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Anotace 

 

Diplomová práce „Nedemokratické režimy a jejich transformace ve východní Asii: Taiwan, 

Jižní Korea a Jižní Vietnam“ pojednává o vzniku států, nedemokratických režimech, 

přechodech k demokracii a konsolidacích demokratických systémů ve třech asijských zemích 

ve snaze najít co možná nejkomplexnější vysvětlení jejich rozvoje. Těžiště práce spočívá ve 

vlastní analýze a komparaci zkoumaných režimů, popsání jejich vývoje i vývoje jednotlivých 

komponent politického systému: vztahů mezi relevantními politickými aktéry, vztahů mezi 

režimem a prostředím, způsobů legitimizace režimu a získávání veřejné podpory. Převážně 

empirický charakter studie umožní nabýt solidního základu pro ověření hypotézy 

ekonomického rozvoje jakožto podmínky demokracie. 

 

Annotation 

 

Diploma thesis „The Non-Democratic Regimes and Their Transformation in East Asia: 

Taiwan, South Korea and South Vietnam“ deals with states formation, non-democratic 

regimes, transitions to democracy and consolidation of democratic systems in three Asian 

countries in an effort to find the most complex explanation of their development. The main 

focus of the study lies in its own analysis and comparison of the surveyed regimes, 

description of their development as well as the development of particular components of the 

political system: relations among relevant political actors, relations between regime and its 

environment, ways of gaining legitimacy and public support. Prevalently empirical character 

of the study enables obtaining a solid ground for verification of the hypothesis of economic 

development as requisite for democracy.  
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1. Úvod 

 

V souvislosti s koncem druhé světové války a následnou bipolární podobou mezinárodního 

systému ale vznikly ve východní Asii státy hlásící se k demokracii, jejichž bezpečnostním 

garantem a nejvýznamnějším spojencem byly Spojené státy americké. V režimech na 

Taiwanu 1 , v Jižní Koreji a Jižním Vietnamu sice probíhaly volby a byl povolen limitovaný 

pluralismus, přesto nešlo o liberální demokracie západního střihu, ale o autoritářské režimy 

s pragmatickou demokratickou fasádou, která měla jejich vůdce legitimizovat v očích USA. 

Tyto asijské nedemokratické státy, které vznikly jako odpověď na vtrhnutí ideologie 

komunismu do asijského světa, nepřetržitě čelily nepřátelství a možnému vojenskému 

napadení ze strany svých komunistických sousedů (Číny, Severní Koreje, Severního 

Vietnamu atd.), takže legitimizovaly svou existenci bojem proti vnějšímu nepříteli, 

nacionalismem a v pozdější fázi i svými ekonomickými úspěchy, které se dle politologických 

příruček měly stát i hlavním důvodem jejich pádu (např. Diamond, 2008, s. 231). Socio-

ekonomické charakteristiky ale byly vysoké už v rámci autoritářských režimů v 70. a 80. 

letech, přesto v těchto zemích k žádným výraznějším změnám nedocházelo. Přestože jsou 

tranzice těchto zemí vysvětlovány dle přepracovaných Huntingtonových modelů ze 70. let 

(Huntington and Nelson, 1976), sám Huntington v roce 1991 přiznal, že hospodářský rozvoj 

země o její demokratizaci nerozhoduje. „Je nepochybné, že hospodářské faktory mají na 

demokratizaci významný vliv, ale není tomu tak, že by o ní přímo rozhodovaly. Mezi úrovní 

hospodářského rozvoje a demokracií existuje sice všeobecný vztah, ale žádná úroveň 

hospodářského rozvoje, ani jeho struktura není sama o sobě k tomu, aby proběhla 

demokratizace, ani nutná, ani postačující“  (Huntington, 2008, s. 65). Strmý hospodářský růst 

navíc ke změnám nepotřebovaly okolní asijské státy jako Mongolsko, Kambodža, Thajsko 

nebo Indonésie, které se demokratizovaly v průběhu 90. let. Opoždění změn měly mít na 

svědomí konfucianismus a asijské hodnoty, které měly pomáhat politickým elitám upevňovat 

moc v rámci autoritářských režimů i demokracií. Tyto hodnoty totiž mají nadřazovat rodinu a 

komunitu nad jedince, disciplínu a hierarchii nad svobodu a rovnost a konsenzus s harmonií 

nad rozmanitost a konflikty (Shin, 2008, s. 3). Spolupůsobením těchto hodnot a zavedením 

demokratického systému pak mělo dojít k vytvoření specifických hybridních režimů 

nazývaných asijská demokracie, které byly zavedeny v Singapuru pod premiérem Lee Kuan 

                                                 
1 Ve své práci používám pro ostrov namísto českého přepisu Tchaj-wan mezinárodní přepis Taiwan, který sice 
nepoužívají na svých webových prezentacích Taipeiská hospodářská a kulturní kancelář v Praze a často ani 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, ale kloní sek němu značná část českých sinologů a politologů. 
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Yewem a v Malajsii za Mahathira Mohamada. Tento model byl obhajován jako alternativa 

proti západním liberálním demokraciím, jenž jsou postaveny na individualismu a pluralismu 

(Zakaria, 1994, s. 26-29). Cílem této práce tak bude prozkoumat, zda a případně jak 

ekonomický rozvoj pomohl asijským státům k zahájení demokratizace, jaké další faktory 

měly na tento proces vliv a zda se dají dnešní Taiwan a Jižní Korea označit za konsolidované 

demokracie. K ověření této hypotézy bude zapotřebí podrobnější analýzy nastolení a 

fungování předchozích nedemokratických režimů, čemuž budou věnovány kapitoly 3, 4 a 5.  

V kapitole 6 se pak budeme snažit shrnout faktory, které vzhledem k zahájení přechodu 

považujeme za nejdůležitější, a kapitola 7 se okusí rozebrat institucionální nastavení 

asijských států, jež hlavně v 90. letech prošla mnohými transformacemi. 
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2. Teoretické zakotvení práce 

 

a) Teorie modernizace a předpoklady demokracie 

b) Teorie nedemokratických režimů 

c) Teorie přechodů k demokracii 

 

2.1 Teorie modernizace a předpoklady demokracie 

 

Empiricky prověřit myšlenku, že rozvinuté průmyslové národy mají tendenci vykazovat 

větší míru demokratické stability, se pokoušel i slavný sociolog Seymour Martin Lipset ve 

svém nejslavnějším díle Political Man  z roku 1960. V jeho pojetí má urbanizace vést ke 

specifické městské kultuře a likvidaci venkovské identity, což vyústí v růst vzdělání a vznik 

silné střední třídy, která je nositelem demokracie (Dvořáková a Kunc, 1994, s. 14). Důležité 

jsou pro něj i fázování jednotlivých kroků, aby nedošlo k ohrožení dominantní konzervativní 

síly či pozdnímu zapojení lidových skupin (dělnictva), a homogenita společnosti, protože 

rozdělená společnost může vést k oligarchii (vládě vyšší třídy jako v Latinské Americe, 

Španělsku, Portugalsku či Thajsku) nebo diktatuře (vládě nižší třídy v komunistických 

státech nebo v Perónově Argentině). Lipset ale nepopírá ani důležitost sekulární politické 

kultury a politických institucí, které jsou nutné k vyřešení politických konfliktů, nalezení 

kompromisu a udržení legitimity (Lipset, 1960, s. 439). 

 

Vysvětlit sociální předpoklady diktatur a demokracií se jako jeden z prvních pokusil britský 

historik Barrington Moore, jehož kniha Social Origins of Democracy and Dictarship 

z roku 1966 porovnávala vývoj v USA, Velké Británii, Francii, Číně, Japonsku, Indii a 

Německu. Díky komparaci těchto zemí v průběhu několika staletí dokázal odlišit tři 

dominantní cesty vývoje moderní společnosti na základě tří klíčových prvků -  

komercionalizace zemědělství, vzniku buržoazie a nutnosti revolučního násilného zlomu 

s minulostí (Moore, 1977, s. 413-484). Vedle formující se buržoazie Moore sledoval i 

chování rolnické vrstvy a skupiny vlastníků půdy v průběhu kritických fází jejich vývoje, 

jejichž vyústění může vest buďto k demokracii (skrze revoluce a války v USA, Anglii či 

Francii), k fašismu (koalice vyšších vrstev v Japonsku a Německu) nebo ke komunismu 

(pozdější revoluce rolníků v Rusku a Číně). Jeho kauzální model vývoje moderních 

společností, který ale nelze aplikovat například na malé evropské státy, dokázal i přes četné 
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výtky kvůli dominantní roli buržoazie a nestejnosti pozorovaných jevů vysvětlit různé cesty 

vývoje států (Šubrt, 2007, s. 305-308). 

 

Pro naše účely se ale nejvíce hodí modely dvojice autorů Samuel P. Huntington s Joan M. 

Nelson (1976, s. 21-25) pro modernizující se země, které vypracovali v knize No Easy 

Choice. Tito badatelé na příkladu Latinské Ameriky v 60. a 70. letech 20. století, kde se 

střídaly vlády bezohledných diktátorů s neodbornými populisty, vybudovali modely založené 

na participaci různých tříd. Ekonomický rozvoj dle nich vede k nárůstu nerovností, z čehož 

vedou dvě cesty. V buržoazním modelu dojde k participaci střední vrstvy, nerovnosti se ale 

zvyšují dál, takže moc chtějí i nižší vrstvy, čímž se systém dostane do druhé fáze. Jinou 

cestou je autokratický model, kde dojde k zastavení pokroku, střední vrstva nemá vliv a 

nedojde k pozemkové reformě. Sytém je ale neudržitelný a dostává se na úroveň buržoazního 

modelu, ze kterého ve druhé fázi vedou další dva modely rozvoje. V jejich technokratickém 

modelu začne autoritářský stát s nízkou participací občanů podporovat ekonomický rozvoj, 

který do společnosti přinese ekonomickou nerovnost a zvýší sociální napětí. Aby se režim 

s novou situací vypořádal, dojde k dalšímu omezení participace (de facto se opíše kruh) nebo 

nespokojenost dostoupí svého vrcholu a dojde k explozi participace ústící v revoluci. Naproti 

tomu v populistickém modelu (obr. 1) je zprvu nainstalován demokratický režim, který 

vtáhne masy do politiky a díky redistribuci se zvýši sociální rovnost. Režim ale není schopen 

investovat do ekonomiky, což vede k nízké stabilitě. Řešením je imploze participace nebo 

přechod k technokratickému modelu, zpravidla za účasti armády. Ostatně podle Huntingtona 

jsou ekonomický, sociální a kulturní rozvoj a politická stabilita dva na sobě nezávislé cíle a 

pokrok v jednom směru neznamená nutně pokrok v druhém. 2 Jako řešení zemím, které 

nedávno získaly nezávislost, tak doporučoval nedávno zesnulý americký politolog výstavbu 

nových institucionálních systémů, především politických stran (strany) umožňujícím 

socializaci občanů zabraňujících sporům kvůli majetku (Říchová, 2006, s. 262-275). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Tento názor Huntington vyjádřil už v článku Political Development and Political Decay z roku 1965 a v díle 
Political Order in Changing Societies vydaném v roce 1968. 
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2.2 Teorie nedemokratických režimů 

 

Autorem zřejmě nejpoužívanější typologie nedemokratických režimů je politolog Juan J. 

Linz, který na příkladu Španělska obohatil politickou vědu o tzv. autoritářské režimy, 3 do 

kterých zařadil většinu režimů do té doby vnímaných jako totalitní. Autoritářství se dle něho 

vyznačuje omezeným a neodpovědným politickým pluralismem, absencí vypracované a 

vedoucí ideologie, místo níž existuje tzv. odlišující mentalita, absencí intenzivní nebo 

extenzivní politické mobilizace (krom některých fází), ve kterém vůdce nebo malá skupina 

vykonává moc v rámci špatně definovaných, ale v zásadě velmi odhadnutelných limitech 

(Linz, 2000, s. 161-165). Linz ale činí rozdíly i mezi autoritářskými režimy, které dělí do 

sedmi kategorií: byrokraticko-militaristického autoritářského režimu, organicko-etatistického 

autoritářského režimu, mobilizačního autoritářského režimu v postdemokratických zemích, 

mobilizačního autoritářského režimu v nově nezávislých zemích, Rasové a etnické 

demokracie, defektního a předtotalitního autoritářského režimu a posttotalitního 

autoritářského režimu, který později vyčlenil jako samostatný typ. Vedle autoritářských 

režimů Linz zachoval režimy totalitní a demokratické, ke kterým později jakožto k hlavním 

kategoriím přidal již zmíněné režimy posttotalitní 4 a také sultanistické, ve kterých vůdce 

užívá takřka neomezenou a arbitrární moc, která není vázaná zákony či ideologií. 5 

 

Zcela jinou logiku sledoval při typologizaci autoritářských režimů Samuel P. Huntington, 

který nedemokratické režimy, které se demokratizovaly v rámci třetí vlny, dělil podle toho, 

kdo v nich vládne a jak snadno či nesnadno se od nich přechází či spíše odchází (Huntington, 

2008, s. 112). 6 

 

a) Systémy jedné strany, mezi něž patřily komunistické státy, Mexiko nebo právě Taiwan, 

vznikaly buď revolucí nebo zásahem Sovětského svazu. V těchto režimech si strana vytvořila 

mocenský monopol, vytvářela složitou síť institucí a svou vládu často ospravedlňovala 

                                                 
3 Ve své práci jsem se rozhodl držet zavedeného termínu autoritářský namísto režimu autoritativního, protože i 
přes lingvistické problémy souhlasím s tím, že s pojmem autorita se setkáváme ve všech státech (na což 
poukazoval už Max Weber), tudíž pojem autoritativní režim (stát) by nám o charakteru režimu nic neřekl. 
4 Viz. Linz, Juan J. and Stepan, Alfred. Problems of democratic transition and consolidation : Southern Europe, 
South America, and Post-Communist Europe. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1996. 479 s. ISBN 
0-8018-5157-2 (váz.). ISBN 0-8018-5158-0 (brož.). 
5 Viz. Chehabi, H. E. and Linz, Juan J. Sultanistic regimes. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1998. 
ix, 284 s. ISBN 0-8018-5693-0 (váz.). ISBN 0-8018-5694-9 (brož.). 
6 S touto tříčlennou typologií Huntington pracoval i v článku How Countries Democratize, který vyšel na 
přelomu let 1991 a 1992 v časopise Political Science Quarterly (vol. 106, no. 4, p. 579-616). 
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ideologií. Ve své zmodernizované podobě pak je strana schopná vyhrát i svobodné volby 

(případy Taiwanu, Maďarska nebo Litvy). 

b) Vojenské režimy vznikaly zpravidla státními převraty, při nichž byla odstraněna 

demokratická či civilní vláda a moc se chopila armáda. Ta vládla buď kolektivně jako junta 

nebo se v nejvyšších pozicích střídali vedoucí generálové. Největší zkušenost s těmito režimy 

má oblast Latinské a střední Ameriky, objevily se ale i v Řecku, Turecku, Pákistánu, Nigérii, 

Barmě (Myanmaru) či v Jižní Koreji, kde se režim blížil byrokraticko-militaristickému 

modelu. 

c) Personální diktatury představují nejpočetnější skupinu, ve které vládne jedinec, jenž je 

zdrojem veškeré autority. Ostatní lidé odvozují svojí moc od toho, v jakém jsou vztahu 

s vládcem, jaký k němu mají vztah nebo jaké podpory se jim od něho dostává. Tyto režimy 

se objevily v Portugalsku za Salazara a Caetana, ve Španělsku za Franka, v Chile za vlády 

Pinocheta, na Filipínách za Marcose, v Indii v době vlády Indíry Gándhíové, v Rumunsku za 

Nicolae Ceaucesca nebo v Moiově Keni. Tyto režimy vznikají jak exekutivními převraty, tak 

i převraty vojenskými (v případě Španělska občanskou válkou) nebo se vyvinuly z jiných 

typů režimů (Rumunsko, Chile). V případě Marcose nebo Ceaucesca, stejně jako v režimech 

Somozy, Duvaliera, Mobutua nebo íránského šáha, se personalistické režimy vyvinuly až 

v sultanistické režimy, které jako první definoval Max Weber a jejichž nejznámější 

klasifikaci provedl Juan J. Linz s H. E. Chehabim. Sultanismus funguje na základě vztahu 

mezi patrony a klienty, nepotismu, bratříčkování a korupce (Huntington, 2008, s. 112-113). 

 

S regionálním typem autoritářského režimu přišel japonský ekonom Kenichi Ohno, který 

zavádí typ režimu nazvaný authoritarian developmentalism (obr. 2), jenž se vyznačuje 

silným a ekonomicky vzdělaným vůdcem, a ve kterém je ekonomický rozvoj postaven jako 

národní cíl, ideologie či až posedlost. Vůdci ve vytváření a provádění politiky pomáhá úzká 

technokratická elita a politická legitimita je čerpána z úspěšného rozvoje. V těchto režimech 

je klíčová úloha vůdce (zpravidla prezidenta nebo ministerského předsedy), pro kterého sice 

není klíčové mít doktorát z ekonomie nebo manažerský titul MBA, přesto by měl být 

schopen obklopit se schopnými lidmi a provádět politiku cílenou na rozvoj (Ohno, 2008, s. 

47). 
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V originálním pojetí A. Suehira 7 k těmto případům náležela i Marcosova vláda na 

Filipínách, ta ale nebyla schopna nastartovat ekonomický růst. Z přiloženého schématu je 

patrné, že ne všechny země ve východní Asii tento režim zavedly. Pokud ho ale zavedly, byl 

autoritářský režim schopný nastartovat jejich ekonomiku na vyšší úroveň (to se ale povedlo i 

Hong Kongu). Režim zpravidla trvá 20-30 let, pokud nepočítáme Singapur, který si tyto 

charakteristiky dosud podržel, i když dosáhl na velice vysokou úroveň příjmů obyvatelstva. 

Východoasijský authoritarian developmentalism navíc často ohrožovaly jiné státy a chaos se 

objevoval i ve vnitřní politice, kterou ovlivňovaly etnické nepokoje. V mnoha případech tak 

neefektivní vládu nahradila armáda, která provedla státní převrat s cílem uklidnit situaci 

v zemi. V těchto režimech byly potlačeny svoboda projevu a tisku, nekonaly se svobodné či  

kompetitivní volby a pravomoci parlamentu byly omezeny nebo zrušeny. Z těchto důvodu 

byly tyto režimy kritizovány ze strany západu, přestože vlády měly často podporu svých 

společnosti, protože jim zajistily národní bezpečnost, vyšší příjmy a pracovní místa. 

 

2.3 Teorie přechodů k demokracii 

 

Jednu z prvních snah sestavit obsáhlý přehled procesů ukončení nedemokratických režimů 

provedl v 80. letech ve sborníku Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for 

Democracy americký politolog Alfred C. Stepan, který na základě získaných empirických 

poznatků z celého světa představil osm typů ukončení nedemokratických režimů.  

 

1. vnitřní restaurace po dobytí zvnějšku (Belgie, Norsko, Dánsko, Nizozemsko) 

2. vnitřní přeformulování (Řecko, Francie) 

3. zvnějšku monitorované nastolení (Německo, Japonsko, případně i Itálie) 

4. redemokratizace zahájená zevnitř autoritářských režimů (Španělsko, Maďarsko) 

5. ukončení režimu tlakem společnosti (Československo, Polsko, Ukrajina) 

6. pakt mezi politickými stranami (Keňa) 

7. organizovaná násilná revolta koordinovaná reformistickými stranami (silami) 

8. revoluční válka vedená marxisty (Kuba, Kolumbie) 

 

První tři typy, jenž jsou výrazně spojeny s ukončením druhé světové války a dobytím 

určitého území, jsou výrazně spojeny s vnějšími tlaky, zpravidla demokratizační iniciativou 

                                                 
7 Suehiro, A. Catch-up gata Kogyoka ron [Catch-up Type Industrialization]. Nagoya: Nagoya University Press, 
2000. (In Japanese). 
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USA, zatímco ve čtvrtém typu hrají rozhodující roli představitelé předchozího režimu a ve 

zbylých čtyřech případech dochází k transformaci pod vlivem opozičních sil (Říchová, 2006, 

s. 242-243). Zatímco Stepan se soustředil na způsob ukončení režimu, v pozdějších pracích 

začala hrát mnohem důležitější otázku než objektivní determinace úloha aktérů, tedy zda je 

demokratizace otevřena zevnitř starého režimu, nebo zda je otevřena opozicí mimo tento 

systém jakožto alternativa (Dvořáková a Kunc, 1994, s. 54-58). 

 

Americký politolog Samuel P. Huntington rozdělil demokratizační procesy v rámci třetí 

vlny do tří skupin podle relativního významu vládních a opozičních skupin jakožto činitelů 

demokratizace, kdy reflektoval vztah mezi vládou a opozicí, vztah mezi reformátory a 

odpůrci změn ve vládě a vztah mezi umírněnými a radikály v rámci opozice (Huntington, 

2008, s. 115). 8 

 

a) Transformation (do češtiny překládáno jako transformace nebo přerod) je takový typ 

procesu, ve kterém změny odstartuje elita nedemokratického režimu. V podstatě jde o typ 

tranzice, kterou Linz nazývá reformou , Di Palma přechodem shora či dvojice Viola a 

Mainwaring sebevyloučením/stáhnutím se. 

b) Replacement (překládáno jako nahrazení nebo výměna) nastane tehdy, když se o 

ustavení demokracie zasloužily opoziční supiny, zatímco autoritářský režim se zhroutil nebo 

byl svržen. Linz tento typ přechodu nazývá rupturou, zatímco Viola s Mainwaringem 

zhroucením/kolapsem. 

c) Transplacement (překládáno jako sjednaný přechod nebo přeměna) byl takový přechod, 

kdy vládní a opoziční skupiny postupovaly ve shodě a obě měly v tomto procesu klíčový 

význam. V odborné literatuře je tento typ někdy označován jako sjednaný přechod/přechod 

transakcí (Di Palma; Viola, Mainwaring). 

 

   S odlišnou typologií přechodu k demokracii přišla v 90. letech dvojice autorů Philippe 

Schmitter a Terry Lynn Karl. V jejich typologii hrají roli jak aktéři, tak strategie, kterou si 

jednotliví aktéři zvolí. Aktéry mohou být buď masy nebo elity, strategie pak síla nebo 

kompromis. Takto získáváme 4 typy ideálních přechodů (tab. 1) – pakt (elity dosáhnou 

kompromisu), vnucení (elity prosadí změnu sami o sobě), reformu (masy prosadí změnu 

dohodou) a revoluci (masy svrhnou režim silou). Výhodou této typologie je, že lze přesně 

                                                 
8 Vnější vlivy či intervenci Huntington jako způsob přechodu zmiňuje jen u Grenady, Panamy a několika 
malých bývalých britských koloniích v oblasti Karibiku. 
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zaznamenat i smíšené přechody, slabinou naopak to, že odhlíží od všech dalších faktorů jako 

jsou např. restaurace předchozího režimu, dobytí zvnějšku nebo občanská válka (Karl and 

Schmitter, 1991, s. 35). 

 
Tab. 1: Typy přechodů podle Karlové  a Schmittera 
 
                            KOMPROMIS                          Strategie                          SÍLA 
                            (multilaterální)                                                             (unilaterální) 
 
ELITY  
 

Aktéři 
 

MASY 

 
Zdroj: Karl and Schmitter, 1991, s. 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pakt                                                            Vnucení 
 

 
 
    Reforma                                                        Revoluce 
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3. Taiwan 9 

 

Čínská civilizace navazuje na starověkou Čínu, jejíž kultura se dlouho vyvíjela bez vlivu 

jiných civilizací, což se projevilo ve svébytné kultuře či písmu. Číňané si vytvořili vlastní 

náboženství taoismus a filozofické učení s náboženskými prvky – konfucianismus. Zároveň 

ale do regionu pronikal buddhismus, který dotvořil dnešní specifickou čínskou civilizaci 

(Baar, 2001, s. 39). Ostrov Taiwan byl ale vzhledem ke své geografické poloze vzdálen 

centru čínské civilizace, od které se definitivně oddělil již v roce 1895, kdy se stal japonskou 

kolonií. Od té doby se historický vývoj ostrova ubíral vlastní cestou, která přispěla k 

formování pocitu specifické identity Taiwanců, kteří jsou sice v etnickém a kulturním smyslu 

Číňané, ale zejména v materiální životní úrovni své krajany na pevnině předstihují (Fürst, 

2000, s. 21). 

 

3.1 Historický a mezinárodní kontext 

 

Zrod Kuomintangského režimu na Taiwanu započal s koncem druhé světové války, která 

přinesla ukončení japonského kolonialismu na Dálném východě. Taiwan byl spolu 

s okolními ostrovy navrácen Číně, ve které pokračovala občanská válka, v níž proti sobě 

stály nacionalistická strana Kuomintang (KMT) vedená Čankajškem a komunisté vedení 

Mao Ce-tungem. 10 Občané tohoto strategického ostrova, o který se od počátku 17. století 

zajímali Číňané, Japonci i evropské státy Portugalsko, Španělsko a Holandsko, proti 

takovému stavu protestovali, protože pod vládou KMT byli vyloučeni ze zastávání míst ve 

vedení podniků a úřadů. Roku 1947 protesty Taiwanců proti takovémuto uspořádání vyústily 

v povstání, které bylo krutě potlačeno příjezdem vojenských jednotek KMT z pevninské 

Číny. 11 Silná ofenziva komunistů pak měla za následek odchod Čankajškovy vlády na 

Taiwan a ovládnutí kontinentální Číny komunisty, kteří tak 1.října 1949 vyhlásili Čínskou 

lidovou republiku (ČLR). S Čankajškem ale na ostrov přišly přibližně 2 miliony lidí, kteří se 

stali politickou elitou nad rodilými obyvateli, kterých bylo zhruba třikrát víc. Spojené státy 

sice nejprve nechtěly ve sporu v taiwanské úžině zasahovat, po vypuknutí Korejské války se 

                                                 
9 Oficiálním názvem státu je Čínská republika, zatímco pevninský stát nese název Čínská lidová republika. 
10 Ve své práci jsem se rozhodl držet počeštěných jmen v případě Sunjatsena, Čankajška a Mao Ce-tungem, i 
když jinak se kvůli několika možným transkripcím držím mezinárodního přepisu jmen a názvů. 
11 Taiwanci používali v této době rčení, že „pes (= Japonci) odešel, avšak vepř (= Číňané) přišel“ – Japonci byli 
totiž chápání jako hlídací pes, hlučný, ale užitečný, zatímco Číňané pro ně byli prostě nenažraní a špinaví vepři 
(Liščák, 2002, s. 87). 



18 

ale pro ně ostrov stal klíčovým územím, díky čemuž se Taiwan dostal pod vojenskou 

ochranu USA a do roku 1971 zasedal i v Radě bezpečnosti OSN jakožto zástupce vlády nad 

kontinentální Čínou (Liščák, 2003, s. 90). 

 

3.2 Vymezení nedemokratického režimu 

 

Po vyhlášení výjimečného stavu a stanného práva v květnu 1949 kuomintangský režim 

zrušil svobodu shromažďování a sdružování. Téměř 40 let byla zakázána činnost opozičních 

stran 12 a političtí disidenti neměli právo kandidovat do celostátních voleb. Kuomintang, 

který byl před odchodem z pevninské Číny přebudován z koalice mnoha frakcí na 

centralizovanou stranu v čele s Čankajškem a jeho spolupracovníky, sám sebe označoval za 

jedinou vládu Číny, která pouze dočasně sídlí na jedné z jejích částí a která chce znovu 

ovládnout celou Čínu. Na budování a kontrole chodu strany se výrazně podílel i Čankajškův 

prvorozený syn Chiang Ching-kuo, který studoval Vojenskou politickou akademii v Moskvě 

a který zkušenosti ze Sovětského svazu přenesl i do kuomintangského režimu. 13  

Na Taiwanu sice platila čínská ústava z roku 1947, ta ale byla doplněna o dodatky 

posilující kompetence prezidenta a mandáty zástupců v přímo volených orgánech byly 

prodlouženy do konání voleb v celé Číně (Šanc, Ženíšek a kolektiv, 20009, s. 106-107). I 

když režim charakterizovala ideologie zdůrazňující sebeobětování a věrnost vůdci, přesto 

bývalý režim na Taiwanu nelze zařadit mezi totalitní režimy, protože Kuomintang aplikoval 

umírněnou autoritářskou politiku, která zajišťovala stabilitu země a její sociální a 

ekonomickou modernizaci. Volný trh byl sice zprvu omezován, nikdy ale nebyl zakázán; 

strana také zavedla prvky omezené demokracie (volby do místní samosprávy, později i 

doplňovací volby do celostátních zastupitelských sborů). Režim sice ovládal armádu, tajnou 

policii, média nebo školství, neusiloval ale o plnou kontrolu obyvatelstva - nebránil např. 

svobodě náboženského vyznání a disent dokonce v omezené míře toleroval, i když proti 

němu v 60. letech tvrdě zasáhl.  

V rámci Linzovy typologie autoritářských režimů lze nedemokratický režim na Taiwanu 

zařadit mezi byrokraticko-militaristické režimy, které jsou typické tím, že moc má v rukou 

úzký okruh lidí a ostatní supiny jsou vyřazeny z participace na politické činnosti (Linz, 2000, 

s. 184-257). Podle Huntingtona (2008, s. 18) systém, jejž na Taiwanu ustanovila strana 
                                                 
12 Dvě malé strany, Strana Mladé Číny a Čínská demokratická socialistická strana, které přišly 
s kuomintangským režimem z pevniny, přežívaly pouze z podpory od KMT (Liščák, 2002, s. 91). 
13 KMT za Sunjatsena přijala nabídku vojenské pomoci od Kominterny, díky které se do Číny dostali sovětští 
poradci (Čínská komunistická strana tehdy působila jako integrální složka KMT) a i Čankajšek odjel do SSSR. 
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Kuomintang, spojoval některé prvky autoritářství, demokracie a totalitarismu, přesto režim 

zařadil mezi systémy jedné strany, v nichž hierarchicky uspořádaná strana naprosto ovládá 

státní aparát, bezpečnostní složky, média a zejména armádu, která je schopna potlačit 

jakékoliv demokratizační tendence. Někteří autoři (Brooker, 2000, s. 210; Fürst, 2004, s. 13) 

zařazují taiwanský režim mezi vojenské režimy, kdy ale moc postupně přešla od armády do 

vládní strany Kuomintang. Larry Diamond ve svém článku Thinking About Hybrid Regimes 

řadí režim na Taiwanu spolu s Mexikem, Singapurem, Malajsií, Senegalem, Jižní Afrikou a 

Rhodesií mezi první volební autokracie (tj. režimy kombinující autoritářství s demokracií), 

které vznikly ještě během 60. a 70. let. V jeho pojetí by se Taiwanský režim nejvíce blížil 

hegemonickému volebnímu autoritářství, protože zakládání nových stran sice bylo zakázáno, 

do voleb ale mohli vstupovat nezávislí kandidáti, tzv. tangwai (Diamond, 2002, s. 3). 

 

3.3 Přechod k demokracii 

 

V Letech 1951 a 1953 kuomintangský režim provedl důležité zemědělské reformy, jejichž 

cílem bylo rozdělit půdu vlastněnou vládou a statkáři mezi rolníky. Hospodářskému rozvoji 

výrazně pomohla i americká hospodářská a vojenská pomoc, půjčky od Japonska a přísun 

zahraničního kapitálu. Vláda se růstu inflace snažila bojovat plánovaným hospodářstvím a 

měnovou reformou, která utnula provázanost s Čínou, taiwanské hospodářství se ale stalo 

závislým na exportu do Japonska a USA. Po smrti prezidenta a ikony režimu Čankajška 

v dubnu 1965, který působil i jako vrchní velitel armády a předseda KMT, získal nejvyšší 

úřad v zemi bývalý premiér Yen Chia-kan, zatímco Chiang Ching-kuo zůstal předsedou 

vlády a po svém otci zdědil předsednictví KMT. Už 20. května 1978 se však Chiang Ching-

kuo stal prezidentem a znovu tak ve svých rukou spojil úřady prezidenta a předsedy 

Kuomintangu (Liščák, 2003, s. 92). Podle ústavy byla moc organizována do tří stupňů 

(centrální, provinční a zvláštní městská úroveň, okresní a městská úroveň), přičemž celostátní 

moc sestávala z prezidentského úřadu, pěti vládních dvorů (výkonného, zákonodárného, 

soudního, zkušebního a kontrolního) 14 a Národního shromáždění, které mělo být podle 

ústavy voleno každých šest let, mandáty poslanců ale byly kvůli útěku z Číny prodlouženy na 

neurčito, takže si je často podrželi až do začátku 90. let, kdy byli požádáni o odchod z funkcí. 

Demokratizační proces Taiwanu byl spíše než úspěšným projektem vládnoucí strany KMT 

logickým vyústěním souběhu více okolností. Zejména po normalizaci americko-čínských 

                                                 
14 U zrodu myšlenky pěti dvorů (tzv.yuanů) stal zakladatel a první předseda KMT Sunjatsen, podle něhož měla 
kombinace pěti dvorů umožnit vyváženou a spravedlivou správu věcí veřejných. 
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vztahů za prezidenta Nixona v 70. letech 15 zůstal kuomintangský režim v mezinárodní 

izolaci a jeho bezpečnost před invazí z pevninské Číny byla závislá jen na vojenské záštitě 

Spojených států, takže si vládnoucí elita nemohla dovolit ztratit důvěru a podporu Američanů 

(Bakešová, Fürst a Heřmanová, 2004, s. 153). 16 Do KMT také začal vstupovat čím dál větší 

počet rodilých Taiwanců, kteří nepodporovali plán návratu na pevninu a místo toho začali 

skrze různá občanská hnutí propagovat taiwanskou kulturu (Hsiao, 2006, s. 5-6). První 

vážnější vlnu demonstrací Taiwan zažíl na konci 70. let - tehdejší nepokoje vyvrcholily 10. 

prosince 1979 ve městě Kaohsiung u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv, kdy byly 

nepokoje převážně rodilých Taiwanců uskupených okolo opozičního časopisu Formosa 

krvavě potlačeny. V roce 1983 ale začala fungovat opoziční Asociace taiwanských 

bezpartijních pro výzkum veřejné politiky, jehož činnost nebyla po výzvě Chiang Ching-

kuoa potlačena, ale ani povolena. Taiwanská opozice posílila své pozice zejména po 

zprávách o revoluci na Filipínách a v září 1986 zformovala opoziční Demokratickou 

pokrokovou stranu (Democratic Progressive Party, DPP). Pod tlakem nově vzniklé strany a 

amerického kongresu odvolal 15. 7. 1987 prezident Chiang Ching-kuo výjimečný stav a 

stanné právo, takže se občané mohli svobodně zúčastnit protestů a demonstrací proti vládě 

KMT (Shin, 2008, s. 7). Po Chiang Ching-kuově smrti se stal prezidentem Lee Teng-hui, 

který pokračoval v reformním směru odstartovaném bývalým prezidentem. 

Snahu DPP o zavedení demokratického systému podpořily i nově vzniklé politické strany 

Nová strana (New Party, NP) a Taiwanská strana nezávislosti (Taiwanese Independence 

Party, TIP). Po složitých jednáních na tzv. Konferenci o záležitostech národa proběhly v roce 

1991 svobodné volby do Národního shromáždění, v roce 1992 do Legislativního dvora 

Taiwanu a v roce 1996 se konaly první svobodné volby prezidenta, ve kterých svoji pozici 

obhájil prezident Lee Teng-hui. Ještě předtím byli poslanci Národního shromáždění, 

Legislativního dvora a Kontrolního dvora požádání, aby odešli ze svých funkcí, ve kterých 

zasedali od roku 1947. V roce 1997 se odehrály druhé svobodné volby do parlamentu, ale 

definitivní alternace u moci nastala až v roce 2000, kdy prezidentské volby vyhrál kandidát 

Demokratické pokrokové strany Chen Shui-bian. Proti Chenovi se postavili Lien Chan i 

                                                 
15 Dne 25. října 1971 byla schválena rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2758, která odebrala Čínské 
republice statut legitimního zástupce Číny a jako jedinou legitimní vládu Číny uznala vládu ČLR. Tím došlo k 
tomu, že Čínská republika, přestože byla jedním z pěti zakládajících členů OSN, byla z řad OSN vyloučena a 
křeslo Číny v OSN (včetně jejího postu stálého člena Rady bezpečnosti) převzala vláda ČLR. 
16 Taiwan je dnes de facto nezávislý stát, přestože jeho přijetí do OSN brání kontinentální Čína, která si na něj 
činí nárok. Ve smyslu mezinárodního práva lze přitom suverénní stát uchopit jako útvar, který zajišťuje 
efektivní 
vládu nad určitým obyvatelstvem na určitém území a je způsobilý ke vstupu do mezinárodních vztahů, ve 
skutečnosti ale rozhoduje hlavně uznání od okolních států světa (Scheu, 2008, s. 4-6). 
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James Soong, oba kandidáti vzešlí z vládnoucího Kuomintangu, který tak přišel o svou 

provázanost s politickými institucemi, dokázal ale i tak blokovat vládu opoziční DPP. 17 

Při srovnání s Jižní Koreou postupovala demokratizace na Taiwanu pomaleji a velkou roli 

při ní hráli lídři vládnoucí strany, zejména oba prezidenti Chiang Ching-kuo, který inicioval 

diskuzi o problémech taiwanského režimu, a rodilý Taiwanec Lee Teng-hui, který urychlil 

proces reforem. I když při formulaci reformních požadavků hrála významnou roli opozice, 

bylo to právě reformní křídlo uvnitř Kuomintangu, které si zachovalo rozhodující kontrolu 

nad průběhem reformy. Přestože po zrušení stanného práva došlo k aktivizaci mas a 

reformátoři uvnitř Kuomintangu museli vést jednání i s opozicí, velká část veřejnosti nadále 

podporovala vládnoucí stranu, což se v typologii dvojice autorů Karl a Schmitter nejvíce blíží 

vnucení (tab. 2) a u Huntingtona transformaci. Mezi badately ovšem nepanuje shoda, zda 

datovat proces liberalizace od 70. nebo 80. let, navíc u demokratizací systémů jedné strany 

(Taiwan, Mexiko nebo Sovětský svaz) formou přerodu jde o zdlouhavý proces, ve kterém si 

bývalá elita dokáže zachovavát rozhodující vliv (Huntington, 2008, s. 121). 

 

Tab. 2: Umístění taiwanského přechodu v typologii Karlové a Schmittera 

 

                            KOMPROMIS                          Strategie                          SÍLA 
                            (multilaterální)                                                             (unilaterální) 
 
ELITY  
 

Aktéři 
 

MASY 

 

Zdroj: Karl and Schmitter, 1991, s. 275 (doplněno) 

 

3.4 Taiwan v 90. letech 

 

Zvolením Chena prezidentem v roce 2000 sice skončila 55 let dlouhá nadvláda 

Nacionalistické strany nad Taiwanem, Kuomintang ale i nadále výrazně zasahoval do dění na 

ostrově. Nebýt rozkolu ve vedení KMT, za který de facto kandidovaly dvě silné osobnosti, 

opozice by se jen stěží dostala ze stínu vládnoucí strany. Demokratická pokroková strana sice 

                                                 
17 Chen Shui-bian (DPP) získal 39, 3% hlasů, James Soong (nezávislý, vyloučen z KMT) 36,8 % hlasů a Lien 
Chan (oficiální kandidát KMT) 23,1 % hlasů (Fürst, 2006, s. 160). 

       Pakt                                                            Vnucení 
                                                                                          (TAIWAN) 

 
 
    Reforma                                                        Revoluce 
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získala nejvyšší post v zemi a v roce 2001 zvítězila i ve volbách do Legislativního dvora, 

v parlamentu ale postrádala většinu a musela vytvořit menšinovou vládu (Fukuyama, Dressel 

and Chang, 2006, s. 111-113). V Legislativním dvoře v novém tisíciletí totiž vznikly dva 

silné parlamentní bloky, tzv. „alianci modrých“ tvořená Kuomintangem, Stranou blízkou lidu 

(People First Party, PFP) Jamese Soonga a Novou stranou, již symbolicky charakterizuje 

modrá barva stranického emblému KMT a také státní vlajky, proti nimž stála „aliance 

zelených“ tvořená Demokratickou pokrokovou stranou, Aliancí za Taiwanskou jednotu 

(Taiwan Solidarity Union, TSU) bývalého prezidenta Lee Teng-huie a Taiwanskou stranou 

nezávislosti, kteří jsou označování podle barevného emblému DPP se zeleným ostrovem 

uprostřed sugerujícím taiwanskou nezávislost na pevninské Číně (Fürst, 2004b, s. 13). 18 

Opravdovým skandálem se ale staly až prezidentské volby v roce 2004, kdy byli několik 

hodin před zahájením volby prezidenta v jižním městě Tainanu postřeleni znovu kandidující 

Chen Shui-bian a viceprezidentka Annette Lu. Oba politici byli jen lehce zraněni, volby ale 

proti sjednocené kandidatuře Liena se Soongem těsným rozdílem 29 518 hlasů (0,22 %) 

vyhráli. Poražený tábor výsledek voleb okamžitě napadl, prezidentem se ale znovu stal Chen, 

zatímco parlament po volbách v prosinci 2004 opět ovládal Kuomintang a jemu spřízněné 

strany. Neschopnost DPP najít životaschopnou vládní strategii a ekonomický propad země 

probíhající od roku 2000 stejně jako vzrůstající nedůvěra k soudním institucím, které 

nedokázaly vyřešit korupční skandály a skandální prezidentské volby v roce 2004, jen 

přiživily rozporuplný vztah Taiwanců k demokracii.  

I přes odlišné názory se ale v roce 2005 KMT i DPP shodly na ústavních změnách, které 

významně ovlivnily výsledky dalších voleb a strukturu stranického systému. Národní 

shromáždění se výraznou většinou (více než tři čtvrtiny – 248 členů z celkem 300 

zákonodárců) rozhodlo změnit volební systém a dále také odsouhlasilo své rozpuštění. Od 

roku 2007 tak zůstal jen jednokomorový parlament, Legislativní dvůr se 113 křesly. 19 Po 

zrušení úřadu guvernéra znamenal tento krok další oddělení Taiwanu od bývalého 

administrativního systému pro celou Čínu. Pacifický ostrov se stal s přímo voleným 

prezidentem sestavujícím vládu nezávisle na parlamentu, novým parlamentem a novou 

ústavou (obsahující mj. zákon o referendu) politickou entitou, která funguje zcela nezávisle 

na kontinentální Číně (Fürst, 2006, s. 167). Čínská lidová republika, která má díky stálému 

                                                 
18 Nová strana sice zpočátku hrála roli třetí strany, kvůli vřelým obchodním vztahům s ČLR a nevyjasněnou 
pozicí vůči KTM a DPP, kdy jednou hlasovala s opozicí a jednou s vládní stranou, ale ztratila důvěryhodnost a 
podporu voličů (Fürst, 2000, s. 22). 
19 Národní shromáždění bylo svoláno v případě, že Legislativní dvůr navrhl změny ústavy, úpravu státních 
hranic nebo odvolání prezidenta (v minulosti volilo i prezidenta), zatímco Legislativní dvůr schvaloval zákony. 
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křeslu v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) právo veta, ale přesto i 

nadále blokuje písemné žádosti Taiwanu o členství v OSN pod jakýmkoli názvem, neboť 

považuje Taiwan i nadále za svou 23. provincii, přestože komunisté vládu nad ostrovem 

nikdy nevykonávali. 20 

 

Tab. 3: Prezidenti Taiwanu, respektive Čínské republiky na Taiwanu 

Jméno Politická příslušnost Období ve funkci 

Čankajšek KMT 1950-1975 

Yen Chia-kan KMT 1975-1978 

Chiang Ching-kuo KMT 1978-1988 

Lee Teng-hui KMT 1988-2000 

Chen Shui-bian DPP 2000-2008 

Ma Ying-jeou KMT 2008- 
Zdroj: Šanc, Ženíšek a kolektiv, 2009, s. 118 

 

V prosinci 2007 v parlamentních volbách zvítězil jasně Kuomintang a díky upravenému 

volebnímu systému s posílením většinových prvků 21 se do parlamentu dostaly jen čtyři další 

strany v čele s Demokratickou pokrokovou stranou. 22 Zastavit KMT, nyní již ovládající 

pohodlnou většinu v parlamentu, mohl už jen prezidentský souboj v březnu 2008, ve kterém 

proti sobě stáli Frank Hsieh za DPP a kuomintangské eso Ma Ying-jeou, populární starosta 

Taipeie (Fürst, 2008, s. 16). Volby přesvědčivě vyhrál Ma Ying-jeou, který v programu 

předvolební kampaně vsadil na boj s korupcí stejně jako jeho předchůdce z řad DPP Chen 

Shui-bian, jenž byl v září 2009 odsouzen právě za korupci k doživotnímu vězení. Stejně 

dopadla i Chenova invalidní manželka Wu Shu-chen, u níž se ale očekává brzké prominutí 

trestu.  

 

 

 

                                                 
20 Čínská republika podávala žádosti střídavě pod jmény „Čínská republika na Taiwanu“, „Čínská republika 
(Taiwan)“ nebo jenom „Taiwan“, OSN ale žádost o členství Taiwanu pokaždé zamítla s odvoláním na rezoluci 
č. 2758, podle které bylo křeslo Číny v roce 1971 odebráno Čínské republice ve prospěch ČLR. Nové žádosti 
ale byly podávány pouze v roli zástupce obyvatel Taiwanu, čemž se rezoluce nijak nezmiňuje. 
21 Smíšený volební systém navrstvení (FPTP s dodatečnou celostátní kandidátkou) – voliči mají zpravidla 2 
hlasy, celkem se obsazuje 113 mandátů. Z toho 73 křesel je obsazováno v jednomandátových obvodech pomocí 
FPTP, 34 mandátů v celostátním obvodě s přísně vázanými kandidátkami (5% klauzule, d’Hondtův dělitel) a 
dalších 6 míst je extra složka (SNTV) vyhrazená pro původní obyvatele (Chytilek et al., 2009, s. 348). 
22 Kromě KTM a DPP se do Legislativního dvora dostaly ještě PFP (9 křesel), NP (2 křesla) a NPSU (3 křesla). 
Non-Partisan Solidarity Uion (NPSU), která už v parlamentních volbách 2004 získala 6 poslanců, se oficiálně 
nepřihlásila ani k jednomu bloku, přestože má blíže k vládnímu Kuomintangu. 
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3.5 Demokracie, režim v tranzici nebo hybridní režim? 

 

I v rámci demokratického systému si Kuomintang díky monopolnímu přístupu 

k finančnímu sektoru a k médiím dokázal udržet dominantní pozici, což některé autory vedlo 

k úvahám a pochybnostem o kvalitě taiwanské demokracie. Levitsky a Way (2006, s. 12, 13 

a 57) poukazují na fakt, že KMT ve volbách v roce 1994 utratil za kampaň padesátkrát více 

než jeho soupeř, opoziční DPP. Kuomintangské obchodní impérium, které vzešlo ještě 

z doby autoritářského režimu, bylo oceněno na více než 4,5 miliard $, což z KMT v 90. 

letech dělalo nejbohatší stranu na světě. Každoroční zisk stovek milionů dolarů dodávalo 

nacionalistické straně finanční základnu, o které si strany v reprezentativních demokraciích 

mohly nechat jen zdát. Kuomintang těžil především z výhody ovládání státních peněz, 

povolení a licencí, státních kontraktů a dalších zdrojů, díky nimž ovládal podnikání a 

ekonomiku státu, a dokonce neváhal využít rozsáhlou síť tajné policie a informátorů k tomu, 

aby sledovali dění v rezidenčních čtvrtích, podnicích, vojenských složek, obchodech 

a vládních kancelářích. Zmínění autoři tak Taiwan 90. let zařadili mezi tzv. kompetitivní 

autoritářství, což jsou režimy vzniklé především po zhroucení Sovětského svazu a na konci 

studené války, které kombinují prvky autoritářství a demokracie. 23 Oba badatelé tvrdí, že 

podobné režimy již nelze vnímat jako nedokonalé demokracie či režimy, které k demokracii 

směřují, ale je nutné je chápat jako zvláštní kategorii. 24 Hlavním znakem těchto režimů je 

skutečnost, že sice dochází k soutěživým volbám, ty ale často nejsou svobodné ani rovné. 

Opozice ale přesto může ve volbách zvítězit (stejně jako se podařilo opoziční DPP na 

přelomu tisíciletí), její úspěch je ale méně pravděpodobný než v demokraciích, protože vláda 

ovládá média, soudy a státní zdroje, vydává zákony a řídí policii či paravojenská uskupení 

znepříjemňující život opozici (Lazarevič, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Přičemž jejich argumentaci obohatil Larry Diamond, který vidí příklady těchto režimů už v 60. a 70. letech. 
24 S čímž nesouhlasí například Leonardo Morlino v textu Hybrid Regimes or Regimes in Transition? 
(www.fride.org/download/WP70-Hybrid_regimes_ENG_sep08.pdf) 
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4. Jižní Korea 

 

V Koreji stejně jako v Číně došlo k prolnutí buddhismu a konfucianismu, ke kterým se 

ještě přidaly místní formy korejského náboženství, šamanistické kulty a později i k řesťanské 

náboženské směry, hlavně protestantské. Z této kombinace vyrostlo několik synkretických 

náboženských směrů, které spolu s průnikem křesťanství ve druhé polovině 20. století daly 

vzniknout specifické korejské subcivilizaci (Baar, 2001, s. 39). Vývoj na severu Koreje ale 

výrazně poznamenal poválečný průnik komunismu, jehož hlavní představitel Kim Ir-sen 

(Kim Il-song) 25 po odstranění vnitřního nepřítele převzal stalinský model, zavedl kult 

osobnosti a od šedesátých let prosadil politickou ideologii čučche založenou na zbožštění 

jeho osoby. V této směsi marxismu, leninismu a nacionalismu, která byla vnucena 

severokorejskému lidu, jde o spolehnutí se na vlastní síly (Gentile, 2008, s. 158). 26 Identitu 

Korejců (Hanů) výrazně formovaly i třídně-kastovský systém dělení společnosti a 

geostrategická poloha, díky které se Korejský poloostrov stal jakýmsi „nárazníkem“ mezi 

Čínou a Japonskem, doplněných v pozdějších obdobích USA a SSSR. 

 

4.1 Historický a mezinárodní kontext 

 

Dnešní Korea je známa produkcí spotřebitelské elektroniky a aut (namátkou Daewoo, 

Samsung, Hyundai nebo LG), vyhlídky jihokorejského státu po druhé světové válce ale  

nevypadaly vůbec dobře. Korea byla nejprve v letech 1910-1945 japonskou kolonií 27, po 

ukončení světového konfliktu spojenci do země importovali demokracii a následně zemi 

rozvrátila a rozdělila korejská válka probíhající v letech 1950-1953 (Ohno, 2008, s. 52). 

Japonská nadvláda začínající anexí 29. srpna 1910 znamenala v první fázi potlačování 

korejské kultury a obyvatelstva, což vyústilo ve vlnu protijaponských demonstrací známých 

jako Hnutí 1. března. I když byly demonstrace nakonec potlačeny, přesto znamenaly změnu 

v postoji Japonců ke korejskému obyvatelstvu. Pro budoucnost Koreje po druhé světové 

válce ale měla větší důležitost exilová korejská politika; už v roce 1909 založil budoucí 

                                                 
25 V případě severokorejských vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila se držím českého přepisu. 
26 Před Kim Ir Senem, zakladatelem komunistického režimu v Severní Koreji a diktátorem od roku 1948, se dne 
9. července 1997 musel sklonit i běh času, když byl podobně jako ve Francii na konci 18. století a Sovětském 
svazu druhé čtvrtiny 20. století zaveden nový revoluční kalendář, který začíná roku 1912, tedy datem Kim Ir-
senova narození (Balík a Kubát, 2004, s. 114). 
27 Dějiny Koreje nejprve výrazně ovlivnila Čína, po jejím úpadku během 19. století se ale Korea dostala do 
sféry zájmů Japonska, které posílilo své pozice po zejména válkách s Čínou (1894-1895) a Ruskem (1904-
0905). 
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jihokorejský prezident Syngman Rhee 28 na Havajských ostrovech exilovou Korejskou 

národní radu, zatímco v Číně v roce 1919 vznikla Prozatímní vláda Korejské republiky, ze 

které se o rok později vydělila Komunistická strana Koreje (Eckert et al., 2001, s. 197-201). 

Harmonie mezi Korejci a Japonci ale trvala jen do začátku 30. let, kdy Japonsko začalo se 

svou snahou o ovládnutí východní Asie znamenající pro Korejce opětovné zhoršení situace. 

Korea se měla propříště stát strategickou a ekonomickou základnou japonské politiky v Asii, 

která spočívala v asimilaci domácího obyvatelstva, válečné mobilizaci a spolupráci 

s dobytým Mandžuskem. Pro Korejce se tak odpor proti japonské nadvládě, probíhající za 

druhé světové války převážně v exilu, stal i bojem o vlastní identitu. Otázka budoucího 

postavení Koreje byla na mezinárodním poli poprvé řešena v roce 1943 na konferenci 

v egyptské Káhiře, kde se sešli britský předseda vlády Winston Churchill, americký prezident 

Franklin Delano Roosevelt a čínský generalissimus Čankajšek. Mocnosti se dohodly na tom, 

že se geopolitická mapa po válce vrátí zpět do roku 1914 a že bude vytvořen samostatný 

korejský stát (Vlnas, 2007). Zprvu se Korea měla dostat do vlivové zóny Sovětského svazu, 

vše se ale změnilo po svržení atomových bomb na japonská města Hirošimu a Nagasaki a 

následné japonské kapitulaci. USA se poté ve východní Asii mohly soustředit i na dobytí 

jižní části Korejského poloostrova, zatímco sověti obsadili sever, kde operovala 

Komunistická strana Koreje vedená Kim ir-senem (Eckert et al., 2001, s. 241-243). Dne 6. 

září 1945 sice byla v Soulu vyhlášena Korejská lidová republika (KLR), dobytí Koreje 

dvěma mocnostmi ale fakticky znamenalo rozdělení země podél 38. rovnoběžky, přestože se 

v květnu 1948 měly konat volby na území celého poloostrova. Americká okupační armáda 

odmítla na jihu poloostrova KLR uznat a začala se sestavováním své správy, zatímco SSSR 

nechal při správě lidovým výborům volnou ruku. 

Vyřešit problém rozdělení Koreje měla nově vzniklá Organizace spojených národů (OSN), 

jejíž prozatímní komise měla dohlížet na regulérnost květnových voleb, zástupci OSN ale 

nebyli na sever vůbec vpuštěni. Volby se tak uskutečnily pouze v jižní části země, kde byla 

rovněž přijata ústavu a 15. srpna 1948 vyhlášena Korejská republika, přestože tak došlo 

k definitivnímu rozdělení země. Prvním prezidentem Jižní Korey, jež se považovala za 

reprezentanta celé Koreje, se stal konzervativní politik Syngman Rhee, za jehož vlády došlo 

jen k omezené pozemkové reformě. Obdobný scénář probíhal i na severu země, kde 9. září 

1948 vznikla Korejská lidově demokratická republika (KLDR) a v srpnu téhož roku byly 

zorganizovány volby. Napjaté vztahy obou nově vzniklých států přerostly ve válečný 

                                                 
28 Stejně jako v případě Taiwanu se i u Jižní Koreje držím mezinárodní transkripce, protože je u korejských 
jmen a názvů možná dvojí transkripce, např.: jméno Li Syn-man lze přepsat i jako I Sung-man. 
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konflikt, který odstartovala agrese KLDR na jih země 25. června 1950. I když se jednotkám 

Severní Koreje povedla prvotní ofenziva, když dobyla značnou část jihu země včetně města 

Soul, Spojené státy rychle intervenovaly ve prospěch jihu a pod hlavičkou OSN změnily 

dosavadní průběh války. Jako ohrožení své bezpečnosti ale začala korejskou válku vnímat 

komunistická Čína, která vojenské síly svého souseda podpořila zhruba půl milionem 

dobrovolníků. V lednu 1951 tak Severokorejci znovu obsadili Soul, už v březnu ale byli 

zatlačeni zpět k 38. rovnoběžce. Konflikt nakonec ukončilo příměří 27. července 1953, 

mírová smlouva ale nebyla nikdy uzavřena, takže formálně jsou oba státy stále ve válečném 

stavu. 

 

4.2 Vymezení nedemokratického režimu 

 

Korejská válka sice skončila v roce 1953, ke sjednocení země ale nevedla a naopak vyústila 

v lidské i hospodářské ztráty pro oba korejské státy. Zatímco severní soused alespoň oplýval 

rozsáhlými přírodními zdroji a rozvinutým těžkým průmyslem, zemědělská a demokratická 

Jižní Korea ekonomicky závisela na dodávkách z USA (Ohno, 2008, s. 52). První 

jihokorejský prezident Syngman Rhee, který díky ústavním změnám setrval u moci 12 let, 

navíc začal podrývat demokratické instituce už koncem padesátých let, takže jeho vládu 

nelze označit za demokratickou. Ve snaze uzurpovat moc nechával Rhee odstranit opozici, 

v roce 1960 ho ale kvůli zmanipulovaným prezidentským volbám smetla tzv. Dubnová 

revoluce. Demokratický režim premiéra Changa Myona, který ho v roce 1960 vystřídal a 

který změnil režim z prezidentského na parlamentní, podlehl rok nato vojenskému puči. 

Nově zřízený polo-autoritářský režim generála Park Chung-hee se sice v roce 1963 

legitimizoval uspořádáním voleb, už v roce 1973 se však proměnil v režim neskrývaně a 

nekompromisně autoritářský (Huntington, 2008, s. 28). Park Chung-hee, který byl v rámci 

třetí republiky třikrát zvolen prezidentem, sice vládl autoritářsky, podařilo se mu ale 

nastartovat jihokorejský ekonomický zázrak. Stát k rozvoji ekonomiky zřídil tzv. Výbor pro 

ekonomické plánování, který se s pomocí pětiletých plánů soustředil na rozvoj 

konkurenceschopnosti vývozu, získání zahraničních dotací a úvěrů a dovezení moderní 

techniky a technologií. Korejská modernizace a industrializace navíc probíhala pod patronací 

bank a velkých společností (tzv. čäboly – ang. chaebols) a nepřetržitou hrozbou ze strany 

Severní Koreje, která potlačovala demokratizační tendence (Ohno, 2008, s. 52). Park po 

svém nástupu k moci rozpustil Národní shromáždění a zakázal veškeré politické aktivity. 
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Novým nejvyšším orgánem se stal tzv. revoluční výbor, který později nahradila Nejvyšší rada 

pro přestavbu státu. Park ale musel čelit hrozbě, že ztratí podporu Američanů, proto 

v prosinci 1962 odvolal stanné právo a schválil referendum o přijetí nové ústavy (Vlnas, 

2007). Díky ústavě byla obnovena činnost Národního shromáždění, jeho kompetence ale 

byly výrazně oslabeny. Páteří režimu se nově stala Demokratická republikánská strana 

(Democratic Republican Party, DRP), později byl povolen vznik i jiných politických stran. 

Park také s cílem zastrašit opozici zřídil tajnou policii KCIA, jejíž se nakonec paradoxně stal 

obětí. Režim se snažil fungovat v rámci ústavního rámce, pokud to ale bylo zapotřebí, 

neváhal použít veškerých prostředků k udržení moci (Eckert et al., 2001, s. 260-263). 

Na začátku 70. let ale začala mezi obyvatelstvem sílit nespokojenost, zpomalil se 

ekonomický růst a sjednocující se opozice se snažila zabránit Parkovi a DRP ve výkonu 

moci. K eskalaci situace přispělo i to, že USA připravovaly svoji politiku sbližování 

s komunistickou Čínou, takže Park ve své politice opět přitvrdil, když vyhlásil tzv. éru Jusin 

(ang. Yusin) znamenající vznik čtvrté republiky. V prosinci 1971 byl nejprve vyhlášen stav 

ohrožení, v říjnu 1972 obnoveno stanné právo a zároveň přestala platit ústava. Park zároveň 

vyhlásil nové prezidentské volby, které se ale nově volily nepřímo, a pozatýkal vedoucí 

představitele opozice, jejíž valná část se rozhodla emigrovat (Vlnas, 2007). Národní 

shromáždění bylo rozpuštěno, byly zakázány veškeré politické aktivity a omezeny občanské 

svobody včetně svobody tisku, díky čemuž se Park udržel u moci (Eckert et al., 2001, s. 263-

264). 

Konec Parkova režimu nastal v souvislosti s druhou ropnou krizí, která jen prohloubila 

ekonomické a politické problémy Jižní Koreje. Prezident Park Chung-hee byl v roce 1979 

ředitelem KCIA zavražděn a novým prezidentem se stal Choi Kyu-hah, který sice slíbil 

uspořádat referendum o nové ústavě a uspořádat všeobecné volby, stabilitu v zemi to ale 

nepřineslo, i když postupně začal s propouštěním politických vězňů. Moci se tak po 

frakčních bojích uvnitř vládní DRP i opozice ujal další vojenský generál Chun Doo-Hwan, 

který 17. května 1980 rozšířil výjimečný stav na celou zemi a rozpustil Národní 

shromáždění. Příštího dne sice proti stannému právu propukly ve městě Kwangju (ang. 

Gwangju) protesty, ty ale byly tvrdě potlačeny, takže se z celého incidentu stal krvavý 

masakr. Chun se nechal zvolit prezidentem, čímž zahájil éru tzv. páté republiky. Proti jeho 

vládě ale sílily studentské protesty, i když se Chun podobně jako Park snažil vojenský puč 

přeměnit v legitimní civilní vládu. To obnášelo i jednání s opozicí, které Chun slíbil, že po 

volbách v roce 1988 předá moc svému nástupci. V roce 1987 ale odmítl pokračovat 

v jednáních o nové ústavě, což ho nakonec po vlně červnových masových demonstrací stálo 
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mandát, když se uskutečnily víceméně svobodné prezidentské volby. Chunův režim se tehdy 

ocitl v nelehké situaci, protože proti demonstrantům mohl povolat armádu, tím by si ale ještě 

více rozezlil USA, svého klíčového vojenského a ekonomického spojence, a Mezinárodní 

olympijský výbor, díky němuž se za měsíc měly v Jižní Koreji odehrát letní olympijské hry 

(Shin, 2008, s. 6-7). V prezidentských volbách sice zvítězil nástupce Chuna Roh Tae-Woo, 

právě on ale nastartoval nutné demokratizační změny, o rok později opozice ovládla 

parlament a jihokorejský přechod s výrazným vlivem masových demonstrací studentů  se stal 

vzorem pro okolní asijské státy (Huntington, 2008, s. 31). 

 

Tab. 4: Přehled prezidentů a poválečných dějin Jižní Koreje 

1. Vojenská správa USA září 1945 – srpen 1948  

2. První republika 15. srpen 1948 – duben 1960 Rhee Syng-man (1948-1960) 

3. Demokratická prozatímní 
vláda 

19. duben 1960 – srpen 1960  

4. Druhá republika srpen 1960 – květen 1961 Yun Bo-seon (1960-1962) 

5. Vojenská vláda 
16. květen 1961 – prosinec 
1963 

 

6. Třetí republika 
17. prosinec 1963 – listopad 
1972 

Park Chung-hee (1963-1972) 

7. Čtvrtá republika 27. prosinec – říjen 1979 Park Chung-hee (1972-1979) 

8. Pátá republika 
12. prosinec 1979 – prosinec 
1987 

Choi Kyu-hah (1979-1980) 
Chun Doo-hwan (1980-1988) 

9. Šestá republika 16. prosinec 1987 – současnost 

Roh Tae-woo (1988-1993) 
Kim Young-sam (1993-1998) 
Kim Dae-jung (1998-2003) 
Roh Moo-hyun (2003-2008) 
Lee Myung-bak (2008- ) 

Zdroj: Vlnas, 2007 a Eckert et al., 2009, s. 251-278 (přepracováno) 

 

Spojenecká okupace po druhé světové válce měla v Jižní Koreji nastolit demokracii stejně 

jako v Japonsku nebo Západním Německu, prezident Syngman Rhee si ale počínal spíše jako 

monarcha a státní převrat v roce 1961 definitivně odstranil civilní vládu. Moc převzaly 

ozbrojené složky, jejichž představitelé se posléze snažili svoji vládu všemožně legitimizovat 

a institucionalizovat. V rámci Huntingtonovy typologie jde o jasný vojenský režim, jenž se 

ale postupně personalizoval a jehož ztělesněním se stala osoba prezidenta. Tento přechod 

vyvrcholil během čtvrté a páté republiky, kdy zesílila moc prezidentů Park Chun-heeho a 

Chun Doo Hwana. Zprvu sice moc kontrolovala jen armáda, postupně ale sílil i vliv 

byrokratického establishmentu, což ještě prohloubily volby do Národního shromáždění 
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v prosinci 1963. Režim tak lze dle Linzovy typologie zařadit mezi byrokraticko-militaristické 

autoritářské režimy, jenž mají namísto ideologie specifickou mentalitu, v tomto případě 

strach z napadení severním sousedem, patologický odpor ke komunismu a víru 

v ekonomický pokrok (Vlnas, 2007). Režim svou vládu odůvodňoval nutností vypořádat se 

s předchozí neefektivní a zkorumpovanou vládou a nutností obrany národních zájmů před 

vnějším (KLDR), tak i vnitřním nepřítelem (komunisté), přesto ale musel uplatňovat 

umírněnou autoritářskou politiku, aby si nepohněval USA, svého klíčového ekonomického a 

bezpečnostního spojence. Po provedení puče generála Chuna v roce 1979 sice režim přitvrdil, 

když bylo rozpuštěno Národní shromáždění a zavedeny represe proti opozici, volby v roce 

1985 ale otevřely prostor i pro opozici. Parlament sice ovládala bývalá DRP přejmenovaná 

na Stranu demokratické spravedlnosti (Democratic Justice Party, DJP), ta ale neměla masový 

charakter a nehrála v režimu tak dominantní roli jako armáda (Musílek, 2008, s. 344). 

 

4.3 Přechod k demokracii 

 

K zásadnímu uvolnění poměrů v Jižní Koreji došlo už na začátku 80. let, kdy režim začal 

zmírňovat represe a umožnil návrat do funkcí některým opozičním akademikům a bývalým 

studentům. Režim se navíc odhodlal v únoru roku 1985 uspořádat volby, do kterých mohla 

kandidovat i politická opozice v podobě Nové korejské demokratické strany (New Korean 

Democratic Party, NKDP), jež ve volbách obsadila druhé místo. Opoziční tlaky zesílily 

hlavně v momentě, kdy po lidovém povstání padla Marcosova vláda na Filipínách, což jen 

posílilo nespokojenost jihokorejského obyvatelstva projevující se v početných 

demonstracích. Chun následně v dubnu 1986 povolil formální diskuzi s opozicí, po odložení 

plánovaných jednání z 13. dubna 1987 ale vyvolal vlnu odporu, která se ho snažila donutit 

k zavedení přímé volby prezidenta (Musílek, 2008, s. 344-346). Chunův režim v očích 

veřejnosti oslabilo i to, že se provalilo mučení politických vězňů, které bylo v předešlých 

letech striktně odmítáno. Červnové povstání, protestní sebevraždy studentů a masivní 

demonstrace nakonec stály i za Chunovým odchodem do pozadí, když se do čela režimu 

dostal jeho blízký spolupracovník a nový prezidentský kandidát Roh Tae Woo, který po 

pouličních bouřích vyhlásil tzv. deklaraci z 29. června znamenající ústupky opozici ze strany 

režimu (mj. přímá volba prezidenta, propuštění politických vězňů, zrušení cenzury, podpora 

decentralizace a politické plurality atd.). Klíčovým okamžikem pro korejskou demokratizaci 

bylo i rozhodnutí armády, která odmítla zasáhnout proti politickým odpůrcům režimu, 
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přestože prezident Chun zvažoval její nasazení. Prezident Roh se v příštích měsících 

s opozicí shodl na vypracování nové ústavy a 12. října 1987 byla ústava schválena Národním 

shromážděním (Šanc, Ženíšek a kolektiv, 2009, s. 81). Opozice se ale nesjednotila a ve 

volbách v roce 1987 tak vyhrál Roh Tae Woo se ziskem téměř 36 % hlasů, zatímco opoziční 

kandidáti Kim Young Sam a Kim Dae Jung skončili se ziskem okolo 26-27 % hlasů až za 

ním. Bylo to právě ale v období prezidenta Roha, kdy byli propuštěni další političtí vězni, 

povolena svoboda tisku a přijaty zákony zajišťující dodržování politických a občanských 

práv a svobod. Ani to ale prezidentu Rohovi nestačilo k získání širší veřejné podpory, takže 

ho v roce 1992 nahradil Kim Young Sam. V roce 1997 se prezidentského křesla dočkal i 

druhý opoziční kandidát Kim Dae Jung, za jehož úřadování došlo k diskusi s KLDR (Eckert 

et al., 2009, s. 279).  

Nguyen Thi Thanh Huyen (2004, s. 9-28) v případě jihokorejské tranzice pracuje 

s hypotézou nutnosti překročení vývojového prahu (obr. 3). Ekonomický růst podle ní vede 

k sociální mobilizaci (změny ve společnosti vyvolané urbanizací, industrializací a 

modernizací), která následně vyvolá dvě hnací síly podporující demokratizaci, konkrétně 

politickou kulturu a sociální strukturu. Politická kultura podle ní podporuje změnu hodnot a 

chování ve společnosti, ve které začnou hrát roli kompromis, participace, rovnost a shoda. Ve 

stejnou dobu podle ní došlo ke změně ve struktuře společnosti (v roce 1961 se 81 % 

společnosti živilo jako farmáři, zatímco v roce 1985 pracovalo v průmyslu 50 % společnosti 

a téměř 40 % tvořilo střední třídu). U mladší generace z prostředí městské střední třídy, tedy 

u těch, kteří stáli za vlnou masových protestů, došlo i ke změně náboženských hodnot, když 

se jedna čtvrtina jihokorejského obyvatelstva začala hlásit ke křesťanství (Huntington, 2008, 

s. 79). 

Podle Sangmooka Leeho (1997, s. 110) demokratizace Jižní Koreje probíhala v letech 

1987-1992, o konsolidaci demokracie pak hovoří od roku 1993. Klíčovou roli při přechodu 

hrála masová mobilizace, která si spolu s dalšími okolnostmi vynutila ústupky ze strany 

režimu, i když ani jedna strana nebyla schopna jednostranně prosadit své představy, což se 

v typologii Karlové a Schmittera nejvíce blíží reformě (Tab. 5), přestože v přechodu hrálo 

významnou úlohu i použití násilí, díky němuž opozice dokázala tlačit na představitele režimu 

(Shin, 1999, s. 2-6). Takto vyostřený přechod vedl ale k vysoce konfliktní politice, v níž 

přežívá odkaz autoritářství a nová pravidla hry nejsou institucionalizovaná. I když občané 

svobodně volí prezidenta a poslance, politici sledují hlavně svůj stranický prospěch, což je 

označováno za dědictví autoritářského režimu. Svůj vliv na to mají i společenské organizace 
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pokračují v mobilizaci občanů, která má za cíl zreformovat politický systém zdola, což jen 

rozevírá propast mezi občanskou společností a politickou sférou (Hsiao, 2006, s. 164). 

 

Tab 5: Umístění jihokorejského přechodu v typologii Karlové a Schmittera 

                            KOMPROMIS                          Strategie                          SÍLA 
                            (multilaterální)                                                             (unilaterální) 
 
ELITY  
 

Aktéři 
 

MASY 

 

Zdroj: Karl and Schmitter, 1991, s. 275 (doplněno) 
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5. Vietnam 

 

Vietnam podobně jako Korea spadá mezi území, jehož historii výrazně ovlivnila téměř 

tisíciletá čínská nadvláda, vliv zde ale měli i francouzští misionáři, kteří na území jižního 

Vietnamu přijížděli od 17. století. Díky tomu došlo na vietnamském území k symbióze 

místního mahájánového buddhismu, konfucianismu, taoismu a křesťanských směrů, jejichž 

výsledkem byl vznik synkretického kaodaismu, proti němuž se postavili až ateističtí 

komunisté, kterým se podařilo Vietnam osvobodit od cizí nadvlády (Baar, 2001, s. 39). 

 

5.1 Historický a mezinárodní kontext 

 

Ve druhé půlce 19. století ovládla díky armádě Vietnam Francie, která z něj učinila svou 

kolonii, tzv. Francouzskou Indočínu rozdělenou do tří oblastí (Tonkin, Annam, Kočinčína), 

v boji proti francouzské nadvládě ale i nadále bojoval odboj. Během druhé světové války byl 

Vietnam podobně jako okolní státy obsazen Japonskem, po jehož kapitulaci vyhlásila 

komunistická Liga za nezávislost Vietnamu vedená Ho Či Minem samostatnou republiku, 

přestože si Vietnam i nadále nárokovala Francie. V letech 1946-1954 se tak rozhořela 

indočínská válka mezi Ho Či Minovým státem a Francií, které po ukončení Korejské války 

dodávaly vojenskou techniku USA. Osmiletou válku ukončilo až podepsání Ženevských 

dohod, které Vietnam rozdělily podél 17. rovnoběžky na Ho Či Minovu komunistickou 

severní Vietnamskou demokratickou republiku (VDR) a profrancouzskou jižní Republikou 

Vietnam císaře Bao Daie s demilitarizovanou zónou uprostřed. Od Vietnamu se tak 

definitivně oddělilo území Kambodže a Laosu, tyto země ale přesto nebyly ušetřeny hrůzám 

budoucího vietnamského konfliktu. Severní Vietnam v roce 1954 také začal s rozsáhlou 

pozemkovou reformou, jejíž obětí se díky popravám staly tisíce pozemkových vlastníků, což 

vyústilo v masovou vlnu migrace obyvatelstva převážně katolického vyznání ze severu do 

jižního státu, kterou umocnila i americká propaganda proti komunistickému severu. Příchod 

jednoho milionu obyvatel a partyzánské operace komunistické povstalecké organizace 

Vietcong, která fungovala na území Jižního Vietnamu, však situaci ještě více rozbouřilo 

(Müllerová, 2004, s. 75). 
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5.2 Vymezení nedemokratického režimu 

 

Do čela Jižního Vietnamu se posléze dostal nacionalista a bigotní katolík Ngo Dinh Diem, 

za něhož se postavil americký ministr zahraničí John Foster Duller, jenž donutil 

francouzskou vládu i císaře Bao Daie k jeho přijetí jako budoucího předsedy vlády, přestože 

si Diem nárokoval úplnou vojenskou a civilní moc. Diem, který patřil k nepočetné 

vietnamské politické a hospodářské elitě nekolaborující s Francouzi, si ale nikdy nezískal 

sympatie veřejnosti, přestože se prezentoval jako ochránce před komunisty a potažmo i 

francouzským státem (Hlavatá et al., 2008, s. 195-196). Proti Diemovi se postavili Khmerové 

a příslušníci národnostních menšin žijící v Centrální vrchovině, armáda, policie, tajné služby, 

vlivné sekty i Číňané ovládající valnou část vietnamské ekonomiky. Diem se ale nevzdal, 

nejprve si podřídil armádu, pak zasáhl proti vlivné sektě Binh Xuyen, do vlády dosadil členy 

své rodiny, zbylé sekty uplatil a v roce 1955 se nechal namísto císaře Bao Daie zvolit 

prezidentem, i když valnou část volebních lístků zfalšoval. Dne 26. října 1955 tak vznikla 

Republika Vietnam, přestože komunistické vedení VDR mohutně protestovalo. Pro upevnění 

své moci Diem začal pracovat na odchodu Francouzů, což se mu k 10. dubnu 1956 skutečně 

podařilo, a na zlikvidování pozůstatků hnutí Viet Minh na jihu, díky čemuž byl podezřelý 

každý, kdo bojoval proti Francouzům (Hlavatá et al., 2007, s. 199-201). Chudé venkovské 

obyvatelstvo ale trpělo hladem, což nevyřešila ani nepovedená pozemková reforma, zatímco 

na úřadech hojně bujela korupce. Problémy nedokázaly vyřešit ani američtí poradci, jejichž 

radami se Diem neřídil, i když za sebou měli zkušenosti s reformami v Japonsku nebo na 

Taiwanu, a naopak zesílil represe a cenzuru tisku. Od roku 1960 se tak americká podpora 

začala vytrácet, 20. prosince 1960 navíc vznikla Národní fronta osvobození jižního Vietnamu 

(NFO), která sdružovala odbojové politické strany a náboženské skupiny. Diema sice 

podporoval nový prezident USA John F. Kennedy, ani on ale nedokázal přesvědčit 

vietnamského prezidenta, který musel čelit několika atentátům, k nutným reformám (Hlavatá 

et al., 20007, s. 204-206). Diemovo desetileté účinkování na jihovietnamské politické scéně 

ukončil za tiché americké podpory převrat skupiny důstojníků k 1. listopadu 1963, který 

následoval po mohutných buddhistických protestech. Změnu symbolicky zakončilo zastřelení 

Kennedyho v Dallasu, na jehož post nastoupil viceprezident Lyndon B. Johnson, s nímž 

přišla i změna americké zahraniční politiky (Müllerová, 2004, s. 78). 

Diemovy nástupci se ale ukázali jako ještě více neschopní, navíc v Jižním Vietnamu 

v důsledku odstraňování politických odpůrců chyběla silná ekonomická a politická elita, 
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takže v zemi zavládl kolotoč krátkodobých vlád a pučů. Do čela nové vlády se dostal generál 

van Minh, jenž vytvořil tzv. vojenskou revoluční radu, která se skládala z dvanácti důstojníků 

původně sloužících pro Francouze. Byla propuštěna část politických vězňů, přesto nové 

vládě chyběla podpora obyvatelstva, které se čím dál více obracelo k NFO. Dne 7. ledna 

1964 vznikl vojenský triumvirát, do jehož čela se opět dostal Minh. Nespokojení důstojníci 

ale 29. ledna 1964 provedli další převrat, díky němuž se do čela revoluční rady dostal generál 

Nguyen Khanh, který ale už 21. ledna 1965 odstoupil z funkce. Moci se tak ujal další 

triumvirát ve složení Nguyen Khanh, Nguyen Van Minh a Tran Thien Khiem. Po několika 

chaotických pučích se 18. února 1965 chopila moci skupina tzv. Mladých Turků, v jejichž 

čele stáli generálové Nguyen Cao Ky a Nguyen Van Thieu. Dne 11. dubna 1965 tak 

nastoupila vojenská vláda, v jejímž čele jakožto premiér stál Nguyen Cao Ky a Nguyen Van 

Thieu se stal prezidentem (Hlavatá et al., 2008, s. 218-219). Jižní Vietnam v období 1967-

1974 tak lze srovnávat s vojenskou vládou v Jižní Koreji v období let 1978-1987, přestože 

oba režimy skončily zcela odlišným způsobem (Hadenius and Teorell, 2006, s. 28). Zařazení 

Jižního Vietnamu pod byrokraticko-militaristické autoritářské režimy podporuje zejména 

fakt, že pod americkým dozorem nebyly na tomto území nikdy uspořádány svobodné a 

kompetitivní volby, moc se namísto politických institucí koncentrovala v rukou 

zkorumpovaných úředníku podporujících Diema a v zemi nehrály žádnou významnější roli 

politické strany. Diem navíc zcela nepokrytě zvýhodňoval katolíky nad početnějšími 

buddhisty a do vedoucích orgánů dosazoval věrné vojáky, i proto někteří autoři mluví o tzv. 

pravicovém autoritářském režimu. Po smrti prezidenta Diema navíc moc zcela otevřeně 

přešla do rukou vojáků, kteří ale byli rozdrobeni na různé frakce a jejichž vláda postrádala 

legitimitu (Slater, 2005, s. 385-403). 

 

5.3 Zánik režimu 

 

Podle závěrečné deklarace Ženevských dohod se v průběhu dvou let měly oba státy 

sjednotit po celonárodních volbách v červenci 1956, tyto demokratické volby se ale nikdy 

nekonaly. Toto řešení, pod které se Spojené státy Americké a delegace Vietnamského státu 

nikdy nepodepsaly, totiž bylo vzhledem ke komunistickým volebním manipulacím na severu 

a Ho Či Minově popularitě vládou Vietnamské republiky později zcela odmítnuto (Hlavatá et 

al., 2008, s. 190). Severní Vietnam ale i nadále usiloval o sjednocení země, kvůli čemuž byla 

vybudována síť infiltračních cest, chodníků a jiných provizorních komunikací vedoucích ze 
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Severního Vietnamu podél jihovietnamské západní hranice známa jako Ho Či Minova stezka. 

Chudí rolníci, kteří byli nespokojení s jihovietnamskou vládou, se začali přidávat k Viet 

Congu (Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu), který spáchal více jak tisíc atentátů na 

jihovietnamské úředníky. Konflikt mezi VDR a jednotkami USA nakonec vygradoval v tzv. 

vietnamskou válku, 29 která probíhala mezi lety 1964 a 1975 na území dnešního Vietnamu a 

v příhraničních oblastech Kambodže a Laosu, kudy probíhala Ho Či Minova stezka. Na jihu 

Vietnamu se jednalo o pozemní boje, zatímco na severu měl konflikt podobu bombardování. 

Spojené státy americké a jejich spojenci (Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Thajsko a 

Filipíny) pomáhaly Jižnímu Vietnamu, který bojoval proti komunistickému severu, který 

materiálně podporovaly Čína a Sovětský svaz. Brutální válku, která se stala předmětem 

rozsáhle kritiky nejen od americké veřejnosti, nakonec ukončily tzv. Pařížské dohody, které 

27. ledna 1973 po několikaletých jednáních podepsaly Spojené státy americké, Vietnamská 

demokratická republika, provizorní revoluční vláda Jižního Vietnamu a Republika Vietnam. 

Tento akt v podstatě znamenal stažení jednotek USA z Vietnamu, přestože před finálním 

podpisem začalo nejmasovější bombardování Severního Vietnamu, které mělo sever donutit 

přistoupit k nevýhodným podmínkám (Syrůček, 2004, s. 221). Nezávislý Jižní Vietnam, 

jehož prezident Thieu se pod dohody podepsal až pod americkým nátlakem, ale vydržel jen 

další dva roky, dokud se Severnímu Vietnamu nepodařilo díky silné ofenzivě dobýt většinu 

zbytku země. Následně rezignoval jihovietnamský prezident Thieu a 30.dubna 1975 Jižní 

Vietnam podepsal bezpodmínečnou kapitulaci. 

Ve Stepanově typologii konců režimu by případ Jižního Vietnamu zapadal do posledního 

typu, tzv. revoluční války vedené marxisty. Tato cesta implikuje radikální sociálně 

ekonomické změny a kompletní odstranění předchozích nedemokratických struktur, nemusí 

ale nutně vést k demokracii (Dvořáková a Kunc, 1994, s. 58). V roce 1975 ale 

severokorejskou okupací nezanikl jen jihovietnamský režim, ale i samostatný jihovietnamský 

stát (Hadenius and Teorell, 2006, s. 29). 30 Podle Slatera (2005, s. 1 a 10) mohly za pád 

režimu spíše než tlak VDR neefektivnost politických institucí a nespolupráce či roztříštěnost 

elit, která byla zapříčiněna předchozím potlačováním konfliktu mezi třídami či 

náboženskými a etnickými skupinami, díky čemuž elity podobně jako na Filipínách a 

v Thajsku neprojevovaly dostatečnou podporu budování státu a zachování autoritářského 

                                                 
29 Ve Vietnamu je tento konflikt známý jako americká válka, lze se setkat i s označením druhá indočínská 
válka. 
30 Podobný konec režimu zažily ještě režimy v Afghánistánu (1979-1989), Bosně a Hercegovině (1996-2003), 
Kambodži (1979-1989), Íráku (2003) a Kuvajtu (1990). 
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režimu. 31 Diemovi ani jeho nástupcům se navíc nikdy plně nepodařilo ovládnout území 

převážně zemědělského Vietnamu a Spojené státy byly kvůli přítomnosti stále většího počtu 

amerických vojáků vnímány jen jako další koloniální mocnost, která se nijak výrazně neliší 

od předchozí Francie, což komunistům dodávalo výrazný vlastenecký a anti-koloniální náboj, 

díky němuž sever dokázal zmobilizovat masy obyvatelstva napříč všemi třídami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Což potvrzuje zjištění Barringtona Moorea a týmu Dietricha Reuschemeyera, že bez průniku kapitalismu do 
zemědělství a vzniku buržoazie nemůže vzniknout ani demokracie. Při absenci buržoazie jako v případě Ruska 
nebo Číny totiž dojde k zapojení rolnictva a revolučnímu zlomu příliš pozdě (Dvořáková a Kunc, 1994, s. 15). 
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6. Nástup demokracie ve východní Asii 

 

Současná Asie, kde se demokracie začala rozšiřovat hlavně na přelomu 80. a 90. let, skýtá 

nepřeberné množství variant politických režimů - od nejlidnatější demokracie na světě 

(Indie) po nejlidnatější diktaturu (Čína), dvě demokracie vzniklé z původně rozvojových 

zemí (Taiwan a Jižní Korea) stejně jako dvě nejúspěšnější a nejstabilnější pseudodemokracie 

(Singapur a Malajsie), dva ekonomicky nejúspěšnější nedemokratické státy (Čína a Vietnam) 

stejně jako dva nejuzavřenější a nejizolovanější režimy (Barma a Severní Korea) (Diamond, 

2008, s. 212). Rozšíření demokracie v jihovýchodní Asii lze přitom popsat jako pozvolna 

postupující proces, který vygradoval na konci tisíciletí. K zásadní liberalizaci autoritářských 

režimů ve východní Asii došlo na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy vše odstartoval pád 

Marcosovy diktatury na Filipínách v roce 1986.  

 

Tab. 6: Typy přechodů k demokracii a hodnocení demokracie 

 Cambodia Indonesia  Mongolia  Philippines South 
Korea  

Taiwan  Thailand  

Method of 
Transition  

Intervention/T
ransplace-
ment  

Transplace-
ment  

Transplace-
ment  

Replace-  
ment  

Transplace-
ment  

Transfor-  
mation  

Transpalce-
ment  

Year of 
Transition  

1991  1998  1990  1986  1987  1992  1992  

Strength of 
Non-Violent 
Civic 
Associations  

Weak  Strong  Strong  Strong  Strong  Moderate  Moderate  

Level of 
Violence  

Significant 
Violence  

High 
Violence  

None-Violent  Significant 
Violence  

Significant 
Violence  

None-
violent  

Significant 
Violence  

Source of 
Violence  

State and 
Opposition  

State and 
Opposition 

None  State  State and 
Opposition  

None  State  

Force Driving 
the Transition  

External 
Intervention  

Civil society 
and Political 
Elites  

Civil Society 
and Political 
Elites  

Civil 
Society  

Civil 
Society and 
Political 
Elites  

Civil 
Society and 
Political 
Elites  

Civil 
Society and 
Political 
Elites  

Pre-
Transitional 
Rating  

7  6  7  3.5  4.5  5  2.5  

2007 Rating  5.5  2.5  2  3  1.5  1.5  5.5  
Change in 
Compositing 
rating  

+1.5 
(increase)  

+3.5 
(increase)  

+5.0 
(increase)  

+0.5 
(increase)  

+3.0 
(increase)  

+3.5 
(increase)  

-3.0 
(decrease)  

Zdroj: Shin, 2008, s. 14 

 

Už o rok později skončila vojenská vláda v Koreji, kterou symbolicky ukončily relativně 

svobodné prezidentské volby. Téhož roku byl na Taiwanu odvolán výjimečný stav, což 

ukončilo více než třicetiletou nadvládu Kuomintangu nad ostrovem. V roce 1990 se 

v Mongolsku uskutečnily svobodné volby, když se tamní komunistická strana vzdala moci. 
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V říjnu 1991 byla v Paříži k dojednána dohoda o konání svobodných voleb v Kambodži, 

v roce 1992 obnovuje Thajsko demokracii poté, co masivní protesty svrhly vládu 

podporovanou armádou. V roce 1999 skončila personální diktatura prezidenta Suharta 

v Indonésii, po níž následovalo uspořádání demokratických voleb (Shin, 2008, s. 5-4). Na 

konci tisíciletí se tak v Asii mezi demokracie zařadilo hned sedm nových států (tab. 3), které 

se zařadily po bok již existujících demokracií v Japonsku a Indii. Vývoj v Kambodži a 

Thajsku se sice zanedlouho stočil zpět k autoritářským režimům a Filipínami otřásaly 

atentáty na levicové politiky, přesto v regionu podle agentury Freedom House existuje pět 

plnohodnotných demokracií (Japonsko, Jižní Korea, Mongolsko, Indonésie a Taiwan). 

V Kambodži, Indonésii, Mongolsku, Jižní Koreji a Thajsku proběhl přechod k demokracii 

formou sjednaného přechodu nebo přeměny (transplacement), zatímco na Taiwanu šlo o 

transformaci či přerod (transformation) a na Filipínách o nahrazení nebo výměnu 

(replacement). Přesto síla a nárůst moci občanských sdružení a skupin vedla zpravidla k 

tomu, že se vyrovnaly síly autoritářských vládců a opozice hájící demokracii. V Jižní Koreji 

například náboženské a profesní organizace spolu se studenty hrály hlavní roli v propagaci 

lidských práv a občanských svobod, zatímco na Taiwanu a v Thajsku skupina sociálních 

hnutí a zemědělsko-environmentálních seskupení požadujících občanská práva tlačila na 

odstranění represí proti opozici a provedení demokratických reforem (Shin, 2008, s. 11).  

Jako hlavní příčina demokratizace východoasijských a jihovýchodoasijských 

nedemokratických režimů jsou uváděny tři faktory – sociální a hospodářská modernizace 

společnosti doprovázená vzdělanější veřejností a početnější střední třídou (Huntington, 2008, 

s. 73-76; Ohno, 2008, s. 42-44), zavedení svobodných místních voleb a limitovaná volební 

soutěž (Rigger, 1999, s. 143; Tien, 1996, s. 8-11) a masové protesty (Lee, 2002, s. 830-835; 

Musílek, 2008, s. 351 a 355). K nim je třeba připočítat i postupný úpadek legitimity a 

inspiraci příkladem neboli lavinový efekt. Navíc podle Thomase Carotherse (2002, s. 15) 

státy jako Taiwan, Jižní Korea a Mexiko neprošly náhlým zlomem směrem k demokracii 

následovaným rychlým uspořádáním národních voleb a novým demokratickým 

institucionálním rámcem. Jejich politickou evoluci Carothers popsal jako postupný proces 

liberalizace, kdy u držitelů moci chybí liberalizátoři (softliners) a organizovaná politická 

opozice tlačí na změnu, definitivního vítězství se ale dočká až s pomocí vyhraných voleb. 
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6.1 Hospodářský rozvoj 

 

Narozdíl od komunistických režimů střední a východní Evropy a vojenských režimů 

v Latinské Americe zažila východní a jihovýchodní Asie (krom Filipín a Mongolska) v 70. a 

80. letech nebývalý ekonomický růst, který jen legitimoval zdejší autoritářské režimy (Shin, 

2008, s. 3), přestože se podle liberálního modelu modernizace jevil vztah ekonomického 

rozvoje, modernizace a aktivní účasti k demokracii naprosto opačně. Podle liberálních 

přístupů měl totiž vztah hospodářského a společenského rozvoje vést k demokracii a 

participaci (obr. 4), což za přílišný optimismus zkritizovala v 70. letech dvojice Huntington a 

Nelson (1976). Tito autoři se snažili vysvětlit, proč se nejméně demokratické režimy objevují 

v daných fázích v zemích relativně rozvinutých či fází rozvoje procházejících (Buben, 2007).  

S použitím jejich modelů může být východní Asie charakterizována jako přepracovaný 

technokratický model (obr. 5), kde jsou vzrůstající nerovnost a další problémy spojené 

s ekonomickým růstem vyváženy úspěšnou sociální politikou, která odvrátí krizi. 

Ekonomický růst a politická stabilita jsou udržovány po několik desetiletí, dokud se 

společnost kompletně nepromění a nevynutí si změnu (Ohno, 2008, s. 43). 

Hospodářský rozvoj má v prvé řadě vést ke změně struktury obyvatelstva, což se projevuje 

vzdělanější veřejností, početnější střední třídou a změnou náboženských poměrů (obr. 6). 

Jako hlavní činitele politické změny na Taiwanu a v Jižní Koreji jsou zpravidla uváděni 

středostavovští intelektuálové, kteří dospěli teprve v období rychlého hospodářského růstu. 

Například v Koreji osmdesátých let se hnutí za demokracii stalo vážnou hrozbou pro 

autoritářský režim teprve poté, co v předcházejícím období vznikla prosperující městská 

střední třída a středostavovští odborníci se přidali ke studentům žádajícím ukončení 

autoritářského vládnutí. Opoždění změn oproti státům Evropy a Latinské Ameriky pak 

Huntington vysvětluje působením konfuciánské kulturní tradice zdůrazňující hierarchii, 

autoritu, společenství a loajalitu a prostředím stejnoměrného rozdělení příjmů, které vzniklo 

zavedením zemědělských reforem na konci 40. a 50. let a brzkým nárůstem úrovně 

gramotnosti a vzdělání (Huntington, 2008, s. 73 a 76). Byl to ale zároveň právě 

konfucianisnus, který podporoval vzdělání, cílevědomost a vzájemnou toleranci, což výrazně 

ovlivňovalo zaujímání postojů společnosti (Chang and Chu, 2002, s. 6). 

Výrazný pokus vyvrátit vliv ekonomického rozvoje a teorie modernizace na asijskou 

demokratizaci provedl korejský politolog Junhan Lee, který při komparaci 18 asijských zemí 

ukázal, že vysoké HNP na hlavu v době demokratizace neměla žádná země (pouze Taiwan a 
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Jižní Korea měly nadprůměrné HNP), ostatní státy měly HNP na průměrné nebo dokonce 

nízké úrovni. Lee se snažil dokázat, že ekonomický rozvoj, ekonomická krize, občanská 

kultura a zkušenost s britským systémem neměly na asijské tranzice téměř žádný vliv, 

naopak ve všech státech prokázal důležitost masové mobilizace obyvatelstva, která si 

vynutila rezignaci autoritářských vládců, odvolání stanného práva, provedení ústavních změn 

nebo uspořádání svobodných voleb (Lee, 2002, s. 823-824). Podle Paula Brookera (2000, s. 

184) ekonomický úspěch země vede i ke změně v chování aktérů, protože např. lídři 

Kuomintangu věřili, že zůstanou u moci i za kompetitivních podmínek, takže byli ochotni 

povolit demokratizaci místo toho, aby riskovali krvavý střet s opozicí, který by se jim mohl 

snadno vymknout z kontroly. 

 

6.2 Masová mobilizace společnosti 

 

V otázce vlivu masové mobilizace a masových protestních akcí v tranzitologických prácích 

nepanuje shoda, od počátečního souhlasu a nutnosti nepokojů ke konsolidaci demokracie se 

politická věda přiklonila spíše proti masovým protestům. Kupříkladu již zmiňovaný 

Barrington Moore (1977, s, 429) viděl pro vznik demokracie nezbytný předchozí násilný 

zlom a revoluci, která umožní rolnictvu, aby se z něj stala buržoazie. Po latinskoamerických 

zkušenostech ale představu, že pokojný tlak zdola prostřednictvím mobilizace dosud 

vyloučených skupin, která donutí vládnoucí elity rozšířit dosud chybějící práva, včetně 

volebního, nahradil jako ideální typ demokratizace přechod zhora, kdy si vládnoucí složky 

zachovávají kontrolu, i když je na ně vyvíjen tlak zdola (Dvořáková a Kunc, 1994, s. 66-68). 

Nejen podle Nancy Bermeo (1997, s. 305 a 314) ale lidová mobilizace nemusí vyústit 

v předpokládanou silnou represivní reakci, protože hranice režimem tolerované mobilizace 

jsou širší, než se původně očekávalo. Masová mobilizace tak podle ní nemusí jen bránit 

přechodu k demokracii, ale může být dokonce rozhodujícím důvodem úspěšné změny, 

protože elity nejsou schopny mobilizaci úspěšně potlačit, zabraňovat extrémním praktikám a 

sami obnovit společenský řád (Musílek, 2008, s. 341). Podle stejné logiky jako Bermeo 

postupoval i Junhan Lee (2002, s. 830-837), který politické protesty prokázal jako jediný 

společný znak přechodů na Dálném východě. Podle Leeho zpravidla protesty studentů 

v hlavním městě vedly k šíření nepokojů po celém státě, kdy se ke studentům přidala i střední 

třída (efekt nabalování či sněhové koule), takže nepokoje přerostly v masové demonstrace, 

bojkoty a stávky, které trvaly do doby, dokud si opozice nevynutila svoje požadavky nebo 
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dokud proti ní nezasáhla armáda jako v Číne a v Barmě (Myanmaru). V drtivé většině navíc 

vznikly i pro-demokratické organizace, které zastřešovaly akce opozice a které si vynutily 

dohodu s držiteli moci (např.: deklarace z 29. června 1987 v Jižní Koreji), popřípadě 

odvolání stanného práva (Taiwan v červenci 1987). K odstartování změn ale mohou vést i 

nečekané události jako smrt prezidenta Zia ul-Haqa v Pákistánu nebo útěk Ferdinanda 

Marcose z Filipín. 

 

6.3 Limitovaná volební soutěž 

 

Alternativní výklad přechodu na Taiwanu se zpravidla soustředí na vliv svobodných 

místních voleb a limitované volební soutěže. I když mezinárodní tlak, chování politických 

vůdců a socio-ekonomický rozvoj hrály významnou roli v taiwanském reformním procesu, 

přesto nejsou sociální vědci obhajující jejich vliv schopni zodpovědět klíčové otázky jako 

proč si držitelé moci v určitém okamžiku zvolily reformy místo aby pokračovaly v politice, 

která je držela u moci přibližně od roku 1970, odkdy lze datovat taiwanský ekonomický 

zázrak, proč se jim celý proces vymkl z rukou nebo proč k reformám došlo právě v období na 

konci 80. let. Ostatně kritici modernizačního principu, který hlásal, že socio-ekonomický 

rozvoj má vést k demokratizaci, používali právě příklad Taiwanu k tomu, aby demonstrovali 

pravý opak. Odpověď jde podle části politologické obce najít v politické dynamice a ve 

volbách, s nimiž je spojena otázka legitimity, kalkulace výhry plynoucí z dekomprese režimu 

a zvolení vhodného okamžiku zavedení svobodných voleb (Rigger, 1999, s. 15). Důležitým 

krokem taiwanského demokratizačního procesu byly doplňkové volby do volených 

institucích v roce 1972. Ostatně podle povahy voleb se dají taiwanské poválečné dějiny dělit 

na předreformní éru (svobodné a rovné volby na lokální úrovni zhruba v období 1959-1971), 

éru odstartování politických reforem za prezidenta Chiang Ching-kuo (limitované 

kompetitivní parlamentní volby v letech 1972-1985) a na éru budování demokracie ze 

prezidenta Lee Teng-huie (kompetitivní parlamentní volby), která byla umožněna vznikem 

Demokratické pokrokové strany v roce 1986 a přelomovými trojitými volbami 32 v roce 

1989, ve kterých opoziční kandidáti poprvé kandidovali pod značkou jedné strany a ve 

kterých vybojovali 101 z 287 křesel. V roce 1992 se navíc svých křesel vzdali dlouholetí 

poslanci a do Legislativního dvora se začalo volit jen na základě taiwanských okrsků. Na jaře 

roku 1996 navíc proběhly první svobodné prezidentské volby, které završily demokratické 

                                                 
32 Volební kalendář přivedl v prosinci 1989 voliče k volbám do Legislative Yuan, Provinoval Assembly a do 
městských rad v městech Taipei a Kaohsiung (Tien, 1996, s. 133). 
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parametry tím, že všechny důležité politické funkce byly řádně zvoleny (Tien, 1996, s. 5-11). 
33 

 

6.4 Úpadek legitimity 

 

I když je legitimita neurčitý pojem, kterému se političtí analytikové raději vyhýbají, 

nacionalismus nebo ideologie hrají v moderních nedemokratických státech stěžejní roli. Přes 

všechny rozdíly platí, že legitimita většiny režimů klesá úměrně době, po níž jsou u moci, 

v důsledku nutnosti přijímat rozhodnutí, která nejsou mnohým po chuti, nesplněných slibů a 

rostoucí nespokojenosti obyvatelstva. Ve většině případů se po čase rozpadne i koalice, která 

režim původně podporovala (Huntington, 2008, s. 55). Ve východoasijských režimech se 

vlády zpravidla opíraly o národní a geopolitickou legitimitu – vůdci se dovolávali národa, 

jeho vůle a dějinné úlohy, národ byl pro ně suverénem a dobro národa nejvyšší hodnotou, 

vyzdvihovaly reálné nebo domnělé vnitřní nebo vnější ohrožení státu, poukazovaly na 

nepříznivé geopolitické umístění a ohrožení politické, ekonomické nebo kulturní suverenity 

země. Moc tak byla často předána těm nejpovolanějším, tedy vojákům, kteří měli vyřešit 

krize, se kterými si demokratický režim neporadil. Po čase režimy začaly používat i efektivní 

(funkční) legitimitu a poukazovat na ekonomickou akceschopnost a úspěšnost státu, což se 

stalo typickým znakem jihovýchodní Asie (Balík a Kubát, 2004, s. 71-74).  

Taiwanský režim vycházel ze snahy znovu ovládnout kontinentální Čínu a z politické 

filosofie dr. Sunjatsena ztělesněné třemi principy lidu: vlastenectvím (minzu), demokracií 

(minzhu) a společenským blahobytem (minsheng). Podle Sunjatsena byl západní liberálně 

demokratický model pro Čínu vhodný, i když cestu k němu pokládal za dlouhodobý vývoj, 

který musí odstartovat vojenský režim, aby Čína ochránila své hranice před vnějšími 

nepřáteli. Kuomintang se tedy na plnou demokracii vždy odvolával, díky čemuž si získával 

sympatie v očích západních mocností bojujících proti „rudé Číně“, legitimita režimu ale 

přesto od 70. let začala rapidně klesat (Rigger, 1999, str. 15). Režim na opoziční aktivity 

usilující o nezávislost Taiwanu hleděl jako na podvratné, i když ve skutečnosti fungovala 

vláda KMT velice úspěšně jako vláda Taiwanu, i když podle její vlastní ideologie závisela 

její legitimita na mýtu, podle něhož byla zákonnou vládou celé Číny (Huntington, 2008, s. 

120). Stejně tak i v Jižní Koreji se vojenské režimy odvolávaly na nebezpečí ze strany svého 

severního souseda, argumentovaly ale navíc i neefektivitou předchozího demokratického 

                                                 
33 Výjimkou je pouze úřad premiéra, který je jmenovaný prezidentem a posléze schvalovaný parlamentem. 
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režimu, i když vůči Spojeným státům se prezentovali jako obránci kapitalistické ekonomiky a 

volného trhu. I Severní Vietnam se dlouhodobě snažil připojit ke svému území i zbytek 

země, jelikož rozdělení státu nebylo nikdy smluvně dořešeno. 

 

6.5 Lavinový efekt 

 

Zatímco v případě přechodů v Evropě dominovaly mezinárodní faktory, v Latinské 

Americe a Asii rozhodovaly o změně primárně domácí faktory. Na Dálném východě totiž 

nehrály zásadnější roli mezinárodní organizace bojující za demokracii a existence 

komunistických nepřátel legitimizovala represe proti politické opozici, která svým chováním 

narušovala jednotu a akceschopnost státu bojujícího proti vnějšímu ohrožení. Spojené státy 

sice navenek bojovaly za demokracii, mnohem důležitější pro ně ale zpočátku bylo zastavení 

pronikání komunismu do třetího světa. Jedinými demokraciemi v daném regionu byly v 80. 

letech Indie, kde v roce 1975 pozastavila ministerská předsedkyně Indíra Gándhíová 

demokratické postupy a v zemi vyhlásila výjimečný stav, a Japonsko, kde měla dlouhodobě 

dominantní postavení vládní strana LDP (Shin, 2008, s. 10). Jediným vnějším vlivem na 

asijskou demokratizaci tak byl tzv. lavinový efekt, kdy změna v jednom státě nastartovala 

demokratizační proces i v okolních zemích. V Asii šlo o pád Marcosovy dikatury na 

Filipínách v února 1986, jejíž následky byly nejvíce cítit v Jižní Koreji, kde některé skupiny 

vědomě napodobovaly filipínský postup. Stejně jako na Filipínách, kde sehrál ústřední roli 

v procesu změny režimu kardinál Sin, prohlásil i jihokorejský kardinál Kim, že je třeba 

provést ústavní změny a zavést demokracii. Jižní Korea navíc měla v září 1988 pořádat 

XXIV. letní olympijské hry a jakýkoliv zásah proti demonstrantům by mohl vést k jejich 

zrušení nebo přesunu do jiné země. Tyto události na Filipínách a v Jižní Koreji mohly 

podnítit i demonstrace v Barmě v létě 1986 a pak na jaře 1989, před stejným dilematem stáli 

na konci 80. let i držitelé moci na Taiwanu (Huntington, 2008, s. 103-106). S Lavinovým 

efektem v podstatě souhlasí i Laurence Whiteahead (2007, s. 16), který ale mluví o tzv. 

shlukování (clustering), protože podle něj nejde o jednotvárný a kumulativní proces. 

Propojenost demokratizačních procesů na Filipínách, na Taiwanu a v Jižní Koreji potvrzuje i 

Lee (2002, s. 835), který vidí vztah i mezi tranzitními momenty v Mongolsku a Nepálu, 

jejichž demokratizační proces byl umožněn změnami v Sovětském svazu (perestrojka). 
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7. Institucionální inženýrství ve východní Asii 

 

I když část nově vzniklých východoasijských zemí úspěšně završila demokratizaci, 

mnohem větší problémy mají s konsolidací režimu. Asijské politické systémy zpravidla 

charakterizuje směs klientelistického komunitarismu, personalismu, respektu k autoritám, 

dominantní politické strany a silného státu (Yung-myung, 2003, s. 10). S tím souvisí i otázka 

institucí, které významně ovlivňují stabilitu či nestabilitu všech států. Zatímco prezidentský 

systém má zaručovat větší stabilitu než parlamentní systém, parlamentní systém je na druhou 

stranu mnohem více pružnější a flexibilnější. Nové demokracie ve východní Asii především 

musí najít způsob, jak vládnout lépe než okolní semidemokracie nebo nedemokracie, kvůli 

čemuž se jejich pozornost nutně stáčí k politickým institucím a jejich reformám (Diamond, 

2008, s. 215). 

 

7.1 Prezidentské, poloprezidentské a parlamentní systémy 

 

Se stabilitou nově vzniklých demokracií úzce souvisí i fakt, jaký typ systému si zvolí, zda 

prezidentský nebo parlamentní. Mezi největší kritiky prezidentských systémů patří americký 

politolog španělského původu Juan J. Linz (1990, s. 51-69), podle kterého prezidentský 

systém tendruje k nestabilitě, vytváří meziinstitucionální konflikty, snižuje kontrolovatelnost 

politiky a vnáší prvek hysterie kvůli jasně daným termínům. 34 Ostatně soužití 

prezidentského systému s fragmentovanými stranickými systémy je v posledních letech 

diskutováno jako jeden z největších strukturálních problémů nově vzniklých demokracií, 

které ho zavádějí jako prvek stability v etnicky, nábožensky, geograficky nebo jazykově 

rozdělených společnostech. Na Dálném východě ale i tak prezidentský systém vedl 

k systémovým krizím a nestabilitě (i když krize neohrozily demokracii a ani si nevynutily 

zásah armády), protože se k moci dostali prezidenti, kteří za sebou neměli většinu. Jak 

prezident Chen Shui-bian na Taiwanu, tak Roh Moo Hyun v Koreji a Abdurrahman Wahid v 

Indonésii byli na přelomu tisíciletí zvoleni prezidenty, i když nedosáhli většiny (zatímco 

filipínský prezident Joseph Estrada se těšil ze silného mandátu) a jejich legitimita byla 

opozicí několikrát zpochybněna. Ve všech těchto čtyřech případech se ale opozice pokusila 

odvolat prezidenta, i když úspěšná byla jen v Indonésii. Politicky nezkušení prezidenti, kteří 

                                                 
34 Linz ale připouští, že stabilita či nestabilita režimu vždy závisí na konkrétních podmínkách, ve kterých 
instituce musejí fungovat, konkrétně uvádí tradice federalismu či etnické a kulturní konflikty (Linz, 1990, s. 
89). 
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se k moci dostali díky přímé volbě, navíc kvůli dvojí legitimitě nedokázali sestavit 

legislativní většinu v parlamentu, takže nedokázali účinně prosazovat své návrhy. Krizi často 

musel řešit ústavní soud, přesto prezidentský systém přinesl změnu rychleji, než je obvyklé 

v Japonsku, kde se používá parlamentní systém (Fukuyama, Dressel and Chang, 2005, s. 

113-115).  

 

Tab. 7: Formy vlády a volební systémy 

Table 3 Forms of government 
and Electoral Systems in 
Asian Democracies Country  

Form of 
Government  

Former Electoral 
System  

New Electoral 
System  

Cambodia  Parliamentary  Closed List PR  Closed List PR 
(1998)  

Indonesia  Presidential  Closed List PR  Open list PR 
(2002)  

Japan  Parliamentary  Single None-
Transferable Vote  

Mixed Plurality 
PR (1994)  

Mongolia  Parliamentary  Block Vote  Two Round 
System (2000)  

Philippines  Presidential  Plurality/Block 
Vote  

Mixed Plurality 
PR (1998)  

South Korea  Presidential  Modified 
Plurality  

Mixed Plurality 
PR (1996/2003)  

Taiwan  Semi-Presidential 35 
36  

Mixed SNTV-PR  Mixed Plurality 
PR  

Thailand  Parliamentary  Block Vote  Mixed Plurality 
PR (2007)  

Zdroj: Shin, 2008, s. 34 

 

I když mezi asijskými ústavními inženýry převládal názor, že prezidentský systém vede 

k větší stabilitě, Benjamin Reilly (2006, s. 153) při porovnání obou systémů prokázal, že síla 

a délka vlády kabinetu na prezidentském nebo parlamentním systémů nezáleží. U obou 

systémů se průměrná délka vlády pohybovala okolo 33 měsíců, navíc se volba typu vlády 

neukázala primárním determinantem pro vládní stabilitu. Reilly naopak ukázal, že pokud už 

některá země provedla politické a ústavní reformy, jejich provedení přineslo výsledky, kvůli 

kterým byly reformy prováděny. Akutním problémem všech východoasijských zemích je ale 

korupce, kvůli níž se do vězení dostávají i prezidenti. Nejprve byl v roce 1996 odsouzen za 

vzpouru, vlastizradu a také za korupci bývalý jihokorejský prezident Chun Doo-hwan, který 

byl odsouzen za období, kdy v Jižní Koreji panovala vojenská diktatura. Podobně dopadl i 

                                                 
35 Taiwan někteří autoři přiřazují k prezidentským systémům, přestože charakter smíšeného ostrovního státu se 
více podobá poloprezidentskému režimu, který ale část politologické a ústavně-právní obce vůbec neuznává. 
36 V komplexnější typologii Shugarta a Careyho jde v případě Taiwanu o prezidentsko-parlamentní systém. 
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taiwanský prezident Chen, díky němuž se poprvé v čínské civilizaci chopila moci opozice 

v souladu s ústavou. Za korupci byli v minulosti ve světe odsouzeni i další prezidenti jako 

Arnoldo Alemán z Nikaraguy, Alberto Fujimori z Peru, Husajn Muhammad Eršád 

z Bangladéše, Joseph Estrada z Filipín či Moussa Traoré z Mali, u nichž po tvrdém trestu 

obvykle následovalo zmírňování a v některých případech i udělení milosti. 

 

7.2 Volební systémy a jejich reformy 

 

Aby svým státům zajistily stabilitu, předvídatelnost a řád, sahají východoasijští političtí 

vůdci v době krize po politických a ústavních reformách, které mají posílit exekutivu, 

potlačit nestabilitu v parlamentu a vypěstovat soudržnost politických stran. To se zpravidla 

týká i změny volebního systému či jeho alespoň jeho parametrů (Reilly, 20004, s. 26). 

Východoasijskou specialitou byl po dlouhou dobu systém jednoho nepřenosného hlasu 

(single nontransferable vote, SNTV), který se do roku 1993 používal pro volby do dolní 

komory japonského parlamentu, do roku 2004 pro volby 176 z 225 křesel taiwanského 

parlamentu, v letech 1973-1988 v Jižní Koreji (čtvrtá a pátá republika) a který se nadále 

využívá v Jordánsku, v Afghánistánu a na Vanuatu (Chytilek et al., 2009, s. 176-177). 

V tomto volebním systému mají voliči jeden volební hlas, přestože jde o vícemandátové 

volební obvody, kde vyhrávají kandidáti s nejvyššími zisky hlasů. SNTV má ale řadu 

nedostatků, například konkurenci kandidátů z téže strany, kdy strany nevědí, kolik mají do 

voleb nasadit kandidátů. Pokud jich bude málo, může strana přijít o možnost obsadit co 

nejvíce míst, pokud jich bude mnoho, tak si strana může rozředit počet získaných hlasů. 

Pokud strana zařadí výraznou osobnost, ta přebere hlasy všem svým známým kolegům. Pro 

strany je tak téměř nemožné nalézt optimální počet a zařazení kandidátů. Dalším 

nedostatkem je problém velkého nepoměru mezi počtem oprávněných voličů a počtem hlasů 

potřebných ke zvolení, protože křeslo lze získat i s velmi malou podporou. To může vést 

jednak ke kupování hlasů, ale i aktivizaci menšin radikalismem či zvolení i extrémních 

kandidátů. Radikální kampaně pak vedou k těžkému hledání konsenzu v daném 

zastupitelském sboru. Systém jednoho nepřenosného hlasu navíc silně favorizuje vládní 

strany, které koordinaci svých volebních kampaní provádějí s přesnějšími informacemi než 

opozice a díky přístupu ke státním zdrojům mohou těžit z klientelismu a korupce.  

V Japonsku a na Taiwanu vedl SNTV dokonce k systémům (pre)dominantních stran, 

které se staly střechovou organizací politických, zájmových a národnostních skupin, takže 
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docházelo k vyhrocenému soupeření kandidátů uvnitř strany. V Japonsku byl sice SNTV 

zaveden s cílem povzbudit multipartismus a zpočátku z něj skutečně profitovali liberální 

demokraté (Liberal Democratic Party, LDP) i socialisté (Japan Socialist party, JSP), od roku 

1958 ale systém jednoznačně favorizoval LDP, která dlouhodobě vykazovala nejlepší 

schopnost strategické koordinace. Na Taiwanu v 90. letech 20. století tento volební systém 

pomáhal zachovat dominantního postavení vládního Kuomintangu, od KMT se ale postupně 

odštěpily Nová strana a Strana blízká lidu, tzv. Alianci za taiwanskou jednotu (Taiwan 

Solidarity Union, TSU) navíc začal podporovat bývalý prezident a člen Kuomintangu Lee 

Teng-hui, odstředivé vnitrostranické účinky vedly k rozkolům i v rámci japonské LDP. I 

v Koreji se v roce 1990 dvě ze tří opozičních stran spojily se stranou vládní, aby tak vytvořily 

politický blok, který v důsledku zajistí, že zbývající opoziční strana opírající se především o 

oblast Cholla nebude mít šanci získat moc i na celostátní úrovni (Huntington, 2008, s. 291). 

V Japonsku, Jižní Koreji, Thajsku a na Taiwanu tak na přelomu tisíciletí provedly volební 

reformy (obr. 7), kterými zavedly smíšené volební systémy, jenž většinou fungují logikou 

navrstvení (jen na Filipínách jde o korekci). 37 Navrstvení funguje tak, že první část 

zastupitelů je zvolena na základě většinového volebního systému v jednomandátových 

obvodech, zatímco druhá část je zvolena ve vícemandátových obvodech ze stranických 

kandidátních listin podle principu poměrného zastoupení. Protože strany, které uspějí v první 

složce, většinou vítězí i ve druhé části, zvýhodňuje systém zpravidla větší politické strany, 

zatímco menším ubírá (Chytilek et al., 2009. s. 243-244). Cílem zavedení smíšených systémů 

přitom většinou je dát voličům možnost volit jak politické strany skrze kandidátní listiny, tak 

i osobnosti v malých volebních obvodech. Východoasijskou specialitou je ale fakt, že na 

Taiwanu, v Jižní Koreji, Thajsku a na Filipínách je jen 20 % mandátů (v Japonsku je to 40 

%) zvoleno ve vícemandátových obvodech ze stranických kandidátních listin podle principu 

poměrného zastoupení (Reilly, 2004, s. 24). 

 

7.3 Stranické systémy a jejich transformace 

 

V systémech jedné strany obecně platí, že vládnoucí strana preferuje proporční volební 

systém a multi-stranický systém před většinovými volebními systémy a bipolárními 

stranickými soustavami, že subjekt u moci profituje ze své dlouholeté dominance (cycle of 

dominance), protože těží z prvotních úspěchů a vytváří si obraz vítězného uskupení, takže i 

                                                 
37 U Shugarta a Watenberga jde o většinové smíšené systémy (mixed-member majoritan systems, MMM). 
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v době krize dokáže zmobilizovat své příznivce a v případě přechodu hrát roli klíčového 

demokratického faktoru a že dlouhodobá vítězství dodá dominantní straně autoritu a přístup 

ke státním zdrojům umožňujícím zvýšení popularity před volbami, korigování veřejného 

mínění a politického diskurzu, oceňování důležitých skupiny a sponzorů a izolování 

oponentů skrze ideologickou polarizaci (Rimanelli, 2000, s. 11). Většina silných masových 

stran ale vznikla v době konfliktu, kdy byla potřebná intenzivní mobilizace, např. v době 

revoluce (Mexico, Nicaragua), liberalizace (Mozambique, Zimbabwe) nebo občanské války 

(Taiwan), takže jejich dominantní pozice je i tak dlouhodobě narušována (Levitsky and Way, 

2006, s. 85).  

Podle Reillyho (2006, s. 172) stojí za problémy a nestabilitou v Asii a Pacifiku sociální a 

politická štěpení, která jsou pro tamní státy typická. Tato štěpení spolu s demokratizací, 

která otevřela politický prostor, přímo tlačí k využívání regionálních témat pro volební boj ve 

vyhrocených volebních kampaní. Indonésii např. podle něho charakterizují překrývající se 

kulturní, jazykové, náboženské a regionální rozdíly, zatímco politickou scénu na Taiwanu i 

nadále štěpí rozkol mezi starousedlíky a přistěhovalci a v Jižní Koreji probíhá volební boj na 

základě regionálních témat. Hlavně v momentě, kdy chybí výrazný ideologický boj nebo 

silná stranická identifikace vznikají silné partikularistické a klientelistické vazby, které ještě 

posiluje použití volebních systémů, které vyžadují personalizované kampaně zaměřené na 

kandidáta, což vnitřně štěpí strany na jednotlivé frakce a dlouhodobě vede k nestabilním 

vládám. V tu chvíli má problémy vyřešit silná výkonná moc, která volá po posílení svých 

kompetencí.a po změnách uvnitř stran i institucích státu. 

Díky úpravám volebních systémů klesá zejména počet relevantních stran – zatímco 

Japonsko mělo v období let 1946-1994 počet relevantních stran 3,7 stran, po zavedení 

volebních reforem v roce 1994 mělo v roce 2003 počet relevantních stran jen 2,4. Na 

Taiwanu díky vzniku dvou aliancí obsadily ve volbách v roce 2004 velké bloky dohromady 

95 % všech křesel, protože voliči přestali volit malé strany. Počet relevantních stran tak 

oproti předchozím volbám klesl z 2,69 stran na 2,18 stran, což je hodnota typická pro Velkou 

Británii. Stejným procesem prochází i politická scéna v Jižní Koreji, kde byl počet 

relevantních stran v letech 1988-2000 na pozici 2,95 stran, zatímco po volbách v roce 2004 

už jen 2,36 (Reilly, 2006, s. 192). Nový majoritní asijský model demokracie s přímo 

voleným prezidentem, smíšenými volebními systémy podporujícími větší strany, vznikajícím 

bipartismem a silným ústavním soudem se posouvá čím dál blíže americkému modelu 

s nedisciplinovanými politickými stranami (obr. 8). 
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8. Závěr  

 

Pokud za kritérium konsolidované demokracie považujeme stabilitu politických institucí a 

demokratických vlád, pak lze mezi konsolidované demokracie zařadit i země jako Japonsko, 

Jižní Koreu a Taiwan, protože je u nich nepravděpodobný převrat nebo návrat 

k autoritářskému státu, blízko tomuto uspořádání jsou i Filipíny a Thajsko (Reilly, 2007, s. 

5). Pro nedemokratické režimy v jihovýchodní Asii bylo typické, že byly nuceny zachovávat 

demokratickou fasádu a povolit limitovaný pluralismus. Jižní Korea měla navíc s demokracií 

krátkodobou zkušenost a režim na Taiwanu se k demokracii okázale hlásil, zatímco Jižní 

Vietnam musel čelit vojenskému ataku ze severu. Zdá se, že zásadní vliv na stabilitu režimů 

měla otázka zemědělských reforem – Taiwan provedl zemědělské reformy a ze tří 

zkoumaných režimů byl nejstabilnější, Jižní Korea provedla zemědělskou reformu jen zčásti 

a režim se neustále snažil legitimizovat svou vládu, zatímco Jižní Vietnam nutné zemědělské 

reformy neprovedl, takže se mu nepodařilo do systému zapojit rolnictvo,cožbyl nakonec 

jeden z důvodů jeho pádu. Východoasijské autoritářské režimy se lišily od nedemokratických 

režimů v okolním světě tím, že jejich hlavními cíly bylo zabezpečení ochrany státu a 

nastartování ekonomiky a modernizace země (Ohno, 2008, s. 47). Problémy s klasifikací se 

vyskytly jen u kuomintangského režimu, který sice měl vlastní ideologii, zároveň se v něm 

ale vyskytovaly i semi-kompetitivní volby a režim se od 70. let liberalizoval. V souladu 

s Barbarou Geddes (1999, s. 135) tak můžeme konstatovat, že (nejen) asijské vojenské 

režimy mají kratší dobu životnosti než systémy jedné strany, které jsou obecně schopny 

opozici umožnit participaci a vliv na politiku bez toho, aniž by tím ohrozily svoji dominantní 

pozici. 38 Na demokratizaci přitom měly větší dopad vnitřní faktory jednotlivých zemí než 

vnější zásahy jiných států nebo koloniální dědictví, modelovým příkladem přechodu 

k demokracii se pro okolní státy stal jihokorejský příklad, ve kterém byla klíčová role 

masové mobilizace a demonstrací - obecně ve východoasijském demokratizačním procesu 

byla výrazná role násilí, jehož činitelem byl zpravidla stát, občas ale násilí vzešlo i od 

opozičních aktérů. Hlavním motorem změn byla zpravidla občanská společnost, kterou 

doplňovaly politické elity starého režimu (pouze v Kambodži šlo o intervenci zvnějšku). 

Jižní Korea, Mongolsko, Thajsko, Indonésie, částečně i Kambodža tak prodělaly přechod k 

demokracii formou sjednaného přechodu neboli přeměny (transplacement), v nichž hrály 

                                                 
38 Podle Geddes (1999, s. 139-140) jsou asijské systémy jedné strany (Malajsie, Singapur, Taiwan) výjimka, 
protože se jich nijak nedotkly ekonomické krize, v okolním světě ale hospodářské problémy stály za jejich 
pády. 
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významnou úlohu občanské organizace sdružující opozici. Z výše uvedeného vyplývá, že 

ekonomický faktor ve východoasijském příkladě pravděpodobně nepatří k těm 

nejdůležitějším proměnným ve vztahu k zavedení a udržení demokracie a že politická věda, i 

přes četnost analýz, hypotéz a teorií, nedokáže na otázky související s touto problematikou 

uspokojivě odpovědět (Waisová, 2005, s. 221). Zpravidla regionální odborníci jako Shelley 

Rigger nebo Junhan Lee vysvětlují přechod na Taiwanu a v Jižní Koreje jinak, než jak ho 

vidí světová politologická obec, která se primárně soustředí na ekonomický rozvoj a teorii 

modernizace. Dalším problémem se zdá, že neexistuje komplexní a systematická práce 

zabývající se asijskými režimy, takže se setkáváme jen s případovými studiemi aplikujícími 

převážně západní modely a soustředícími se zpravidla jen na jeden aspekt, takže nám uniká 

podobnost (tab. 8) mezi všemi asijskými režimy (Yung-Myung, 2003, s. 51).  

 

Tab. 8: Typologie asijských režimů Yung-Myung 

 
Zdroj: Yung-Myung, 2003, s. 61 

 

Klíčový vliv na výzkum asijské politické dynamiky tak získala Huntingtonova Třetí vlna, 

přestože je kritizována za přílišné zjednodušování, přeceňování náboženství a přehlížení 

sociálních konfliktů. Podle Huntingtona má totiž na východoasijské státy mít klíčový vliv 

konfucianismus, přestože náboženská a kulturní identita jednotlivých společností je mnohem 

spletitější, jak jsme si ukázali na začátku kapitol věnovaných jednotlivým zemím. 

Problémem se tak zdá, že při konstrukci sociální reality bereme v úvahu příliš málo faktorů, 

díky kterým jsme schopni nalézt jednoduchá vysvětlení sociálních jevů, která se ale ve 

výsledku nemusí shodovat s konkrétními příklady. 
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Přílohy 

 

Obr. 1: Znázornění pozměněného technokratického a populistického modelu 

 
Zdroj: Huntington and Nelson, 1976, s. 24-25 a Ohno, 2008, s. 44 

 

Obr. 2: Authoritarian developmentalism ve východní Asii 

 
Zdroj: Ohno, 2008, s. 48 
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Obr. 3: Demokratická transformace podle NGUYEN THI THANH HUYEN  

 
Zdroj: Nguyen a Ohno, 2008, s. 53 

 

Obr. 4: Liberální model rozvoje 

 
Zdroj: Huntington and Nelon, 1976, s. 19 
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Obr. 5: Přepracovaný technokratický model 

 
Zdroj: Ohno, 2008, s, 44 

 

Obr. 6: Hospodářský rozvoj jako činitel demokratizace 

 
Zdroj: Huntington, 2008, s. 74 
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Obr. 7: kauzální model politického inženýrství 

 
Zdroj: Reilly, 2006, s. 175 

 

Obr. 8: Posun asijského systému 

 
Zdroj:Reilly, 2006, s. 190 

 


