslučitelným s bezpečností Singapuru nebo jakéhokoli jeho části či zajištěním 

veřejného pořádku nebo nezbytných sluţeb“ (článek 8). Poté, co v prosinci 1988 soud 

z procedurálních důvodů rozhodl o propuštění jednoho ze zadrţených, došlo v roce 

1990 k přijetí novely zákona, která prakticky jakýkoli soudní přezkum zatčení 

provedených na základě ISA vyloučila (Thio 2004: 206). Formálně funguje tříčlenný 

Poradní výbor (Advisory Board) jmenovaný hlavou státu, který můţe doporučit 

propuštění či pokračování vazby. Konečné rozhodnutí však zůstává v rukou prezidenta. 

Jakkoli je existence tohoto zákona vysvětlována nutností zachovat bezpečnost 

země, jeho praktické nasazení často směřovalo především proti politickým protivníkům 

vládnoucí Strany lidové akce. Pouţití ISA ostatně stálo u samotného počátku stávajícího 

singapurského politického reţimu. Před volbami v roce 1963 došlo v rámci operace 

Cold Store k zadrţení více jak 100 osob podezřelých z podvratné komunistické činnosti, 

které shodou okolností patřily ke špičkám tehdejší hlavní opoziční strany Barisan 

Socialis (Holík 2008: 114-115). Tím byl vytvořen represivní vzorec udrţovaný aţ do 

konce 80. let. Kaţdým parlamentním volbám předcházel zátah, v jehoţ rámci byli 

zadrţeni opoziční politici, novináři, odboroví předáci, případně právníci, kteří se je 

snaţili zastupovat. Od roku 1963 do počátku 70. let osciloval počet osob drţených 

z politických důvodů podle odhadů Amnesty International mezi 70 a 250 (Tremewan 

1996: 204-205). V roce 1987 bylo zadrţení 22 aktivistů odůvodněno jejich údajnou 

účastí v „marxistickém spiknutí.“ To však asi nebylo tak závaţného charakteru, neboť 

byli ještě do konce roku všichni propuštěni. Klíčovou roli však pravděpodobně sehrál 

fakt, ţe se aktivisté zdáli vyuţívat přidruţené organizace katolické církve jako základnu 

pro politickou činnost, coţ je něco, co vláda nebyla a není ochotná tolerovat (Lee 1988: 

204-206). Symbolickou postavu, co se týče charakteru vyuţití tohoto zákona, 

představuje Chia Thye Poh. Tento někdejší poslanec Barisan Socialis byl zadrţen 

v roce 1966 na demonstraci proti válce ve Vietnamu a ve vazbě bez toho, aby se ocitl 

před soudem, strávil celkem 23 let. Jak přiznal sám dlouholetý premiér Lee, jeho letité 

uvěznění sledovalo odstrašující záměr, neboť „navzdory tlaku západních médií 
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odrazovalo ostatní komunistické kádry od toho, aby znovuoţivili svůj boj pod zástěrkou 

výkonu svých demokratických práv“ (1998: 136).  

S odchodem premiéra-zakladatele Leea do pozadí v roce 1990 pouţívání ISA 

z politických důvodů prakticky ustalo. Po roce 2001 byly na jeho základě zatýkány 

hlavně osoby podezřelé z terorismu. Na konci roku 2009 bylo takto drţeno 16 údajných 

členů organizace Jamaah Islamiah (US Department of State 2010a). Útlum pouţívání 

tohoto tvrdého represivního opatření v poslední době však sám o sobě nic neznamená. 

Zákon stále zůstává v platnosti a je ho tedy moţné kdykoli vyuţít proti jakékoli – tedy i 

politické – hrozbě. Krom toho si reţim k oslabení opozice našel jiné, méně drastické 

nástroje.  

Kriminalizace a skandalizace protivníků 

Zvláště od osmdesátých let se vláda místo zatýkání protivníků obrátila spíše k 

jejich skandalizaci a kriminalizaci. Podle Rodana nahradily „ţaloby zadrţení v rámci 

ISA jako hlavní nástroj k zastrašení politických oponentů (1998: 180). Bez odporu 

soudního systému jsou proti představitelům opozice vyuţívány předpisy daňové, 

kriminální či na zákony na ochranu osobnosti. Takovéto soudní procesy zpravidla končí 

uvalením vysokých pokut, které často odsouzené doţenou k bankrotu, který je 

zákonnou překáţkou pro kandidaturu ve volbách, nebo dokonce odnětím svobody. 

Podobné rozsudky také přirozeně zásadním způsobem omezují svobodu projevu, které 

se budeme věnovat níţe.  

Pro tuto strategii pouţitou k oslabení opozice bude ilustrativní blíţe prozkoumat 

případ perzekuce J. B. Jeyaretnama, který se v doplňovacích volbách v roce 1981 stal 

prvním opozičním poslancem zvoleným od nezávislosti Singapuru. Úsilí o jeho 

diskreditaci si dokonce vynutilo změnu ústavy a dalších zákonů. Jeyaretnam byl v roce 

1983 ještě s předsedou Dělnické strany Wongem obviněn z falšování stranického 

účetnictví. Následujícího roku byli za část obvinění odsouzeni k menší pokutě a jinak 

zproštěni viny. Sedm měsíců poté byl soudce, který tento rozsudek vynesl, zbaven 

taláru, zatímco proces postupně pokračoval u soudů vyšších stupňů. V roce 1986 

Jeyaretnam, jenţ se mezitím v roce 1984 stal znovu členem parlamentu, vznesl při jeho 

jednání s odkazem na to, ţe byl soudce rozhodujícího jeho případ odvolán z funkce, 

pochybnosti o nezávislosti justice. Následovalo zřízení vyšetřovací komise zkoumající 

nezávislost justice, která shledala vznesená tvrzení jako „nepodloţená“ a „skandální“. 
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Jeyaretnam putoval před imunitní výbor parlamentu (Privileges Committee), jehoţ 

jednání v přímém televizním přenosu předsedal sám premiér Lee. Ještě před tím však 

parlament rychle přijal novelu zákona posilující pravomoci výboru a pokuty, které můţe 

uloţit. V listopadu téhoţ roku soud shledal oba obviněné politiky vinnými a odsoudil je 

k měsíci odnětí svobody a pokutě $5000, čímţ vyřadil Jeyaretnama z parlamentu, neboť 

pokuta více jak $2000 znamená pětiletý zákaz politické činnosti. V krátké době přišly 

další vysoké peněţní tresty jak od soudů, tak od parlamentu převáţně za kritiku jednání 

parlamentu, jakoţ i vyloučení z advokátní komory. Proti poslednímu se Jeyaretnam 

odvolal k britské Privy Council, která v té době ještě formálně fungovala jako poslední 

odvolací instance. Ta nejenţe zrušila platnost jeho vyloučení, ale zároveň tvrdě 

zkritizovala počínání singapurské justice, kdyţ uvedla, ţe Jeyaretnam i Wong byli 

„pokutováni, uvězněni a veřejně zostuzeni za zločiny, které nespáchali.“ Parlament 

promptně pozměnil příslušnou legislativu včetně ústavy tak, aby napříště odvolání 

k Privy Council v podobných případech a v záleţitostech týkajících se ISA vyloučil 

(Tremewan 1996: 206-209, Lee 1987: 242-244, Lee 1988: 207). Výše zmíněné 

rozsudky a pokuty zamezily Jeyaretnamovi ucházet se o zvolení aţ do roku 1997. 

Efektivita této strategie k vyřazování významných opozičníků se potvrzuje 

s pravidelností, s jakou se konají volby. Například v roce 1997 byl Tang Ling Hong 

kandidující ve vícemandátovém obvodě spolu s Jeyaretnamem na základě 13 ţalob 11 

vládních poslanců včetně premiéra Goha a bývalého premiéra Leea pro pomluvu 

odsouzen k bezprecedentně vysoké pokutě 3,6 milionu dolarů. Následoval Tangův 

odchod ze země (Rodan 1998: 180). Případy tvrdě pokutovaných, případně k bankrotu 

dohnaných opozičních politiků se vyskytly i ve volebních letech 2001 a 2006 (Chua 

2007: 212). 

Dalším z příkladů pouţití strategie vyloučení je jiţ výše zmiňovaný přísný výběr 

moţných kandidátů pro prezidentskou volbu zvláštním výborem na základě ústavou 

stanovených vágních kritérií. Ten v praxi vypadá tak, ţe zatímco v roce 1993 se přímé 

volby zúčastnili dva kandidáti, v letech 1999 a 2005 se uţ prezidentem automaticky stal 

vládou navrţený S. R. Nathan, neboť ţádnému z dalších zájemců nebyl vystaven 

nezbytný certifikát opravňující k účasti v prezidentských volbách (Singapore Elections 

2010). 
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Kooptace a snaha vlády vyhradit opozici místo v rámci systému  

Od 80. let, kdy došlo k prolomení parlamentního monopolu PAP a ukázalo se, ţe 

elektorát stojí o větší pluralitu zastoupení v parlamentu, přišla vláda – také v souvislosti 

s generační výměnou – s novou strategií kooptace vybraných zástupců opozice a na 

vládě nezávislých skupin. Vedení PAP nezbylo nic jiného, neţ se s principem opozice a 

její přítomností v parlamentu smířit, ovšem zároveň ji vyhradila pouze podruţnou a 

přesně vymezenou roli. Zároveň se pokusila přijmout novou, tolerantnější a diskusi více 

otevřenou tvář. Vládní PAP tak umoţnila zaznívat i jiným hlasům, aniţ by ovšem 

ohrozila základy své moci. 

Sem patří vytvoření institutu kooptovaných a nominovaných poslanců 

s omezeným mandátem – přičemţ první se rekrutují z řad neúspěšnějších poraţených 

opozičních kandidátů, zatímco druzí z nestranických osobností, jakoţ i nových 

mechanismů nezávazné konzultace jako jsou například tzv. Feedback Units (Blíţe 

k jejich fungování viz Rodan, Jayasuriya 2007). V současné době zasedá v parlamentu 1 

kooptovaný a 9 nominovaných poslanců, přičemţ podle změn oznámených v roce 2009 

by počet zákonodárců nepocházejících z vládní strany měl v budoucnu dosáhnout aţ 18 

(Ganesan 2010: 254).  

Důsledky 

Výsledkem dlouhodobé vládní politiky omezené kooptace a zastrašování a 

vylučování protivníků je personálně, organizačně a finančně slabá opozice, která se 

smířila s podřízeným postavením a ani neaspiruje na to, ţe by mohla nabídnout reálnou 

alternativu vlády natoţ dokonce převzít otěţe moci. Tuto slabost symbolizuje její 

předvolební taktika, jeţ se prakticky omezuje na získávání protestních hlasů. Opoziční 

strany zpravidla ve společném postupu svou aktivitu limitují na ty obvody, kde vidí 

určitou šanci na úspěch (Huxley 2002: 160).  

 Opozice obvykle přizná vítězství vládní PAP ještě před tím, neţ se vůbec 

otevřou volební místnosti, neboť ve většině volebních obvodů vůbec nepostaví 

kandidáty. To znázorňuje tabulka v příloze č. 1. Zatím poslední parlamentní volby 

v roce 2006 představují v tomto ohledu spíše výjimku, kdyţ se soutěţ vedla o 47 

z celkových 84 křesel.  
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2.3.2.2 Malajsie: selektivní vyloučení 

Aktivita opozice jako takové není a ani historicky nebyla omezována, 

s výjimkou zakázaných komunistické strany a Labour Party (Crouch 1996aa: 57). 

Opozici je tedy umoţněno fungování a účast na volbách i v parlamentu, její činnost je 

však tolerována jen do té míry, do jaké se zdá neohroţovat dominantní postavení BN a 

UMNO a do jaké respektuje reţimem stanovená pravidla hry. Ten, pokud to bylo 

vhodné a moţné, přistoupil ke kooptaci opozice, přičemţ však ve chvílích ohroţení 

neváhal pouţít tvrdé represivní nástroje, jeţ si udrţuje v záloze, k tomu, aby pomocí 

zpravidla dočasného vyloučení klíčových vnitropolitických protivníků zaţehnal 

krizovou situaci a zastrašil ostatní. Pro vyřazení opozičních představitelů z politiky je 

instrumentální zvláště ústavní článek 48, který na dobu pěti let znemoţňuje kandidaturu 

všem, jeţ byli soudem odsouzeni k trestu odnětí svobody přesahujícímu jeden rok nebo 

pokutě vyšší neţ 2000 ringitů a jimţ panovník neudělil výjimku. 

Kooptace opozice 

Příkladem úspěšně praktikované politiky kooptace je vytvoření Národní fronty 

na počátku 70. let, kdy se UMNO podařilo do vládní koalice vtáhnout s výjimkou 

čínské DAP prakticky všechny významné opoziční strany (načas dokonce i islámskou 

PAS). Podmínku pro účast na moci představovala především akceptace rozhodujícího 

postavení UMNO (Crouch 1996aa: 32-34). Příslib moţnosti participovat na 

administraci moci a státních zdrojů byl rozhodující například i v roce 1978, kdy na 

stranu vlády přešel kelantanský hlavní ministr původně z PAS
19

 nebo v 90. letech, kdy 

se do UMNO znovu vrátila většina z odpadlíků, kteří dříve zaloţili vlastní Semangat 96 

v čele s Tengku Razaleighem (Crouch 1996aa: 127). Jelikoţ má však politika kooptace 

své zjevné limity – zčásti dané omezeností zdrojů, o které se musí vládnoucí skupina 

dělit, částečně potom neochotou opozice přistoupit na podmínky UMNO, nezbylo 

malajsijskému reţimu neţ přistoupit k politice selektivního vyloučení.  

Politika selektivního vyloučení 

Pouze výjimečně se musela opozice jako celek potýkat s tím, ţe by jejím 

kandidátům nebylo v širokém měřítku umoţněno vůbec kandidovat. To však neplatilo 

na Sabahu v 60. a 70. letech. Ve volbách v roce 1969 se tamní vládě postavilo jen šest 

protikandidátů, zatímco v roce 1974 se podařilo nominační proces dokončit pouze 

                                                 
19

 Viz podkapitola 2.3.7. 
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jedinému. Část opozice byla údajně uplacena, části bylo fyzicky vyhroţováno a několik 

potenciálních kandidátů bylo zatčeno v den, kdy se podávaly nominace. Po roce 1975 se 

uţ podobné excesy víceméně neopakovaly (Crouch 1996aa: 63-64). K vyřazení 

nezvykle velkého počtu prospektivních kandidátů došlo také v roce 1978, kdyţ byla 

z formálních důvodů kandidatura zamítnuta 51 kandidátům do parlamentu a 72 

kandidátům do státních zastupitelských sborů. Nečekaná úřednická přísnost postihla 

především opozici, neboť zástupce vlády zamítnutí potkalo pouze ve třech případech 

(Crouch 1996aa: 60). Obecně lze však říci, ţe v Malajsii byla politika vyloučení 

praktikována selektivně, spíše neţ plošně.  

Nejtvrdším prostředkem v arzenálu malajsijského reţimu je Zákon o vnitřní 

bezpečnosti (Internal Security Act) z roku 1960.
20

 Jeho znění i funkce je mimořádně 

podobná singapurskému zákonu stejného jména. Také umoţňuje preventivní zadrţení 

kohokoli, jehoţ jednání dle mínění ministra vnitra můţe „ohroţovat bezpečnost 

Malajsie nebo kterékoli její části, fungování nezbytných sluţeb nebo hospodářský 

ţivot“ (Odstavec 1 článku 8), na v podstatě neomezenou dobu bez nutnosti vznést 

obvinění a postavit ho před soud.
21

 Formálně funguje přezkum ministerského 

rozhodnutí tříčlenným Poradním panelem (Advisory Board) jmenovaným panovníkem, 

jehoţ názor je ale skutečně jen poradní a vláda ho proto můţe s klidem ignorovat 

(Human Rights Watch 2004: 39-41). Soudní přezkum byl zákonem omezen na čistě 

procedurální záleţitosti poté, co na konci 80. let nejprve malajsijský, a poté i 

singapurský soud rozhodl o propuštění osoby zadrţované na základě ISA (Crouch 

1996aa: 80, Lee 2006: 205-6). Ani moţnost procedurálního přezkumu však nemusí 

přinést zadrţovanému svobodu, neboť v případě, ţe soud nařídí jeho propuštění, policie 

můţe jednoduše přistoupit k jeho opětovnému zatčení, opět na základě ISA (Amnesty 

International 2004).  

Ačkoli nezbytnost existence Zákona o vnitřní bezpečnosti byla ospravedlňována 

hrozbou komunistických povstalců či později islamistických teroristů, četnost jeho 

politicky motivovaného pouţití usvědčuje vládu z toho, ţe ho chápe především jako 

                                                 
20

 Z pohledu vlády prakticky totožné vlastnosti má i výjimečné nařízení, které setrvává v platnosti od 

roku 1969 (Emergency (Public Order and Crime Prevention) Ordinance 169), jež je ale využíváno proti 

podezřelým z kriminální činnosti, pro jejichž odsouzení však nejsou k dispozici dostatečné důkazy. V roce 

2006 bylo takto drženo více než 700 osob (Human Rights Watch 2006). 
21

 Policie může podezřelého zatknout až na 60 dní, po jejichž uplynutí musí ministr rozhodnout o dalším 

zadržení na dobu dvou let s neomezenou možností obnovení. 
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vhodný nástroj pro řešení krizových vnitropolitických situací. Po rasových nepokojích 

v roce 1969 byli okamţitě zadrţeni a několik měsíců vězněni významní opoziční 

předáci včetně lídra DAP Lim Kit Sianga, představitele Gerakanu V. Davida a dalších 

aktivistů Labour Party (Crouch 1996aa: 97). V sedmdesátých letech byli po 

vnitrostranické roztrţce s jeho pomocí zatčeni tři představitelé UMNO, aby byli později 

souzeni za korupci a nakonec po změně stranického vedení rehabilitováni (Crouch 

1996aa: 104). V roce 1987 došlo v rámci tzv. operace Lalang v kontextu zjitřených 

mezietnických vztahů k zadrţení 106 osob, včetně řady opozičních a čínských 

představitelů, 10 členů parlamentu za DAP nebo předsedy nevládní lidsko-právní 

organizace Aliran Dr. Chandry Muzzaffara, z nichţ 49 si muselo ve vazbě strávit celé 

dvouleté období. Ačkoli tvrzení vlády, ţe tímto krokem došlo ke zklidnění situace a 

předešlo se tak násilnostem, můţe být do jisté míry opodstatněné, nic to nemění na 

faktu, ţe zatčení téměř výlučně směřovala do opozičních řad, ačkoli zástupci UMNO 

měli na předchozím rozdmýchávání vášní také nemalý podíl, stejně tak jako ţe došlo 

k zadrţení řady dalších osob, které s ním ţádnou spojitost neměly (Mauzy 1988: 217-

218; Crouch 1996aa: 106-12, Human Rights Watch 2004: 8-9). V září 1998 byl po 

svém rozchodu s premiérem Mahathirem na základě ISA krátce zadrţen bývalý 

vicepremiér Anwar Ibrahim, jenţ byl později obţalován podle jiných zákonů (viz níţe). 

V souvislosti s ním došlo také v dubnu 2001 k zatčení deseti lidsko-právních aktivistů a 

opozičních představitelů strany KeADILan, přičemţ šest z nich bylo propuštěno aţ 

v roce 2003 (Human Rights Watch 2004: 9-10). K zatím posledním, zjevně politicky 

motivovaným zatčením došlo v prosinci 2007, kdy bylo na několik měsíců zadrţeno pět 

představitelů sdruţení HINDRAF hájící práva indické menšiny poté, co bylo v centru 

Kuala Lumpur násilím rozehnáno jím pořádané veřejné shromáţdění velkých rozměrů 

(Case 2010: 11). Celkem bylo mezi lety 1960 a 2001 na základě ISA zatčeno 10 504 

osob, z nichţ 4 218 bylo zadrţeno na dobu delší neţ 60 dnů (Lee 2006: 207) 

Zákon o vnitřní bezpečnosti pro stávající malajsijský reţim představuje pojistný 

nástroj pro řešení krizových situací, v nichţ umoţňuje na nezbytně nutnou dobu umlčet 

a vyloučit klíčové reţimní představitele, jakoţ i zastrašit ostatní; neslouţí však 

k dlouhodobému potlačení či vyřazení opozice. Zároveň představuje pouze jeden 

z nástrojů, které mohou, ale nemusí být pouţity, jako tomu bylo, kdyţ se na konci 80. 

let UMNO rozštěpila, aby se ve volbách 1990 střetla s koalicí vedenou stranou 

Semangat 46 v čele Tengku Razaleighem. 
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Politicky motivovaná perzekuce Anwara Ibrahima 

Pro způsob, jakým malajsijský reţim nakládá s vybranými, zvláště 

nebezpečnými zástupci opozice, bude ilustrativní blíţe prozkoumat případ Anwara 

Ibrahima, vicepremiéra ve vládě Mahathira Mohamada do roku 1998. Toho se vládní 

reţim prostřednictvím politicky motivovaného soudního procesu opakovaně pokusil 

diskreditovat a vyloučit z politického ţivota. „Anwarovu ságu“ (Felker 1999: 47) 

můţeme rozdělit do dvou dějství, první proběhlo v letech 1998 aţ 2000, zatímco druhé, 

zahájené jeho návratem do veřejného ţivota v roce 2004 stále pokračuje. 

Ačkoli byl Anwar za své aktivity v rámci muslimské mládeţe na téměř dva roky 

zadrţen jiţ v polovině 70. let, v následující dekádě vstoupil do UMNO, kde díky 

Mahathirově přízni zaznamenal raketový vzestup, který se zastavil aţ na pozici 

premiéra-čekatele (Crouch 1996aa: 116). Jeho kariéra v UMNO skončila vprostřed 

asijské hospodářské krize v roce 1998, kdy Anwar, tehdy ministr financí, hovořící uţ 

nějakou dobu o nutnosti politických reforem, prohrál politický souboj o nejvýznamnější 

pozici ve straně a ve státě. 2. září byl vyloučen z kabinetu a brzy poté i z UMNO, 

přičemţ policie vzápětí přispěchala se vznesením obvinění z korupce a v Malajsii 

ilegálního homosexuálního styku. Anwarovi nezbylo nic jiného, neţ se obrátit o 

podporu k veřejnosti, a pod heslem reformasi začal pořádat velká proti-mahathirovská 

shromáţdění. Následovalo zadrţení jeho a jeho klíčových spolupracovníků na základě 

ISA a na konci měsíce byl Anwar, zjevně vykazující znaky fyzického násilí, postaven 

před soud, jímţ byl následně ve velké pochybnosti budícím procesu – v atmosféře 

značných společenských protestů – za korupci a sexuální delikty odsouzen ke 

kombinovanému trestu 15 let vězení (Felker 1999: 43-48, Felker 2000: 41-50, The 

International Bar Association 2000: 40-9, Martinez 2001: 195, Slater 2003: 91-95). 

Pozdější vývoj potvrdil, ţe proces s Anwarem byl zjevně politický, neboť po 

nástupu nového premiéra Abdullaha byl Anwar – Amnesty International nazvaný 

„vězněm svědomí“ (2000) – v roce 2004 federálním soudem propuštěn z vězení poté, co 

byl pro nedostatek důkazů zrušen jeho trest za sodomii. Odsouzení za korupci však soud 

ponechal v platnosti, coţ Anwarovi aţ do dubna 2008 znemoţnilo usilovat o 

parlamentní křeslo (Welsh 2005: 156). To mu však nezabránilo angaţovat se 

v organizaci opozice. Pro parlamentní volby, kterých se však ještě nemohl účastnit, 

neboť je vláda příhodně svolala na březen 2008, se mu podařilo sestavit opoziční koalici 
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Pakatan Rakyat (Lidový Pakt, PR), jíţ se úspěšně povedlo vládě odepřít dvoutřetinovou 

většinu. Kdyţ mu 14. dubna vypršel zákaz účasti na politickém ţivotě, pro vládu se stal 

takovou hrozbou, ţe byl – za soustředěné pozornosti vládní koalicí ovládaných médií – 

v červenci 2008 znovu zatčen a v srpnu obţalován pro údajný nový případ sodomie. 

Propuštěn na kauci se mohl zúčastnit zářijových doplňovacích voleb, ve kterých uspěl a 

obsadil mandát uvolněný předchozí rezignací jeho ţeny.
22

 Soudní proces s nyní jiţ 

oficiálním lídrem opozice stále probíhá
23

 (Case 2008: 57, Singh 2009: 156-165; Case 

2010: 13; US Department of State 2010b). 

Způsob, jakým malajsijský reţim nakládal s Anwarem Ibrahimem, dobře 

dokládá další postupy, jeţ pouţívá k vyloučení vybraných protivníků. Za pomoci sobě 

podřízených médií se snaţí o jejich veřejnou diskreditaci a dehonestaci – v tomto 

případě pro korupci a jím údajně provozované s Islámem neslučitelné sexuální praktiky 

– zatímco s vyuţitím povolného soudního systému
24

 dosahuje jejich, třeba jen 

dočasného vyřazení z politiky.  

Neţ přistoupíme ke srovnání, musíme ještě zmínit pouţití právních předpisů 

jako je zákon o pobuřování (Sedition Act), publikační zákon (Printing Pressess and 

Publication Act) nebo zákon o úředním tajemství (Official Secrets Act), které slouţí 

především k omezení svobody slova
25

, ale jejichţ aplikace také v některých případech 

umoţnila vyřazení opozičních představitelů z politiky. Například v roce 1995 byl na 

základě zákona o pobuřování a publikačního zákona obţalován, a později odsouzen 

významný představitel DAP Lim Guan Eng za to, ţe kritizoval způsob, jakým se 

malajsijská justice vypořádala, resp. nevypořádala s případem znásilnění 15leté 

školačky tehdejším malackým hlavním ministrem. Trest odnětí svobody na 18 měsíců 

za oba body obţaloby pro Lima znamenal nejen ztrátu parlamentního mandátu, ale 

zároveň mu znemoţnil znovu se o něj ucházet po dobu dalších pěti let (Amnesty 

International 1996, The International Bar Association 2000: 31-35, Lee 2006: 200). 

                                                 
22

 Zdeněk Zbořil to, z ne zcela zřejmých důvodů, označil za „volební trik“ (2009: 260). 
23

 Stav ke konci roku 2010. 
24

 Jak naznačuje i případ Anwar, malajsijské soudnictví není možné považovat za nezávislé. K tomuto 

tématu, jemuž se zde nemůžeme věnovat viz Crouch 1996a: 137-142, Harding 1996: 129-152, The 

International Bar Association 2000 nebo Lee 2004: 242-4. 
25

 Viz podkapitola 2.3.3.2. 
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2.3.2.3 Srovnání 

Ačkoli se oba reţimy v omezené míře pokoušely či pokouší o kooptaci opozice, 

mnohem více energie vynakládají na její vyloučení. Singapurský reţim jde přitom dále 

neţ malajsijský, který své represivní nástroje vyuţívá selektivně v kritických obdobích, 

kdy se cítí ohroţen, v ostrovním státě snaha o vyřazení protivníků probíhá takřka 

neustále. A to i přesto ţe se v něm od začátku 90. let dokázali obejít bez pouţití 

drakonického Zákona o vnitřní bezpečnosti, jenţ v Malajsii představuje klíčovou 

pojistku pro krizové chvíle. Oba reţimy se také mohou spolehnout na spolupracující 

média i povolný soudní systém. Můţeme uzavřít, ţe Malajsie a Singapur se s ohledem 

na omezování předvolební nabídky liší, jedná se však o rozdíly v míře, nikoli v druhu. 

Strategii fragmentace opozice potom nevyuţívá ani jeden z reţimů. 

2.3.3 Svobodná předvolební poptávka 

2.3.3.1 Singapur: omezení svobod i diskriminace opozice 

V Singapuru v souladu s ústavou dlouhodobě dochází k tvrdému omezování 

klíčových politických práv tedy práva na svobodu projevu, sdruţování a 

shromaţďování. Ústavní článek 14 sice tato tři práva zaručuje, avšak jedním dechem 

připouští jejich zákonné omezení tam, kde je to „nezbytné či vhodné“ s ohledem na 

„bezpečnost Singapuru“, „veřejný pořádek nebo morálku“ či v případě svobody projevu 

se zřetelem na „přátelské vztahy s ostatními zeměmi“, k ochraně „parlamentních výsad“ 

či proti „pohrdání soudy, pomluvě nebo nabádání k trestnému činu“. Nezávislost médií 

je okleštěna přísnými zákony, které staví sdělovací prostředky pod efektivní vládní 

kontrolu. To vše vede k signifikantnímu omezení předvolební poptávky a zvýhodnění 

vládní PAP oproti opozici. 

Svoboda shromažďování 

Veřejná shromáţdění a projevy na veřejnosti upravuje shromaţďovací zákon 

(Public Entertainments and Meetings Act, PEMA), který vyţaduje předběţné schválení 

jakéhokoli veřejného vystoupení od policie, přičemţ poslední slovo má ministr vnitra. 

V dubnu 2009 došlo ke sníţení hranice vymezující veřejné shromáţdění vyţadující 

úřední souhlas z pěti na jednu osobu. Jakkoli případy neudělení licence nejsou časté, 

široce definované znění zákona umoţňuje vládě zakázat veškeré projevy veřejné kritiky 

a účastníci neschválených akcí jsou trestně stíháni. Shromáţdění v soukromých 
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prostorách souhlas nepotřebují, pokud se tematicky nedotýkají náboţenství či rasových 

záleţitostí. V roce 2003 byl Chee Soon Juan odsouzen k pokutě 4 tisíc dolarů, která ho 

na pět let vyřadila z moţnosti kandidovat do parlamentu, protoţe na prvního máje 

předchozího roku bez povolení uspořádal politické shromáţdění v blízkosti 

prezidentského sídla, čímţ prý ohrozil „řád a pořádek“ (Thio 2006: 169). Výjimku 

z nutnosti disponovat předběţným úředním souhlasem představuje moţnost promlouvat 

či demonstrovat na vyhrazeném místě zvaném Speakers’ Corner, kde jedinou podmínku 

představuje registrace na webové stránce; demonstrující se však musí i zde vyhnout 

náboţenským a rasovým tématům, která patří k všeobecným veřejným tabu (US 

Department of State 2010a). 

Svoboda sdružování 

Sdruţování občanů upravuje sdruţovací zákon (Societies Act). Podle jeho znění 

musí všechny spolky či nevládní organizace včetně politických stran sdruţující více jak 

10 osob získat souhlas vlády, která de facto pouze na základě vlastního uváţení a bez 

udání důvodu můţe jeho udělení odepřít, například pokud by registrace příslušného 

spolku odporovala národním zájmům. Při rozhodování o udělení registrace vláda 

sleduje a zároveň schvaluje cíle, stanovy, pouţitou symboliku i to, kdo sdruţení 

zakládá. Jiţ existující sdruţení je moţno kdykoli rozpustit, aniţ by toto rozhodnutí 

podléhalo soudnímu přezkumu (Chew 1994: 944). V praxi vláda často s udělením 

registrace otálí. V roce 2004 byla přijata novela umoţňující automatickou registraci 

vybraných, zpravidla charitativních nebo společensky prospěšných sdruţení či 

organizací (Thio 2006: 170). 

Podle Tremewana sdruţovací zákon „brání růstu jakýchkoli autonomních 

politických sdruţení“, protoţe ho podrobuje souhlasu vlády a tedy potaţmo vládní 

strany. Zároveň „kriminalizuje všechny politické organizace, které nejsou podrobeny 

přímé vládní kontrole“ (1996: 195-6). I pokud nezaujmeme tak příkrý postoj jako 

jmenovaný autor, nemělo by nám uniknout, ţe vláda PAP jasně rozlišuje mezi 

občanskou společností a politikou, mezi nepolitickými a tedy tolerovanými spolky a 

organizacemi a těmi s podle ní politickou agendou, které bez milosti penalizuje. Jedinou 

výjimku v tomto ohledu představují politické strany, které v kontextu singapurského 

reţimu představují výlučnou platformu pro politickou činnost. Podle Lama je „politická 

participace je omezena pouze na volební politiku“ (1999: 273).  
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Zájmová sdruţení a profesní organizace mohou v zásadě svobodně rozvíjet svou 

činnost, ovšem pouze při vědomí jasných limitů. Tento fakt vynikne při srovnání 

rozdílných osudů některých sdruţení. V souvislosti s přijímáním novely tiskového 

zákona umoţňujícího vládě omezit cirkulaci zahraničních periodik (viz níţe) vydala 

v roce 1986 Právní společnost (Law Society) – samosprávná organizace právního stavu 

– ústy svého prezidenta prohlášení kritizující navrhované změny. Vláda reagovala 

změnou příslušného zákona, jíţ omezila moţnost společnosti komentovat novou 

legislativu a vynutila si změny v jejím vedení. Následně iniciovala vytvoření nového 

samosprávního orgánu, Právní akademie (Academy of Law), s povinným členstvím a 

pod vládním kontrolou (Tremewan 1996: 197-198). Argumentem bylo, ţe „veřejná 

politika je doménou vlády“ a „profesní společnosti by se neměly plést do záleţitostí 

veřejné politiky, které se netýkají jejich profesních zájmů“ (Rodan 1993: 91-92). 

Podobná logika byla aplikována při zatčení 22 aktivistů na základě ISA v roce 1987, 

které jiţ bylo zmíněno výše. Ačkoli oficiálním důvodem mělo být údajné marxistické 

spiknutí, drastický krok vlády motivovala spíše obava, ţe by se náboţenské organizace 

mohly začít zabývat i politickou agendou. Následovalo přijetí Zákona o udrţování 

náboţenské harmonie (Maintenance of Religious Harmony Act), který posílil pravomoci 

vlády zasahovat do náboţenských záleţitostí včetně moţnosti zakázat náboţenským 

představitelům kázat či publikovat (Lee 1988: 204-206, Rodan 1993: 92, Tremewan 

1996: 198-199). Na druhou stranu nevládní organizace, které „projektují umírněný, 

rozumný a racionální obraz a vyhýbají se konfrontaci se státem“ jsou tolerovány, 

případně dokonce podporovány a jejich představitelé kooptováni do parlamentu (Lam 

1999: 273). To je případ Nature Society of Singapore, která dokonce v iniciativě 

ochránit ptačí rezervaci zorganizovala petici čítající na 25 tisíc podpisů, Association of 

Malay Professionals, alternativy k oficiální malajské zájmové organizaci MENDAKI, 

hnutí za ţenské zájmy AWARE (Association of Women for Action and Research) či 

iniciativy Roundtable, fóra pro diskusi politických a společenských otázek. I kritické a 

politicky zaměřené nevládní organizace jako je například Open Singapore Centre či 

Think Centre, které svou činnost rozvíjejí v posledním desetiletí, musejí akceptovat 

vládní pravidla a pro své aktivity si klást pouze neutrální a nenapadnutelné cíle. 

Co se týče odborů, tak aniţ bychom zabíhali do přílišných detailů, snad postačí 

poznamenat, ţe nejpozději v 60. letech ztratily svou nezávislost a podle některých 

komentátorů namísto toho, aby hájily zájmů dělníků a zaměstnanců, spíše slouţí 
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zájmům vlády. Důkazem je podle Tremewana skutečnost, ţe v roce 1967 jenom nečinně 

přihlíţely legislativnímu zákazu stávek a ani později nebránily přijetí značně liberálního 

pracovního zákonodárství (1996: 33). V kaţdém případě je Národní kongres 

odborových svazů (National Trades Union Congress, NTUC), stejně jako Singapurská 

národní federace zaměstnavatelů (Singapore National Employers Federation) nebo 

Singapurská národní druţstevní federace (Singapore National Co-operative Federation) 

personálně provázána s vládou do té míry, ţe prezident NTUC je z titulu své funkce 

členem kabinetu, coţ byl i případ bývalého prezidenta Onga Teng Cheonga (Kubát 

2007b: 265-266). 

Jakkoli vláda PAP zapojení občanské společnosti do politiky neumoţňuje a 

tvrdě ho penalizuje, sama z pozice moci vytváří různé parapolitické organizace, jejichţ 

prostřednictvím rozšiřuje dosah svého ideologického působení. Jde zejména o Lidovou 

asociaci (People’s Association) a jí podřízené Občanské poradenské výbory (Citizen’s 

Consultative Committees) či Výbory rezidentů (Resident’s Committees), které podléhají 

úřadu premiéra a na místní úrovni se kryjí s volebními obvody; řídící roli v nich hrají 

tamní poslanci. Vzhledem k tomu, ţe působí v státem postavených domech, v nichţ 

bydlí asi 84 % obyvatel, jejich aktivitě ve formě různých politických kampaní, 

společenských aktivit a iniciativ podporující vládou posvěcený styl ţivota lze jenom 

těţko uniknout (Kubát 2007b: 266).  

Svoboda slova a médií 

Svoboda projevu je v praxi singapurské politiky podřizována jiným hodnotám, 

ať se jedná o vládou definovaný národní zájem, ochranu důstojnosti vládních 

představitelů či zachování váţnosti soudnictví. To platí ve veřejných 

prohlášeních, médiích, ale dokonce, jak ukázal jiţ diskutovaný případ J. B. 

Jeyaretnama, i pro zvolené poslance parlamentu.  

K fyzickému násilí na novinářích nedochází, vláda však disponuje jinými 

represivními nástroji, které můţe v případě potřeby vyuţít proti nepohodlným 

ţurnalistům. Nejdrastičtějším z nich je uţ zmíněný Zákon o vnitřní bezpečnosti. Ten 

kromě arbitrárního uvěznění také umoţňuje zakázat vydání jakékoli publikace či 

přerušit televizní či rozhlasové vysílání. Proti zástupcům tisku byl naposledy pouţit 

v roce 1971, kdy byli pro údajnou podporu komunismu a šovinismu zadrţeni čtyři čínští 

novináři. Noviny Nanyang Siang Pau, v nichţ pracovali, byly následně donuceny 
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ukončit činnost. Ve stejné době byly zároveň odebrány licence dvěma dalším 

periodikům totiţ Eastern Sun a Singapore Herald (George 2007: 133-135). Mezi další 

v praxi zřídkakdy vyuţívané, ale odstrašujícím efektem disponujícími zákony patří 

Zákon o úředním tajemství (Official Secrets Act) trestající neautorizované zveřejnění 

vládních materiálů a zákon o pobuřování (Sedition Act). Ten byl poprvé po více jak 40 

letech pouţit v roce 2005 proti dvěma blogerům za jejich rasistické poznámky 

adresované etnickým Malajcům (Rodan 2006: 181-182). Všechny tři zákony fungují 

v posledních desetiletích spíše jako silný deterent, zatímco byla přijata další, méně 

represivní opatření zajišťující vládní dohled nad novinářskou činností (Tsun 2008: 883-

887). 

Fungování tiskovin se řídí ustanoveními tiskového zákona (Newspaper and 

Printing Presses Act). Podle něj mohou veškeré tiskoviny vycházet jen na základě 

licence s roční platností, kterou uděluje vláda, jeţ ji také můţe kdykoli odebrat. Zákon 

zároveň od všech vydavatelů periodik vyţaduje, aby byly veřejně obchodovatelné a 

vytvořily dvojí typ podílových listů: běţné, jejichţ drţba jednou osobou nemůţe 

přesáhnout podíl větší jak 3 %, a řídící, které s sebou nesou 200krát větší hlasovací 

práva. Nabytí vlastnictví řídících podílů podléhá ministerskému souhlasu s moţným 

odvoláním k prezidentovi a s vyloučení zapojení soudů.  

„Řídící podíly, přidělené bankám a dalším postavám establishmentu, slouţily 

jako kritický mechanismus pro ovlivňování fungování novin politickým 

vedením a k zajištění účinné kontroly nad správní radou a špičkovými 

editorskými pozicemi bez nutnosti přímo zasahovat do jejich vlastnictví“ (Tsun 

2008: 889).   

Výsledkem implementace tohoto zákona bylo postupné ovládnutí všech 

významných tiskovin. V současné době je denní tisk ve všech úředních jazycích ve 

vlastnictví dvou společností, MediaCorp, přímo vlastněné vládní investiční společností, 

a Singapore Press Holdings Limited, soukromou firmou s úzkou vazbou na vládu (US 

Department of State 2010a). Moţnost drţení podílů zahraničními vlastníky podléhá 

souhlasu vlády, aby se zamezilo jejich vměšování se do záleţitostí domácí politiky (Lee 

2000: 217). 

Co se týče televize a rozhlasu, jejich provozovateli jsou v naprosté většině vládě 

blízké společnosti. Jedinou zcela nezávislou rádiovou stanicí je BBC World Service. 

Satelitní vysílání je aţ na výjimky zakázané, některé zahraniční kanály včetně 

zpravodajských jsou dostupné přes kabelové spojení. Broadcasting Act však dává 
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ministrovi informací moţnost toto vysílání omezit či zakázat (US Department of State 

2010a). 

Zahraničním periodikům je dovoleno v Singapuru vycházet, ovšem pouze jako 

„výsada“, a proto jim nezbývá neţ se podřídit vládním podmínkám (Lee 2000: 220). Ty 

také upravuje tiskový zákon (Newspaper and Printing Presses Act), který od roku 1986 

umoţňuje omezit cirkulaci zahraničních novin, jeţ se „vměšují do domácích politiky 

Singapuru“. Během prvních 18 měsíců platnosti tohoto opatření takto byly postiţeny 

časopisy Time, Asiaweek, Asian Wall Street Journal a Far Eastern Economic Review 

(Rodan 1993: 91). V současné době navíc zákon od cizích periodik vyţaduje registraci, 

sloţení kauce 200 tisíc dolarů a stanovení v Singapuru právně zodpovědné osoby. Další 

nezbytnou podmínkou vyţadovanou vládou je právo odpovědi na článek, který z jejího 

pohledu obsahuje nepřesné či nepravdivé údaje (US Department of State 2010a). 

Jiţ zmíněný zákon na ochranu osobnosti (Defamation Act) slouţí kromě 

diskreditace a vyloučení opozičních politiků a aktivistů také k zastrašení a potrestání 

kritického tisku. Singapurské soudy při rozhodování o podobných případech aplikují od 

západních zemí diametrálně odlišnou logiku. Právo na svobodný projev a kritiku vládní 

činnosti zcela podřizují ochraně osobnosti, která má být v případě politiků ještě větší 

neţ u běţných občanů, neboť na rozdíl od nich musí veřejní činitelé spíše dbát na svou 

dobrou pověst, jejíţ udrţení je navíc povaţováno za veřejný zájem (Thio 2006: 168, 

Tsun 2008: 900-902). Tomu také odpovídá výše přiřknutých odškodnění, která kromě 

opozice dopadá převáţně na zahraniční média.  

Protoţe se dosud nestalo, aby se zahraniční vydavatel ubránil ţalobě pro 

pomluvu ze strany některého z místních politiků, pře často končí mimosoudním 

vyrovnáním. V roce 2002 například agentura Bloomberg přistoupila na zaplacení 550 

tisíc dolarů jako odškodnění za internetový článek vznášející obvinění z nepotismu 

týkající se ţeny tehdejšího vicepremiéra Leea (Thio 2006: 168). V říjnu 2009 odvolací 

soud rozhodl, ţe časopis Far Eastern Economic Review poškodil pověst stávajícího 

premiéra Leea i jeho otce, bývalého premiéra, tím, ţe o tři roky dříve otiskl rozhovor 

s opozičním politikem. Americký vydavatel se raději dohodl na zaplacení odškodného 

ve výši 405 tisíc dolarů a měsíc na to činnost magazínu vycházejícího nepřetrţitě od 

roku 1946 ukončil (Freedom House 2010a).  
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Vedle moţného stíhání pro pomluvu hrozí zahraničním novinářům stejně jako 

místním občanům včetně opozičních politiků také trest pro pohrdání soudem. Takto byli 

odsouzeni například ţurnalisté z Asian Wall Street Journal, Far Eastern Economic 

Review či International Herald Tribune (Tsun 2008: 903-904); byla mezi nimi i 

editorka Wall Street Journal Melanie Kirkpatricková, jeţ musela v roce 2009 zaplatit 

pokutu 10 tisíc dolarů (Freedom House 2010b).  

Co se týče fungování médií, můţeme shrnout, ţe „PAP se podařilo dosáhnout 

„efektivního vedení tisku bez jeho znárodnění nebo terorizování novinářů“ (George 

2007: 135). Za pomoci kombinace přesvědčování, přímé i nepřímé kontroly 

s instrumenty tvrdé represe v záloze fungují singapurská média zcela pod taktovkou 

reţimu do té míry, ţe byly Tsunem označeny za „politickou instituci establishmentu“ 

(2008: 905). Vedení státu v souladu se svým paternalismem stanovuje nejen pravidla 

hry, ale i limity toho, o čem a jakým způsobem mohou ţurnalisté referovat bez ohledu 

na to, zda jsou domácí či zahraniční.  To vše vedlo k vytvoření kultury autocenzury a 

ţurnalismu, který řečeno slovy premiéra-zakladatele Leea, „svobodu tisku“ podřizuje 

„potřebám Singapuru a primátu účelu zvolené vlády“. Úkolem médií je zajistit, aby v 

„kakofonii hlasů“ moderního informačního věku „hlas singapurské vlády nezanikl“ 

(2000: 218 a 225).  

Internet 

V případě internetu, který v roce 2008 vyuţívalo 73 procent obyvatel, zaujala 

vláda poněkud mírnější postoj. Specifickými předpisy si uţ v polovině 90. let zajistila 

technické a právní prostředky pro sledování a blokování „nevhodného“ obsahu. 

Poskytovatelé internetového připojení potřebují ke své činnosti licenci a regulační orgán 

při ministerstvu informací sleduje obsah stránek. Stránky zabývající se náboţenskou a 

politickou tématikou vyţadují předběţnou registraci. Dosud došlo k zablokování asi 

stovky webových adres, které regulátor povaţoval za pornografické (US Department of 

State 2010a). Stránky s politickým obsahem blokovány nejsou, avšak několik případů 

trestního stíhání blogerů svědčí o jejich podrobném monitoringu. Rozsudků za online 

aktivitu dosud není mnoho, avšak naznačují, ţe i „mírný přístup“ (light touch) 

singapurské vlády k internetu má svoje limity. V roce 2005 byly za rasistické poznámky 

adresované v blogu etnickým Malajcům odsouzeny dvě osoby (George 2007: 137-139), 

v roce 2008 potom bloger Gopalan Nair za uráţku soudu (Freedom House 2010a). 
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Zvýhodnění vládní PAP 

Vzhledem k popsané extenzivní kontrole médií vládou je zjevné, ţe o rovném 

přístupu politických stran do sdělovacích prostředků nemůţe být vůbec řeč. Všichni 

kandidáti však mají v televizi v omezené míře vyměřen vysílací čas pro své předvolební 

spoty. Volební kampaň, na kterou musí být opoziční předvolební agitace omezena, je 

velice krátká a trvá zpravidla pouhých 9 dní. Vládní PAP se tento limit netýká, neboť 

jednak disponuje neomezeným přístupem do médií a také můţe bez omezení pořádat 

různá „národní“ shromáţdění. Moţnosti opozice na předvolební přípravu jsou také 

omezeny tím, ţe volby jsou obvykle vyhlášeny na poslední chvíli. Výdaje na kampaň 

jsou omezeny limitem, který se odvíjí od počtu voličů v obvodu (Singapore Elections 

Department 2010, US Department of State 2010a, Freedom House 2010a).  

2.3.3.2 Malajsie: omezení svobod i diskriminace opozice 

Malajsijský reţim zásadním způsobem omezuje či přímo potlačuje svobodu 

shromaţďování a projevu, přičemţ můţe kdykoli zakročit i proti sdruţování občanů. 

Činí tak v souladu s ústavou, která sice prostřednictvím svého desátého článku všem 

občanům Malajsie tyto práva garantuje, ovšem ve druhém odstavci zároveň zmocňuje 

parlament k tomu přijmout zákon, jímţ z důvodu bezpečnosti federace, veřejného 

pořádku či dalších obecně vymezených důvodů všechna tato tři práva omezí. Fungování 

médií kromě předpisů omezujících svobodu projevu určuje i fakt, ţe jsou téměř 

výhradně vlastněna nebo ovládána stranami vládní koalice. To se významně projevuje i 

na způsobu jejich práce, při níţ systematicky zvýhodňují strany Barisan Nasional před 

opozicí, která je ale diskriminována ještě dalšími způsoby. Internet představuje do 

značné míry svobodné prostředí, i zde však platí určité limity. 

Svoboda sdružování 

Ačkoli po formální stránce existují v Malajsii pro svobodu sdruţování překáţky 

a stát v této oblasti v podstatě disponuje právem veta, v praxi není sdruţování 

s výjimkou univerzitních studentů a učitelů příliš bráněno.  

Sdruţovací zákon (Societies Act) vyţaduje od spolků sdruţujících více neţ 7 

osob registraci, kterou můţe příslušný ministr s odkazem na bezpečnost federace, 

veřejný pořádek nebo morálku bez odvolání zamítnout. Stejně tak můţe existující 

registraci kdykoli zrušit (Lee 2006: 203). V praxi však tato vládní prerogativa nebývá 

příliš vyuţívána a politickým stranám i nevládním organizacím je registrace i fungování 
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umoţněno (Case 2010: 5). To ale neznamená, ţe by proti zvláště hlasitým 

představitelům nevládního sektoru nebyly čas od času pouţity represivní prostředky, 

jako je trestní stíhání či zadrţení v rámci ISA.
26

 Faktem však je, ţe v Malajsii úspěšně 

operuje řada místních nevládních lidsko-právních organizací jako je například Aliran, 

Suaram či Bersih. Omezení svobody sdruţování však platí v případě členů akademické 

obce, kterým je zákonem zakázáno vstupovat do politických stran. „Obecných 

organizací“ se studenti mohou účastnit jenom se souhlasem vedení univerzity (Crouch 

1996aa: 92-94, Case 2010: 5).  

Odbory, které sdruţují asi 9 % malajsijské pracovní síly, jsou nezávislé jak na 

vládě, tak na politických stranách, ale zároveň nemají velký politický vliv. Právo na 

stávku je významně omezeno a řada státních zaměstnanců včetně policistů a vojáků má 

účast v odborech zakázanou. Hlavní odborovou centrálu představuje Malajsijský 

odborový kongres (Malaysian Trades Union Congress, MTUC; Crouch 1996aa: 89-91, 

Case 2010: 11, US Department of State 2010b). 

Svoboda shromažďování 

I v oblasti svobody shromaţďování si stát uzurpoval právo veta, kterého často 

vyuţívá zvláště proti opozici a nevládním organizacím. Nepovolená shromáţdění jsou 

často násilím rozehnána. 

Policejní zákon (Police Act) definuje veřejné shromáţdění jako shromáţdění pěti 

a více lidí a vyţaduje pro něj předběţný souhlas policie, při jehoţ udělování dochází 

k zohledňování politických faktorů, takţe opozici či nevládním organizacím bývá často 

odepřen (Lee 2006: 203, US Department of State 2010b).  

Proti nepovoleným protivládním shromáţděním reţim rázně zakročuje; jejich 

organizátoři jsou zpravidla zatčeni, účastníci bývají rozehnání často za pouţití obušků, 

slzného plynu a vodních děl. Tvrdost reţimu se zvýšila úměrně tomu, jak zvláště od 

roku 1998 narostlo protestní hnutí. Pro ilustraci postačí uvést několik příkladů 

z posledních let. V očekávání blíţících se parlamentních voleb se ke konci roku 2007 

v hlavním městě pod vedením široké koalice nevládních organizací a opozičních 

politických stran Bersih uskutečnila obrovská demonstrace za volební reformu, které se 

mělo zúčastnit na 30 aţ 40 tisíc lidí. Přestoţe policie nasadila vodní děla a slzný plyn, 

jejím účastníkům se podařilo předat petici zástupci krále (Case 2008: 54). Nedlouho 
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 Blíže viz podkapitola 2.3.2.2. 
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poté následovala třicetitisícová demonstrace malajsijských Indů organizovaná koalicí 

nevládních organizací HINDRAF, proti které bezpečnostní sloţky zakročily ještě s větší 

razancí, přičemţ její organizátoři byli zadrţeni na základě ISA (Singh 2009: 158, Case 

2010: 11). V srpnu 2009 uspořádalo hnutí za zrušení Zákona o vnitřní bezpečnosti 

demonstraci, na kterou se mělo dostavit aţ 25 tisíc lidí. Policie zakročila obvyklým 

způsobem a navíc zatkla více neţ 600 osob, které byly ale následujícího dne propuštěny 

(US Department of State 2010b).  

Svoboda projevu 

Svobodu projevu v Malajsii omezuje řada restriktivních předpisů, jejichţ 

důsledkem je, ţe kritické hlasy na adresu stávajícího reţimu riskují potrestání včetně 

odnětí svobody. 

Zákon o pobuřování (Sedition Act) navazující na podobný koloniální předpis 

trestně postihuje všechny projevy, jeţ mají „pobuřující“ tendenci. Široké znění zákona 

mezi ně umoţňuje zahrnout „vyvolání nenávisti, pohrdání či rozdmýchávání 

nespokojenosti“ s činností vládců, vlády nebo justice, vyvolání „pocitů zlé vůle a 

nepřátelství“ mezi různými rasami a třídami Malajsie, a zpochybňování práv a privilegií 

stanovených ústavními články 152
27

, 153
28

 a 181
29

 (článek 3). Významné rozšíření 

působení zákona přišlo v roce 1971, kdy byla přijata zmíněná ochrana tří ústavních 

ustanovení a zároveň byla působnost zákona o pobuřování rozšířena i na půdu 

parlamentu. Tehdejší premiér Tun Abdul Razak to zdůvodnil nutností „zajistit hladné a 

pokračující fungování parlamentní demokracie“ v Malajsii (Lee 2006: 198). 

Tiskový zákon (Printing Presses and Publication Act) předpokládá trestní postih 

do tří let odnětí svobody či pokutu 20 tisíc ringitů nebo obojí pro toho, kdo „se zlým 

úmyslem“ publikuje „falešné zprávy“ (článek 8). 

Zákon o úředním tajemství (Official Secrets Act) postihuje neautorizované 

zveřejnění vládních dokumentů, za které určuje trest od jednoho do 14 let vězení. 

Všechny tři zákony představují tvrdý prostředek k znemoţnění diskuse 

vybraných kontroverzních otázek a utišení případné kritiky vlády. Ačkoli jsou 

aplikovány nepravidelně a trestní stíhání nekončí vţdy odsouzením obţalovaného, 

                                                 
27

 Stanovující malajštinu jako národní jazyk. 
28

 Zakotvující výjimečné postavení obyvatel Bumiputera. 
29

 Chránící nezpochybnitelnou suverenitu malajských vládců. 
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samotná moţnost jejich pouţití značně přispívá k zastrašení kritických hlasů a omezení 

svobody slova. 

Nicméně jsou to zvláště případy odsouzení, jeţ disponují významným 

odstrašujícím efektem. V 70. letech dopadalo působení těchto zákonů hlavně na 

představitele čínské DAP, ačkoli došlo i k odsouzení několika Malajců. Za pobuřování 

byli odsouzeni editor stranických novin Raketa Fan Yew Teng nebo poslanec Oh Keng 

Seng, stíhán byl také člen parlamentu Chan Kok Kit, jehoţ později úřady zadrţely na 

základě ISA; generálního tajemníka strany Lim Kit Sianga shledal soud vinným za 

zveřejnění informací týkající nákupů královského námořnictva (Crouch 1996aa: 82-84, 

Harding 1996: 192-196, Lee 2006: 202). V 80. letech byli například na základě OSA 

odsouzeni novináři New Straits Times a Asian Wall Street Journal i zahraniční 

korespondent časopisu Far Eastern Economic Review (Lee 2006: 202). Jeden 

z nejvýznamnějších případů se v 90. letech týkal významného představitele DAP Lim 

Guan Enga, jenţ byl na základě zákona o pobuřování a publikačního zákona obţalován, 

a později odsouzen za to, ţe kritizoval způsob, jakým se malajsijská justice vypořádala, 

resp. nevypořádala s případem znásilnění 15leté školačky tehdejším malackým hlavním 

ministrem (Amnesty International 1997, The International Bar Association 2000: 31-35, 

Lee 2006: 200). V roce 2003 poslal soud po více neţ sedmiletém procesu do vězení na 

jeden rok lidsko-právní aktivistku Irene Fernandezovou, neboť měla v rámci své snahy 

zdokumentovat zneuţívání a špatné zacházení se zahraničními pracovníky zveřejnit 

„falešné“ informace (Amnesty International 1996, Lee 2006: 201). Dále je nutno zmínit 

řadu případů, kdy byly na základě těchto zákonů zadrţeny či trestně stíhány další známé 

osoby. V 80. letech to byl například významný právník Param Cumaraswamy 

obţalovaný z pobuřování proti justici (Lee 2004: 241), v roce 2000 byla zadrţena 

Marina Yusoff z opoziční PKR pro rozdmýchávání rasové nesnášenlivosti (Lee 2006: 

201), v roce 2004 člen opozice Ezam Mohamed Noor stíhaný za zveřejnění tajných 

informací (Lee 2006: 202) nebo v roce 2009 z pobuřování obţalovaný člen parlamentu 

za DAP Karpal Singh (US Department of State 2010b). 

Kontrola médií 

Výše diskutované zákonné předpisy jasně definují prostředí, ve kterém mohou 

fungovat média, a jasně vymezují hranice toho, o čem a jakým způsobem lze bez obav 

z potrestání referovat.  
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Platná legislativa dále dává malajsijské vládě do rukou nástroj k efektivní 

kontrole jak tištěných tak elektronických médií tím, ţe jejich fungování podřizuje 

nutnosti získat povolení. Podle Tiskového zákona (Printing Presses and Publication 

Act) vyţaduje veškerá publikační činnost včetně vydávání novin či cirkulace 

zahraničních médií souhlas příslušného ministra, jenţ má v tomto ohledu neomezenou 

pravomoc souhlas udělit či odepřít případně dříve udělené povolení odebrat, aniţ by 

jeho rozhodnutí mohlo být podřízeno soudnímu dohledu (článek 13a). Tiskoviny tak 

k vydávání vyţadují kaţdoročně obnovovanou licenci. Přestoţe udělování licencí je 

zpravidla prováděno „liberálně“, takţe i cirkulace kritických publikací vydávaných 

například nevládním sektorem je umoţněna, editoři tiskovin musejí mít na paměti 

hranice, které nesmějí překročit (Crouch 1996aa: 85). V opačném případě jim hrozí 

odebrání licence, jako se v roce 1987 na několik měsíců stalo anglicko-jazyčným 

novinám Star, čínským Sin Chew Jit Poh a malajskému týdeníku Watan (Crouch 1996a: 

85) nebo jak v březnu 2009 na krátkou dobu postihlo například noviny Harakah 

vydávané PAS a Suara Keadilan, jeţ vydává PKR (Case 2010: 6; US Department of 

State 2010b). Analogické licenční poţadavky vedoucí k efektivní vládní kontrole 

elektronického vysílání stanovuje Komunikační a multimediální zákon (Communication 

and Multimedia Act) z roku 1998, který nahradil starší Broadcasting Act. Vzhledem 

k moţnosti kdykoli odebrat povolení k vydávání tiskovin či vysílání televize či 

rozhlasu, je zjevné, ţe vláda můţe bez problémů přímo i nepřímo ovlivňovat referování 

médií. 

Kromě legislativních předpisů je nezávislost médií zásadně omezena také skrze 

jejich vlastnictví, neboť strany vládních koalice přímo či nepřímo majetkově ovládají 

drtivou většinu tištěných i elektronických médií. V případě denního tisku strany BN 

přímo vlastní nebo kontrolují většinové podíly ve dvou ze tří největších anglicko-

jazyčných novin a všechny malajské deníky. Zbývající anglicko-jazyčné a čtyři hlavní 

noviny v čínském jazyce vlastní podnikatelé úzce spojení s vládou (US Department of 

State 2010b). UMNO tak buď přímo vlastní, nebo ovládá deníky New Strait Times, 

Berita Harian, Business Times, Malay Mail, Shin Daily News, Utusan Melayu a Utusan 

Malaysia, MCA skrze svou investiční společnost Huaren Holdings vlastní The Star, 

Nanyang Siang Pau a China Press, zatímco v tamilštině tištěné deníky Tamil Nesan, 

Tamil Osai a Thinamani jsou úzce napojené na MIC (Crouch 1996a: 85-86, Mohd 

Azizuddin 2005: 354). Situace je velice podobná co se televize a rozhlasu týče. Aţ do 
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roku 1985 disponovala vláda monopolem na veškeré elektronická vysílání (Crouch 

1996a: 88), nicméně ani vznik soukromých médií její dominantní postavení neohrozil. 

Skrze ministerstvo informací jsou tak přímo ovládány státní televizní kanály RTM 1 a 

2, zatímco komerční TV3, Metro Vision a NTV7 vlastní buď přímo strany vládní 

koalice, nebo na ně napojené společnosti. Prakticky totéţ platí o rádiovém vysílání 

(Mohd Azizuddin 2005: 354-355). 

Důsledkem součinnosti vládní kontroly nad médii prostřednictvím vlastnictví, 

represivních legislativních předpisů i přímých zásahů vlády jsou nekritická a vládě 

nakloněná média, která často ignorují nebo zlehčují činnost opozice, nevládního 

sektoru, nebo pouličních protesty. Také i vzhledem k platným represivním zákonům je 

potlačena nezávislá a investigativní ţurnalistika a novináři se často musí uchylovat 

k autocenzuře.  

Internet 

V znatelném kontrastu oproti tradičním médiím stojí internet, ke kterému vláda, 

alespoň oficiálně, zastává liberální postoj, ačkoli internetový provideři potřebují licenci. 

Také proto se online prostor, který v polovině roku 2009 mělo vyuţívat přibliţně 57 % 

obyvatelstva (Freedom House 2010c) stal do značné míry svobodným působištěm 

opozice a občanské společnosti i místem mnohem nezávislejší novinářské činnosti, coţ 

podle některých pozorovatelů významně přispělo k volebnímu výsledku v roce 2008 

(Chin, Wong 2009: 84). Na druhou stranu je nutno pamatovat na přísné předpisy 

omezující svobodu slova, přičemţ vláda opakovaně projevila ochotu postihovat ty, kteří 

překročí vymezené hranice. V roce 2003 policie zabavila počítače mimořádně 

populárního zpravodajského serveru Malaysiakini, který předtím publikoval anonymní 

dopis kritizující mládeţnické křídlo UMNO (Pepinsky 2007: 124). V roce 2008 policie 

na základě ISA zadrţela blogera Rádţu Petra Kamaruddina, kterého později obvinila i 

pro pobuřování a pomluvu, které se měl dopustit na premiéru Nadţibovi. Rádţa po 

svém soudem nařízeném propuštění z vazby raději opustil Malajsii (US Department of 

State 2010b). V únoru 2009 policie na čas zadrţela i další dva bloggery, kteří kritizovali 

rozhodnutí sultána z Peraku v souvislosti s převzetí moci BN v tomto státě. V roce 2010 

policie také pro uráţku sultána z Peraku zahájila stíhání dalších pěti blogerů, z nichţ 

jeden byl uţ odsouzen k pokutě 10 tisíc ringitů. Novinkou při tomto stíhání bylo pouţití 

některých ustanovení multimediálního zákona, který ale zároveň deklaruje 

nepřípustnost internetové cenzury (odstavec 3 článku 3; Freedom House 2010c, US 
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Department of State 2010b). Podle některých zpráv také vláda v rozporu se svými 

dřívějšími sliby začala připravovat zavedení filtrů internetového obsahu (Case 2010: 7, 

Freedom House 2010c). 

Nerovné prostředí 

V Malajsii dochází k soustavnému zvýhodňování stran vládních oproti těm 

opozičním. Média ve své činnosti jednoznačně upřednostňují strany vládní koalice, 

zatímco zástupcům opozice je do sdělovacích prostředků vesměs přístup odepřen, nebo 

je referování o jejich aktivitách omezeno na minimum, případně jsou hodnoceni značně 

kriticky. Například v roce 2008 se 77 % mediálního pokrytí voleb soustředilo vládní 

Barisan Nasional (Peréz 2009: 9). Mnohem spravedlivější podmínky opozici nabízí 

internet, kde můţe fungovat bez větších omezení, čehoţ také s úspěchem vyuţívá.  

Opozice je znevýhodněna také mimořádně krátkou volební kampaní, která 

v roce 2008 činila 13 dní, přičemţ v roce 2004 to bylo pouhých 8 dní. Pro vládní strany 

však toto omezení v podstatě neplatí, neboť jsou v médiích přítomné prakticky neustále 

a jejich představitelé se také pravidelně před volbami mohou účastnit vládních 

veřejných akcí s „národní“ tématikou. Pořádání veřejných předvolebních shromáţdění 

bylo mezi roky 1978 a 2003 zakázáno, kterýţto zákaz se ovšem nevtahoval na 

„národní“ akce pořádané vládou. V současnosti je jejich konání povoleno s předběţným 

souhlasem policie, která však jeho udělení často odepře. Výdaje na volební kampaně 

jsou omezené limitem, který představuje 200 tisíc ringitů na jedno parlamentní křeslo, 

nicméně vládní strany tento limit okázale ignorují, kromě toho, ţe také vyuţívají 

v rámci kampaně státních prostředků i zaměstnanců (Lim 1991: 8, Crouch 1996a: 62-

63, Case 2010: 3, Peréz 2009: 9-10, Tsun 2010: 30-31, Election Commission Malaysia 

2010). 

2.3.3.3 Srovnání 

Singapur i Malajsie tvrdě omezují svobodu shromaţďování a těţce postihují 

případné překročení těchto limitů. Rozdílnou politiku můţeme najít v případě svobody 

sdruţování, k jejímuţ omezení disponují oba státy v podstatě totoţnými prostředky, 

nicméně pouze singapurský reţim je v praxi vyuţívá. Restrikce svobody sdruţování tam 

jde do té míry, ţe politická angaţovanost na jiných platformách, neţ jsou politické 

strany, není tolerována. Reţim také efektivně ovládnul odbory a zároveň si vytvořil 

vlastní parapolitické organizace s širokou působností.  
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Rozdíl mezi oběma zeměmi můţeme spatřovat v tom, ţe zatímco singapurská 

vláda se snaţí o „strategické sebeomezování,“ ve smyslu „kalibrace donucení tak, aby 

dosáhla svého cíle za co nejmenšího pouţití násilí“ (George 2007: 140), coţ se 

projevuje například tím, ţe v praxi zcela upustila od politického pouţití ISA, vláda 

v Malajsii se bez takto tvrdých represivních prostředků obejít nedokáţe. 

Oběma reţimům se také podařilo zcela si podřídit tištěná i tradiční elektronická 

média. Zatímco v Malajsii vládnoucí strany zvolily strategii jejich majetkového 

ovládnutí, v Singapuru byl přijat důmyslný zákon zajišťující kontrolu nad médii bez 

nutnosti jejich majetkového ovládnutí, ke kterému však nakonec přeci jen došlo. 

Zároveň si vláda v obou zemích zákonem uzurpovala právo veta nad veškerou 

publikační či vysílací činností. Ačkoli přístup obou reţimů k internetu byl liberálnější a 

opozice tak měla více prostoru, v Singapuru – na rozdíl od Malajsie – toho opozice 

nedokázala efektivně vyuţít (Gomez 2008). 

Pokud bychom pro srovnání svobody médií v Malajsii a Singapuru pouţili 

ţebříčky sestavované organizacemi Freedom House a Reporters Sans Frontieres, zjistili 

bychom, ţe ačkoli se obě organizace mírně rozcházejí v tom, ve které ze zemí panuje 

v tomto ohledu lepší situace, obě se shodnou na tom, ţe je, jednoduše řečeno, špatná, či 

v hodnocení Freedom House „nesvobodná“. Freedom House staví Malajsii ve světě na 

141. příčku se 64 body, zatímco Singapur o 10 stupňů níţe se skóre 68. Reporters Sans 

Frontieres pořadí obrací, Singapur dává na 136. místo se 47,5 body, přičemţ Malajsie 

ho následuje s 50,75 body na 141. příčce (Freedom House 2010d, Reporters Sans 

Frontieres 2010).
30

 

Co se týče diskriminace opozice, tak je jí v obou zemích zamezen přístup do 

médií, coţ je doplněno o další znevýhodnění, jako je například mimořádně krátká doba, 

v níţ je povoleno provádět volební kampaň.  

Shrneme-li, tak v Malajsii i Singapuru dochází k zásadnímu omezování 

základních politických svobod represivními prostředky, jakoţ i nespravedlivému 

zvýhodňování některých účastníků voleb. 

                                                 
30

 V obou případech platí, že čím nižší je skóre, tím větší svobodu médií organizace v příslušné zemi 

naměřily. 



68 

 

2.3.4 Zahrnutí 

2.3.4.1 Singapur: plné zahrnutí a vysoká participace 

V Singapuru nedochází k ţádnému formálnímu či neformálnímu omezování 

volebního práva. Zahrnutí je doplněno o povinnou volební účast, která alespoň formálně 

vede k vysoké politické participaci. 

Voleb se můţe zúčastnit občan Singapuru starší 21 let s trvalým pobytem na 

území státu, který není trestně stíhán, nebyl odsouzen k trestu odnětí svobody, není 

mentálně nezpůsobilý či nepřijal občanství jiného státu (Parliamentary Elections Act, 

ods. 5 a 6). 

Pro prezidentské i parlamentní volby platí povinná volební povinnost, jeţ se týká 

všech zaregistrovaných voličů. Trestem za nedostavení se k volbám je automatické 

vyškrtnutí z volebního seznamu, které kromě volby znemoţňuje také případnou 

kandidaturu. V případě, ţe občan není schopen doloţit „platný a dostatečný“ důvod své 

absence při hlasování, musí zaplatit pokutu 50 dolarů, aby mohl být na seznam znovu 

zapsán (Singapore Elections Department 2010). 

Volební účast je stabilně velice vysoká, v posledních pěti volbách neklesla pod 

94 %. Je však nezbytné poznamenat, ţe vzhledem k volebnímu systému, který připouští 

automatické zvolení kandidátů v těch obvodech, v nichţ se jim nedostane soupeře, se 

pravidelně velká část elektorátu voleb neúčastní. V roce 2001 to bylo aţ 2/3 voličů 

(Singapore Elections 2010). Volební účast v posledních pěti volbách, jakoţ i vysoký 

podíl voličů, v jejichţ obvodech se nehlasovalo, shrnuje tabulka připojená v příloze č. 2.  

2.3.4.2 Malajsie: narušení principu od 70. do 90. let 

Podle článku 119 malajsijské ústavy se voleb do federálního parlamentu či 

státního zastupitelského sboru můţe účastnit kaţdý občan, který dovršil 21 let věku a 

který byl zaregistrován na voličský seznam příslušného obvodu. Volit nesmí osoby 

duševně nezpůsobilé a odsouzené k trestu odnětí svobody. 

Registrace není automatická a způsob, jakým Volební komise spravovala 

voličské seznamy, vzbuzoval v minulosti řadu oprávněných pochybností. Pravidelně 

totiţ docházelo k situaci, kdy značné části elektorátu nebylo umoţněno volit, protoţe 

bylo jejich jméno z voličského seznamu neoprávněně vyškrtnuto (jako se to stalo 

statisícům voličů v roce v 1974 či 1990), nebo na něj naopak nebylo včas dopsáno, jako 
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v roce 1999, kdy se tento problém měl týkat aţ 680 tisíc voličů (Felker 2000: 53-54, 

Lim 2002: 116). Podrobněji se těmto volebním nesrovnalostem věnujeme v podkapitole 

2.3.6.2, zde je však nutné zdůraznit především dvě věci:  

1) Rozsah takto postiţených voličů, jimţ bylo znemoţněno vykonávat své ústavní 

právo, není rozhodně zanedbatelný – v roce 1974 bylo z voličského seznamu 

vyřazeno aţ 8 % elektorátu, zatímco v roce 1999 mělo jít o 7,2 % voličů.  

2) Fakt, ţe v 70. letech došlo k vyškrtnutí hlavně nemalajských voličů, a 

skutečnost, ţe v roce 1999 nemohli volit nově zaregistrovaní voliči, u kterých se 

očekávala jasná inklinace k volbě opozice, naznačuje přehnanou horlivost či 

naopak nedbalost na straně exekutivě podřízené Volební komise motivovanou 

záměrem ovlivnit volební výsledek. 

Ačkoli Volební komise v roce 2002 změnila dosavadní praxi a oproti minulosti 

začala provádět registraci voličů v průběhu celého roku a nikoli jen ve vymezené 

periodě jako dosud a k podobným excesům uţ by tedy nemělo docházet (Singapore 

Election Commission 2010), předchozí praxe v Malajsii váţně zpochybňovala naplnění 

demokratického principu zahrnutí.    

2.3.4.3 Srovnání 

V případě Singapuru nebyla, co se univerzality volebního práva týče, nalezena 

ţádná zásadní pochybení. Naopak, povinná volební účast doplňuje zahrnutí velmi 

vysokou mírou participace, symbolizovanou vysokou volební účastí. Její smysluplný a 

svobodný charakter je však váţně zpochybněn jinými autoritářskými rysy reţimu, které 

z participace činí spíše záleţitost manifestace podpory a legitimity reţimu.   

Minimálně od 70. do konce 90. let docházelo z důvodu zásadních pochybení 

v práci Volební komise v Malajsii k závaţným narušením demokratického principu 

zahrnutí.  

2.3.5 Nezastupitelnost 

2.3.5.1 Singapur: veřejné služby jen pro voliče PAP 

V situaci, kdy více neţ 80 % obyvatel bydlí ve státem vybudovaných a 

spravovaných bytových komplexech, kdy je státem přímo či nepřímo zaměstnávána 

kolem čtvrtina celkové pracovní síly a kdy veřejné sluţby a vládou provozované 

podniky představují asi 45 % HDP (Paul 1992: 6), je nabíledni, ţe vládní PAP 
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disponuje celou řadou prostředků, jimiţ můţe více či méně okatě motivovat voličské 

rozhodnutí. Argumentace tím, ţe se v případě veřejných sluţeb jedná o „unikátní 

programy vlády“ a vláda tak má plné právo je na základě svého vlastního uváţení 

přidělit či odepřít přitom odhaluje, nakolik je v myšlení představitelů PAP strana a 

vláda propojena v nerozlučný celek (viz Chua 2007: 208).  

I pokud pomineme i v konsolidovaných demokraciích běţné varování voličů 

před moţnými negativními důsledky volby opozice ve smyslu nástupu neodpovědné a 

neschopné vlády, můţeme se u singapurské vládní PAP setkat s pravidelným pouţitím 

praktik přinejmenším hraničících se zastrašováním, vydíráním a trestáním voličů. 

V roce 1985 v odezvě na předcházející nárůst opoziční podpory varoval tehdejší 

premiér Lee Kuan Yew voliče, ţe „obvody hlasující pro opozici riskují ztrátu některých 

sluţeb zajištěných vládou“ (Paul 1992: 19). Následný vývoj ukázal, ţe nešlo jen o plané 

hrozby. V tomto ohledu nejvýznamnější se stal program na obnovu a rekonstrukci 

státních bytových komplexů. Protoţe systém sčítání hlasů umoţňuje vystopovat úroveň 

volební podpory aţ na úroveň okrsků čítajících přibliţně 1000 domácností, není pro 

vládu problém potrestat odepřením rekonstrukce právě ty okrsky, které podporují 

opozici, jak je její obvyklou praxí (Rodan 1998: 179, Chua 2007: 207). Podobně před 

volbami v roce 2006 ve snaze získat opoziční volební obvody Hougang a Potong Pasir 

vládní strana voličům slibovala desítky milionů dolarů jako odměnu za zvolení 

kandidátů PAP (Chua 2007: 208). Analogicky vláda nakládala i s dalšími sociálními 

sluţbami či benefity jako jsou například stipendia, o jejichţ přidělení často rozdělují 

radnice, které řídí poslanci PAP (Lam 1999: 271). 

2.3.5.2 Malajsie: zastrašování voličů a kupování hlasů 

Maje na mysli především Malajsii, popsal Case při diskusi stability fenoménu, 

který nazývá „jednostranickou pseudo-demokracií“, příslušný mechanismus vládnutí 

takto: „Jediná dominantní strana splyne se státní byrokracií a posléze rozděluje rentu. 

Přidělováním klientelistických výhod si usmiřuje elity, zatímco populistickými 

programy tiší sociální nespokojenost“ (2004: 84). Toto pozorování se zdá vystihovat 

praxi malajsijské vlády velice dobře. 

Více neţ padesát let pod vládou téměř totoţné koalice stran v Malajsii vedlo 

k rozvoji klientelistického a nepotistického prostředí. Klíčovou úlohu v rozvoji 

klientelismu sehrála Nová ekonomická politika nastartovaná v 70. letech a na ni 
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navazující hospodářské programy zaloţené na pozitivní diskriminaci Malajců a 

domorodých obyvatel malajsijského Bornea. Moţnosti státu zasahovat do struktury 

hospodářství mohutně vzrostly. Ekonomické postavení obyvatel Bumiputera se v jejich 

důsledku obecně nepochybně výrazně zlepšilo, avšak „namísto vytvoření nové 

podnikatelské vrstvy, která by svou tvrdou prací hnala ekonomiku dopředu“, došlo 

k vytvoření „velkého mnoţství lidí závislých na vládě“ (Harding 1996: 235). Vláda a 

především UMNO, která ovládá klíčová ministerstva, zároveň dostala do rukou rozsáhlé 

prostředky, jimiţ mohla odměnit své stoupence na všech společenských úrovních a 

zavázat si tak jejich loajalitu. Ať uţ to jsou vládní stipendia, vyhrazená místa 

v byrokracii a státních sluţbách, zdarma přidělované licence a povolení k provozování 

podnikání, programy přerozdělování korporátního vlastnictví prostřednictvím vládních 

fondů a trustů s malajskou účastí, privatizace, programy přidělování půdy či státní 

zakázky, o jejich udělení rozhodují zcela netransparentně pouze strany Barisan 

Nasional. Takto vytvořené příleţitosti k dobývání renty jsou vyuţívány buď přímo 

vládními a stranickými elitami, nebo alespoň na ně navázanými skupinami lidí, jejichţ 

podpora je tímto způsobem zajišťována. To vše vytváří vzájemné prorostlý trojúhelník 

státního aparátu, politických stran a businessu, který je postaven na nepotismu a 

klientelistických vazbách a bují v něm korupce (Crouch 1996a: 37-43, Gomez, Jomo 

1997, Case 2004, Pepinsky 2007; k důsledkům NEP viz především Harding 1996: 233-

235, Zakaria, Sharifah 1999: 186-193). Hlasování ve volbách v takovémto prostředí 

dostává ještě zcela jiný rozměr, neţ je svobodné vyjádření preferencí ohledně 

směřování vládní politiky či výběru elit. 

Dále se úsilí o ovlivňování výsledků voleb projevuje vyuţíváním státních 

rozvojových programů ve předvolebním boji, přímým kupováním hlasů či 

zastrašováním voličů. 

Ačkoli snaha podpořit volební výsledek za pomocí vládních investic je 

pravděpodobně běţná ve všech zemích, kde se konají volby, v Malajsii této výhody 

vládní strany vyuţívají ve zvláště hojné míře a přirozeně se při tom zaměřují na ty 

oblasti, kde popularita vlády potřebuje posílit, zatímco obvody volící opozici přijdou 

v rozvojových projektech na řadu později nebo také vůbec. Obavy z moţné vládní 

odvety zesiluje i v roce 1990 zavedené sčítání hlasů přímo ve volebních okrscích, které 

tak umoţňuje přímo lokalizovat oblasti opoziční podpory (Tsun 2010: 31; Lim 2002: 

125). Chování vlády, jeţ před volbami v roce 1969 „pokračovala v budování mešit a 
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komunitních budov, nikoli proto, ţe by byly nezbytné, ale ve zmýlené víře, ţe příznivě 

ovlivní hlasování v příštích volbách“ na počátku 70. let ostře kritizoval pozdější 

předseda vlády Mahathir (1970: 12-3). Po svém nástupu do premiérského úřadu však, 

zdá se, změnil názor. V roce 1990 o jeho volebním obvodu Kubang Pasu při thajských 

hranicích jedny noviny napsaly: „Kde jinde můţete najít obvod s univerzitou, 

polytechnikou, bezcelní zónou, průmyslovou školou, výcvikovým střediskem učitelů, 

výzkumným centrem, centrem pro mládeţ, mnoha podniky a rychlostními silnicemi?“ 

(cit. podle Crouch 1996a: 61). V 80. letech situace došla tak daleko, ţe členové 

parlamentu za BN dokonce dostali k dispozici speciální fond, který mohli vyuţít 

k rozvoji svých volebních obvodů a jenţ byl samozřejmě opozičním poslancům odepřen 

(Crouch 1992: 62). Posledním příkladem z mnoha budiţ doplňovací volby v obvodu 

Ijok v Selangoru konané květnu 2007, v jejichţ průběhu tehdejší ministr státních prací 

odtušil, ţe „Ijok dostal 10 let projektů v 10 dnech“, které se před hlasováním zhmotnily 

v podobě oprav silnic, stavbě mešit, oprav kanalizací a přidělování půdy (Case 2010: 4-

5).  

Další z moţností, jak ovlivnit volební výsledek, je přímé kupování hlasů voličů. 

Podezření z tohoto typu politické korupce se pravidelně objevují jak v případě 

vnitrostranických voleb UMNO, které v konečném důsledku rozhodují o osobě 

premiéra (viz např. Case 1994: 924-925, Crouch 1996a: 42-43, Liow 2005: 930), tak co 

se týče voleb parlamentních. Podle tvrzení opoziční DAP UMNO například ve volbách 

1990 voličům za jejich hlasy platila v různých obvodech mezi 50 a 200 dolary (Lim 

1991: 8). O výskytu případů kupování hlasů hovoří pozorovatelé i ve volbách v roce 

2004 (Abdul, Mohar 2006: 337) i 2008 (Peréz 2009: 10). Kupování hlasů se v praxi 

můţe spojovat i s jinými formami donucení. Pepinsky (2007: 116) popisuje dvě 

praktiky, které má při předvolební kampani zvláště ve venkovských oblastech vyuţívat 

UMNO. První, zvaná kepala sepuluh neboli „hlava deseti“ zahrnuje místní stranické 

reprezentanty, kteří dostanou na starost deset voličů v obvodu, které mají i za pomoci 

finanční odměny přesvědčit k volbě kandidáta BN. To je umoţněno i neobyčejně velkou 

členskou základnou UMNO, která má čítat více neţ 3,5 milionu straníků (MySinchew 

2010). Podle druhé taktiky, nazývané „adoptované děti“, jsou do různých domácností za 

úplatu v předvolebním období umístěni pracovníci strany, zpravidla mladé ţeny, jejichţ 

úkolem je opět zařídit hlasování pro vládního kandidáta (viz také Crouch 1996a: 63). 
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Vládní politici se také někdy uchylují dokonce k zastrašování voličů vznášením 

hrozby rasových nepokojů. Toho se pět dní před volbami v roce 1990 dopustil i tehdejší 

premiér Mahathir, kdyţ ve svém veřejném vystoupení varoval před vypuknutím událostí 

podobných těm z roku 1969, pokud se BN nepodaří udrţet dvoutřetinovou většinu. 

Podobné poselství přinášely i vládními stranami zaplacené předvolební inzeráty (Lim 

1991: 9-10). 

Opozice opakovaně kritizovala i praktické fungování poštovního hlasování, 

které zákon dovoluje státním zaměstnancům, policistům i vojákům, neboť vzhledem 

k absenci dohledu nad jejich volbou nebylo moţno ověřit, do jaké míry mohly tyto 

voličské skupiny volit svobodně skutečně (Lim 1991: 7, Lim 2002: 125, Bersih 2008, 

Tsun 2010: 31).  

2.3.5.3 Srovnání 

Viděli jsme, ţe v obou zkoumaných zemích dosáhla praxe vyuţívat sluţby či 

prostředky poskytované vládou jako prostředek předvolebního boje značného rozšíření. 

V Malajsii však tyto taktiky představují pouhou špičku ledovce, neboť se tam za více 

neţ padesát let pod vládou UMNO vytvořila politická ekonomie postavená na 

klientelismu, a nepotismu a dobývání renty (Gomez, Jomo 1997), o které se dá 

předpokládat, ţe významně ovlivňuje volební chování. Pravidelně zároveň zaznívají 

obvinění na adresu UMNO, ţe si kupuje hlasy, jakoţ i ţe voličům nepřípustně 

vyhroţuje. 

2.3.6 Integrita 

2.3.6.1 Singapur: předem jasný vítěz 

Volební systém představuje pro Stranu lidové akce klíčový nástroj k udrţení 

pevné kontroly nad státním aparátem. Jeho stávající podoba zajišťuje vysokou 

nadreprezentaci vládní strany a prakticky znemoţňuje zastoupení opozice. Pravidelně 

prováděné úpravy navíc usvědčují vládu z toho, ţe si volební instituce upravuje výrazně 

ve svůj prospěch. 

Podoba volebních institucí je zcela pod kontrolou vládní strany PAP. Jejich 

základní rysy určuje ústava a zákon o parlamentních volbách (Parliamentary Elections 

Act), které mohou být kdykoli v případě potřeby pozměněny parlamentem pozměněny. 

Na organizaci voleb dohlíţí Volební odbor (Election Department) přímo spadající pod 
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úřad premiéra. Nezávislá volební komise tak neexistuje. Před kaţdými volbami premiér 

na základě svého uváţení jmenuje pětičlennou komisi sloţenou ze státních úředníků 

Volebního odboru, která provede analýzu a navrhne případné změny hranic či počtu 

obvodů. Legislativa nijak blíţe nespecifikuje kritéria, jimiţ by se měla redistribuce řídit; 

v praxi se zdá, ţe jediným pravidlem je zásada, ţe by rozdíly v počtu voličů 

v jednotlivých obvodech neměly přesáhnout 30 %. Komisí navrţené změny následně 

schválí vláda a nová mapa je vyhlášena ve vládním věstníku. Vše probíhá v naprosté 

tajnosti bez zapojení parlamentu a bez moţnosti revize justicí (Grace 2006a). 

Zásadní změnu charakteru volebního systému přinesl rok 1988, kdy došlo ke 

spojení části jednomandátových obvodů do větších, třímandátových celků při 

současném zachování principu vítěz bere vše. Vláda tento krok odůvodnila ochranou 

zájmů menšinových etnik s tím, ţe v předchozích letech bylo moţné pozorovat 

narůstající tendenci volit na základě etnicity a v situaci velké čínské početní převahy by 

tak dosavadní volební systém nezajistil poměrné zastoupení národnostních minorit. 

Představené řešení spočívá v povinné podmínce postavit v kaţdém z takzvaných 

volebních obvodů skupinové reprezentace (Group Representation Constituency, GRC) 

alespoň jednoho malajského, indického či jiného minoritního kandidáta. Změna byla 

přijata přes nesouhlas opozice i ambivalentní postoj menšin samotných (Mutalib 2002: 

664-665).  

Jakkoli vládou uváděný důvod o nutnosti zajistit reprezentaci národnostních 

menšin můţe znít věrohodně, při bliţším prozkoumání vyjde najevo, ţe se jedná spíše o 

zástěrku, která měla zakrýt snahu o utuţení pozice PAP v parlamentu v kontextu její 

klesající volební podpory. Vzhledem k faktu, ţe ve volbách v roce 1984 všichni vládní 

menšinoví kandidáti vyhráli, nebylo vůbec zřejmé, zda existuje potřeba určité pojistky. 

Důleţitějším se zdá fakt, ţe vytvoření vícemandátových obvodů umoţnilo vládě 

rozptýlit opoziční hlasy tak, ţe zkombinovala obvody se silnou podporou opozice 

s vlastními bezpečnými obvody. Jak poukázal Tremewan, 8 z 10 obvodů, kde PAP 

v roce 1984 zvítězila s nejmenším náskokem, bylo začleněno do vícemandátových 

obvodů spolu s dalšími, které byly z pohledu PAP bezproblémové (1996: 167). Tím 

PAP dle tohoto autora předešla strmému nárůstu v počtu opozičních mandátů ve 

volbách 1988, které se jako první konaly podle změněného systému (1996: 168). 

Disproporce v těchto volbách dosáhla svého historického vrcholu, kdyţ opoziční strany 

za 37 % hlasů získaly pouhý jeden mandát. Jinak řečeno, zatímco PAP k získání 
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jednoho křesla stačilo průměrně 10 600 hlasů, na zbylé strany zbyl jediný mandát, 

ačkoli dohromady obdrţely celých 465 800 hlasů.
31

 Podle Tremewana tato úprava 

volebních pravidel vládě také v podstatě umoţnila vybrat si „svého“ opozičníka, neboť 

zatímco obvody se silnou podporou Dělnické strany se rozpustily ve větších celcích, 

obvod stávajícího poslance Chiam See Tonga ze Singapurské demokratické strany 

zůstal zachován (1996: 169).  

Později došlo k dalším změnám, jeţ z vícemandátových obvodů učinily 

dominantní prvek volebního systému a které zpravidla blízce reflektovaly předchozí 

volební výsledek. Před volbami v roce 1991 byla maximální velikost obvodu zvýšena 

na 4 mandáty, čímţ došlo ke sníţení počtu jednomandátových obvodů na 21. V roce 

1997 byla maximální velikost obvodu znovu zvýšena na 6 mandátů. Změny hranic se 

dotkly všech s výjimkou 5 obvodů a výsledkem bylo narýsování 15 vícemandátových a 

pouze 9 jednomandátových obvodů. Pozoruhodný osud potkal čtyřmandátový volební 

obvod Eunos, kde v předchozích volbách kandidátka PAP zvítězila s náskokem 

pouhých 5 % hlasů. Před volbami v roce 1997 byl zcela zrušen a jeho voliči byli 

rozptýleni do okolních obvodů. V roce 2001 byly změny hranic volebních obvodů 

oznámeny jediný den před vyhlášením konání voleb. Hlavní novinkou bylo úplné 

zrušení čtyřmandátových volebních obvodů. Volby tak probíhaly v 9 

jednomandátových, 9 pětimandátových a 5 šestimandátových obvodech. Volební mapy 

byly za opoziční kritiky znovu překresleny před volbami v roce 2006, kdy přes značné 

změny hranic, zůstalo celkové rozvrţení obvodů zachováno, a znovu v roce 2009 

(Mutalib 2002: 665; Grace 2006a; Ganesan 2010: 253; Singapore Elections 2010). 

Volební systém prosté většiny aplikovaný ve vícemandátových volebních 

obvodech doplněný o moţnost tyto obvody dle libosti nakreslit několika způsoby 

zásadně zvýhodňuje vládní PAP, přičemţ platí, ţe čím větší obvod, tím těţší je pro 

opozici uspět: 

1) Jak uţ bylo řečeno, vytvoření větších obvodů otevřelo moţnost rozptýlit oblasti 

se silnou podporou opozice.  

2) Nutnost skládat volební kauci za kaţdého kandidáta v obvodu výrazně limituje 

schopnosti opozice sestavit kandidátky, i kdyţ se vrací při zisku alespoň 1/8 

                                                 
31

 Pokud není uvedeno jinak, volební výsledky jsou použité ze Singapore Elections 2010 a podíly jsou 

vypočítané z všech platných hlasů. To pravděpodobně vysvětluje fakt, proč se tyto hodnoty drobně liší 

od těch uvedených v některé literatuře.  



76 

 

hlasů obvodu. V roce 2006 výše volební kauce pro šestimandátový obvod 

představovala 81 000 dolarů, coţ pro finančně slabé opoziční strany na rozdíl od 

PAP představuje významný omezující faktor (Parliamentary Elections Act, 

Singapore Elections 2010). 

3) Sestavení silné pěti, či šestičlenné kandidátky je pro opoziční strany mnohem 

těţší i z toho důvodu, ţe i vzhledem k výše popsaným represivním opatřením 

vlády zkrátka nedisponují tolika výraznými osobnostmi jako PAP. Ta naopak 

můţe svých známých a zkušených představitelů vyuţít k posílení jinak slabší 

kandidátky či pojištění svých šancí v méně jistém obvodě. 

Zvýhodnění vládní PAP dosahuje takových rozměrů, ţe nejenţe se opozici 

dosud v ţádném z velkých obvodů nepodařilo uspět, ale asi nebudeme daleko od 

pravdy, kdyţ řekneme, ţe to v současné situaci ani není moţné. Výsledkem je, ţe 

opoziční strany často o boj o většinu vícemandátových obvodů a tím i o majoritu křesel 

rovnou předem vzdají a vůbec v nich nepostaví kandidáty, jako tomu bylo v letech 

1991, 1997 a 2001. Podíly automaticky obsazených parlamentních mandátů 

v jednotlivých volebních letech shrnuje tabulka v příloze č. 1. V posledních volbách 

sice opozice nominovala větší počet kandidátů, volby se přesto nemusely konat v 5 z 9 

pětimandátových a ve 2 z 5 šestimandátových obvodů (Singapore Elections 2010).  

 
 

Kromě gerrymanderingu disponuje vládní PAP ještě dalším nástrojem jak 

nepřímo ovlivnit sloţení elektorátu jednotlivých volebních obvodů. Na základě své 

Ethnic Integration Policy spuštěné v roce 1989 stanovuje vláda na úrovni sousedství a 

budov kvóty, které omezují podíl státem postavených bytů, jeţ mohou vlastnit zástupci 

etnických menšin. Pro Malajce tato kvóta představuje 22 % na sousedství resp. 25 % na 

budovu a pro Indy 12 % resp. 15 % (Housing and Development Board 2010). Jakkoli se 

tato politika zdá přispívat k podpoře etnické integrace a zabraňuje vytváření rasových 

enkláv, coţ je ostatně jejím oficiálním záměrem, zároveň také umoţňuje vládě zajistit, 

aby na ţádném místě nedošlo ke koncentraci menšinové populace a tím vytvoření její 

většiny v některém z volebních obvodů. To odráţí nedůvěru, kterou k loajalitě 

minoritních etnik vládní Strana lidové akce chová (Paul 1992: 19, Rodan 1996a: 75).  

Jakkoli princip relativní většiny není moţné sám o sobě kritizovat, jeho pouţití 

ve vícemandátových obvodech má za následek velkou disproporci a podreprezentaci 
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opozice dosahující téměř k jejímu vyloučení. Ačkoli opozice od roku 1972 průměrně 

získávala 31 % hlasů, nikdy neobdrţela více jak 5 % mandátů.
32

 Nadreprezentace vlády 

v průměru činila 31 % hlasů. Podreprezentaci opozice v dlouhodobém horizontu shrnuje 

tabulka připojená jako příloha č. 3. 

Vezmeme-li v potaz ještě pravidelně prováděné účelové změny hranic volebních 

obvodů, je zřejmé, ţe k ţádným podvodům při sčítání či falšování volebních výsledků 

nemusí vůbec docházet. Vzhledem k instrumentálnímu nastavení volebních institucí 

jsou volby rozhodnuté uţ předem, a proto o nich není moţné říct, ţe by byly 

spravedlivé. Někteří pozorovatelé jdou tak daleko, ţe namísto voleb hovoří o 

„referendu“ pro ověření rozsahu veřejné podpory pro technokraty z PAP (Shee 1992: 

125) nebo o tom, ţe namísto o výběr elit a vládního programu v nich jde spíše o 

„významný politický rituál“ mající obnovit legitimitu reţimu (Chua 2007: 206). 

2.3.6.2 Malajsie: Nespravedlivé volební instituce i volební nepravidelnosti 

Také v Malajsii slouţí volební systém – v tomto případě prosté většiny 

v jednomandátových obvodech – k zajištění značné nadreprezentace stávající vládní 

koalice, čímţ přispívá k udrţení současného reţimu. V situaci absence nezávislého 

volebního dohledu nejenţe dochází k řadě volebních nepravidelností, ale zároveň jsou 

volební instituce pokřivovány tak, jak to vyhovuje vládním stranám.
33

  

Volební komise bez pravomocí a nezávislosti 

Ačkoli ústava původně předpokládala, ţe administraci voleb bude provádět 

nezávislá instituce, vláda své ústavní většiny záhy vyuţila k zásadnímu omezení jejích 

pravomocí a nezávislosti do té míry, ţe se z Volební komise stal „pouhý administrativní 

orgán se v zásadě bezvýznamnými administrativními pravomocemi“ (Tsun 2010: 8).  

K omezení nezávislosti Volební komise došlo uţ na počátku šedesátých let. 

Sedmičlenná komise je spolu se svým podpůrným aparátem formálně nezávislým 

orgánem, jehoţ činnost upravuje ústava (články 113 a 114). Její členy jmenuje panovník 

na základě konzultace s Radou vládců maje na zřeteli to, aby výsledný orgán „poţíval 

veřejné důvěry“ (Odst. 2. článku 114 ústavy). Ústava předpokládá celou řadu 

                                                 
32

 Kooptované a nominované opoziční poslance je možno pominout, neboť v jejich případě nejde o 

plnoprávné členy parlamentu. 
33

 Ačkoli se zde zaměřujeme především na federální parlamentní volby, většina z řečeného platí i pro 

volby do státních legislatur. Senát můžeme z této analýzy vypustit zcela, neboť většina jeho členů je 

jmenována na návrh vlády. 
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ochranných ustanovení, které mají podpořit nezávislost komise, avšak vláda vyvíjela od 

počátku šedesátých let značné úsilí k tomu, aby samostatnost tohoto orgánu omezila. Za 

pomoci ústavních novel z let 1960 a 1962 se neúspěšně snaţila umoţnit odvolání jejího 

předsedy. Protoţe se jí to nepodařilo, dosáhla v dalších letech alespoň omezení prostoru 

komise tím, ţe prosadila jmenování dvou stranických kandidátů – jednoho z MCA a 

druhého z MIC, přičemţ člen jmenovaný za nedávno přistoupivší Severní Borneo byl 

taktéţ členem vládní Aliance. Ačkoli později uţ k tak zjevně politicky motivovaným 

nominacím nedocházelo, neboť členy Volební komise se stávali zpravidla vyslouţilí 

státní úředníci, o samostatnosti tohoto orgánu bylo zpravidla moţno – i vzhledem 

k značně rozšířeným volební nepravidelnostem – s úspěchem pochybovat (Lim 2002: 

113-115). Spokojenost s fungováním komise projevila vláda i na konci roku 2007, kdy 

narychlo přijala ústavní novelu posunující rok odchodu do důchodu pro komisaře z 65 

na 66 let. Tím umoţnila stávajícímu předsedovi komise ve funkci setrvat i v klíčovém 

volebním roce 2008 (Tsun 2010: 7-8).  

Rozhodující pravomoci, původně přiřčené Volební komisi, si postupně 

uzurpoval parlament a jeho prostřednictvím vláda, která v současnosti určuje jak 

rozdělení volebních obvodů do jednotlivých států, tak jejich hranice a velikost co do 

počtu voličů. K nejvýznamnějšímu omezení pravomocí komise došlo uţ v roce 1962, 

kdy vláda Aliance novelou ústavy komisařům odebrala klíčové právo určovat rozvrţení 

volebních obvodů. Nadále sice měli po cca osmi letech provádět jejich pravidelnou 

revizi, závěry z ní vyplývající však měly mít uţ jen doporučující charakter, neboť 

poslední slovo připadlo dolní komoře parlamentu. Ta nové hranice volebních obvodů 

schvaluje prostou většinou poté, co v návrhu premiér, pokud tak uzná za vhodné, učiní 

případné změny (Zakaria (ed.) 1987: 57-58). Tento zásadní krok přišel v reakci na revizi 

obvodů, jejíţ výsledky komise předloţila v roce 1960, a jiţ Aliance nebyla ochotná 

akceptovat, neboť se zdála ohroţovat její vyhlídky v příštích volbách (Lim 2002: 107-

109). Další okleštění pravomocí Volební komise přinesla ústavní novela z roku 1973, 

která jí odebrala moţnost určovat počet volebních obvodů připadajících na jednotlivé 

státy. Toto rozdělení se stalo přímou součástí ústavního textu a tím i závislým na vůli 

vládní většiny. V roce 1984 došlo k odstranění dosavadního horního limitu 10 let, 

v němţ musela komplexní revize obvodů proběhnout, a dále byla zjednodušena změna 

hranic obvodů, která nově uţ nemusela souviset pouze s touto celkovou revizí (Lim 

2002: 111-112). 
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Nespravedlivě nastavené volební instituce 

Volební systém ve své stávající podobě má zabudované pojistky, které mají 

zajistit setrvání BN a především UMNO u moci. Jde především o systematické 

zvýhodnění venkovských obvodů a o nadreprezentaci malajsijského Bornea ve 

federálním parlamentu.  

Volební systém zvýhodňuje tzv. venkovské obvody, coţ ve svých důsledcích 

kromě utuţení volební pozice malajské UMNO vede také k diskriminaci nemalajských 

voličů. Ústava předpokládá, ţe budou při vytyčování hranic volebních obvodů 

zvýhodněny tzv. venkovské oblasti a to tím způsobem, ţe jejich velikost, co se počtu 

voličů týče, můţe být menší neţ velikost obvodů městských. Ačkoli původně nesmělo 

toto zvýhodnění přesáhnout 15 % průměrné velikosti obvodu, v roce 1962 byla tato 

hranice navýšena na 50 % a v roce 1973 byla zrušena docela (Crouch 1996a: 58). 

Důvod pro toto zvýhodnění je nasnadě, neboť malajské obyvatelstvo se historicky 

koncentruje především ve venkovských oblastech, zatímco nemalajské, především 

čínské ve městech. Zvýhodnění venkovských, zejména malajských oblastí přidělením 

většího počtu menších volebních obvodů sleduje za cíl zajistit volební a tím i politickou 

dominanci malajského etnika a tím i UMNO. Toto zvýhodnění s postupem času 

v důsledku probíhajících změn hranic narůstalo,
34

 takţe ačkoli podíl Malajců 

v elektorátu zůstal přibliţně stejný a pohyboval se kolem 55 %, podíl obvodů 

s absolutní většinou malajských voličů v západní části Malajsie (bez Sarawaku a 

Severního Bornea) vzrostl z 57 % v roce 1964 (59 ze 104) na 69 % v roce 1978 (79 ze 

114) aţ na 70 % v letech 1986 a 1995 (92 ze 132 resp. 101 ze 144; Crouch 1996a: 58-

59, Tsun 2010: 11-13). Tomu odpovídá i diametrálně odlišná velikost některých 

obvodů: největší obvod Petaling v Selangoru měl v roce 1982 113 704 voličů, coţ bylo 

asi čtyřikrát více neţ v Kuala Krai v Kelantanu, kde jich bylo jen 24 445 (Crouch 

1996a: 58-59). V pozdějších letech došlo pouze ke zmírnění těchto propastných rozdílů; 

v roce 2008 volby probíhaly v téměř 90titisícovém obvodě Johor Bahru, stejně jako 

v perackém obvodu Lenggong s 23 tisíci voličů, nemluvě o specifickém případu 

správního centra Putradţáji, které tvořilo samostatný obvod s pouhými 6,6 tisíci voliči 

(UNDI.INFO 2010). Na základě údajů uvedených Brownem můţeme spočítat, ţe 

zatímco obvody s alespoň dvoutřetinovou většinou malajských voličů byly mezi lety 
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 To se týká obvodů pro volby do státního i federálního parlamentu.  
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1986 aţ 2004 o 7 % menší neţ průměr, obvody s dvoutřetinovou nemalajskou majoritou 

průměrnou velikost přesahovaly o celých 43 % (2005: 8). Logickým důsledkem 

rozdílně velikých volebních obvodů produkujících shodně jednoho poslance je 

diametrálně odlišná váha jednoho hlasu, jeţ navíc postihuje především menšinová 

etnika. 

Nárůst volební podpory opoziční PAS však z nadreprezantace převáţně 

malajských oblastí učinil „dvojsečnou zbraň“, neboť tato malajská strana jí můţe 

vyuţívat stejně efektivně jako UMNO. Ve volbách v roce 1999 se PAS v západní části 

Malajsie podařilo obsadit celou čtvrtinu moţných mandátů, kdyţ ve federálním 

parlamentu i státních legislaturách získala 98 z moţných 394 křesel (Tsun 2010: 13). 

Podobně pokračování narůstajícího trendu malajské urbanizace zpochybňovalo potřebu 

dalšího zvýhodnění venkova. Na tento posun reagovala zatím poslední revize volebních 

obvodů provedená v roce 2003, která „etnické zvýhodnění volebního systému nahradila 

více politickým zvýhodněním ve prospěch BN“ (Brown 2005: 14). 

Na delimitaci volebních obvodů z roku 2003 je také moţno dobře demonstrovat 

účelovost změn pravidelně prováděných ve volebním systému. Došlo k vytvoření 25 

nových obvodů, z nichţ většina vznikla v oblastech, které v předchozích volbách 

většinově podpořily BN, a to bez ohledu na probíhající populační trendy. Stát Selangor 

s obyvatelstvem 4,2 milionu a ročním přírůstkem 6,1 % obdrţel 5 nových křesel, 

zatímco Dţohoru s 2,74 miliony obyvatel s ročním přírůstkem 2,6 % bylo přiděleno 6 

nových mandátů. Vysvětlení se dle Grace zdá leţet ve faktu, ţe v Selangoru BN ve 

volbách v roce 1998 získala jen 54,8 % hlasů, zatímco v Dţohoru to bylo 75,2 % 

(2006a). Státy Kedah, Perlis a Terengganu, inklinující k volbě opoziční PAS, vůbec 

ţádná nová křesla neobdrţely. V Kedahu i Terengganu navíc došlo v několika 

případech ke změnám hranic, jeţ převedly části bezpečných obvodů BN do sousedních 

obvodů, kde v předchozích volbách těsně zvítězila PAS, čímţ v následujících volbách 

došlo k posílení vlády na úkor opozice (Liow 2005: 909-911, Tsun 2010: 14-15).  

Vyjma toho, ţe pro severní Borneo platí stejná pravidla pro zvýhodnění 

venkovských oblastí jako v pevninské Malajsii se stejným pozitivním efektem pro 

vládní strany, jsou Sarawak a Sabah navíc od svého vstupu do federace v roce 1963 

v parlamentu vzhledem ke svému počtu obyvatel značně nadreprezentovány. Na tom 

vláda zásadním způsobem profituje, neboť tam od začlenění tamních stran do BN na 

počátku 70. let i díky jiţ zmíněnému zvýhodnění venkovských oblastí volebnímu 
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procesu zcela dominuje. Svou roli mohou hrát i zde časté volební nepravidelnosti (viz 

níţe). Nadreprezentace těchto dvou oblastí v praxi vypadá tak, ţe ačkoli v nich ţije cca 

17 % malajsijské populace, ve Sněmovně reprezentantů jim přísluší celá čtvrtina 

mandátů. To vše ze Sarawaku a Sabahu činí baštu Barisan Nasional, coţ se potvrdilo i 

v roce 2008 kdyţ zde, zatímco jinde utrpěla těţké ztráty, vládní koalice získala 29 z 30 

resp. 23 z 25 mandátů (Tsun 2010: 13; UNDI.INFO). 

Volební nepravidelnosti 

Jedním z klíčových úkolů Volební komise je také spravování voličských 

seznamů; opakované případy výskytu volebních nepravidelností – ať uţ se jedná o 

neoprávněně hlasující voliče (phantom voters) či registrované voliče, kteří nemohou 

volit, neboť jejich jména na voličských seznamech chybí – však svědčí o špatné práci 

komise, ať uţ je způsobena pouhou nedbalostí či vedena snahou pomoci vládním 

stranám. 

Problémy týkající se oprávněných voličů, kterým je znemoţněno volit, protoţe 

jejich jména na voličských seznamech chybí, se často týkají nezanedbatelné části 

elektorátu. Mezi lety 1973 a 1974 byla provedena velká revize voličských seznamů, na 

jejímţ základě z nich bylo v situaci setrvalého populačního růstu vyřazeno na 330 tisíc 

voličů (přibliţně 8 % elektorátu), převáţně nemalajského původu. V důsledku toho 

kroku stoupl podíl malajských voličů z 55,7 % na 57,9 %, zatímco podíl čínských o dva 

procentní body klesl na 34,5 %. Jak se ukázalo při volbách v roce 1974, řadě, většinou 

menšinových voličů bylo tímto způsobem znemoţněno volit. Crouch to povaţuje za 

„důkaz manipulace voličských seznamů ve prospěch Malajců“ (1996: 58; Lim 2002: 

116; Tsun 2010: 17). Podobná situace se opakovala při volbách 1990, kdy po 

upozornění pozorovatelské mise Commonwealthu Volební komise přiznala 

nepravidelnosti týkající se přibliţně 300 tisíc voličů tedy přibliţně 4 % elektorátu (Lim 

2002: 115). Značnou laxnost ve vykonávání svých povinností komise projevila i před 

klíčovými volbami v roce 1999, kdy dlouhé měsíce otálela se zanesením nově 

registrovaných voličů na voličské seznamy. Znemoţnila tím v listopadových volbách 

hlasovat 680 tisícům nových voličů (7,2 % oprávněných voličů), kteří se zaregistrovali 

v dubnu či květnu. Bylo těţké se ubránit podezření, ţe záměrem bylo oslabit opozici, ke 

které se podle obecných očekávání měla většina z prvovoličů přiklonit (Felker 2000: 

53-54; Lim 2002: 116; Slater 2003: 96).  
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Vyjma voličů, kteří nemohli volit, neboť jejich jména na voličských seznamech 

chyběla, kaţdé volby přinesou řadu případů, kdy bylo umoţněno volit voličům, kteří 

k tomu ve skutečnosti postrádali nárok. Důvodem mohlo být, ţe byli zaregistrováni za 

pomoci falšovaných průkazů totoţnosti, nebo bylo na základě jednoho čísla průkazu 

zapsáno více voličů, případně byli zapsáni s pouţitím falešných nebo dokonce 

neexistujících adres. Existenci tohoto problému připustila i Volební komise, která 

dokonce přiznala existenci několika voličských seznamů pro jedny volby. Skutečný 

rozsah těchto volebních nepravidelností je těţké posoudit, nicméně např. Pepinsky 

označuje pouţití falešných voličů za běţnou praxi zvláště ve venkovských obvodech 

(2007: 115). Nejrozšířenější mají být především na Sabahu, kde také kvůli tomu, ţe 

bylo umoţněno hlasování falešným voličům, soud zrušil v obvodě Likas výsledky voleb 

z roku 1999. V kontextu podobných podezření lze také těţko vyloučit, ţe některým 

voličům mohlo být umoţněno hlasovat několikrát v různých obvodech. Na základě 

tlaku opozice a nevládního sektoru před volbami 2008 Volební komise slíbila, ţe pro 

označení voličů, kteří jiţ odvolili, bude pouţit nesmazatelný inkoust. Několik dní před 

volbami však, na základě „návrhu“ předsedy vlády, toto rozhodnutí odvolala (Lim 

2002: 116, Weiss 2009: 752, Tsun 2010: 18). 

Značný rozsah výše zmíněných volebních nepravidelností zásadním způsobem 

podlamuje důvěryhodnost Volební komise. Vzhledem k výše popsané absenci její 

nezávislosti se jen těţko lze ubránit se podezření, ţe nejde o pouhou nedbalost, ale o 

záměr usměrnit výsledky voleb ve prospěch vládních stran.  

 

Malajsijský volební systém výrazným způsobem upřednostňuje stávající vládní 

koalici na úkor opozice. K „přirozenému“ disproporčnímu efektu systému prosté 

většiny v jednomandátových obvodech se přidávají zvýhodnění venkovských obvodů 

větším počtem mandátů, parlamentní nadreprezentace malajsijského Bornea, široce 

rozšířená praktika svévolného přidělování mandátů jednotlivým státům, jakoţ i 

politicky motivovaná úprava hranic volebních obvodů. Volební komise byla záhy 

připravena nejen o své pravomoci, ale i o nezávislost a není schopná zabránit volebním 

nepravidelnostem, kdy je pravidelně mnoha voličům moţnost hlasovat upřena, zatímco 

jiní hlasují neoprávněně. To v úhrnu vedlo k tomu, ţe vládní koalice byla co do podílu 
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mandátů oproti svému zisku hlasů v průměru zvýhodněna 22 %.
35

 Co víc, ačkoli vláda 

nikdy nedosáhla dvoutřetinové volební podpory, s výjimkou posledních voleb v roce 

2008 a voleb 1969, kdy si potřebnou většinu zajistila následně kooptací opozice, vţdy 

z voleb vyšla s alespoň dvoutřetinovou parlamentní většinou. Tedy takovou většinou, 

jeţ jí zajistila pohodlné setrvání u moci a snadnou změnu ústavy kdykoli to bylo 

potřeba. V dlouhodobém pohledu znázorňuje disproporční efekty volebního systému 

příloha č. 4. 

Volební systém také značně zvýhodňuje malajské etnikum, z čehoţ dosud 

s úspěchem výrazně těţila hlavně vládní malajská strana UMNO. Její dominantní 

postavení je zajištěno tak dlouho, dokud se jí bude dařit získávat většinu malajských 

hlasů. V roce 2004 získala za téměř 36 % hlasů bezmála polovinu mandátů a 

disproporce tak v jejím případě dosáhla 14 %. I v roce 2008, kdy vláda dosáhla 

nejhoršího výsledku od roku 1969, byla UMNO významně zvýhodněna na úkor 

ostatních, neboť za 29 % hlasů obdrţela 35,6 % mandátů (Wikipedia 2010). 

Výsledek posledních voleb v roce 2008 však naznačil, ţe zvýhodňování vlády 

umělým vytvářením dvoutřetinových většin má i své limity. 

2.3.6.3 Srovnání 

Ačkoli v Malajsii si Volební komise ponechává zdání nezávislosti, v obou 

zemích je to vláda, která prostřednictvím své většiny určuje podobu volebního systému. 

Nezávislosti a pravomocí zbavený orgán nedokáţe v Malajsii zabránit volebním 

nepravidelnostem, které silně připomínají volební manipulace.  

Nastavení volebních institucí je v obou případech nespravedlivě vychýleno ve 

prospěch vlády, v Singapuru takovým způsobem, ţe je opozice z parlamentu prakticky 

vyloučena. Proto se také singapurský reţim, na rozdíl od toho malajsijského, nemusí 

uchylovat k ničemu, co by mohlo připomínat volební manipulaci. Volební systém ani 

v jednom případě neumoţňuje konání spravedlivých voleb, v Singapuru dokonce do té 

míry, ţe výsledek je předem dán. 

2.3.7 Nezvratitelnost 

Jak singapurská PAP, tak malajsijská BN resp. UMNO čerpá svou legitimitu 

z pravidelně pořádaných voleb, a v praxi ovládá ostatní formálně nezávislé instituce 
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 Do tohoto průměru nebyl počítán výsledek z voleb 1969. 
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(Crouch 1996a: 130-147, Tremewan 1996), takţe o autonomní moci mimovolebních 

aktérů, schopných a ochotných provedení státního převratu nelze hovořit. 

V historii Malajsie nalezneme tři případy, které svědčí o tom, ţe tolerance 

vládního vedení Aliance resp. BN k omezení své moci a k moţnému převzetí moci 

opozicí je, resp. byla, přinejmenším na státní úrovni, podmínečná. Vývoj po volbách 

v roce 2008, kdy se koalice BN smířila se ztrátou své dvoutřetinové ústavní většiny a 

existencí několika opozicí ovládaných státních vlád však zase naznačuje, ţe si je dobře 

vědoma, ţe i moţnosti pouţití autoritářských nástrojů mají své limity. 

V roce 1969 napomohlo odloţení konání voleb na malajsijském Borneu 

umoţněné vyhlášením výjimečného stavu vládě k získání kýţené dvoutřetinové většiny. 

Bezprostředně po vyhlášení výsledků parlamentních voleb v květnu 1969, ve kterých 

zaznamenala vláda Aliance těţké ztráty, jeţ dokonce ohroţovaly ovládnutí 

dvoutřetinové většiny parlamentu, kterou vláda povaţovala za samozřejmý předpoklad 

vládnutí, propukly v hlavním městě Kuala Lumpur rasové nepokoje. V reakci na tzv. 

události 13. května, během nichţ podle oficiálních statistik zahynulo 196 lidí, došlo 

k vyhlášení výjimečného stavu, rozpuštění parlamentu, odloţení konání voleb ve 

východní části Malajsie a ustavení výjimečnými pravomocemi vybavené Národní 

operační rady (National Operations Council), která fakticky vládla aţ do svolání 

parlamentu v únoru 1971. Významné je v tomto ohledu především to, ţe vládě se 

odloţením konání voleb na Sarawaku a Sabahu podařilo získat čas k tomu, aby 

přesvědčila tamní strany, ţe pro ně bude výhodnější připojit se k vládní koalici. Její 

přesvědčovací schopnosti významně podpořilo například i zadrţení mnoha významných 

opozičních politiků a aktivistů na pevnině. Volby v červnu a červenci 1970 přinesly 

vládě potřebnou dvoutřetinovou většinu a činnost parlamentu tak mohla být zakrátko 

obnovena. Před dalšími volbami byla spolupráce s ostatními stranami formalizována 

zaloţením Národní fronty (Crouch 1996a: 96-98; Harding 1996: 42-45; Zakaria, 

Sharifah 1999: 183-186). 

Ačkoli je zjevné, ţe primární motivací vyhlášení výjimečného stavu 

pravděpodobně bylo zabránění pokračování rasově motivovaných násilností, vláda jím 

zároveň dostala do rukou prostředek jak významně ovlivnit volební proces na 

malajsijském Borneu a kromě jiného (viz například Crouch 1996a: 96-98) si tak zajistit 

zachování dvoutřetinové parlamentní většiny navzdory relativnímu volebnímu 

neúspěchu ve volbách 1969.  
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Pravomoci vyhlásit výjimečný stav vyuţila federální vláda ještě dvakrát ke 

svrţení nepohodlných vlád na státní úrovni, čímţ v podstatě zvrátila výsledky voleb. 

Poprvé v roce 1966 na Sarawaku, aby vyměnila hlavního ministra Stephena Ningkana 

za pro sebe příhodnější osobu (Harding 1996: 160-162); podruhé potom na přelomu let 

1977 a 1978 v Kelantanu, který od roku 1959 ovládala opoziční PAS. Zde vláda jako 

záminku pro vyhlášení výjimečného stavu vyuţila demonstrace, na jejichţ organizaci se 

částečně sama skrze místní pobočku UMNO podílela. Rozpuštění zastupitelského sboru 

jí a jejímu spojenci, bývalému předsedovi místní vlády za PAS, umoţnilo zorganizovat 

se před tím, neţ se o tři měsíce později konaly volby, ve kterých společně zvítězili 

(Crouch 1996a: 104-106, Harding 1996: 162-163). Jak podotýká Crouch, v obou 

případech došlo k vyhlášení výjimečného stavu, aniţ by k tomu existovaly objektivní 

důvody ohroţení bezpečnosti, pouze za účelem svrţení zvolených, ale federálnímu 

vedení nepříjemných státních vlád (1996: 79).  

Harding zdůraznil skutečnost, ţe proti vyhlášení výjimečného stavu vládou není 

ţádné obrany ani odvolání, coţ staví „práva států na milost federální vlády“ (1996: 

162). Faktem však je, ţe od roku 1978 uţ nebyl výjimečný stav k výměně státní vlády 

nikdy pouţit, ačkoli například ve volbách v roce 2008 opozice zvítězila celkem v 5 

státech. To však neznamená, ţe by se politici Barisan Nasional zcela vzdali snah na 

nevolební převzetí moci; většinou ale zůstali spíše u nástrojů politické korupce či 

výhruţek. Například v roce 2009 ztratila vláda vedená PAS svou většinu v Peraku, kdyţ 

tři z jejích poslanců přešli k BN, údajně pod hrozbou vyšetřování z korupce (Case 2010: 

13).  

Můţeme tedy uzavřít, ţe ačkoli historie Malajsie nabízí některé precedenty 

částečného zvrácení demokratického vývoje, při absenci krizové situace rozsahu 

alespoň připomínající situaci z roku 1969, je, i s přihlédnutím na současnou oslabenou 

pozici vlády, tato eventualita spíše nepravděpodobná, ačkoli chování stávajícího reţimu 

po případných prohraných federálních volbách lze jen velice obtíţně předvídat. 
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2.3.8 Zhodnocení výsledků srovnávacího rozboru 

Na předcházejících stránkách byla provedena komparativní analýza rysů, které 

Andreas Schedler povaţuje za klíčové pro odlišení demokratických a nedemokratických 

reţimů. Jeho úvaha dostala podobu symbolického „řetězu demokratické volby“ o sedmi 

článcích. Porušení kteréhokoli z nich znamená, ţe se v příslušném případě nejedná o 

demokracii, nýbrţ o určitou formu autoritářského reţimu, pro jejíţ pojmenování 

Schedler preferuje termín „volební autoritarismus“. 

Z představeného rozboru vyplývá, ţe ani jednu ze zkoumaných zemí nemůţeme 

označit za demokratický reţim, neboť, s výjimkou principů zahrnutí a nezvratitelnosti 

v případě Singapuru a částečně i u Malajsie, jsou v nich všechny ostatní základní 

demokratické principy zásadně narušeny. Co se zásady zplnomocnění týče, tak zatímco 

singapurský reţim ji narušuje jak pomocí vyhrazené pozice, tak prostřednictvím 

vyhrazených domén, v Malajsii se tak děje pouze za pouţití vyhrazené domény. 

Svobodnou předvolební nabídku obě země shodně omezují tím, ţe se snaţí o vyloučení 

opozice, přičemţ k její fragmentaci se neuchylují. Podobná shoda panuje i v případě 

omezení svobodné předvolební poptávky, kde oba reţimy usilují jak o omezování 

politických svobod, tak o zajištění nespravedlivého zvýhodňování některých volebních 

aktérů. Zatímco v Singapuru princip zahrnutí narušen nebyl, v Malajsii docházelo od 

70. do 90. let k neformálnímu omezování volebního práva značného rozsahu. Co se 

nezastupitelnosti týče, ta je v Singapuru i Malajsii omezována předvolebním vydíráním 

a povolebním trestání voličů; ke kupování hlasů dochází pouze v Malajsii. Integritu 

volebního procesu v obou zemích zásadně zpochybňují nespravedlivě nastavené volební 

instituce, k nimţ se v Malajsii částečně přidávají i relativně rozšířené volební 

nesrovnalosti vytvářející podezření z různých manipulací a podvodů. Malajsie na rozdíl 

od Singapuru zná několik historických příkladů zvrácení demokratického procesu 

autoritářským zásahem, nicméně v současné době se moţnost zvratu jeví jako spíše 

nepravděpodobná. Narušení řetězu demokratické volby v obou zemích přehledně 

shrnuje také příloha č. 5. 

V souhrnu tak můţeme říci, ţe vzhledem k mnohačetným porušením základních 

demokratických principů ani jeden ze zkoumaných politických systémů nesplňuje znaky 

demokracie. V souladu s Schedlerovým konceptem proto obě země můţeme zařadit 

jako příklady volebního autoritářského reţimu.  



87 

 

2.4 Soutěživé či nesoutěživé režimy? 

Tato část porovná politické systémy Malajsie a Singapuru na základě dříve 

představené operacionalizace konceptu soutěţivého autoritarismu autorů Levitského a 

Waye a pomůţe tak zodpovědět otázku, zda je můţeme povaţovat za soutěţivé či 

nikoli. Jelikoţ uţ byly příslušné rysy politických systémů zkoumaných zemí detailně 

rozebrány výše, omezíme se na tomto místě pouze na obecnou rovinu analýzy. 

Jak napovídá operacionalizační schéma,
36

 prvním krokem musí být posouzení 

otázky, zda jsou v případě Malajsie a Singapuru naplněny rysy uzavřeného 

autoritarismu. První tři podmínky nesplňuje ani jedna ze zemí: Vícestranické volby se 

na národní úrovni pravidelně konají, významným opozičním stranám není bráněno 

v účasti ve volbách, přestoţe je v tom pravidelně bráněno vybraným kandidátům, o 

čemţ však operacionalizace nehovoří, nedochází také k falšování volebních výsledků. 

Zároveň nelze ani v jednom případě jednoznačně říci to, ţe by represe byla tak váţná, 

ţe by významné občanské a opoziční skupiny nemohly veřejně fungovat. Tato 

podmínka navzdory přítomnosti řady represivních prvků zjevně neplatí pro Malajsii, a i 

v případě Singapuru je její naplnění diskutabilní, neboť tam opozice i nevládní 

organizace fungovat mohou, ovšem v podstatě pouze za dodrţení přísných podmínek 

vymezených vládou.
37

 Značné omezení prostoru pro fungování opozice i občanské 

společnosti se proto zdá naznačovat, ţe by Singapur mohl částečně naplňovat poslední 

ze znaků uzavřeného autoritarismu, tak jak ho operacionalizovali Levitsky a Way. 

Singapurský reţim se tak z hlediska konceptu představeného Levitským a 

Wayem zdá nacházet na pomezí soutěţivého a uzavřeného autoritářského reţimu. 

Zkusme nyní porovnat Malajsii a Singapur pomocí kritérií soutěţivého autoritarismu, 

abychom zjistili, nakolik je ten který z obou reţimů naplňuje. 

Kromě toho, ţe pro tuto chvíli předpokládáme, ţe ani jedna ze zemí nesplňuje 

podmínky uzavřeného autoritarismu, můţeme říci, ţe v obou z nich platí univerzální 

volební právo
38

 a zvolené vlády disponují skutečnou autoritou vládnout.
39

 Další kritéria 

jsou sdruţena pod hlavičkami nespravedlivé volby, porušování občanských práv a 

svobod a nerovné hrací pole.  

                                                 
36

 Viz podkapitola 1.2.6.1. 
37

 Viz podkapitoly 2.3.2.1 a 2.3.3.1. 
38

 Viz podkapitola 2.3.4. 
39

 Viz podkapitola 2.3.7.  
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V obou zkoumaných zemích volby naplňují řadu ukazatelů, které je kvalifikují 

jako nespravedlivé. V Singapuru i v Malajsii je významným opozičním kandidátům 

pravidelně bráněno v účasti na volbách. Zatímco v první ze zemí se tak děje 

systematicky a v podstatě neustále, ve druhé je politika vyloučení aplikována spíše 

selektivně a v dobách krize.
40

 Jak potvrzuje řada nezávislých pozorovatelů (např. Lim 

2002, Peréz 2009, Tsun 2010), malajsijská Volební komise dlouhou toleruje řadu 

volebních nesrovnalostí či dokonce manipulací. Konkrétně se jedná o opakované 

případy znemoţnění hlasování v důsledku nesrovnalostí s voličskými seznamy, 

případně umoţnění neoprávněného či vícenásobného hlasování, částečně také o 

zastrašování voličů.
41

 Singapuru se tento bod dotýká, jenom pokud jde o zastrašování 

voličů.
42

 V obou zemích je dále významně omezena moţnost opozice provádět kampaň, 

pro niţ jsou stanoveny přísné limity jak s ohledem na délku jejího trvání, tak na její 

moţnou podobu. Oba reţimy také v podstatě disponují právem veta nad uplatňováním 

svobody shromaţďování, neboť veškerá veřejná shromáţdění vyţadují předběţný 

souhlas.
43

 Podobně ani v jedné ze zemí není v souvislosti s volbami moţné hovořit o 

rovném hracím poli. Nezávislý volební dohled neexistuje a určování volebních institucí 

má ve svých rukou stávající vláda, která toho v obou zemích vyuţívá ve svůj prospěch. 

V Singapuru dokonce do té míry, ţe vytvořila volební systém, který v podstatě 

garantuje její drtivé vítězství.
44

 Stejně tak se vládě v obou zemích podařilo, ať uţ za 

pomoci restriktivních předpisů či přímého či nepřímého vlastnictví, takřka kompletně 

ovládnout mediální trh, takţe opozice je z tradičních masmédií de facto vyloučena.
45

 

Občanská práva a svobody jsou v obou zkoumaných zemích mnoha způsoby 

porušovány. S výjimkou internetu ani v jedné z nich v podstatě neexistují na vládě 

nezávislá média. Práva na shromaţďování a na svobodu projevu jsou jak v Singapuru, 

tak v Malajsii systematicky potlačována zvláště za pomoci represivních zákonů, 

politicky motivovaných zatčení či potlačování nepovolených veřejných shromáţdění.
46

 

                                                 
40

 Viz podkapitola 2.3.2. 
41

 Viz podkapitoly 2.3.6.2 a 2.3.5.2. 
42

 Viz podkapitola 2.3.5.1. 
43

 Viz podkapitola 2.3.3. 
44

 Viz podkapitola 2.3.6. 
45

 Viz podkapitola 2.3.3. 
46

 Viz podkapitola 2.3.3. 
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Konečně ani v jedné z analyzovaných zemí nemůţeme nalézt rovné hrací pole 

mezi vládou a opozicí. Státní instituce včetně policie a justice jsou v obou zemích široce 

politizovány a slouţí jako opora reţimu (Crouch 1996a: 130-147, Tremewan 1996), coţ 

je instrumentální například pro vyloučení klíčových představitelů opozice. V Malajsii i 

Singapuru má také opozice ve srovnání s vládou nerovný přístup do médií, neboť jak 

státní, tak soukromá média jsou pod přímou či nepřímou kontrolou vlády.
47

 Podobně je 

stěţí moţné hovořit o rovném přístupu ke zdrojům. V Malajsii došlo k vytvoření 

klientelistického systému, který je postaven na přístupu k vládní moci a tím i 

rozhodování o udělování různých povolení, licencí, veřejných zakázek či privatizací, 

který logicky zahrnuje pouze strany a stoupence vládní koalice (Gomez, Jomo 1997). 

Opozice je tak přirozeně znevýhodněna, neboť moţnost rozšiřovat své zdroje a 

odměňovat své stoupence postrádá.
48

 Singapur se oproti tomu sice pyšní svou „dobrou 

vládou“, neboli efektivitou a poctivostí (Kubát 2007b: 267), kterou symbolizuje 

například jeho vedoucí postavení v mezinárodním řebříčku vnímání korupce 

(Transparency International 2010); finanční moţnosti opozice však omezuje přísnými 

pravidly pro její financování, bedlivým dohledem nad jejím účetnictvím a především 

likvidačními pokutami, které jejím klíčovým představitelům pravidelně vynášejí 

soudy.
49

  

Jak jsme viděli, oba reţimy splňují řadu znaků soutěţivého autoritářského 

reţimu. Zatímco však o takovém zařazení Malajsie nemusí být pochyb, postavení 

Singapuru vzbuzuje určitou nejistotu, zejména proto, ţe jsme v úvodu kapitoly 

konstatovali, ţe by za určitých podmínek mohl být chápán téţ jako uzavřený 

autoritářský reţim, za který ho ostatně Levitsky a Way výslovně označili (2002: 54). 

Ukazuje se tak, ţe vymezení koncepce soutěţivého autoritářství má ve své současné 

podobě nezanedbatelné limity, které se projevují především ve vztahu k uzavřenému 

autoritarismu. 

Samotní autoři připouští, ţe hranici mezi soutěţivým autoritářským reţimem a 

uzavřeným autoritarismem, který konání voleb vyuţívá pouze jako fasádu, není lehké 

určit (Levitsky, Way 2002: 54). Jak jsme viděli, ani později představená 

operacionalizace není v tomto ohledu příliš nápomocná, neboť uzavřený autoritarismus 

                                                 
47

 Viz podkapitola 2.3.3. 
48

 Viz podkapitola 2.3.5.2. 
49

 Viz podkapitola 3.3.3.1. 
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v ní definují pouze čtyři obecné výroky, jejichţ praktické naplnění je v praxi 

mimořádně těţké posoudit.  

Při rozhodování o zařazení Singapuru by nám mohl pomoci návrat k původní 

formulaci teorie, která za zásadní rozdíl mezi soutěţivými a uzavřenými autoritarismy 

označila fakt, ţe „demokratické instituce [prvních] nabízejí významný kanál, skrz který 

se opozice můţe dostat k moci“ a nejsou tak redukovány pouze do pozice razítka 

legitimujícího stávající autokratické vedení jako tomu je u těch druhých (Levitsky, Way 

2002: 54).   

Při vědomí v předchozí kapitole důkladně rozebraných – vyjádřeno 

Schedlerovými slovy – omezení předvolební nabídky i poptávky, jakoţ i vzhledem 

k volebnímu systému, který v zásadě nepřipouští jiný neţ předem nastavený výsledek, 

je zřejmé, ţe opozice v Singapuru, na rozdíl od Malajsie, bez zásadních změn systému 

rozhodně nemůţe aspirovat na převzetí moci. Z tohoto důvodu je označení Singapuru za 

soutěţivý reţim nepřípustné.  

Viděli jsme, ţe koncept Levitského a Waye připouští rozlišení pouze mezi 

soutěţivými a uzavřenými autoritarismy, a to i přesto, ţe praktické zařazení určitých 

hraničních případů, jakým se ukázal být i Singapur, vzbuzuje rozpaky. Řešení nabízí 

Schedler, který volební autoritarismy rozlišuje na soutěţivé a hegemonické, zatímco 

termín uzavřené autoritářství si vyhrazuje pro takové reţimy, jeţ brání účinné 

participaci, ruší soutěţ o moc ve státě, omezují univerzalitu volebního práva či 

neumoţňují institucionalizaci opozice (Schedler 2006: 5-6). Vzhledem k tomu, ţe tyto a 

případně i Levitským a Wayem určené rysy uzavřeného autoritářství Singapur naplňuje 

přinejlepším částečně, zdá se být v jeho případě rozumné označit ho raději za 

hegemonický autoritářský reţim, a to i při vědomí některých definičních nedostatků, 

které s sebou tato kategorie nese. 
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Závěr 

Tento závěr shrne výsledky práce, zodpoví v úvodu formulované výzkumné 

otázky, zhodnotí platnost předloţených hypotéz a celý text zakončí několika 

závěrečnými poznámkami.  

Předmětem této diplomové práce byla komparativní analýza politických systémů 

Malajsie a Singapuru, provedená na základě kritické reflexe teorie hybridních reţimů. 

Realizovaný rozbor ukázal, ţe v případě ani jedné ze zemí není moţno hovořit o 

demokratickém politickém reţimu. Za pomoci konceptů představených Andreasem 

Schedlerem, resp. Stevenem Levitským a Lucanem Wayem byla Malajsie klasifikována 

jako soutěţivé, zatímco Singapur jako hegemonické volební autoritářství.  

 

Hlavní výzkumná otázka:  

Poskytují dostupné koncepty teorie hybridních režimů adekvátní prostředek k pochopení 

fungování politických systémů Malajsie a Singapuru? 

Jak se ukázalo, pouţité koncepty, zvláště volební a soutěţivé autoritářství, 

dokáţou ve značném detailu popsat, jakým způsobem se vlády Malajsie a Singapuru 

snaţí udrţet u moci, a navíc jsou schopné jednoznačně prokázat, ţe prostředky, které 

k tomuto účelu pouţívají, nelze povaţovat za slučitelné s demokracií. Umí tedy přinést 

odpovědět na otázku, jak zkoumané politické systémy, resp. reţimy fungují. Pokud by 

ale otázka stála, „proč tak tyto reţimy fungují“, neboli „co umoţňuje jejich fungování a 

přeţití“, „jaké jsou kořeny jejich hybridnosti“, nebo ještě jinak, „proč představují onu 

výjimku z teze, ţe ‚ekonomický rozvoj a demokracie jdou ruku v ruce‟ “ (Diamond 

2006: 97), potom se teorii hybridních reţimů, resp. zde vyuţitým konceptům, podaří 

odpovědět jen stěţí. To je sice moţné chápat za její inherentní nedostatek, ale faktem je, 

ţe takovéto ambice nikdy neměla, neboť představuje spíše nástroj pro typologizaci a 

komparaci.  

Ze stejného důvodu ani není moţné odpovědět na dílčí výzkumnou otázku č. 4, 

ptající se po vztahu mezi hybridností reţimu a etnickým sloţení, náboţenstvím a 

kulturou. 

To nic nemění na skutečnosti, ţe otázka po onom proč, jinak řečeno po příčinách 

či kořenech oné hybridnosti, je nanejvýš zajímavá a aktuální. Můţeme za ní hledat 

důvody kulturní, jak se nám snaţí vsugerovat teze o „asijských hodnotách“ (viz např. 



92 

 

Kausikan 1998)? Nebo je v případě Malajsie oním důvodem snaha o zvládnutí etnicky a 

náboţensky sloţité situace? Nebo jsou obě a další moţná vysvětlení spíše jenom 

umělou snahou legitimizovat setrvání stávajících skupin u moci? Jakkoli se totiţ 

kulturní vzorce moţná mnohde liší, moc a její podstata můţe být nakonec všude stejná. 

V kaţdém případě se však jedná o stále otevřené otázky, které zároveň naznačují směr, 

jimţ by se mohl ubírat další výzkum. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 1 

Je možné některé konceptualizace hybridních režimů označit za obecně lepší než jiné? 

Hypotéza č. 1 

Obecně pravděpodobně nikoliv, neboť jedny slouží lépe pro studium určitých zemí, 

zatímco jiné pro studium zemí jiných.  

Jak ukázala první kapitola, konceptualizací hybridních reţimů existuje celá řada. 

Mimo jiné se liší důmyslností i stupněm svého propracování. Tato práce si zvolila dva, 

do značné míry vzájemně se doplňující koncepty, totiţ volební resp. soutěţivé 

autoritářství, z několika důvodů. 1) V porovnání s jinými (např. jinak podnětným semi-

autorismem Mariny Ottawayové) se projevily jako nejpodrobněji rozpracované a 

nejlépe vymezené. 2) Zároveň se ukázaly být slučitelné se základním závěrem 

vyplývajícím z první kapitoly, totiţ ţe se nutně nesnaţí o neudrţitelné vytváření třetího 

reţimního typu „na půli cesty“. 3) Především potom mají univerzální vysvětlovací 

ambice, neboť aspirují na postiţení zemí všech regionů, kultur a náboţenských a 

etnických sloţení.  

V limitech toho, co bylo vyřčeno výše, se nám s úspěchem podařilo oba zmíněné 

koncepty aplikovat na případy Malajsie a Singapuru a nezdá se být ţádný důvod 

předpokládat, ţe by pouţití obou konceptů mělo v jiných, geograficky, kulturně či jinak 

odlišných případech selhat. S předběţnou platností tedy můţeme říci, ţe alespoň co se 

této práce a pouţitých konceptualizací týče, se hypotézu prokázat nepodařilo. Vzhledem 

k existenci řady konceptů odvozených přímo z konkrétní skupiny zemí však lze 

důvodně předpokládat, ţe takové koncepty mohou být skutečně schopny příslušné země 

popsat lépe neţ jiné. Co se týče zodpovězení samotné dílčí výzkumné otázky, která však 

sama o sobě při zpětném pohledu vypadá značně problematicky, nemůţeme neţ banálně 

odvětit ţe ano, některé konceptualizace hybridních reţimů se jeví jako lepší neţ jiné, 

stejně jako je tomu i u jiných výsledů lidské činnosti. Tři výše uvedená kritéria 
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naznačují, proč je z pohledu autora této práce zde pouţité koncepty volebního a 

soutěţivého autoritářství moţno povaţovat za lepší neţ jiné. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 2 

Jak je možné zkoumané země klasifikovat? 

Hypotéza č. 2 

Jako nejvhodnější se hodí jejich klasifikace na soutěživý autoritářský resp. na 

hegemonicko-volební autoritářský režim. 

Klasifikace obou zemí, jeden z implicitních cílů této práce, dopadla v souladu 

s původními předpoklady. Důvody pro výběr konceptů Andrease Schedlera a Stevena 

Levitského a Lucana Waye, které pouţívá i Larry Diamond, byly uvedeny výše. 

Zevrubná komparativní analýza klíčových rysů politických systémů obou zkoumaných 

zemí provedená ve druhé části práce potvrdila, ţe Malajsii je moţné klasifikovat jako 

nedemokratický, soutěţivě-autoritářský reţim, zatímco Singapur, jako hegemonické, 

volební autoritářství, čímţ se potvrdila předloţená hypotéza.  

 

Dílčí výzkumná otázka č. 3 

Jaké jsou shodné rysy a jaké jsou odlišnosti obou zkoumaných případů? 

Hypotéza č. 3 

Jak vyplývá z příslušné klasifikace, obě země se odlišují hlavně v tom, do jaké míry je 

institucionálně i jinak umožněno fungovat opozici. 

Přes rozdílné zařazení obou zemí můţeme říci, ţe obě mají, alespoň z pohledu 

teorie hybridních reţimů, více shodných neţ odlišných rysů. Podle Schedlerova 

konceptu „řetězu demokratické volby“, který v této práci představoval hlavní analytický 

rámec, jsou v obou porušovány principy zplnomocnění, svobodné předvolební nabídky i 

poptávky, nezastupitelnosti a integrity. Konkrétně to znamená, ţe v Malajsii i Singapuru 

existují vyhrazené domény, dochází k vyloučení opozice, omezování základních 

politických svobod, nespravedlivému zvýhodňování některých aktérů volebního 

procesu, vydírání či trestání voličů a ţe volební instituce obou politických systémů jsou 

nastaveny výrazně diskriminačním způsobem. V Singapuru navíc ještě můţeme 

pozorovat přítomnost vyhrazené pozice, zatímco v Malajsii historicky docházelo 
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k neformálnímu omezování volebního práva, volby provázejí významné nesrovnalosti a 

v minulosti došlo k několika případům zvrácení volebního procesu.   

Faktem však je, ţe v Singapuru jdou omezení politických svobod a vyloučení 

opozice ve své míře mnohem dál neţ v Malajsii, coţ ještě ve spojení s výrazně 

diskriminačním volebním systémem opozici staví do zcela podřadného postavení, ze 

kterého v ţádném případě nemůţe aspirovat na eventuální převzetí moci. Můţeme proto 

pro tuto chvíli říci, ţe platnost třetí hypotézy byla v zásadě potvrzena.  

 

Dílčí výzkumná otázka č. 5 

Jaký je konceptuální vztah hybridních režimů k režimům demokratickým a 

autoritářským? Můžeme hovořit o něčem, jako je třetí režimní typ, nebo je naopak celá 

teorie neudržitelná a zaslouží si odmítnutí?   

Hypotéza č. 5 

Konceptualizace hybridních režimů je udržitelná za předpokladu, že nebude aspirovat 

na překročení základního rozdělení na demokratické a nedemokratické režimy. 

Tato práce zaujímá, na rozdíl například od Balíka s Holzerem (2008), 

kompromisní postoj. Uznává, ţe teorie hybridních reţimů se potýká s některými 

problémy, přesto ji však, resp. některé koncepty s ní spjaté, nechce vyhodit do koše a 

přiznává jí místo v typologizaci nedemokratických reţimů. Bere si za svou Sartoriho 

poučku, ţe demokracie buď je, anebo není, ale nemůţe být pouze na půl (2008: 182-

185), ale zároveň připouští, ţe i obecně nedemokratické, případně autoritářské reţimy, 

jako jsou například Malajsie a Singapur, mohou do svého fungování absorbovat určité 

liberálně demokratické prvky, které sice je sice vzdálí od krajního případu uzavřeného 

autoritarismu, ale přesto z nich neučiní demokracie. Ostatně i proliferace snah o 

konceptuální postihnutí produktů „třetí vlny“ demokratizace v posledních dvaceti letech 

naznačuje, ţe klasická teoretická trojčlenka demokracie – autoritářství – totalitarismus 

na deskripci všech typů politických reţimů současného světa přestala stačit. Ačkoli se 

tedy hybridní reţimy jako svébytná reţimní kategorie na půli cesty neudrţí, můţeme 

alespoň prozatímně, do doby neţ badatelské úsilí přijde s něčím lepším, některým tímto 

paradigmatem zastřešeným konceptům – především soutěţivému a volebnímu 

autoritářství – vyhradit místo sub-typu v rámci velké kategorie nedemokratických 

reţimů. Stejně tak nemusíme zcela zavrhovat pouţití samotného termínu hybridní 
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reţim, pokud ho budeme pojímat v širokém smyslu jako do značné míry volné označení 

reţimů na demokraticko-autoritářském pomezí či v jeho blízkosti. 

 

Na závěr je ještě nutno učinit jednu poměrně specifickou poznámku týkající se 

konceptů, jeţ tvořily výzkumný rámec komparativní části práce, zvláště pak 

soutěţivého autoritářství. Jak se totiţ ukázalo, jeho vymezení směrem k plnému 

autoritarismu je dosti nejasné. Navíc, coţ naznačuje i příklad Singapuru, Levitským a 

Wayem navrhované rozdělení autoritarismů pouze na soutěţivé a uzavřené se jeví jako 

problémové, neboť si jen obtíţně dokáţe poradit se zařazením krajních případů. Větší 

smysl se tedy zdá dávat Schedlerem navrhované rozdělení na soutěţivé a hegemonické 

volební a uzavřené autoritarismy. V takovém případě však vyvstane otázka, které se 

Andreas Schedler bohuţel v konkrétní rovině příliš nevěnuje, jakým způsobem tyto dva 

sub-typy volebního autoritářství jasně vymezit.  

Tato závěrečná poznámka rozhodně neusiluje o to zpochybnit teorii hybridních 

reţimů jako celek, jako spíše chce znovu přitáhnout pozornost k faktu, ţe celé 

paradigma si s sebou nese řadu dosud nevyřešených problémů. To však nic nemění na 

skutečnosti, a tato diplomová práce je toho snad příkladem, ţe přinejmenším některé 

z konceptů v něm obsaţených jsou s úspěchem pouţitelné pro analýzu současných 

nedemokratických politických reţimů, přičemţ mohou poskytnout i řadu podnětů pro 

studium reţimů demokratických, neboť i v těch se můţeme nezřídka kdy setkat 

s pokusy o v podstatě autoritářskou manipulaci. 
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Summary 

This graduate thesis comparatively analyzed key features of political systems of 

Malaysia and Singapore using the chosen concepts of hybrid regimes theory. In the first 

part, main conceptualizations of this theory were presented to be later critically 

assessed. What followed was a thorough comparative analysis of political systems of 

the countries in question using the concept of “chain of democratic choice” introduced 

by Andreas Schedler as a framework for analysis. Subsequently, operationalized 

concept of competitive authoritarianism by Steven Levitsky and Lucan Way was 

applied. The outcome of the analysis was the classification of Malaysia as competitive 

authoritarian while Singapore was classified as a case of hegemonic electoral 

authoritarian regime. As far as theory is concerned, this thesis argued that although 

hybrid regimes themselves cannot provide for a unique mid-range regime type, some 

concepts connected to the paradigm offer an appropriate tool for the study of 

nondemocratic regimes. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Singapur: automaticky obsazené parlamentní mandáty (tabulka)  

Rok Celkový počet 
mandátů 

Celkový počet 
kandidátů 

Autom. obsazené 
mandáty / % 

1988 81 156 11 (13,6 %) 
1991 81 126 41 (50,6 %) 
1997 83 122 47 (56,6 %) 
2001 84 114 55 (65,5 %) 
2006 84 131 37 (44 %) 

Zdroj: Singapore Elections 2010 

 

 

 

Příloha č. 2: Singapur: vysoká volební účast i vysoký podíl voličů, v jejichž 

obvodech se nehlasuje (tabulka) 

Rok Počet registrovaných 
voličů 

Podíl voličů, 
v jejichž obvodech 

se nehlasovalo 

Volební účast 

1988 1 669 013 13,1 % 94,7 % 
1991 1 692 384 49,9 % 95 % 
1997 1 881 011 59,3 % 95,9 % 
2001 2 036 923 66,8 % 94,6 % 
2006 2 159 721 43,4 % 94 % 

Zdroj: Singapore Elections 2010 
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Příloha č. 3: Singapur: Dlouhodobé znemožnění parlamentní reprezentace opozice 

v důsledku nespravedlivých volebních institucí (tabulka) 

Rok Podíl hlasů 
PAP 

Podíl 
mandátů 

PAP 

Podíl hlasů 
opozice 

Podíl 
mandátů 

opozice 

Disproporce 
(hlasy  -  

mandáty) 

1959 54,1 % 84,3 % 45,9 % 15,7 % 30,2 % 
1963 46,9 % 72,5 % 53,1 % 27,5 % 25,6 % 
1968 
(bojkot) 

86,7 % 100 % 13,3 % 0 % 13,3 % 

1972 70,4 % 100 % 29,6 % 0 % 29,6 % 
1976 74,1 % 100 % 25,9 % 0 % 25,9 % 
1980 77,0 % 100 % 22,3 % 0 % 22,3 % 
1984 64,8 % 97,5 % 35,2 % 2,6 % 32,6 % 
1988 63,2 % 98,6 % 36,8 % 1,2 % 35,6 % 
1991 61,0 % 95,7 % 39,0 % 4,9 % 34,1 % 
1997 65,0 % 97,6 % 35,0 % 2,4 % 32,6 % 
2001 75,3 % 97,6 % 24,7 % 2,4 % 22,3 % 
2006 66,6 % 97,6 % 33,4 % 2,4 % 31,0 % 

Zdroj: Singapore Elections 2010 

Pozn: Podíly jsou vypočítány z platných hlasů; podíl neplatných hlasů představoval 

mezi 2-3 % 

 

Příloha č. 4: Malajsie: Disproporční efekt volebního systému v dlouhodobém 

pohledu (tabulka) 

Rok Podíl hlasů 
vláda 

Podíl 
mandátů 

vláda 

Podíl hlasů 
opozice 

Podíl 
mandátů 

opozice 

Disproporce 
(hlasy  -  

mandáty) 

1959 57,7 % 71,2 % 48,3 % 28,9 % 13,5 % 
1964 58,5 % 85,6 % 41,5 % 14,4 % 27,1 % 
1969 49,3 % 59,0 % 50,7 % 34 % 9,3 % 
1974 60,7 % 87,7 % 39,3 % 12,3 % 27 % 
1978 57,2 % 84,4 % 42,8 % 15,6 % 27,2 % 
1982 60,5 % 85,7 % 39,5 % 14,3 % 25,2 % 
1986 55,8 % 83,2 % 41,5 % 16,4 % 27,4 % 
1990 53,4 % 70,5 % 46,6 % 29,5 % 17,1 % 
1995 65,2 % 84,3 % 34,8 % 15,6 % 19,1 % 
1999 56,5 % 76,7 % 43,5 % 23,3 % 20,2 % 
2004 63,9 % 90,4 % 36,1 % 9,6 % 26,5 % 
2008 52,2 % 62,6 % 47,8 % 36,9 % 10,4 % 

Zdroj: Wikipedia 2010, UNDI.INFO 2010 
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Příloha č. 5: Přehled narušení „řetězu demokratické volby v Singapuru a Malajsii 

(tabulka) 

 Singapur Malajsie 

1) Zplnomocnění   
- Vyhrazené pozice ANO NE 

- Vyhrazené domény ANO ANO 

2) Svobodná předvolební nabídka   
- Vyloučení opozice ANO ANO 

- Fragmentace opozice NE NE 

3) Svobodná předvolební poptávka   
- Omezování politických svobod ANO ANO 

- Nespravedlivé zvýhodňování ANO ANO 

4) Zahrnutí   
- Formální omezování volebního 

práva 

NE NE 

- Neformální omezování volebního 

práva 

NE Historicky ANO 

5) Nezastupitelnost   
- Vydírání či trestání voličů ANO ANO 

- Kupování hlasů NE ANO 

6) Integrita   
- Volební manipulace a podvody NE Částečně 

- Nespravedlivé volební instituce ANO ANO 

7) Nezvratitelnost   
- Kontrola mimovolebními aktéry NE NE 

- Zvrácení demokratického 

procesu 

NE Historicky 
částečně 
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Téma práce 

 Kdyţ vyprchalo všeobecné nadšení z počtu zemí, kterým huntingtonovská třetí 

demokratizační vlna měla přinést demokratické zřízení, ukázalo se, ţe mnoho nejen 

z těchto nově demokratizovaných zemí se ve skutečnosti od svých západních vzorů 

v různých ohledech odlišuje. Pro označení těch politických systémů, v nichţ můţeme 

souběţně nalézt jak demokratické, tak autoritářské prvky, se vţilo obecné označení 

hybridní reţimy. To však jen ukazuje na řadu nejasností, které kolem nich panují. Ty 

jsou do značné míry způsobené také tím, ţe neexistuje ţádná všeobecně akceptovaná 

definice toho, co vlastně znamená dnes všudypřítomné slovo demokracie. Různé 

definice tohoto pojmu sahají od těch nejuţších zaměřujících se pouze na procedurální 

stránku věci, aţ po ty nejširší. Situaci také komplikuje silný normativní aspekt, který je 

s pojmem demokracie spojen.  

 O systematickou analýzu těchto tzv. hybridních reţimů se pokoušela jiţ řada 

autorů, jejichţ práce přinesla mnoho zajímavých a do různé míry obecně platných 

konceptů, které bychom mohli zjednodušeně označit za „demokracie s přívlastky.“ Na 

tomto místě stojí mezi jinými za zmínění např. Fareed Zakaria a jeho dichotomie 

„liberální“ x „neliberální demokracie“, (Zakaria 1997) Wolfgang Merkel a koncepce 

defektní demokracie (Merkel 2004), Larry Diamond hovořící o „elektorátní 

demokracii“ či „pseudodemokracii“ (Diamond 2002), Andreas Schedler, Steven 

Levitsky a Lucan A. Way analyzující „elektorátní“ a naopak „soutěţivé autoritářství“ 

(Schedler 2002, Levitsky, Way 2002), Guillermo O‟Donnel a jeho koncept „delegativní 

demokracie“ (O‟Donnel 1994) či Phillipe Schmitter rozlišující dictablandu a 

demokraturu. 

 Jiná skupina autorů svou pozornost zaměřila na konkrétní studium zemí a 

z jejich případových studií téţ vzešla řada interesantních přívlastků, které připojili 

k jednotlivým demokraciím. Vedle jiţ výše zmíněných se můţeme setkat například 

s pojmy quasi-demokracie, semi-demokracie, omezená demokracie, uzavřená 

demokracie, demokracie asijského stylu, autoritářský populismus či měkký autoritářský 

reţim. Z pouhého pojmového výčtu je tak zjevné, ţe konceptuální pozadí tzv. 

hybridních reţimů je značně nepřehledné. 



 

 

 První ambicí diplomové práce by tedy mělo být, přehledně českému prostředí 

zpřístupnit teoretickou debatu, která se tohoto tématu v soudobé politické vědě vede, a 

zároveň ji podrobit kritickému zhodnocení.  

 

 To by mělo poskytnout dobrý odrazový můstek pro druhou část práce, která na 

základě podrobného prozkoumání relevantní literatury provede srovnávací analýzu 

politických systémů Malajsii a Singapuru a to právě prizmatem teorie hybridních 

reţimů, resp. vybraných konceptů.  

 Zkoumané případy Malajsie a Singapuru nebyly vybrány jen s ohledem na 

autorův dlouhodobý zájem o oblast Jihovýchodní Asie. (viz Holík 2008) Na rozdíl od 

řady zemí jiţ zmiňované tzv. třetí vlny, se jedná o státy, jejichţ politické systémy 

víceméně stabilně fungují jiţ od své geneze v letech padesátých resp. šedesátých. Toto 

fungování se přitom jiţ od počátku neodvíjí podle plně demokratických pravidel. Jedná 

se naopak o jedny z nejstarších a nejstabilnějších hybridních reţimů současnosti, coţ 

jejich analýzu do jisté míry usnadňuje a zároveň činí zajímavou. Dlouhá doba jejich 

trvání totiţ poukazuje na to, ţe hybridní reţimy nejsou pouhým pomíjivým fenoménem, 

odbočkou na klikaté cestě k demokracii.  

 Obě země mají také některé společné a některé rozdílné rysy. Spojuje je 

společná koloniální historie, nezanedbatelný vliv Velké Británie a významná 

ekonomická provázanost. Po dva roky byly také součástí společného státu, jehoţ rozpad 

však nezapříčinilo ani tak to, ţe by se jednotlivé politické reprezentace rozcházely 

v názoru na praktické fungování politického systému jako spíše v otázce, kdo bude 

skutečně drţet moc. Co do etnického, náboţenského sloţení a kulturních otázek se však 

obě země rozcházejí. Zatímco Singapur je dominantně čínský a náboţenství v něm 

nehraje takovou roli, Malajsie je státem, kde rozhodující roli hrají Malajci vyznávající 

sunitský islám, ačkoli zaujímají jen něco málo přes polovinu malajsijské populace.  

 Tím, co je pro nás nejzajímavějším, je však skutečnost, ţe přestoţe se v obou 

případech jedná o hybridní reţimy, jejich praktické fungování se v mnoha ohledech liší. 

To dokládá i skutečnost, ţe Larry Diamond v roce 2002 klasifikoval Singapur jako 

„hegemonický elektorátní autoritářský reţim“ zatímco Malajsii jako „soutěţivý 

autoritářský reţim.“ (Diamond 2002: 30) Právě tyto rozdílné rysy budou předmětem 

srovnávací analýzy, která bude obsahem druhé části diplomové práce.  



 

 

Relevance výzkumu 

 Téma hybridních reţimů je významné uţ jenom tím, ţe počet zemí, v nichţ 

demokracie existuje v určité hybridní či defektní podobě (Merkel), výrazně převyšuje 

počet skutečně demokratických zemí. České prostředí tuto otázku dosud trochu 

opomíjelo, snad s výjimkou dvojice prací od Stanislava Balíka a Jana Holzera (Balík, 

Holzer 2006 a 2007) či jedné stručné přehledové kapitoly (Kopeček, Hloušek 2003). 

 Z obou zkoumaných politických systémů u nás přilákal větší, byť stále 

limitovanou pozornost Singapur. Zmínit musíme texty Michala Kubáta (Kubát 1998 a 

2007) a Mateje Kuriana (Kurian 2006). Oběma zemím potom byla věnována kapitola 

v publikaci Commonwealth, politické systémy z roku 2007 (Ţeníšek, Šanc 2007) či 

několik článků v populárně-naučných časopisech (Němečková 2004, Holík 2009). 

Zvláště politický systém Malajsie tak v českém prostředí zůstává určitou badatelskou 

výzvou. 

Metodologie, výzkumné otázky a hypotézy 

 Předmětem výzkumu bude obecně řečeno problematika teorie hybridních 

reţimů. První část práce se bude tímto tématem zabývat z teoretického hlediska. 

Předmětem druhé části práce potom bude zmíněným teoretickým rámcem zaštítěná 

srovnávací analýza dvou případů hybridních reţimů a to Malajsie a Singapuru. 

 

Hlavní výzkumná otázka:  

 Poskytují dostupné koncepty teorie hybridních reţimů adekvátní prostředek 

k pochopení fungování politických systémů Malajsie a Singapuru? 

K teoretické části práce se vztahuje dílčí výzkumná otázka č. 1 

 Je moţné některé konceptualizace hybridních reţimů označit za obecně lepší neţ 

jiné? 

Hypotéza č. 1 

 Obecně pravděpodobně nikoliv, neboť jedny slouţí lépe pro studium určitých 

zemí, zatímco jiné pro studium zemí jiných.  

Dílčí výzkumná otázka č. 2 

 Jak je moţné zkoumané země klasifikovat? 

Hypotéza č. 2 



 

 

 Jako nejvhodnější se hodí jejich klasifikace tak, jak ji provedl Larry Diamond, 

tedy na soutěţivý autoritářský reţim resp. na hegemonicko-elektorátní autoritářský 

reţim. 

Dílčí výzkumná otázka č. 3 

 Jaké jsou shodné rysy a jaké jsou odlišnosti obou zkoumaných případů? 

Hypotéza č. 3 

 Jak vyplývá z příslušné klasifikace, obě země se odlišují hlavně v tom, do jaké 

míry je institucionálně i jinak umoţněno fungovat opozici. 

 Dílčí výzkumná otázka č. 4  

 Jaký je ve zkoumaných případech vztah mezi hybridností reţimu a etnickým 

sloţení, náboţenstvím a kulturou?  

Hypotéza č. 4 

 Etnické sloţení a náboţenství nehraje ţádnou zásadní roli, jisté kulturní vlivy 

(„asijské hodnoty“) však mají vliv minimálně v legitimační rovině.  

Předběžná struktura práce 

1) Shrnutí teorie hybridní reţimů 

2) Politický systém Malajsie 

3) Politický systém Singapuru 

4) Srovnávací analýza 

5) Závěr 

 

Přínos práce 

 Výstupem diplomové práce bude zaprvé přehledné kritické zhodnocení 

dosavadních teoretických konceptů zabývajících se nanejvýš aktuální problematikou 

tzv. hybridních reţimů; zadruhé potom na teorii hybridních reţimů zaloţená srovnávací 

analýza politických systémů Malajsie a Singapuru. Obě věci se zdají být přínosné uţ jen 

z toho důvodu, ţe těmto tématům nebyla v českém prostředí věnována dostatečná 

pozornost.  

 

 

 

 

 



 

 

Předběžný seznam literatury 

Teorie hybridních režimů 

Balík, S., Holzer J. (2006). Debata o hybridních reţimech. Stručná rekapitulace pokusu 

o paradigmatickou změnu. Politologická revue, roč. 12, č. 2, s. 5-29. 

Balík, S., Holzer J. (2007). Postkomunistické nedemokratické režimy. studie 

k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase, Brno: CDK. 

Balík, S., Kubát, M. (2004). Teorie a praxe autoritativních a totalitních režimů. Praha: 

Dokořán. 

Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Oppositon, New Haven: Yale University 

Press. 

Diamond, L. (2002). Thinking About Hybrid Regimes. Journal of Democracy, Vol. 13, 

No. 2, pp. 21-35. 

Diamond, L. (2008). The Spirit of Democracy. The Struggle to Build Free Societies 

Throughout the World. New York: Holt Paperbacks.  

Hloušek, V, Kopeček, L. (2003). Hybridní demokracie in Hloušek, V, Kopeček, L. 

(eds.) Demokracie. Teorie modely, osobnosti, podmínky, nepřátele a perspektivy 

demokracie, Brno: IIPS, s 285-296.  

 

Karatnycky, A. (1999) The Decline of Illiberal Democracy. Journal of Democracy. Vol. 

10, No. 1, pp. 112-125. 

Levitsky, S., Way, L. A. The Rise of Competitive Authoritarianism. Journal of 

Democracy. Vol. 13, No. 2, pp. 51-65. 

Merkel, W, Croissant, A. (2004). Conclusion: Good and Defective Democracies. 

Democratization, Vol. 11, No. 5, pp. 199-213. 

Merkel, W. (2004). Embedded and Defective Democracies. Democratization. Vol. 11, 

No. 5, pp. 33-58. 

O‟Donnel, G. (1994) Delegative Democracy. Journal of Democracy. Vol. 5, No. 1, pp. 

55-69.  



 

 

Sartori, G. (1987) The Theory of Democracy Revisited. Part One: The Contemporary 

Debate, Chatham: Chatham House. 

Sartori, G. (1987) The Theory of Democracy Revisited. Part Two: The Classical Issues, 

Chatham: Chatham House. 

Schedler, A. (2002) The Menu of Manipulation. Journal of Democracy. Vol. 13, No. 2, 

pp. 36-50. 

Schmitter, P. C., Karl, T. L. (1992) What Democracy Is... and Is Not. Journal of 

Democracy, Vol. 2, No. 3. 

Schumpeter, J. (2004) Kapitalismus, Socialismus a Demokracie. Brno: CDK. 

Zakaria, F. (1997) The Rise of Illiberal Democracy, Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6. 

Zakaria, F. (2004) Budoucnost svobody, Praha: Academia.  

Malajsie 

Case, W. (1993). Semi-Democracy in Malaysia: Withstanding the Pressures for Regime 

Change. Pacific Affairs, Vol. 66, No. 2, pp. 183-205. 

Case, W. (2004). New Uncertainties for an Old Pseudo-Democracy: The Case of 

Malaysia. Comparative Politics, Vol. 37, No. 1, pp. 83-104. 

Case, W. (2008). Malaysia in 2007: High Corruption and low Opposition. Asian Survey, 

Vol. 48, Iss. 1, pp. 47-54. 

Derichs, C. (2007) Malaysia in 2006: An Old Tiger Roars. Asian Survey, Vol. 47, Iss. 1, 

pp. 148–154. 

Grace, J. Malaysia: Malapportioned Districts and Over-Representation of Rural 

Communities, http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdy/bdy_my, oveřeno k 15. 6. 

2009.  

Haji A., Z. (ed.). (2000). Trends in Malaysia: Election Assessment, Singapore: Institute 

of Souteast Asian Studies. 

Haji, A. Z. (ed.). (1987). Government and Politics of Malaysia. Singapore: Oxford 

University Press. 

Harding, A. J. (1996). Law, Government and the Constitution in Malaysia. The Hague: 

Kulwer Law International. 

http://aceproject.org/ace-en/topics/bd/bdy/bdy_my


 

 

Harper, T. N. (2001). The End of Empire and the Making of Malaya. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Holík, J. (2008). Merdeka. Dekolonizace a vznik moderní Malajsie. Bakalářská práce, 

IPS FSV UK, Praha. 

Holík, J. (2009). Malajsie na prahu první výměny vlády? Mezinárodní politika, roč. 33, 

č. 1, s. 37-39. 

Christie, C. J. (1998). Southeast Asia in the twentieth century. A reader, London : I.B. 

Tauris. 

Miller, J. H. (2008). Modern East Asia. An Introductory history, Armonk: M. E. Sharpe. 

Pepinsky, T., B. (2007). Malaysia: Turnover without change. The Journal of 

Democracy, Vol. 18, No. 1, pp. 113-128. 

Slater, D. (2003). Iron Cage in an Iron Fist: Authoritarian Institutions and the 

Personalization of Power in Malaysia. Comparative Politics, Vol. 36, No. 1 pp. 81-101. 

Singapur 

Bell, D. A. (1997). A Communitarian Critique of Authoritarianism: The Case of 

Singapore. Political Theory, Vol. 25, No. 1, pp. 6-32. 

Beng-Huat, Ch. (1997). Communitarian Ideology and Democracy in Singapure. New 

York: Routledge. 

Bradley, P. C. (1965). Leftist Fissures in Singapure Politics. The Western Political 

Quaterly, Vol. 18, No. 2, pp. 292-308. 

Ho, Khai, Leong (2000). Citizen Participation and Policy Making in Singapore: 

Conditions and Predicament. Asian Survey, Vol. 40, No. 3, pp. 436-455. 

Chan Heng Chee (1976). The Role of Parliamentary Politicians in Singapore. 

Legislative Studies Quaterly, Vol. I, No. 3, pp. 423-441. 

Chang, D. W. (1968). Nation-Building in Singapure. Asian Survey, Vol. 8, No. 9, pp. 

761-773. 

Chew M. (1994). Human Rights in Singapure: Perceptions and Problems. Asian Survey. 

Vol. 34, No. ll, pp. 933-948. 



 

 

Kubát, M. (2007). Vládnutí a opozice v Singapuru: Jaký režim? Politologická revue, 

roč. 13, č. 2, s. 91-106. 

Kubát, M.. (1998). Politický režim Singapurské republiky. Mezinárodní vztahy, roč. 33, 

č. 3, s. 55-65. 

Kurian, M. (2006). Politický režim Singapuru. Bakalářská práce, Katedra politologie 

FSS MU, Brno. 

Mauzy, D. K. - Milne, R S. (2002). Singapore Politics: Under the People's Action 

Party. New York: Routledge. 

Means, G., P. (1998). Soft Authoritarianism in Malaysia and Singapore. In: Diamond, 

L., Plattner, M. F. (eds) Democracy in East Asia. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, pp. 96-112. 

Mutalib, H. (2004). Parties And Politics: A Study Of Opposition Parties And The PAP 

ln Singapore. Singapure: Times Academie Press. 

Neměčková, T. (2004) Singapur: role autoritativního reţimu. Mezinárodní politika, roč. 

28, č. 8, s. 22-24. 

Roy, D. (1994). Singapore, China, and the "Soft Authoritarian" Challenge. Asian 

Survey, Vol. 34, No. 3, pp. 231-242. 

Tae Yul Nam (1969/1970). Singapore's One-Party System: Its Relationship to 

Democracy and Political Stability. Pacific Affairs, Vol. 42, No. 4, pp. 465-480. 

 


