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Anotace 
 

V diplomové práci „Volební autoritářství v komparativní perspektivě 

jihovýchodní Asie” autor interpretuje přetrvání a pád čtyř nedemokratických 

režimů. Problém stability je zde pojímán jako úzce spjatý s adaptabilitou režimu, 

tedy schopností se v čase přizpůsobovat změnám v prostředí. Vycházeje z tohoto 

předpokladu, autor demonstruje, že určité subtypy autoritářství jsou patrně lépe 

predisponované k přežití než jiné. Vzhledem k tomu, že zkoumané režimy jsou 

v rámci současné debaty řazeny mezi volební autoritářství, text zároveň 

upozorňuje na některé metodologické nedostatky spojené s tímto konceptem. 

Inspirována novým institucionalismem a systémovým přístupem obrací 

tato práce pozornost na souvislost mezi institucionálním charakterem režimní elity 

a její schopností reagovat na změny v prostředí, tedy adaptabilitou režimu. Autor 

dochází k závěru, že personalistické režimy mají v čase politické krize tendenci 

reagovat téměř výhradně represivně a restriktivně a demonstrují tak nízkou míru 

flexibility a adaptability. V kontrastu s tím se ukazuje, že režimy s vládnoucí 

stranou jsou programově a personálně flexibilní, což zvyšuje jejich šance na 

udržení.    

Závěry textu současně zpochybňují užitečnost typologie režimů vytvořené 

na základě kvality volebního procesu. Takový postup vede k přehlížení jiných, 

podstatnějších rysů režimů, které formují vnitřní logiku a organizaci moci. Ve 

výsledku se tak v rámci volebních autoritářství setkávají režimy, kterou jsou svou 

povahou diametrálně odlišné.  

 

 

 

 



4 
 

Abstract 

 In the thesis “Electoral Authoritarianism in Comparative Perspective of 

Southeast Asia”, while analyzing for cases of regime survival and fall, author 

develops the argument that certain subtypes of authoritarian regimes are better 

build to cope with change than others. Since the four cases are under new 

institutionalism generally classified as electoral authoritarianism, the text depicts 

some of the methodological problems related to this particular research 

perspective. 

Building on the systems approach and new institutionalism, the thesis 

analyzes the relation between institutional character of regime elite and its ability 

to cope with changes in the environment, i.e. adaptability. Author shows that at 

the time of crisis, personalistic regimes tend to react almost solely with repression 

a restrictions, whereas regimes with ruling parties exhibit a substantial degree of 

personal and policy flexibility, which positively informs their chances for 

survival. 

The conclusion also demonstrates the methodological weaknesses of 

regime typology based on the quality of electoral process. It diverts the attention 

from other features of regimes which significantly inform logic and inner 

dynamics of authoritarianism. As a result, under the banner of electoral 

authoritarianism, there are regimes which differ from each other to the significant 

degree.    
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Úvod 

 
1.1 Obecný úvod do problému 

 

“Život na zemi je v neustálém pohybu, jejž nelze zastavit,” tak Machiavelli 

v Rozpravách shrnul zásadní problém politiky. Má-li být jakákoliv forma 

politické organizace zachována, je nutné, aby nekončící pohyb, v rámci něhož 

jsme „štváni z jedné situace do druhé,“ přijala a přizpůsobila se mu (Machiavelli 

2009). K takovému závěru dospěl například i Burke, který slavně poznamenal 

v rámci Úvah nad revolucí ve Francii, že „stát bez možnosti změny je bez 

prostředků vlastního zachování“ (1824: 27).  

Demokracie se zdá být v tomto směru nejlepším režimem už jen proto, že 

jejím definičním znakem je možnost změny politického vedení bez krveprolití 

(Popper 1994). Samotný charakter demokratických institucí vskutku podstatně 

usnadňuje adaptaci demokratického režimu na měnící se realitu. To ostatně 

reflektuje i politicko-vědní výzkum. Například řada studií (i.e. Mair et al. 2004) 

popsala proměny evropských politických stran a stranických systémů, ke kterým 

došlo v důsledku profánních proměn voličstva v poválečné Evropě. Někteří, jako 

například John Keane v knize Life and Death of Democracy (2010), dokonce 

popisují dalekosáhlou metamorfózu samotné reprezentativní demokracie. Růst 

občanské společnosti prý vedl k vytvoření – vedle tradičních institucí, jakými jsou 

politické strany či parlamenty – paralelních kanálů politické participace a kontroly 

(Keane 2010). Samotný princip demokracie jako samosprávy, jak jej popsali 

Tocqueville či Masaryk, zůstal zachován, avšak způsoby jeho naplňování se 

v čase podstatně proměnily. 

Bohaté studium politické změny v demokracii je však v kontrastu 

s výzkumem tohoto fenoménu v rámci studia nedemokratických režimů, kam by 

se ráda řadila i tato práce. Nedemokracie jsou – v protikladu k demokracii – často 

viděny jako defenzivní a statické, čemuž odpovídá i orientace výzkumu, který se 

převážně zaměřuje na instituce a nástroje politické represe a kontroly (Jesudason 

1999; Schedler 2009). Přitom je-li Burkův postřeh správný, studium politických 

změn uvnitř nedemokratických režimů slibuje hlubší poznání procesů, které 

ovlivňují jejich přežití a pády. Proto je patrně nutné studium nedemokracií rozšířit 

o dosud z větší části ignorovanou perspektivu, a to adaptabilitu, tedy schopnost 
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režimů se v čase přizpůsobovat změnám v často nepřátelském prostředí, nad 

kterým uplatňují svou vládu a které je v neustálém pohybu. Adaptabilita je tedy 

intimně spojena s principiálním problémem politiky – udržením moci. 

Vycházeje z tohoto předpokladu a inspirován novým institucionalismem a 

systémovým přístupem, obrací autor pozornost na souvislost mezi 

institucionálním charakterem režimní elity a její schopností reagovat na změny 

v daném prostředí. Na pozadí interpretace přetrvání, resp. pádu čtyř 

nedemokratických režimů, pak demonstruje, že určité subtypy autoritářství jsou 

patrně lépe predisponované k přežití než jiné. Vzhledem k tomu, že zkoumané 

režimy jsou v rámci současné debaty řazeny mezi volební autoritářství, 

upozorňuje práce zároveň na některé metodologické nedostatky nového 

institucionalismu, jež způsobují konfůze a vedou k více či méně vědomému 

přehlížení dosavadního výzkumu nedemokratických režimů. 

Jelikož tato práce v některých aspektech představuje první příspěvek 

podobného druhu v českém prostředí, autor prosí laskavého čtenáře o jistou míru 

shovívavosti.  

 

1.2 Cíle práce a stanovení hypotéz 
 

Cílem předkládané práce, jak byl formulován v projektu, je interpretace 

pádů volebních autoritářství v Indonésii (1998) a na Filipínách (1986) a relativní 

stability režimů tohoto typu v Malajsii a Singapuru, a to prostřednictvím aplikace 

konkrétních teorií, které se objevily v odborné debatě nad elektorátními 

autoritářskými režimy. Práce si také klade za cíl provést kritickou analýzu 

konceptu volebního autoritářství a upozornit na metodologické nedostatky stejně 

jako na jejich reflexi v současném výzkumu nedemokratických režimů.  

Obecněji chce práce přispět ke studiu politických změn uvnitř 

nedemokratických režimů, v rámci čehož usiluje o obrácení pozornosti na 

pravděpodobnou souvislost mezi institucionálním charakterem režimních elit a 

adaptabilitou režimu.  

Ústřední hypotézu, která je zdůvodněna v první, teoretické části práce, 

vyjadřujeme následovně: Mezi volebními autoritářskými režimy existují konkrétní 

a podstatné institucionální rozdíly, které ovlivňují schopnost režimu reagovat na 

změny v prostředí. 
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Sekundární hypotéza pak zní: Institucionální rozdíly ovlivňují podstatněji 

přežití režimu než samotná existence nedemokratických voleb.  

 

1.3 Metody práce 
 

Pád či přežití režimu patří zcela jistě mezi tzv. velké otázky nejen politiky, 

ale také komparativní politologie. Jako taková přirozeně vyvolala značný 

výzkumný zájem, který vyprodukoval řadu obecných teorií přechodu, které se ale 

pro svou vysokou míru abstrakce staly poměrně obtížně testovatelné. Závěry 

kvantitativního výzkumu, z kterých řada z nich (např. teorie modernizace) 

dedukovala svou centrální premisu, totiž obecně naznačovaly korelaci mezi 

zkoumanými proměnnými, avšak nikoliv nezbytně příčinnost (Geddes 2003).  

Za účelem smysluplně uchopit tento multikauzální a neobyčejně 

komplexní sociální fenomén, autor usiluje o izolaci a pochopení pouze jednoho 

procesu, který se zdá za určitých okolností zvyšovat pravděpodobnost přetrvání 

režimu.  

Text je případovou komparativní studií, v rámci níž autor formuluje 

teoretické předpoklady, které v deskriptivně-analytické části testuje na čtyřech 

případech nedemokratických režimů. Testování hypotézy probíhá pomocí 

srovnávací a historické metody na případu krizového momentu, který před 

danými režimy vyvstal. Volba takového momentu je přirozeně arbitrární a 

představuje patrně metodologicky nejslabší místo. Autor je však přesvědčen, že 

demonstrovaná reakce režimu a její implikace pro testovanou hypotézu 

představují obecný trend pro konkrétní historický režim. Říci totéž pro konkrétní 

typ režimů by pravděpodobně vyžadovalo zvolení jiné metody a zcela jistě širšího 

vzorku. Z toho vyplývá, že testovaná hypotéza nemá nezbytně absolutní platnost a 

spíše poskytuje směr možného výzkumu nedemokratických režimů, který autor 

považuje za potencionálně velmi přínosný.  

 
1.4  Struktura práce 

 

Formálně je text dělen na dvě části. V první, teoretické části věnuje autor 

pozornost nejprve přehledu současné debaty nad volebním autoritářstvím, na 

jejímž pozadí koncept definuje a zároveň upozorňuje na jeho nejčastěji zmiňované 
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metodologické nedostatky, se kterými se pak vyrovnává v následující podkapitole 

„Instituce a nedemokratické vládnutí“.  

V navazující části „Volební autoritářství: hledání odlišností“ autor vychází 

z Linzova a Huntingtonova příspěvku ke studiu nedemokratického režimu a 

demonstruje podstatné institucionální rozdíly mezi jednotlivými volebními 

autoritářstvími. Tyto rozdíly pak v části „Instituce a adaptabilita“ podrobuje 

analýze z perspektivy systémové teorie, především konceptu adaptability. Ten se 

ukazuje jako neobyčejně přínosný, neboť dovoluje uspokojivě teoreticky 

integrovat jak existenci více méně soutěživých voleb, tak význam 

institucionálního charakteru režimní elity. Tento předpoklad autor precizuje ve 

zbývajících kapitolách teoretické části.  

V části „Volby jako zdroj informací“ autor prezentuje nedemokratické 

volby jako nezaměnitelný zdroj informací pro režimní elitu. Na rozdíl od 

přetrvávajících názorů v odborné literatuře, však autor upozorňuje, že jejich režim 

podporující funkci podmiňuje dostatečně flexibilní režimní elita, která je schopna 

na výsledky voleb pružně a různorodě reagovat. Institucionální charakter elit 

odpovídající zkoumaným režimům, tj. personalismus a vláda strany, je pak 

podroben analýze z pohledu flexibility. 

Precizovaná hypotéza je poté v deskriptivně-analytické části 

konfrontována s empirickou realitou. Kapitola je rozdělena na dvě charakterově 

odlišné části. V první, nazvané „Modely vlády“ autor stručně popisuje předmětné 

režimy se zvláštním důrazem na volební soutěž a především na institucionální 

charakter režimní elity. V druhé části s názvem „Způsob adaptace v době krize a 

její výsledek“ je testována samotná hypotéza, a to v následujících krizových 

obdobích –  Indonésie (1990-1998), Filipíny (1981-1986), Singapur (1980-1997) 

a Malajsie (2008-2012).  

V závěru autor shrnuje poznatky z testování hypotézy na reálném vzorku 

režimů a poukazuje na další možný směr výzkumu.  

  
1.5  Literatura a prameny 

 

V rámci formulace hypotézy se autor opírá především o neobyčejně 

rozsáhlou literaturu obsahově spadající do proudu tzv. nového institucionalismu, 

konkrétně je to především Schedler (2002, 2006, 2009), Levitsky a Way (2002), 
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Diamond (2002), Geddes (2006) či Brownlee (2007). Autor se také vychází z řady 

případových studií. V tomto ohledu se ukázaly jako přínosné např. příspěvky: 

Przeworski a Gandhi (2007), Kim a Gandhi (2010), Magaloni a Kricheli (2010) 

nebo Pepinsky (2004).  

Metodologické nedostatky tohoto výzkumného proudu práce demonstruje 

z pozic Linzovy typologie nedemokratických režimů. Autor přirozeně čerpá 

z Linzových příspěvků (2002; Linz a Stepan 1996; Linz a Chebabi 1998), ale 

například i ze zasvěceného textu R. Snydera (2006). 

V části „Instituce a adaptabilita“ vychází autor z především práce D. 

Eastona (1957) a Byeona (2005). Vedle toho se autor významně inspiruje 

politicko-vědními studiemi, jejichž autoři koncept adaptability také zahrnuli do 

svého výzkumu. Patří sem zejména: Duff a McCamant (1968), Gurr (1974), 

Bratton a van de Walle (1994) či Butkiewicz a Yanikkaya (2007)  

Problematiku významu voleb v nedemokraciích autor čerpá především z 

prací: Diamond (2002), Pepinsky (2004), Schedler (2006), Eisenstadt (2004), 

Case (2006), Brownlee (2007), ale hlavně z Millerova (2011) příspěvku, kde 

zformuloval první ucelenou teorii autoritářských voleb. 

Páteř analýzy vztahu flexibility a vlády strany tvoří Huntingtonovy 

autorské či spoluautorské knihy (1968; Huntington a Moore 1970) a příspěvky 

Pempela (1990) a Jesudasona (1999). Problematiku také rozšiřují příspěvky z 

kategorie teorie her, a to  např. Geddes (2003) a Brownlee (2007).  

 Flexibilita personalismu, resp. sultanismu, je popsána na pozadí 

klasických prací žánru, kam samozřejmě spadá Weber (1978), Linz a Chebabi 

(1998) či Linz a Stepan (1996), ale také příspěvky, jejichž autory jsou Bratton a 

van de Walle (1994) nebo Snyder (1998). 

V rámci popisu nedemokratického režimu na Filipínách a jeho reakce na 

vzdouvající se politickou opozici v první polovině 80. let čerpá autor především 

z Thompsonových – mimořádně informovaných – prací (1995,1998). Ty jsou pak 

doplněny o další přínosné studie, jako jsou například Kang (2001), Anderson 

(1988),  Wurfel (1988), Noble (1986) či Hutchcroft (1991). Autor zároveň čerpá z  

Bonnerovy knihy (1987), která mapuje „život“ Marcova režimu z pohledu 

amerických diplomatů a politiků a nabízí tak alternativní perspektivu. 

V části věnované Suhartově Novému pořádku autor vychází především 

z prací renomovaných indonésistů. Čerpá tak hlavně z Eklöf (1999), Aspinall 
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(1998), Vatikiotis (1994), Atlöw (2004) a Elson (2001). Poněkud jinou, 

minimálně však stejně zajímavou perspektivu nabízí Khoon Choy Lee (1999), 

někdejší singapurský velvyslanec v Jakartě. 

Singapurský případ je podle autorova názoru nejzasvěceněji popsán ve 

studiích Garry Rodana (např. 1993, 1996, 2001), které tak tvoří v této části 

argumentační linku. Vedle nich autor čerpá z Haasova sborníku (1999), kde se 

editorovi podařilo soustředit neobyčejně zajímavou paletu autorů. Podobně 

zajímavý počin představuje sborník editorovaný Bridget Welsh a spol. (2009), 

který do dnešní doby představuje nejzevrubnější analýzu singapurské politické 

scény za Gohova premiérství. Vedle těchto děl autor čerpá např. z Chua (2001), 

Milne a Mauzy (2002), Jesudason (1999) či Lam (1999).  

 Popis nedemokratického režimu v Malajsii vychází z příspěvků autorů 

dlouhodobě se věnujících této problematice, a to především Khoo (2005), Jomo 

(1996), Mauzy (1993), Crouch (1996). Case (2006), Mauzy a Milne (1999), Weiss 

(2005). Reakce Barisan Nasional na „politickou tsunami“, která otřásla zemí 

v roce 2008, autor ilustruje čerpajíc z několika nejnovějších příspěvků od autorů 

jako Singh (2009, 2010), Fee a Appudurai (2011), Chin (2010), O´Shannassy 

(2010) nebo Ong (2011). Vzhledem k tomu, že popisované období se částečně 

kryje se studijní stáží, kterou autor absolvoval na velvyslanectví České republiky 

v Kuala Lumpuru, objevují se v textu i informace z archivu nevyhrazeného 

zpravodajství1 stejně jako z řady oficiálních příležitostí, z nichž zpracovával 

zprávy v rámci pravidelného politicko-ekonomického zpravodajství. Text zároveň 

částečně čerpá z internetových a psaných médií (převážně vládou ovládaných 

deníků The Star a New Straits Times).  

 

1. Teoretická východiska  

1.1 Volební autoritářství: debata, definice a metodologické problémy 
 

Výzkum autoritářských režimů se do relativně nedávné doby převážně 

zaměřoval na studium institucí represe a kontroly, fungování propagandy, 

státostran atp. (Schedler 2009: 1), neboť panovalo přesvědčení, že represe, 

exkluze a potlačování soutěživosti představovaly hlavní strategie pro jejich přežití 

                                                 
1 V textu se na konkrétní zprávy, z nichž autor čerpá, odkazuje následovně: (2023/2008-Kuala 
Lumpur), kdy první čtyřčíslí označuje číslo zprávy a druhé rok jejího vzniku. 
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(Huntington 2008: 113). Když řada takových režimů nepřečkala třetí 

demokratizační vlnu, která podle některých jakoby nabývala „bezmála 

neodolatelného celosvětového přílivu pohybujícího se od jednoho triumfu ke 

druhému“ (Huntington 2008: 30), přinejmenším západní politické kruhy, stejně 

jako část akademické obce podlehla demokratickému optimismu. 

I zde lze hledat příčiny konfůze, kterou politickým vědcům přichystala 

empirická realita. Postupně totiž vyšlo najevo, že ačkoliv řada zemí přijala 

nominálně demokratické instituce, organizace politického života se u nich 

vyznačuje – oproti tzv. demokraciím liberálním – určitými a zásadními defekty. 

Jinak řečeno, formálně podobné instituce fungují rozdílně (Tilly 1993: 196). 

Pokusů tento fenomén konceptualizovat se objevilo do dnešní doby mnoho. Tak 

například O’Donnell a Schmitter užívají termín „demokratura“ pro režimy, kde 

jsou z procesu demokratizace vyloučeni určití jedinci či skupiny (O´Donnell a 

Schmitter 1986). Zakaria hovoří o „neliberální demokracii“ tam, kde 

schumpeterovsky (procedurálně) chápaná demokracie v prostředí nízké 

vymahatelnosti individuálních a skupinových práv obvykle spojovaných 

s liberálními demokraciemi vede k excesivní centralizaci moci a potlačování 

svobod občanů (Zakaria 1997). Faktická absence systému brzd a protivah zase 

leží v jádru O´Donnellova konceptu „delegativní demokracie“ (O´Donnell 1994). 

Jak je zřejmé už z názvů, takové režimy byly obvykle pojímány jako přechodné 

(tranzitivní), resp. defektní formy demokracie.  

Jenomže „tranzitivní paradigma“ (Carothers 2002), resp. „demokratické 

prisma“ (Snyder 2006), jimiž  bylo studium těchto režimů zatíženo, zakrývá jeden 

podstatný fakt. Totiž, že zmíněné „demokracie s přívlastky“ (Collier a Levitsky 

1997) neodpovídají minimálním demokratickým požadavkům, což z nichž činí 

nedemokratické režimy (Linz 2000: 34; Schedler 2006: 4).  

Tento posun dal vzniknout několika konceptům, které chápou tyto 

„hybridní režimy“ (Diamond 2002), v nichž se skloubí nominálně demokratické 

instituce s autoritářskou praxí, jako svébytný typ nedemokratického režimu, který 

je trvalý a má svou vlastní specifickou povahu (logiku). Co je činí odlišnými od 

„základních“ autoritářských režimů tak, jak je postuloval ve svém opus magnum 

Totalitarian and Authoritarian Regimes Juan J. Linz (1975), je prý existence 
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volebního procesu.2 Pro zvýraznění tohoto rozdílu autoři Way a Levitsky přijali 

pro tento typ nedemokratického režimu termín „soutěživé autoritářství“ (Way a 

Levitsky 2002), zatímco Andreas Schedler využívá název „volební autoritářství“ 

(Schedler 2006). Oba koncepty jsou však prakticky zaměnitelné.  

V takových režimech se pravidelně uskutečňují vícestranické, alespoň 

částečně soutěživé volby, které obvykle neprovází obvinění z masivních 

volebních podvodů a v jejichž rámci je opozici dovoleno vést kampaň, popřípadě 

obsadit křesla v centrálních exekutivních či legislativních orgánech. „Hřiště 

volební hry“ je ovšem významně nakloněno ve prospěch autoritářů. Volební 

soutěž probíhá v prostředí více či méně systematického porušování 

demokratických pravidel. Kapacita opozičních stran vést alternativní volební 

kampaň je režimem záměrně podrývána prostřednictvím široké palety opatření 

represivní a restriktivní povahy. Představitelé těchto stran jsou nezřídka kdy 

terčem útoků různé povahy a intenzity ze strany státních orgánů. K tomu držitelé 

moci obvykle využívají státní instituce a zdroje, kontrolu sdělovacích prostředků 

stejně tak jako vliv nad justicí. Manipulace volební soutěže je v těchto režimech 

natolik podstatná, že ji nelze kvalifikovat jako demokratickou. Téměř pravidelně 

totiž ústí ve ztvrzení stávající moci než v její alternaci (Schedler 2006: 3). 

Chápání těchto nedemokratických režimů jako distinktivních typů se však 

setkalo s poměrně vášnivou kritikou, která směřuje dvěma směry.  

Předně tyto režimy byly často považovány za přechodné fenomény (srov. 

Brownlee 2007), a to i přesto, že se od roku 1974, kam se obvykle pokládá 

začátek demokratizační vlny, empirický výskyt těchto režimů významně zvýšil.3 

Skeptický ohledně trvalosti „liberalizovaného autoritářství“ byl například 

Huntington, pro něhož „nepředstavuje skutečně stabilní a vyváženou možnost: 

„dům uprostřed cesty má vratké základy“ (Huntington 2008: 135). Ve stejném 

                                                 
2 Bylo by však chybou chápat koexistenci institucí obvykle spojovaných s demokracií a 
autoritářského vládnutí jako výhradně současný fenomén. Dějiny Evropy 19. století a začátku 20. 
století přesvědčivě ukazují, že proces rozšiřování  volebního práva neprobíhal v souběhu s 
demokratizací tehdejších systémů. Ve své pronikavé studii volebních klání (1898 a 1903) v 
císařském Německu Brett Fairbairn konstatuje, že strany soutěžily o legitimitu svých idejí a vliv, 
ne však o ministerská křesla (Fairbairn 1997: 4). Jeho závěry lze přitom do značné míry 
zevšeobecnit na celou Evropu té doby: „(…) v roce 1914,“ píše Richard Rose, „probíhaly volby v 
různých formách ve všech koutech Evropy. To ovšem neznamená, že se celá Evropa stala 
demokratickou, či že se demokratizovala. Spíše to ukazuje, že volby mohou probíhat ve velmi 
odlišných typech politických systémů a různými způsoby“ (Rose 2009: 11). Demokracie bez voleb 
je vskutku nemyslitelná, ale naopak to jistě neplatí (Rose 2009, Schedler 2006). 
3 V roce 1974  existovalo volební autoritářství  pouze asi v 5 procentech zemí světa. V roce 2001 
už však tvořily zhruba jednu třetinu (Diamond 2002). 
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duchu argumentují i O´Donnell a Schmitter: „jakmile jsou některá individuální a 

kolektivní práva uznána, je stále složitější obhajovat odepírání dalších“ 

(O´Donnell a Schmitter 1986: 10). Je nepochybně pravdou, že někde se „domy 

uprostřed cesty“ zhroutily poměrně brzy, nicméně výzkum naznačuje, že jde 

převážně o „stavby“ neobvykle životaschopné. Jak ukázala Barbara Geddes, 

nedemokratické režimy, kde probíhají pravidelné volby, v průměru přežívají 

zhruba dvakrát déle než ty, které pravidelné volby neuskutečňují (Geddes 2006). 

Jde tedy o režimy trvalé, nikoli přechodné. 

Vzhledem k tomu, že volby v těchto režimech obvykle ústí ve stvrzení 

moci, nepřekvapí, že badatelé mají problém shodnout se, do jaké míry jsou 

nominálně demokratické instituce v tomto typu autoritářského režimu skutečně 

důležité pro organizaci moci ve státě, a do jaké míry jsou pouhou „fasádou“ či 

„patinou demokratické legitimity“, určenou především pro oči zahraničních 

pozorovatelů. Například Fridrich a Brzezinski v úvodu své klasické práce 

Totalitarian dictatorship and autocracy  upozorňují čtenáře, že se nezabývají 

strukturou vládnutí (structure of government), neboť ji nepovažují za velmi 

důležitou (Fridrich a Brzezinski 1961: 18). Podobné stanovisko zastávají 

Diamond a spol., když tvrdí, že i takové režimy, které deklarují zaujetí pro celek a 

lidská práva se postupně stávají více a více „zúženými, autokratickými a 

represivními“ (Diamond et al. 1990: 3). 

Toto stanovisko tedy předpokládá, že studium institucí, např. přítomnost 

volební soutěže či legislativních orgánů, nemá žádný význam pro pochopení 

vnitřní dynamiky autoritativního režimu. Autor se pokusí s touto kritikou 

vyrovnat v následující části. 

 

1.2 Instituce a nedemokratické vládnutí 
 

Koncepty soutěživého autoritářství či volebního autoritářství vycházejí 

z předpokladu, že nominálně demokratické instituce v nedemokratických 

režimech plní určité funkce a jejich studium tak může být pro komparativní 

politologii přínosné.  

Tento předpoklad leží v samém středu metodologické perspektivy, kterou 

Schedler nazval novým instuticionalismem. Ten směřuje svou pozornost 

k institucím, jako jsou volby, legislativní orgány či systém politických stran, které 
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byly předchozím výzkumem nedemokratického vládnutí převážně přehlíženy 

(Schedler 2009). Zatímco tedy „starý institucionalismus“ věnoval pozornost 

zejména institucím represe a kontroly, tedy například státostranám, mechanismu 

propagandy nebo policejnímu aparátu, nový výzkum naznačuje, že nominálně 

demokratické instituce neplní pouze kosmetickou funkci, ale mají pro 

nedemokratické vládnutí vlastní instrumentální hodnotu (Schedler 2009: 3).  

Vycházejíc z tohoto předpokladu, vznikla dlouhá řada studií, které 

hypotézy nového institucionalismu do značné míry potvrzují. Například autoři 

Przeworski a Gandhi (2007) tvrdí, že existence legislativních orgánů pomáhá 

 neutralizovat hrozby nedemokratické moci. Prostřednictvím kooptace opozičních 

sil dochází ke spolupráci mezi opozicí a držiteli moci a přerozdělování statků. 

Tím dochází k tomu, že opozice získává zájem na přetrvání režimu (2007: 1280-

1282).  

Podobně argumentují i Kim a Gandhi (2010), když mají za to, že kooptace 

zástupců dělnického hnutí do legislativ či politických stran vytváří podmínky pro 

vyjednávání, v rámci něhož stávající moc nabízí materiální benefity výměnou za 

podporu režimu. Dochází tak k závěru, že institucionalizované režimy se 

vyznačují nízkou mírou dělnických protestů v porovnání s režimy, kde kooptační 

mechanismy neexistují.  

Vedle studia stranických systémů (srov. Magaloni a Kricheli 2010) získaly 

velkou pozornost především volby. Barbara Geddes vysvětluje pozitivní korelaci 

mezi existencí nedemokratických voleb a delší dobou přetrvání režimu tím, že 

volby plní funkci odstrašení eventuálních protivníků z řad režimní elity, armády či 

občanské společnosti (Geddes 2006). O tom, že volby v nedemokratických 

systémech mají svůj význam je přesvědčen i Pepinsky, který tvrdí, že „ačkoliv 

jsou volby v nedemokratických režimech příkladem kupování hlasů, volebních 

podvodů, zastrašování a otevřených lží ze strany vládnoucí moci, režimy věnují 

značnou pozornost procesu získávání politické podpory pro volby, které nehodlají 

prohrát (…) (2004: 10). Ve své studii pak na příkladu volebních autoritářství 

v Mexiku a Malajsii demonstruje, že vládní výdaje pravidelně významně rostly 

v předvolebním obdobím, a to v důsledku daňových úlev, investic do 

infrastruktury, jednorázových dávek atp. (Pepinsky 2004). 

Je zřejmé, že kooptace opozičních sil do legislativních orgánů či 

vícestranické více méně soutěživé volby přinášejí do mocenského systému 
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ambivalentní prvek. To pro stávající moc znamená zvýšené náklady na vládnutí, 

neboť je nucena rozšiřovat klientelistické sítě, přikročit k redistribuci statků či 

učinit ústupky v oblasti formulování a prosazování konkrétních politik. Zároveň 

se tím otvírá legální – byť limitovaný – prostor (Schedler ho nazývá 

institucionálním teritoriem) pro opoziční aktivitu, tedy potenciální hrozbu. Aby 

autoritář udržel kontrolu nad tímto prostorem, je nucen ho regulovat pomocí sady 

restriktivních a represivních taktik, které Schedler eufemisticky nazývá „menu 

manipulací“ (menu of manipulation) (Schedler 2009). Prostřednictvím násilí, 

finančních a jiných zdrojů, režimních organizací či právního systému dochází 

k manipulaci volební (volební inženýrství, restrikce opozičních médií atp.), 

justiční (např. fragmentace soudního systému, přímý vliv na jmenování či chování 

soudců) nebo legislativní (vliv na složení komor, omezení závaznosti přijímaných 

norem atp.) (Schedler 2009). Podle Schedlera je přitom schopnost účinně 

manipulovat institucionálním teritoriem na všech jeho úrovních právě to, co 

rozhoduje o tom, zda budou mít instituce podvratnou, či režim udržující funkci 

(Schedler 2009). Nicméně dosavadní výzkum naznačuje, že režimy volící tuto 

strategii přežívají výrazně déle než režimy neinstitucionalizované. Demokratické 

instituce tak významně nominálně prodlužují dobu přetrvání režimu (Geddes 

2006). Bylo by však chybou chápat trvalost režimu výhradně jako otázku času. 

Jak oprávněně tvrdí T. R. Gurr, stabilní režimy nejsou pouze trvalé, ale vyznačují 

se také schopností postupně se adaptovat v reakci na vnitřní či okolní tlak (Gurr 

1974: 1484). Podle našeho názoru je tedy možné tvrdit, že institucionalizované 

nedemokratické režimy se vyznačují vyšší schopností adaptace než jejich 

protějšky. To je předpoklad, který bude rozvinut ve zbytku teoretické části práce.     

Přes svou přínosnost trpí soudobý výzkum institucí v nedemokratických 

režimech hned několika metodologickými problémy, z nichž patrně nejzávažnější 

je posunutí institucí do centra analýzy nedemokratických režimů, z čehož plyne i 

vytváření typologií nedemokratických režimů na základě povahy či kvality 

konkrétních institucí. Například dvojice autorek Magaloni a Kricheli třídí režimy 

na základě stranického systému (Magaloni a Kricheli (2010), Cheibub a spol. 

užívají povahu nejvyšších exekutivních úřadů (2010), zatímco Howard a Roessler 

vytváří typologii podle kvality volebního procesu (Howard a Roessler 2006). To 

způsobuje řadu nedorozumění, ale především tím dochází k přehlížení bohatých 

poznatků předchozího výzkumu nedemokratického vládnutí.  
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1.3 Volební autoritářství: hledání odlišností 
 

Důsledkem rostoucího výzkumného zájmu o nominálně demokratické 

instituce v nedemokratických režimech vznikla snaha obohatit současnou 

komparativní politologii i o typologii režimů podle kvality volební soutěže (viz 

tabulka č. 1). Taková snaha je jistě pochopitelná. Věčně měnící se svět stejně jako 

rozvoj studia režimů s sebou přináší nové fenomény a poznatky, a tedy i 

nezbytnost je nějak uspořádat. Ostatně i Linz, autor patrně nevlivnější typologie 

režimů, s Alfredem Stepanem v polovině 90. let přiznali, že původní trojice 

režimů (tj. demokracie, autoritářství, totalitarismus) nejenže dostatečně 

nereflektuje současnou realitu, ale stala se dokonce i překážkou dalšího výzkumu. 

Jinými slovy, typologie vznikají a upadají v souvislosti s jejich analytickou 

užitností (Linz a Stepan 1996: 39). 

.

 

Když však v eseji An Authoritarian Regime: Spain z roku 1964 Linz 

představil autoritářský režim, který se stal „doplněním“ do té doby v podstatě 

solitérní dvojice demokracie-totalitarismus, nevedl ho k tomu pouze fakt, že jde o 

režimy stálé. Pomocí čtyř dimenzí (tj. ideologičnost, politické vůdcovství, míra 

Režimy 

An Ne Uzavřená 
autoritářství 

Volby 

An Ne Hegemonická autoritářství Soutěživé 

An Ne Svobodné a férové 
volby 

Soutěživá autoritářství 

Svoboda, 
pluralismus, vláda 

An Ne Volební demokracie 

Liberální demokracie 

Zdroj: Howard a Roessler (2006) 

Tabulka č. 1 
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mobilizace a pluralismu) definoval zvláštní vnitřní logiku, jež je vlastní těmto 

režimům, a která je na jedné straně odlišuje od demokracie a na druhé od 

totalitarismu (Linz 1964; Linz a Stepan 1996: 39).  

Jak ovšem ukáže následující část, přílišný analytický důraz na volební 

soutěž, popřípadě jiné instituce vede k přehlížení dalších, alespoň stejně tak 

podstatných vlastností nedemokratického režimu. Výsledkem toho je, že se pod 

hlavičkou volebního autoritářství obvykle uvádí režimy, jejichž charakter a 

především vnitřní logika jsou diametrálně odlišné. To má mimo jiné i důležité 

kauzální implikace nejen pro hospodářskou výkonnost, lidská práva ale i pro 

perspektivy demokratizace, resp. schopnost nedemokratických režimů přetrvat 

(Levitsky a Way 2002: 52).   

V roce 1995, tedy v době, kdy demokratizační vlna patrně dosahovala 

nejvyššího momentu, Terry L. Karl (1995) varovala před tendencí výzkumu 

demokracie a demokratizace věnovat přílišnou pozornost volebnímu procesu na 

úkor dalších důležitých atributů liberální demokracie (Karl 1995). V současnosti, 

kdy někteří autoři píší o zvedající se autoritářské protivlně (Diamond 2008), je 

„klam elektoralismu“ (Karl 1995), tentokrát v rámci studia nedemokratických 

režimů, opět aktuální. V současné debatě se velmi často pokládá volební soutěž do 

samého středu analýzy, což podle Richarda Snydera vede ke dvěma vážným 

problémům (Snyder 2006).  

Na jedné straně tento přístup více méně ignoruje další dimenze 

nedemokratického režimu, které mají pro definici režimu a jeho vnitřní logiky 

podstatný význam. Podle Snydera je důležité také to, (1) kdo vládne (strana, osoba 

či úzký kolektiv, armáda atp.),  (2) jak vládne (prostřednictvím masové strany, 

klientelistických sítí atp.), (3) proč vládne (ospravedlnění na základě ideologie, 

náboženství, hospodářského rozvoje atp.) a (4) jak moc vládne (skutečná 

schopnost vládnout, existence dalších center moci atp.) (Snyder 2006: 220). Tyto 

čtyři dimenze, které do značné míry odpovídají těm Linzovým (srov. Linz a 

Stepan 1996), přispívají nejen k přesnějšímu obrazu, ale připouští širokou škálu 

nedemokratických režimů, které jsou, přestože uskutečňují volby podobné kvality, 

navzájem podstatně odlišné. Hodnota typologie režimů podle kvality volebního 

procesu je tak přinejmenším problematická. 

Na straně druhé literatura tohoto typu, patrně proto, že pojímá volební 

autoritářství výhradně jako současný fenomén (viz Diamond 2002, Schedler 
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2009), více či méně vědomě přehlíží dosavadní výzkum nedemokratických 

režimů. V rámci této „konceptuální amnézie“ dochází pod záminkou 

„nepatřičnosti“ původních konceptů k vytváření nových, které ovšem v podstatné 

míře popisují fenomény již známé a konceptualizované předchozím výzkumem. 

Takový postup nejen hrozí ztrátou či marginalizací bohatých poznatků 

předchozího výzkumu, ale i díky „konceptuální inflaci“ přispívá k nikoli nezbytné 

konfůzi (Snyder 2006: 226-229). 

Studií, která do značné míry demonstruje výše popsané nedostatky, je 

Manipulative Skills: How do rulers control the Electoral Arena, jejímž autorem je 

William Case. Autor v ní analyzuje schopnost režimu přestát hospodářské krize 

v závislosti na úspěšnosti volební manipulace, a to na příkladu zemí regionu  

jihovýchodní Asie,  kde „navzdory zdánlivé politické různorodosti (...) má šest z 

deseti zemí zkušenost s volebním autoritářstvím“ (Case 2006: 95). Do studie jsou 

zahrnuty všechny: Malajsie, Singapur, Indonésie za vlády prezidenta Suharta, 

Filipíny prezidenta Marcose, Thajsko (1991-1992) a Barma (1990). Autor zde 

představuje reakce těchto režimů na situaci zvýšené mobilizace a protirežimního 

sentimentu alespoň u části populace, ke které prý obvykle dochází v době, kdy je 

národní hospodářství zasaženo poklesem či stagnací. Podle jeho názoru to jsou 

právě tato krizová období, kdy manipulace volební soutěže nabývá pro vládce 

životně důležitého významu. Autor Ukazuje, že kde autoritáři zareagovali 

represemi a volebními podvody (Filipíny), či kvůli nedostatku flexibility 

nezareagovali jinak než pokusem o potlačení protestů a později příslibem 

svobodných voleb (Indonésie), tam režimy uvolnily cestu demokratické změně. 

Naopak v Malajsii a Singapuru režimy reagovaly ve chvílích „strukturální 

otevřenosti“ (Brownlee 2007) nejen upravením politické soutěže (útoky na 

představitele opozice, účelové překreslování obvodů atp.), ale i snahou o zmírnění 

příčin rostoucí nespokojenosti ve společnosti.4 V těchto případech tak společenské 

problémy nepřerostly „v opoziční vítězství a lidová povstání“ (Case 2006: 111). 

Studie Williama Case je v jistých ohledech velmi přínosná. Například v tom, že 

pojímá elity jako sebereflexivní a strategické aktéry a volební manipulaci nikoli 

jako statický, ale dynamický prvek. Nicméně nevysvětluje, což ostatně není jejím 

                                                 
4 Vynechejme příklad Thajska a Barmy, a to ze dvou důvodů. Za prvé, šlo o vojenské a především 
přechodné režimy – „volební autoritářství“ v Barmě existovalo necelý rok, v Thajsku roky dva. Za 
druhé, obě země nejsou v této práci předmětem našeho zájmu. 



24 
 

cílem, proč právě v Singapuru a Malajsii reagovaly elity flexibilněji a naopak, 

proč se prezidenti Marcos a Suharto v době krize uchýlili – téměř výhradně – 

k represím.  

Skupina zemí, kterou Case zahrnul do své studie a kterou v podstatě 

pojímá jako homogenní, je ve skutečnosti mimořádně různorodou paletou režimů. 

Je pravdou, že na Marcosových Filipínách, v Suhartově Indonésii, Malajsii a 

Singapuru limitovaná volební soutěž existovala, resp. existuje. Je ale také nutné 

věnovat pozornost tomu, jak důležitou roli volby a strany, které v nich soutěží, 

v těchto nedemokratických režimech plní. Huntington při různých příležitostech 

(i.e. 1968, Huntington a Moore 1970) po právu připomněl, že politický systém se 

neskládá pouze ze stran, ale i z dalších institucí a skupin. V takovém případě je 

tedy nutné se ptát, jaká je role, síla a vliv stran v porovnání s legislativními, 

exekutivními orgány, byrokracií, zájmovými skupinami, popřípadě jinými 

politickými aktéry (Huntington a Moore 1970: 6), přičemž rozlišuje mezi slabými 

(weak) a silnými (strong) stranami, resp. stranickými systémy podle toho, do jaké 

míry monopolizují následující tři funkce: (1) rekrutace politického vedení, (2) 

legitimizace politického systému a (3) tvorba politik (policy) a agregace zájmů. 

Níže uvádíme tabulku, která se inspiruje touto klasifikací a jejíž účel je pouze 

zhruba demonstrovat relevanci voleb a stran v nich soutěžících v jednotlivých 

nedemokratických režimech.   

Tabulka č. 2 

 
Indonésie 

(1966-1998) 

Filipíny 

(1972-1986) 
Malajsie Singapur 

Institucionální 

charakter 

režimní elity 

Personalistický Personalistický 

Institucionaliz

ovaná koalice 

stran 

Strana 

Síla stran Slabá Slabá Silná Silná 

Rekrutace elit 

 
Ne Ne Ano Ano 

Legitimizace 

systému 

 

Slabá Slabá Střední Střední 

Agregace 

zájmů, vliv na 

tvorbu politik 

Slabá Slabá Vysoká Vysoká 
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Na první pohled je zřejmé, že režimy, které se v literatuře označují jako 

volební autoritářství, ve skutečnosti tvoří vskutku silně diferenciovanou skupinu. 

V případě Singapuru a Malajsie drží tamější vládnoucí strany, resp. koalice stran 

de facto mocenský monopol. Jak bude popsáno níže, PAP i UMNO/Barisan 

Nasional (Národní fronta, BN)  obsazují  vrcholné posty ve státě (včetně de facto 

nejmocnějšího postu ministerského předsedy), přičemž jejich dominance nad 

exekutivními, legislativními orgány a byrokracií a politicky marginální armáda 

jim zaručují výhradní moc nad tvorbou politik. Ani tehdy, kdy stanuli v čele 

těchto stran výrazní a dlouholetí vůdci jako Mahathir Mohamad (období 1981-

2003) či Lee Kuan Yew (1959-1990), nevznikly v těchto zemích personalistické 

režimy a oba muži uvolnili premiérský úřad mladší generaci lídrů, a to 

v dostatečném předstihu před nadcházejícími volbami. V těch PAP a BN 

pravidelně získávají absolutní většinu odevzdaných hlasů. V případě BN se 

volební zisky pohybují mezi 50 a 60 %, zatímco PAP pravidelně získává 60 až 70 

% hlasů.  

Obraz Indonésie a Filipín je podstatně odlišný. Silně personalistický 

charakter vlád obou mužů prakticky vylučoval vznik silné politické strany. Jak 

uvidíme níže, oba režimy se blížily tomu, co Max Weber nazval sultanismem. Ten 

„vystává kdykoliv tradiční panství vytvoří administrativní a vojenské prostředky, 

které jsou čistě osobními nástroji vládce“ (Weber 1978: 231), ten není vázán 

ideologií ani partikulárním hodnotovým systémem ani omezován jinými 

politickými aktéry (např. armádou, politickou stranou, náboženským hnutím atp.) 

či právními normami. Vykonává tedy moc bez omezení, pouze na základě své 

libovůle. Sultanismus je tedy extrémní formou personalistické vlády (Chehabi a 

Linz 1998: 38). To samo o sobě nevylučuje existenci politických stran, ty ale 

slouží výlučně jako nástroj vládce. A tak jestliže v případě Singapuru a Malajsie 

můžeme oprávněně hovořit o vládnoucích stranách, v případě druhé dvojice pak o 

stranách vládců. 

Cílem tohoto stručného exkurzu nebylo jen upozornit na zásadní 

problémy, které přináší přílišný analytický důraz na instituce, ale především 

demonstrovat, že se pod nálepkou volebního autoritářství ukrývají režimy od sebe 

diametrálně odlišné. Jestliže jsme v předchozí diskuzi vyslovili předpoklad, že 

instituce pozitivně ovlivňují přetrvání režimu v čase, čili jeho adaptabilitu, je na 

místě se ptát, zda neexistují jisté teoretické předpoklady, podle kterých by bylo 
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možné určit, zda se personalistické režimy v tomto ohledu neliší od těch, které 

budeme nadále nazývat volebním autoritářstvím. 

 

1.3 Instituce a adaptabilita 
 

Ještě předtím než užijeme rozdíly mezi personalistickými a volebními 

nedemokratickými režimy s vládnoucí stranou jako základ pro formulaci 

teoretických argumentů a hypotéz o jejich důsledcích pro adaptabilitu režimu, je 

nutné probádat vztah mezi institucemi a adaptabilitou.  

Již jsme uvedli, že stálost (durability) jakékoliv režimu není vhodné měřit 

pouze délkou času. Stabilní systém je takový, který je schopen vypořádat se 

s širokou paletou problémů zahrnující ekonomické a finanční krize, domácí 

konflikty či občanské války (Butkiewicz a Yanikkaya (2007). Adaptabilita režimu 

je tedy základním předpokladem pro jeho stabilitu. Přestože koncept adaptability 

vstoupil – jako termín úzce spjatý s teorií politických systémů – do politické vědy 

již v 50. letech minulého století, neobdržel ve studiu nedemokratických režimů, 

především pak v tranzitologii, příliš pozornosti.  

Dosavadní výzkum do značné míry kopíruje společenskovědní debatu o 

prvenství struktury či činitele. Patrně nevlivnější příklad strukturálního přístupu 

představuje teorie modernizace. Nápadná souvislost mezi úrovní hospodářského 

rozvoje a liberální demokracií, na kterou mezi prvními upozornil Seymour M. 

Lipset ve své průkopnické studii Some Social Requisites of Democracy (1959), 

přitahuje pozornost odborníků dodnes. Lipset na širokém vzorku zemí sledoval 

vztah mezi formou politického systému a vybranými indikátory ekonomického 

rozvoje, jakými jsou úroveň industrializace, urbanizace, či vzdělanosti. 

Výsledkem jeho zkoumání je zjištění, že mezi ekonomickým rozvojem a 

demokracií existuje pozitivní korelace (Lipset 1959: 80). To ho vedlo k tvrzení, že 

tím jak se státy stávají bohatšími, roste i pravděpodobnost, že se stanou 

politickými demokraciemi (Lipset 1959: 75). Hospodářský rozvoj, jak se tvrdí, 

přispívá k významným socioekonomickým změnám ve společnosti, které vedou 

ke změnám politickým. Obvykle se pokládá důraz na střední třídu jako na produkt 

hospodářské transformace rozvíjejících se společností a s tím spojené rostoucí 

poptávky po lidech se specifickými znalostmi, schopnostmi a odborností. Tato 

vrstva – umírněná, tolerantní a demokracii nakloněná (Lipset 1959: 51, Diamond 
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et al. 1987: 12) – prý vytvoří vedoucí sílu vznikající občanské společnosti, jejímuž 

soustavnému tlaku na demokratizaci režimu nebude autoritativní systém s to 

dlouhodobě čelit (Inglehart a Welzel 2006; Pye 1990). Tento přístup zaznamenal 

velkou popularitu především v souvislosti s demokratizačními hnutími v rámci 

třetí vlny (Pye 1990; Huntington 2008), které prý „(…) nevedli statkáři, rolníci ani 

průmysloví dělníci (s výjimkou Polska): bezmála ve všech zemích pocházeli 

nejaktivnější stoupenci demokracie z městské střední vrstvy“ (Huntington 2008: 

72). Zároveň se však objevily hlasy upozorňující na případy, kde střední vrstvy 

zdaleka nedržely „pochodeň pokroku“ tak pevně, jak je obvykle v tomto typu 

literatury přijímáno. Nejenže existují země, například Singapur (viz Rodan 1996) 

a v menší míře i Malajsie, kde se podařilo autoritářskému režimu široké střední 

vrstvy kooptovat, ale odůvodněné pochybnosti vzbuzují i ty příklady 

demokratizačního hnutí, které jsou zastánci teorie považovány za modelové 

příklady (např. Tchaj-wan).  

Studium přechodů k demokracii, především personalistických a 

vojenských autoritářství v Latinské Americe a jižní Evropě, pro něž byla typická 

významná role režimních elit, vedlo do značné míry k odklonu od hledání 

strukturálních vysvětlení. Naopak podle autorů O´Donnella a Schmittera 

představuje pro přežití režimu rozhodující faktor koheze vládnoucích elit: „(…) 

není přechodu, jehož začátek by nebyl následkem – přímým či nepřímým – 

rozporů uvnitř autoritářského režimu“ (O´Donnell a Schimitter 1986: 19). Role 

opozice je zde více méně redukována do pozice pasivního aktéra vyčkávajícího na 

výsledek rozkolů mezi zastánci konzervativní linie a liberalizátory v rámci 

režimní elity. První zásadní krok k přechodu k demokracii je vskutku tah nějaké 

skupiny uvnitř vládnoucího bloku za účelem získání podpory z vnějších zdrojů 

(Przeworski 1986: 56). 

Tato práce vychází z předpokladu, že přežití či pád režimů je v podstatné 

míře určen schopností či neschopností adaptace, jež je ovlivněna institucemi. 

Tento předpoklad není v politickém myšlení vůbec nový. Edmund Burke v části 

svých Úvah o revoluci ve Francii, kde hovoří o restauraci Stuartovců a Slavné 

revoluci, zmiňuje, že „stát bez prostředků k nějaké změně je bez prostředků 

vlastního zachování,“ přitom bez těchto prostředků prý stát ohrožuje i ty části 

ústavy, o jejichž zachování stojí nejvíce (Burke 1824: 27). V moderní době byla 

tato myšlenka rozvinuta například Gramscim, a to v jeho konceptu pasivní 
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revoluce, podle něhož dominantní třída zachovává svou hegemonii přijímáním 

ekonomických, sociálních, politických a ideologických změn tak, aby 

neutralizovala protikladné síly, jež by jinak způsobily hlubokou strukturální 

transformaci (Xing a Hersh 2006).  

V politické vědě je však tento koncept neoddělitelně spjat především 

s teorií systémů. Podle ní je politický systém – alespoň teoreticky – vymezitelný 

vůči svému okolí. S ním je pak spjat prostřednictvím vstupů (inputs) a výstupů 

(outputs), které jsou podle systémového přístupu ve vzájemné interakci, a to skrze 

tzv. zpětnou vazbu (feedback). Vstupy systému, kam spadají požadavky 

(demands) a politická podpora (support) jsou tak určitým způsobem provázány 

s výstupy, tedy rozhodnutími (decisions) a politikami (policies) systému. 

 

Tabulka č. 3 

 

Zdroj: Easton 1957 

 

Dřívější verze teorie pojímaly systém pouze jako entitu plnící určité 

funkce, jež se sama reguluje skrze zpětnou vazbu (Byeon 2005). Modernější 

teorie však chápou systém jako činitele schopného vlastní organizace. Systém je 

tedy schopen vývoje, vzniku nových vzorů reakcí či institucí. 

Vývoj samozřejmě nemusí být pouze pozitivní, myslí se jím určitý proces, 

během něhož dochází ke změně aktuální stavu ve stav nový. Stejně jako se 

některé systémy vyvíjí v rovnovážné a stabilní, druhé degenerují v nestabilitu a 

systémovou entropii. Systém tedy není pouhou závisle proměnnou prostředí, které 

ho obklopuje, ale je schopen činnosti na něm nezávislé a je nadán vytvářením a 

sledováním vlastních cílů. Přesto však přežití systému závisí na jeho interakci 

s prostředím. „Jestliže jsou specifickým systémovým výstupem politická 

rozhodnutí, je to vláda, na které leží konečná odpovědnost přizpůsobit či vyrovnat 
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rozhodnutí s požadavky na vstupu“ (Easton 1957: 396). Jestliže systém prokazuje 

schopnost přizpůsobení se vnějším tlakům a zároveň je schopný sledovat své cíle, 

hovoříme o adaptabilním systému. Přizpůsobení přitom není vhodné chápat úzce 

jako změnu na systémovém výstupu, neboť skutečně adaptabilní „zřízení se 

vyrovnávají se změnou z části upravením toho, co dělají, a z části změnou sebe 

samotných“ (Gurr 1974: 1485). Adaptace je tedy „schopnost systému měnit sebe 

či prostředí v reakci na okolní otřesy, které ohrožují účinnost systému“ (Byeon 

2005: 226).  

Podobně jako v evoluční biologii, podle níž je evoluce umožněna sběrem 

užitečné genetické informace, i podle teorie systémů je sběr informací a 

vědomostí podmínkou pro úspěšnou adaptaci systému. Znalosti a informace totiž 

umožňují jedincům stejně jako institucím získávat přehled o současném stavu 

okolí, analyzovat rizika a příležitosti, plánovat budoucnost a především učit se a 

formulovat reakce. Pro úspěšnou adaptaci a evoluci lidských systémů je tak 

akumulace znalostí a schopnost získávat a hodnotit informace kriticky důležitá 

(Byeon 2005: 227). Bez vstupních informací (o požadavcích či politické podpoře) 

systém ztrácí kontakt se svým prostředím, čímž zároveň ztrácí schopnost 

adaptace. Pro systém jsou tak vstupy životně důležité (Easton 1957: 384-385).  

Efektivní sběr znalostí a jejich analýza však musí vyústit i v následnou 

systémovou reakci. Její efektivita je pak určena flexibilitou systému. Jestliže 

v teoretické rovině předpokládáme, že z prostředí vyvěrá Y změn, je nutné, aby 

byl systém schopen reagovat prostřednictvím Y odpovědí na tyto změny. Pro 

flexibilní systémy je tedy typická vysoká rozmanitost (variety) a složitost 

(complexity). Pouze systém s dostatečně rozmanitou sadou akcí a s mnoha 

rozličnými institucemi může flexibilně reagovat na okolní tenze a tedy 

minimalizovat či zcela neutralizovat jejich dopad na systém jako takový (Byeon 

2005: 227-228). Rozmanitost a složitost systému musí však být samy předměty 

změny s tím, jak se mění systémové prostředí.  

Tam, kde lze hovořit o neinstitucionalizovaném systému s jednoduchou a 

nerozvinutou sadou akcí, dochází k systémové inerci. Netečná reakce pak 

ohrožuje adaptaci, což staví systém v případě změny okolí do ohrožení. 

Abychom shrnuli, podle systémové teorie je adaptabilní takový systém, 

který je schopen efektivního sběru a nakládání s informacemi a znalostmi, které je 

pak schopen prostřednictvím flexibilních systémových mechanismů převést ve 
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změny prostředí a/nebo sebe samotného. Opakem je pak systémová inerce, 

netečenost. Uzavřený a netečný systém pak nevyhnutelně spěje do stádia 

systémové entropie a chaosu, v rámci něhož není schopen přizpůsobovat se 

vnějším tlakům a sledovat své cíle. 

    Huntington systémový přístup kritizoval především pro jeho přílišnou 

teoretičnost (Huntington 1971: 307). S konceptem adaptability však ve svých 

kvantitativních studiích pracuje celá řada autorů. Vedle dvojice Butkiewicz a 

Yanikkaya (2007) je to například Duff a McCamant (1968), kteří testovali faktory 

ovlivňující stabilitu režimu v Latinské Americe a podle nichž je „koncept 

systémové stability (kterou chápou jako výraz adaptability systému, pozn. autora) 

užitečný pro pochopení politických systémů“ (1968: 1143). Gurr (1974) ve své 

studii politické změny, kterou provedl na širokém empirickém vzorku zahrnujícím 

všechny nezávislé země v období 1800-1971, tvrdí, že nejtrvalejší systémy se 

nevyznačují pouze dlouhou dobou trvání, ale i schopností adaptace. Jako příklad 

uvádí anglickou/britskou parlamentní demokracii, která prostřednictvím série 

postupných změn prodělala podstatnou proměnu, aniž by však došlo k hlubokým 

a náhlým otřesům či dokonce k politické systému (1974: 1484). 

V následující části práce vycházíme z předpokladu, že adaptabilita je do 

značné míry podmíněna mechanismem vládnutí v tom kterém režimu. 

Nedemokratičtí vládci vytvářejí během svého vládnutí jistou sadu pravidel 

regulujících rozsah a způsob participace v rozhodovacím procesu a stupeň 

povolené politické soutěže. Tato pravidla pak konstituují politický režim, který 

ovlivňuje pravděpodobnost vzniku vážné  opoziční výzvy a flexibilitu, s kterou 

držitel moci reaguje (Bratton a van de Walle 1994: 462). 

Na základě tohoto předpokladu, budeme operacionalizovat funkci 

akumulace informací a vědomostí jako přítomnost vícestranických, alespoň 

částečně soutěživých voleb. V případě systémové flexibility bude naše pozornost 

upřena na režimní elity, které kontrolují státní aparát. Přitom základní otázkou 

nám bude, jaký je jejich institucionální charakter a zda tento charakter příznivě či 

nepříznivě ovlivňuje flexibilitu režimu.  
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1.3.1 Volby jako zdroj informací 
 

Již jsme uvedli, že pro volební autoritářství (Schedler 2009) nebo 

soutěživá autoritářství (Levistky a Way 2002) je typická institucionální 

ambivalence. Ta vyvěrá především z existence vícestranických, alespoň částečně 

soutěživých voleb do centrálních legislativních či exekutivních orgánů (přímo 

nebo nepřímo). Volby však díky jejich obvyklému kontextu a průběhu nelze 

považovat za svobodné a férové. Podle Diamonda lze hovořit o svobodných 

volbách tam, kde neexistují podstatné právní bariéry pro účast ve volbách, kde 

mohou kandidáti a politické strany vést svobodnou volební kampaň a získávat 

hlasy a kde nejsou voliči předmětem zastrašování. Férové volby jsou pak ty, které 

jsou administrovány nezávislou autoritou schopnou zabránit či trestat volební 

nepravidelnosti. Kde státní instituce jako policie, armáda či justice zachází se 

všemi účastníky rovným způsobem, kde existuje spravedlivý přístup k veřejným 

médiím či volební právo pro prakticky veškerou dospělou populaci, tam lze 

hovořit o férových volbách (Diamond 2002: 28-29). V případě volebních 

autoritářství je však volební proces „příkladem kupování hlasů, volebních 

podvodů, zastrašování a otevřených lží ze strany vládnoucí moci“ (Pepinsky 

2004: 10). „Hřiště volební hry“ je tedy významně nakloněno ve prospěch 

autoritářů. Volební soutěž probíhá v prostředí více či méně systematického 

porušování demokratických pravidel. Možnost opozičních stran vést alternativní 

volební kampaň je režimem záměrně podrývána prostřednictvím široké palety 

opatření represivní a restriktivní povahy a jejich představitelé jsou nezřídka kdy 

terčem útoků různé povahy a intenzity ze strany státních orgánů. K tomu držitelé 

moci obvykle využívají státní instituce a zdroje, kontrolu sdělovacích prostředků 

stejně jako vliv nad justicí. Manipulace volební soutěže je v těchto režimech 

natolik podstatná, že ji nelze kvalifikovat jako demokratickou, a téměř pravidelně 

ústí ve ztvrzení stávající moci než v její alternaci (Schedler 2006: 3). Přesto lze 

však hovořit o soutěživosti, neboť se voleb účastní skutečná opozice. Jak uvidíme 

na příkladu Singapuru a Malajsie, přestože jsou pravidla hry významně 

manipulována, opozice soutěží s cílem přerozdělit moc ve státě, popř. změnit 

režim, a je za určitých okolností schopna významných volebních zisků.  

Podle Barbary Geddes plní volby v nedemokraciích funkci mobilizace 

režimních stoupenců a odstrašení nejen opozice, ale také potenciálních rivalů 
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z řad režimních elit (Geddes 2006). V nedávné době se však v odborné diskuzi 

rozvinul názor, že autoritářské volby plní i funkci akumulace informací a znalostí 

(Eisenstadt 2004; Case 2006; Brownlee 2007; Miller 2011). Kritický problém, 

kterým čelí nedemokratické režimy, je zdroj důvěryhodných informací o vlastní 

podpoře a občanských preferencích. Přitom lze předpokládat, že jsou tyto 

informace pro režim a jeho přežití neobyčejně důležité. Bez nich se nachází 

veškeré rozhodovací procesy, formulace a implementace politik v informačním 

vzduchoprázdnu a jsou tak odříznuty od sociální reality, v níž se režim nachází. 

Ve svém nejnovějším příspěvku do debaty zformuloval Miller (2011) první 

ucelenou teorii autoritářských voleb. Podle jeho názoru představují 

nedemokratické polosoutěživé volby zdroj důvěryhodných a – z pohledu režimu – 

strategicky důležitých informací. Nedemokratické polosoutěživé volby prý přináší 

informace trojího typu, a to poznatky o obecné režimní podpoře, o skupinové 

podpoře (skupin etnických, příjmových, věkových atp.) a opozičních inovacích 

(opposition innovation), kterými má na mysli schopnost opozice upozorňovat na 

stávající společenské problémy (Miller 2011). Na základě našeho studia jsme 

doplnili a částečně přeformulovali Millerovu teorii, jelikož podle našeho názoru 

představují nedemokratické volby zdroj informací především tohoto typu:   

 

Poznatky o režimní podpoře stejně jako o popularitě opozice. Volební 

klání přináší – ačkoliv díky manipulaci nepřesná – data o podpoře volebních 

aktérů. Ta pak mohou být dále podrobena analýze, jež vede k poznatkům 

například o tom, v jakých lokalitách či u jaké etnické či socioekonomické skupiny 

je opozice nejúspěšnější a naopak. 

Identifikace problémů (issues) a opoziční taktiky . Vzhledem k tomu, že 

opozice obvykle formuluje vlastní politický program, lze na základě její 

úspěšnosti určit sociální a politické problémy (issues), které jsou opozicí a 

voličstvem považovány za zásadní. Na základě tohoto typu informací může 

následně vládnoucí moc reagovat novými politikami či reformulací těch 

stávajících. Vedle programových problémů představují volby zdroj poznatků o 

volebních taktikách a prostředcích opozice (například využívání nových médií a 

sociálních sítí), které může vládnoucí moc podkopat či napodobit. 

Identifikace opozičních představitelů. Během předvolební přípravy 

přirozeně dochází k tvorbě určité opoziční elity a volebních kandidátů. Navíc v 
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 rámci personalizace kampaně a usnadnění mezistranické koordinace či 

komunikace staví obvykle opozice do svého čela tzv. volební lídry. Ti se pak 

mohou stát terčem režimní manipulace a represe.  

Poznatky o vlastní stranické mašinérii. Volby v nedemokratických 

režimech se často vyznačují poměrně vyhrocenou a nevraživou kampaní. 

V takové situaci nestačí pouze soutěž zmanipulovat, ale také je nutné mobilizovat 

vlastní organizační zdroje, a to především vládní stranu/strany. Volební vřava 

proto představuje nenahraditelný zdroj informací o efektivitě stranických 

organizačních struktur, vlastní volební strategii a taktice a v neposlední řadě o 

kvalitě konkrétních kandidátů.  

Nedemokratické polosoutěživé volby podle všeho představují zdroj 

informací stěžejních pro přetrvání nedemokratických režimů. Miller v citovaném 

textu následně testuje teorii pomocí kvantitativní metody, kde sleduje souvislost 

mezi úbytkem voličské podpory a změnami v politice režimů, konkrétně pak výši 

investic do vzdělávání, sociálního systému a obrany (Miller 2011). Přestože 

závěry studie ukazují na určitou souvztažnost, Miller se tímto postupem podle 

našeho názoru dopouští značného zjednodušení. Přítomnost informace totiž sama 

o sobě nepodmiňuje jakoukoliv změnu. Ta je do značné míry podmíněna 

flexibilitou režimu, která je podle našeho názoru ovlivněna typem režimní elity, 

která kontroluje státní aparát. Přitom základní otázkou je, jaký je její 

institucionální charakter a zda tento charakter příznivě či nepříznivě ovlivňuje 

flexibilitu režimu. 

Jelikož je naším cílem interpretovat přetrvání systémů v Malajsii a 

Singapuru na jedné straně a pád režimů v Indonésii a na Filipínách na straně 

druhé, zaměříme se zde pouze na režimy, kterým tyto příklady podle našeho 

názoru odpovídají, a to volebnímu autoritářství s predominantní stranou a 

personalistickému režimu. 

1.3.2 Vláda strany 
 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with kings–nor lose the common touch... 

(Rudyard Kipling, If) 
 

Režimní elitu volebního autoritářství představuje predominantní strana. 

Tou, vycházeje z definice Sartoriovy (1976), myslíme převládající stranu, která 
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dlouhodobě vítězí ve volbách a udržuje se tak u moci. Užíváme zde termín 

predominantní, abychom zvýraznili skutečnost, že se strana (na rozdíl od systému 

jedné či hegemonické strany) pohybuje v systému soutěže.  

Politické strany v nedemokraciích se v minulosti těšily poměrně značné 

pozornosti. Zájem o ně byl podnícen především rozšířením netradičních, 

moderních forem nedemokratických režimů, zejména pak totalitářství a 

autoritářství kde často představovaly páteřní instituci režimů (viz Linz 2000, 

Huntington a Moore 1970). Politické strany jsou proto vnímány jako instituce 

důvěrně spjaté s moderními formami organizace moci a tak se zdá, že „síla 

autoritářského režimu v podstatné míře záleží na síle jeho politické strany“ 

(Huntington a Moore 1970: 9).  

Značná část dosavadního výzkumu se soustředila na instrumentální 

hodnotu stran. V rámci tohoto výzkumného trendu docházelo k poněkud 

problematickému zjednodušení, kdy byly strany téměř výhradně chápány jako 

nástroje autokrata či úzké režimní elity (srov. Geddes 2006; Magaloni a Kricheli 

2010). Této perspektivě pak odpovídají i popisované funkce, které byly 

politickým stranám v nedemokraciích přiřazovány. Tvrdí se, že prostřednictvím 

stran vládnoucí moc organizuje příznivce do sítí pokrývajících území země, čímž 

prodlužuje dosah vládnoucí moci, vytváří kanály pro distribuci statků a vytváření 

klientelistických sítí. Strany zároveň vzdělávají a socializují občany ve prospěch 

režimní ideologie či elitou preferované ekonomické strategie a za určitých 

okolností mohou fungovat jako aréna pro vyjednávání mezi elitami, popř. jako 

nástroj jejich zastrašení (Geddes 2006). Vedle toho se v literatuře často zmiňuje 

funkce kooptace či budování a mobilizace masové podpory (Ezrow a Frantz 2011; 

Magaloni a Kricheli 2010). 

Část vědců se však soustředila na politické strany jako na instituce 

schopné nejen koncentrovat moc, ale především vstřebávat a podněcovat 

společenské a politické změny. Huntington ve své v mnoha ohledech nepřekonané 

práci Political Order in Changing Societies tvrdí, že „stát bez stran je také státem 

bez institucionálních prostředků k vytváření trvalých změn a absorpci jejich 

důsledků“ (Huntington 1968: 404). Tento názor je, jak se zdá, logickým 

vyústěním jeho teorie politického vývoje (theory of political development), 

v jejímž jádru leží premisa, že stabilita politického systému je dána rovnováhou 

mezi společenským vývojem a mírou politické institucionalizace (Huntington 
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1968). Síla a míra institucionalizace politické strany je tedy pro stabilitu režimu 

kriticky důležitá. Tu Huntington určuje podle míry, do jaké strana plní následující 

tři funkce: (1) rekrutace politického vedení, (2) legitimizace politického systému a 

(3) tvorba politik (policy) a agregace zájmů (Huntington a Moore 1970: 6). Strana, 

která tyto funkce monopolizuje, je nadána vysokou mírou flexibility, jelikož je 

nejen schopna moc koncentrovat, ale také ji rozšiřovat (například prostřednictvím 

asimilace či kooptace dalších skupin) a zároveň umožňuje vnitrostranický boj o 

moc a u moci a jeho regulaci (Huntington a Moore 1970).  

Pro popsání vnitrostranického života a jeho vliv na charakter režimu se 

jeví užitečná také teorie her, s kterou pracují někteří současní autoři (Geddes 

2003; Brownlee 2007). Z pohledu této perspektivy jsou stranické kádry 

v nedemokraciích – podobně jako demokratičtí politici – motivovány ke vstupu a 

setrvání ve straně sobeckým zájmem. Politická strana tak slouží jako instrument 

pro uspokojení individuálních zájmů, tedy získání materiálních a nemateriálních 

statků, z nichž ten nejcennější představuje moc. Členstvo strany je tak tvořeno 

lidmi s rozličnými a především konfliktními zájmy a socioekonomickým a jiným 

pozadím. Všem společná touha po naplnění partikulárních a navzájem 

konfliktních zájmů však mezi nimi vytváří silnou loajalitu vůči straně, neboť 

pouze ona představuje možnost k jejich uspokojení (Geddes 2003: 58-59). Tato 

loajalita je samozřejmě dále umocněna v nedemokratických režimech, kdy odchod 

z řad vládnoucí strany znamená pro aktéry jednoznačnou ztrátu.  

Vnitrostranický život tak představuje hru s nenulovým součtem, v rámci 

níž jsou soutěžící frakce motivovány ke spolupráci, neboť odštěpení určité frakce 

či vnitrostranická polarizace vedoucí k oslabení strany znamenají pro vládnoucí 

frakci vlastní ztrátu. To formuje v rámci strany zvláštní systém kolektivní 

bezpečnosti, která vytváří u soutěžících členů představu, že zachování politické 

strany – přes možné krátkodobé neúspěchy – je jejich dlouhodobým zájmem 

(Brownlee 2007: 39). Vnitrostranická soutěž je tedy podstatně regulovaná a 

motivuje hráče k zachování strany.  

Jakkoliv je postup ve straně ovlivněn ideologií, meziosobními vztahy či 

osobními kvalitami, každý příslušník stranické elity potřebuje pro udržení své 

pozice určitou vnitrostranickou podporu, která ovšem není konstantní. Podpora je 

závislá na krátkodobých benefitech plynoucích z určité funkce pro konkrétní 

skupinu, ale v poslední instanci je dána dlouhodobým cílem všech členů, tj. 
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zachování strany. Strany jsou proto hotovy vyměnit lídry, jakmile se ukáže, že 

jejich činnost je v rozporu s tímto cílem. Straničtí vůdci tedy stranu potřebují 

k dosažení moci, ale jsou jí zároveň podstatně limitováni (Brownlee 2007; Geddes 

2003). Konečný zájem o zachování strany a její setrvání u moci zároveň 

umožňuje vysvětlit ochotu politických stran kooptovat opoziční představitele či 

programovou flexibilitu. Přestože tyto taktiky mohou pro část členstva znamenat 

krátkodobé ztráty, obvykle přispívají k její životaschopnosti, tedy prospívají 

členstvu samotnému.  

Teorie her pochopitelně předpokládá ideální situaci. Vnitrostranická hra 

může být významně limitována či dokonce zcela znemožněna mimostranickými 

faktory jako např. vlivem zástupců podnikatelské sféry, nestranických zájmových 

organizací s vyděračským potenciálem či zahraničním patronem. Lze však 

přepokládat, že v případě silných stran, o které nám tu jde především, tyto vlivy 

vnitrostranickou hru významně nemění.  

Z výše napsaného plyne, že politické strany nejsou jen nástrojem 

koncentrace moci, ale představují i instituci kriticky důležitou pro přetrvání 

politických režimů a to především díky tomu, že tvoří značně soudržnou skupinu, 

která se zároveň vyznačuje značnou flexibilitou.  

1.3.2 Personalismus 
 

O jednoho postarali, jiných deset na svět přivedli. Krev krví se potlačí.  
Krev na krvi uzavře se jen. Uzavře, přikryje – a pod ní vše vyhojí se, vyhnije.  

Strupem se vyhojí, silou novou naběhne,pukne, ven vybují, krví novou erozhojní. 
(Kropotkin, Den Opričníka) 

 

Patří-li vláda strany mezi nedemokratické formy vlády množství, pak její 

opak představuje patrně personalismus, nebo-li samovláda. Pro mnoho 

nedemokratických režimů je typické, že v jejich čele stojí jediný muž. To ovšem 

samo o sobě neindikuje personalismus. Důvodem je tu především fakt, že v 

mnoha režimech je autokrat součástí širší elity (například stranické či armádní), 

která jeho konání – spolu s dalšími institucemi – limituje. Personalistické 

vládnutí, jak ho chápeme zde, se liší od vojenských režimů a režimů vládnoucí 

strany především tím, že armáda ani strana, popřípadě další instituce, neomezují 

vládcovu rozhodovací moc a jsou mu podřízeny (Geddes 2003: 51). Vládcova 

ničím neomezená libovůle je tak kriticky důležitá pro pochopení vnitřní logiky 
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personalistických režimů (Linz a Stepan 1996; Chehabi a Linz 1998; Linz Snyder 

1998; Bratton a van de Walle 1994; Geddes 2003).  

Extrémní nebo ideální formou personalismu je pak tzv. 

neopatrimonialismus či sultanismus. Ten „vystává kdykoliv tradiční panství 

vytvoří administrativní a vojenské prostředky, které jsou čistě osobními nástroji 

vládce“ (Weber 1978: 231). Sultanismus není vázán ideologií ani partikulárním 

hodnotovým systémem, ani není omezován jinými politickými aktéry (např. 

armádou, politickou stranou, náboženským hnutím atp.) či právními normami. 

Vykonává  tedy moc bez omezení, pouze na základě své libovůle. To samo osobě 

nevylučuje existenci politických stran, ty jsou však značně institucionálně 

nerozvinuté a slouží výlučně jako nástroj vládce.  

Zdroj a struktura moci je v sultanistických režimech výhradně odvozena 

od samovládce, jehož vůle proniká státním aparátem a společností prostřednictvím 

represivně vynucované loajality a často velmi hlubokých klientelistických sítí. 

Veškerý pohyb v rámci státních institucí stejně jako kooptace probíhá z vůle 

vladaře. Pro sultanismus je tak typická velmi nízká míra institucionalizace a vlády 

práva.  

Mnozí autoři také hovoří o sultanismu jako o rozlehlém panství (Chehabi a 

Linz 1998; Snyder 1998), v němž je samovládce zosobněním režimu. Tomu 

odpovídá i tendence těchto režimů dosazovat členy rodiny, příbuzné, přátele, či 

„obchodní partnery“ na nejvyšší posty státního aparátu, armády, popř. režimních 

stran. Tento vzorec chování pak obvykle významně ovlivňuje i hospodářství 

země. Vyvolení, kteří žijí v samovládcově přízni, vytvářejí hospodářské 

monopoly, vynucují spolupráci dělnictva či soukromého sektoru atp. Vedle toho 

vládce zachází se státními financemi jako s privátním statkem. Je tak obvyklé, že 

jeho vláda sleduje finančně expanzivní politiku, jejímž důsledkem je pak značné 

zadlužení země. V sultanismu tak vzniká zvláštní forma kořistnického 

kapitalismu, jenž je zaměřen na extrakci veškerého hospodářského nadbytku, a to 

téměř výhradně pro potřeby samovládce a jeho klientů.  

V literatuře panuje široká shoda o tom, že samovládce se udržuje u moci 

téměř výhradně kombinací represe a klientelistických vztahů (Snyder 1998, 

Bratton a van de Walle 1994). Jestliže si lze sultanistický režim představit jako 

mikrovesmír, v jehož středu leží vládce (le roi du soleil), kolem něhož obíhají 



38 
 

klienti vázaní pouze dostředivou silou odměn a trestů, je možné předpokládat, že 

flexibilita těchto režimů bude velmi nízká.  

Personalističtí autokraté jsou obvykle velmi úzkostliví, existují-li na nich 

nezávislá mocenská centra. V rámci snahy o neutralizaci vnitrorežimní hrozby, 

dochází v sultanismu k institucionální atrofii a institucionální izolaci vládce. 

V sultanistických systémech de facto neexistuje ústavní cesta, jež by umožnila 

výměnu vládce a velmi často ani politické následnictví. To činí tyto systémy 

kriticky náchylné ke krizím ve chvíli, kdy vladař zemře, nebo ztratí svou 

legitimitu (srov. Ezrow a Frantz 2011). 

Pro sultanismus jsou také typická nepřítomnost nebo značná nerozvinutost 

institucionálních vztahů se zájmovými skupinami a společenskými organizacemi. 

Výsledkem takového procesu je skutečnost, že samovládce postrádá kontakt se 

sociální základnou režimu (která může být v začátcích režimu značná) a 

především informace o skutečné podpoře režimu mezi populací. Místo toho se 

vladař obklopuje „patolízaly“, kteří – aby si udrželi svou pozici – sdělují vladaři 

jen to, co si sám přeje slyšet. Samovládci tak často postrádají přísun spolehlivých 

informací, na základě kterých by mohli plánovat a provádět akce. V době krize tak 

obvykle spoléhají na časem prověřené metody, tedy represe a klientelismus 

(Bratton a van de Walle 1994: 462).  

Za účelem neutralizace hrozeb své moci se samovládci pokoušejí o 

kooptaci opozice do klientelistických sítí, které pronikají nejen státním aparátem, 

ale také občanskou společností, soukromou podnikatelskou sférou, příležitostně 

náboženskými institucemi atp. Hloubka a rozšíření klientelistického systému má 

podle všeho pozitivní vliv na přetrvání režimu (Snyder 1998), nicméně jeho 

údržba je do značné míry závislá na finančních zdrojích, jejichž přítok může 

během hospodářské krize ustat. Samovládce si tak loajalitu do značné míry 

kupuje. 

Samovládce někdy vyhlašuje plebiscity či dokonce připouští vícestranické 

polosoutěživé volby. Ty jsou však nejen příkladem arbitrálních zásahů volebního 

procesu a jeho excesivní manipulace, ale zároveň nemají díky neexistenci 

institucionálních omezení vládce prakticky žádnou váhu (Chehabi a Linz 1998: 

18-19). 

Členové vládnoucí kliky nebo lidé zastávající pozice ve státních institucích 

či režimních organizacích mají jen malý důvod pro jakoukoliv změnu, neboť své 
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pozice drží z vůle sultánovy. Jejich politická existence tak závisí na politickém 

přežití samovládce a režimu, který zosobňuje. A tak jim „nezbývá mnoho jiného 

než přichytit se režimu a plavat, nebo se s ním potopit“ (Bratton a van de Walle 

1994: 464) Prostor pro spolupráci mezi umírněnými na straně režimu a na straně 

opozice je tím mimořádně zúžený (Snyder 1998). Vnitřní logika extrémního 

personalismu tak ve výsledku vytváří na straně režimu poměrně kohezivní, 

defensivně a exkluzivně laděnou elitu. Patrně i proto jsou sultanistické režimy 

obvykle velmi trvalé (Chehabi a Linz 1998).  

Nicméně jak tvrdí Duff a McCamant, vnitřní nestabilita režimu (kterou 

chápou jako projev adaptability) se projevuje nesouvisle. Z toho vyplývá, že i 

dlouhotrvající režimy mohou být vnitřně nestabilní, a tak „země může vypadat 

klidně, ačkoliv je zralá na revoluci“ (Duff a McCamant 1968: 1125).  

Vzhledem k výše popsanému mechanismu fungování samovlády, není 

překvapující, že sociální revoluce představuje nejčastější způsob pádu těchto 

režimů (Snyder 1998; Bratton a van de Walle 1994). Nízká míra institucionalizace 

a exkluzivní charakter režimu ponechávají neobyčejně omezené možnosti 

spolupráce. Politická hra se tak mění ve hru s nulovým součtem, kde opozice 

požaduje změnu režimu, tedy odchod samovládce, zatímco on a na něm závislá 

kohorta bojují o přežití režimu, tj. o vlastní přežití. „(…) Občanům tak nezbývá 

jiná volba, než se svými protesty vytrvat a zvýšit hlasitost svých požadavků“ 

(Bratton a van de Walle 1994: 462), které obvykle přerostou v sociální revoluci. 

Podle všeho tedy logika samovlády vytváří ze sultanismu režim, který je 

neobyčejně náchylný k systémové inerci a entropii. Samovláda se vyznačuje 

uzavřeností (exkluzivitou) vůči svému okolí a nízkou mírou flexibility, kterou 

významně limituje všemocnost vládce a s tím spojená minimální úroveň 

institucionalizace. Ve výsledku lze předpokládat, že sultanismy mohou mít 

významné problémy s adaptací na vnější tlaky. Připomínají totiž kalenou ocel – 

jsou pevné, ale křehké.  
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2 Deskriptivně-analytická část 

 
2.1  Modely vlády  

 

Jak jsme již uvedli, nedemokratické režimy na Filipínách (1972-1986) a v 

Indonésii (1966-1998) jsou obvykle v rámci nového institucionalismu označovány 

jako volební autoritářství – spolu se stávajícími režimy v Malajsii a Singapuru. 

Přestože pořádaly vícestranické polosoutěživé volby, máme za to, že přílišný 

důraz na volební proces upozaďuje jiné, podstatnější vlastnosti režimu.  

Především v případě Filipín a Indonésie šlo o vyhroceně personalistické 

režimy. Marcosův režim je v literatuře často zmiňován jako příklad sultanismu 

(Thompson 1995, 1998; Chehabi a Linz 1998). Jeho indonéský protějšek Suharto 

sice nikdy takového stupně centralizace moci ve svých rukou nedosáhl, přesto se 

bezpochyby jednalo o personalismus a po právu je Suhartova vláda označována 

jako režim se sultanistickými tendencemi (Linz 2000). 

Jak uvidíme, v obou případech přinesla excesivní centralizace moci 

v prezidentském úřadě atrofii veškerých institucí, které mohly samovládce omezit 

či ohrozit. Exkluzivní charakter vlád obou mužů vedl tedy k tomu, že veškeré 

politické kanály, skrz které bylo možno iniciovat změnu, byly zcela uzavřeny 

nebo podstatně zúženy. Suharto i Marcos tak byli v podstatně jedinými muži, kteří 

k tomu měli moc. Nic na tom nezměnily ani volby. Ty byly zatíženy podstatnou 

manipulací a tehdy, kdy daly vzniknout reálné hrozbě, byla potlačena arbitrárním 

užitím síly.  

Naopak v případě Malajsie a Singapuru se jedná o volební autoritářství 

s vládnoucí stranou. A tak přestože i zde můžeme hovořit o značném stupni 

centralizace moci, spočívala tato moc v rukou relativně široké stranické elity. Jak 

bude popsáno níže, častá obměna vrcholného vedení Barisan Nasional i PAP 

propůjčovala oběma stranám značnou míru nejen personální, ale také programové 

flexibility. 

 2.1.1 Model vlády na Filipínách  
 

Po získání nezávislosti na USA v roce 1946 rostlo hospodářství Filipínské 

republiky do poloviny 50. let úctyhodným 7,4% tempem, a proto bylo souostroví 

srovnáváno s Japonskem. A i když se růstové tempo do poloviny 60. let částečné 
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vyčerpalo (zhruba na 4,6 %), bylo málo pochyb o tom, že se Filipíny zařadí po 

bok zemí z východní a jihovýchodní Asie, kterým se později bude říkat Asijští 

tygři (Hutchcroft 1991). Při bližším pohledu však Filipíny byly a jsou v mnoha 

směrech od Singapuru, Tchaj-wanu, Japonska či Jižní Koreje neobyčejně odlišné. 

Čím se filipínská politika lišila (a do dnešního dne liší) od těchto zemí, 

byla především existence relativně široké třídy oligarchů s podstatným vlivem na 

chod státu. Tato třída se formovala v období  španělské koloniální správy z řad 

velkostatkářů, z nichž značnou část tvořili asimilovaní čínští mesticové. Tito velcí 

vlastníci půdy, tzv. hacyendos, pokrývali rozlehlé filipínské souostroví a díky 

jejich bohatství plynoucímu z produkce agrárních komodit a vlastnictví 

rozsáhlých pozemků vytvářeli ve svých regionech jistou formu panství, kde tyto 

rodiny či klany dominovaly obchodu, výrobě i lokální politice. V důsledku toho 

vzniklo několik stovek oligarchických rodin, které měly významný vliv v tom 

kterém regionu. Tak například rodina Lopezů ovládala část souostroví Visayas, 

Romualdové část ostrova Mindanao, zatímco třeba Aquinové centrální Luzon atp. 

(Anderson 1988).  

Tato oligarchická vrstva pak dominanci regionální přenesla i na úroveň 

národní, a to poté, co Američané převzali odpovědnost za správu Filipín. Ti na 

rozdíl od Nizozemců na indonéském souostroví či Britů na Malajském 

poloostrově, kteří vybudovali silnou a technokratickou byrokracii, jejíž jádro 

představovali bílí úředníci, vytvořili na Filipínách prezidentský systém a 

byrokracii v rámci tzv. filipinizace odevzdali téměř zcela do rukou Filipínců 

(Thompson 1995: 16-17). Přestože v průběhu americké nadvlády docházelo k 

rozšiřování volebního práva, ke vzniku vrstvy nových politiků nedošlo. Naopak 

stávající oligarchie si prostřednictvím svého vlivu v  regionech, finančních a 

jiných zdrojů, zastrašování a násilí vydobyla a udržovala moc i v kongresu. Praxe 

kupování hlasů, klientelismu, vydíraní a využívání privátních armád tak prakticky 

vedla k masovému znerovnoprávnění, v jehož důsledku pouze příslušníci 

oligarchických rodin a lidé na ně navázaní měli možnost obsadit politické funkce 

(Hedman a Sidel 2000: 18). Cílem obsazení legislativních a exekutivních křesel 

pak bylo využívání státních zdrojů ve prospěch privátních hospodářských aktivit, 

distribuce materiálních či nehmotných statků nebo dosazování klientů na posty ve 

státním aparátu. Není proto divu, že dvě strany, které se pravidelně střídaly u 

moci, tj. Liberální strana a Národní strana (také nacionalistas), byly programově 
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zcela identické a sloužily pouze k odlišení jednotlivých kandidátů a 

oligarchických zájmových skupin (Brownlee 2007).  

Vítězstvím ve volbách strana získala přístup ke státním zdrojům, které 

mohla zpětně distribuovat spřízněným rodinám a dalším klientům. Ve snaze 

přiživit se na kořisti se opoziční politici přidávali k vládnoucí straně. Omezené 

státní zdroje a rostoucí počet klientů však obvykle v průběhu jednoho či dvou 

volebních období způsobily, že se neuspokojení politici začali obracet na opoziční 

stranu s nadějí, že v případě vítězství budou jejich benefity vyšší (Thompson 

1995: 15-31). Lze tedy říci, že filipínská politika představovala „kyvadlo, kdy si 

liberálové a nacionalistas vyměňovali politickou moc a kontrolu nad kořistí“ 

(Kang 2001: 125).  

Státní aparát byl tímto vzorcem negativně poznamenán. Tlak a vliv 

oligarchie, který se ještě zvýšil s tím, jak v průběhu 50. a 60. let bohaté rodiny 

rozšiřovaly své hospodářské aktivity do průmyslových, finančních a obchodních 

sektorů, způsobil, že byrokracie byla ve vleku privátních zájmů. Přestože došlo k 

rozšiřování byrokracie, nedošlo k vytvoření nezávislé technokratické elity 

(Hutchcroft 1991: 421), neboť veškeré posty ve státní správě byly součástí kořisti 

a podle toho s nimi bylo zacházeno. Jak píše Wurfel, kongresmani „trávili většinu 

času vedením pracovní agentury“ (1988: 80). Demokratická post-koloniální 

politika (1946-1972) je tak charakterizovatelná jako prolnutí mezi soukromým a 

veřejným sektorem, v rámci něhož byl slabý stát objektem plenění oligarchickou 

elitou (Kang 2001; Hedman a Sidel 2000). Volební soutěž byla ponížena na bitvu 

etablovaných rodin, v rámci níž vyhrával ten, kdo své protivníky „přestřílel, 

přepral či přeplatil“ (Anderson 1988: 18). I přes univerzální volební právo tak 

byla politika v rukou úzké třídy (Hedman a Sidel 2000: 15). Bylo proto jen 

otázkou času než někdo posune destruktivní logiku kořistnictví k jejímu 

přirozenému konci (Anderson 1988: 20). Regionální panství s privátními 

bojůvkami, klientelistickými sítěmi a lokálními volebními podvody bude 

nahrazeno celonárodním panstvím řízeném pomocí zprivatizované armády, sítě 

klientů a státem financovaných volebních podvodů. 

Ferdinand Marcos pocházel z nepříliš vlivné oligarchické rodiny z regionu 

Ilocos v severní části největšího filipínského ostrova Luzon. Marcos představoval 

v jistém smyslu typického filipínského politika. Následoval otcovu cestu a stejně 

jako on se stal právníkem a politikem. V roce 1939 byl obžalován z vraždy otcova 
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politického protivníka, ale na základě procesních chyb byl zproštěn viny. V roce 

1949 se úspěšně ucházel o křeslo do Sněmovny reprezentantů za Liberální stranu 

a svůj úspěch zopakoval v letech 1953 a 1957 a v roce 1959 byl zvolen do Senátu. 

O dva roky později mu sice nominace na prezidentského kandidáta za Liberální 

stranu ještě unikla, ale v roce 1965 byl nominován za Národní stranu a v boji s 

okoukaným Macpagalem získal prezidentský mandát, který obhájil v roce 1969 

(Noble 1986: 73-74).  

Již v době trvání jeho legálního prezidentství (1965-1972), tj. do vyhlášení 

stanného práva, vybočovalo významně Marcosovo jednání z běžné tradice 

filipínských prezidentů. Ti sice do značné míry řídili plenění státu tou kterou 

stranou, ale i toto plenění bylo v jistém smyslu limitováno. Jak po právu 

upozornili Hedman a Sidel, na rozdíl od latinskoamerického kulturního okruhu 

neměly Filipíny zkušenost s prezidenty překračujícími dobu trvání svého 

mandátu, tzv. continuismo (Hedman a Sidel 2000). Docházelo sice ke zneužívání 

státních prostředků pro vlastní kampaň, vyvíjení tlaku na státní instituce, v 

důsledku čehož byly volby zatíženy manipulací, nicméně kandidáti vždy ctili 

volební výsledky a délky svých mandátů. Soudní systém (především jeho nejvyšší 

patra) stejně jako politicky neutrální armáda zůstaly do značné míry ušetřeny a 

nebyly zneužívány pro politický boj – běžná to praxe latinskoamerických 

autokratů.  

První část Marcosova prvního volebního období byla především ve 

znamení iniciativ v oblasti efektivity výběru daní a celní kontroly, budování 

infrastruktury či zvyšování zemědělské produkce (v roce 1968 se Filipíny staly 

soběstačné v produkci rýže) (Nobel 1986). Zároveň ale provedl reorganizaci a 

centralizaci ozbrojených a policejních sil a navýšení jejich stavů (Hedman a Sidel 

2000: 23), které měly sloužit ke zvýšení jeho šancí na znovuzvolení v roce 1969.  

Prezidentské volby v roce 1969 byly v mnoha směrech nevídané. Marcos 

napodobil taktiku svých předchůdců, avšak v mnohonásobně větším měřítku. Z 

převážně státních fondů vynaložil téměř 300 milionů dolarů, což podle některých 

odhadů představuje částku odpovídající nákladům všech předchozích 

prezidentských kampaní dohromady (Thompson 1995: 35). V důsledku tak 

přeplatil svého protikandidáta senátora Sergia Osmeñu v poměru 4000:1 

(Kerkvliet 1996: 142). Vedle toho vzrostla během Marcosova prvního mandátu i 

incidence vražd a násilí spojených s volbami. V případě prezidentských voleb 
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1969 Marcos použil vojenské a paramilitární jednotky k zastrašení voličů a 

opozice z Liberální strany. Násilí a vraždy byly zaznamenány ve dvanácti 

provinciích, značnou část z těchto vražd mají na svědomí zvláštní jednotky 

filipínské policie, které tehdy velel Marcosův klient Vicente Raval (Thompson 

1995: 36). Způsob, jakým Marcos vítězství dosáhl, vyvolal v zemi značné napětí. 

Neúspěšný Osmeña, představitel tradiční oligarchie, se nechal slyšet, že on a jeho 

přívrženci byli „přestříleni, přepráni a přeplaceni“ (Thompson 1995: 36). 

Vyhlášení výsledku voleb bylo následováno studentskými pouličními nepokoji 

v Manile a na Marcose se ze stran opozičního tisku snesla prudká kritika. Vedle 

toho se v průběhu roku 1970 začaly objevovat informace o vzniku nové 

maoistické guerilly, tzv. Nové lidové armády (dále NPA), kterou v roce 1968 

založila vzniknuvší filipínská komunistická strana. Po zprávách o krvavém 

potlačení vzpoury muslimských vojáků na ostrově Corregidor došlo i k obnovení 

secesionistického konfliktu na ostrově Mindanao (Thompson 1995: 38-42).  

Zvýšená opoziční mobilizace a rozvoj operací secesionistických a 

maoistických skupin na dvou největších filipínských ostrovech Luzonu a 

Mindanau však v jistém ohledu hrála do karet Donu Ferdinandovi. Jak ukazuje 

studium historických materiálů, již v této době Marcos rozvíjel plány na vyhlášení 

stanného práva (Noble 1986). Filipíny měly začít své první continuismo.  

Marcos byl konfrontován s úbytkem podpory a kritikou z řad 

nacionalistas, kteří s nevolí pozorovali snahy prezidenta přeměnit Národní stranu 

ve stranu Marcosovu, když se snažil prosadit svou extravagantní ženu Imeldu jako 

příští stranickou kandidátku. Nacionalistas zažili vlnu přeběhlíků k opozičním 

liberálům, kteří i přes další vlnu státem sponzorovaného násilí a podvodů uštědřili 

Marcosovi v legislativních volbách 1971 porážku. Marcos, jehož druhý 

prezidentský mandát končil v roce 1973, jednal rychle. Prostřednictvím klientů v 

tajných policejních orgánech a paramilitárních složkách vyvolal vlnu 

teroristických útoků. Ty byly zaměřeny i na opozici, kdy v probíhající volební 

kampani 1971 „neznámí“ pachatelé zaútočili granáty na volební shromáždění 

Liberální strany a zanechali za sebou řadu mrtvých a zhruba sto zraněných. 

Podobné útoky brzy nabyly na síle a kulminovaly 22. září 1972 v podobě 

zinscenovaného útoku na ministra obrany a Marcosova přítele Juana Enrila. Na 

vyhlášení stanného práva o den později již nezměnil nic ani fakt, že již 15. září 
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1972 hovořil opoziční senátor a prezidentův rival Aquino při plenárním zasedání 

horní komory o Marcosově záměru vyhlásit stanné právo (Noble 1986: 80-84). 

Není pochyb o tom, že Marcosův krok byl do značné míry pozitivně přijat 

nejen mezi částí Filipínců, ale také na mezinárodní scéně, především pak ve 

Spojených státech, jejichž vliv na vnitřní politiku Filipín od roku 1946 o mnoho 

nezeslábl. Je třeba vzít v potaz, že na počátku 70. let začínají nést ovoce reformy 

autoritativních vlád v Jižní Koreji, Tchaj-wanu a Singapuru, které se na sklonku 

80. let dostanou z periferie světové ekonomiky do jejího středu. V těchto zemích 

autokraté prostřednictvím centralizace institucí a represe vybudovali silné státy, v 

jejichž středu stála meritokratická byrokracie, která plánovala a řídila ekonomický 

rozvoj. Stát se tak stal nástrojem rozvoje (tzv. developmental state). 

Je proto pochopitelné, že vyhlášení stanného práva na Filipínách a 

ukončení plenění slabého státu oligarchickou elitou bylo do značné míry vnímáno 

s nadějí. Tu navíc dále podpořil Marcos ve svém prohlášení k zavedení stanného 

práva, když prohlásil: „(…) musíme reformovat sociální, ekonomické a politické 

instituce naší země (…), odstranit společenské nerovnosti, vyčistit vládu od 

zkorumpovaných a neplodných elementů, odstranit kriminální syndikáty a 

podpořit systematický rozvoj našeho hospodářství“ (Marcos cit. Noble 1986: 85).  

Marcos se v první momentech soustředil na koncentraci moci v jeho 

vlastních rukou. Proběhlo zatčení tisíců osob z řad demonstrantů, opozičních 

rivalů (včetně Aquina) a novinářů či představitelů dělnických, studentských a 

zemědělských hnutí. Proběhlo odzbrojení soukromých bojůvek často sloužících 

oligarchickým kruhům, přičemž celkově bylo shromážděno zhruba 400 tisíc 

palných zbraní. Volby a činnost Kongresu byly suspendovány (Noble 1986: 87). 

K politickým stranám choval averzi a aby se ujistil, že z nich nevzejde osoba 

ohrožující jeho mocenský monopol, zavrhl je a rozložil, a to včetně nacionalistas, 

na jejichž kandidátce obhájil prezidentský mandát (Brownlee 2007: 114-116). 

Soudní systém byl zcela pod Marcosovým vlivem, jelikož měl pravomoc 

arbitrárně soudce propustit či přeřadit jakoukoliv věc k nově vzniklým vojenským 

tribunálům (Thompson 1995: 55). 

Po vyhlášení stanného práva došlo k významnému navýšení stavů 

policejních složek a armády. Armáda se do roku 1975 početně téměř 

zdvojnásobila (na 102 tisíc) a na konci dekády překročila hranici 150 tisíc 

(Thompson 1995: 55). Loajalita armády byla zajištěna zvýšením služebních 
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odměn a dosazením Fabiana Vera, Marcosova důvěrníka a řidiče, do jejího čela. 

Značná část armády byla přitom určena k ochraně prezidenta, když byla 

alokována na předměstích a v bezprostředním okolí Manily. Verovy synové vedli 

osobní ochranku prezidenta stejně jako státní rozvědku (NICA). Zároveň do všech 

těchto organizací byli v rozporu s běžnými postupy a služebním řádem přijímáni a 

povyšováni loajální lidé z Marcosova domácího regionu Ilocos (Thompson 1998). 

Výsledkem těchto kroků tak byla situace, kdy byl „(…) Ferdinand Marcos 

schopen koncentrovat moc v prezidentském paláci v takové míře, jež mu dala 

možnost činit prakticky cokoliv se mu zamanulo“ (Kang 2001: 136). Ve 

skutečnosti se však mnoho nezměnilo. Marcos z filipínské politické tradice 

kořistnictví nikterak nevybočil, ba naopak ji posunul na úroveň nejvyšší. 

„Problémy původní společnosti se jen objevily v nových formách. Korupce, 

klientelismus, výstřednosti a zneužívání moci pokračovaly, jen s jinými klienty a 

oběťmi“ (Noble 1986: 96). 

Jak bylo uvedeno výše, pro extrémní formu personalismu je typické, že 

samovládce se udržuje u moci arbitrárně aplikovanou směsí represe a 

klientelistických vztahů, kam spadají členové rodiny, příbuzní, přátelé či 

„obchodní partneři“ (Snyder 1998; Bratton a van de Walle 1994).  

Přestože Marcos vyhlásil ve svých projevech válku tradiční oligarchické 

vrstvě a vznik Nové společnosti, represe byla arbitrárně uplatněna pouze jen na 

několik rodin, které jeho postavení ohrožovaly nejvíce. Především to byly rodinné 

klany Lopez, Aquino a Osmeña. Jejich rozsáhlé průmyslové konglomeráty, často 

postavené kolem rodinnou vlastněné komerční banky, byly vyvlastněny, 

odkoupeny za netržní ceny Marcosovými klienty či donuceny k přerušení činnosti 

(Kang 2001). Zbytek rodin se však poté, co možnost kořistění díky 

suspendovanému kongresu zmizela, stáhla mimo veřejnou sféru a nevyvíjel 

protirežimní činnost. Některé klany však měly do paláce Malacañang dveře 

otevřeny a rozšířily řady prezidentových klientů. Vedle rodiny Marcosů a 

Romualdů (rodina Imeldy Marcosové) to byly například větve Eduardo 

Cojuangco a Ramon Cojuangco klanu Cojuangco, Benedictové či rodina Jose 

Yulo. Řada z nich za svou loajalitu Marcosovi obdržela státní pomoc a asistenci 

při vytváření agrárních a průmyslových monopolů (Kang 2001). Marcos zároveň 

přivedl mezi vrstvu vyvolených i vlastní klienty. Například jeho golfový partner 

Herminio Disini získal od Marcose/státu daňovou výjimku na dovoz tabákových 
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filtr ů, díky čemuž „vybudoval“ de facto monopol v daném segmentu (Kang 2001: 

139).  

Největším predátorem státních a soukromých statků však byla Marcosova 

rodina. Její plynuly nejen přímo ze státní poklady, z úplatků, ale také z 

ekonomické činnosti, kde např. „značná část výnosu z cukrové produkce bylo 

využita pro osobní a politické potřeby První rodiny“ (Hawes in Kang 2001: 135). 

I řada míst ve státním aparátu byla obsazována na základě rodinného klíče, 

nepotismu. Prezident, který často v paláci Malacañang rozdával obrovské 

prostředky v hotovosti, jmenoval svou ženu Imeldu guvernérkou hlavního města 

Manily a později hlavou nově vzniklého ministerstva pro lidská obydlí. Její bratr 

kontroloval celní správu, její sestra zasedala v Centrální bance, prezidentův bratr 

zase řídil filipínský zdravotnický plán a svou sféru vlivu obdržela i prezidentova 

matka, když ji Marcos svěřil státní dohled nad produkcí rýže a kukuřice 

(Thompson 1998: 220-221).  

Systém přerozdělování kořisti, kdy klientům plynuly odměny za věrnost 

prezidentovi, byl zároveň „promazáván“ zahraničními půjčkami a rozvojovou 

pomocí. Tím, že Marcos částečně zracionalizoval klíčové byrokratické struktury a 

na nejvyšší posty potom dosadil všeobecně uznávané technokraty jako Alejandra 

Melchora, Vicenteho Paterna či Cesara Viratu (Overholt 1986: 1140), vzrostla 

kredibilita jeho režimu. Don Ferdinand tak byl schopen dosáhnout na enormní 

půjčky od Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a komerčních bank. 

Vedle toho Marcos získával finanční prostředky na základě bilaterálních dohod. 

Využívaje toho, že „pro Washington byly Filipíny to, co Kypr pro Londýn“ 

(Anderson 1988: 21), byl schopen získat obrovské prostředky nejen z pronájmu 

amerických základen, ale také z další rozvojové pomoci plynoucí z USA 

(Hutchcroft 1991: 428-429). 

Ambiciózní plány reforem připravované technokraty, které dále 

stimulovaly příliv zahraničního kapitálu a půjček, však byly významně 

podkopávány dlouhou řadou výjimek a prezidentových protiopatření tak, aby z 

nich profitoval především Marcos a jeho klienti. Patrně nejambicióznější reforma 

– pozemková – byla Marcosem zneužita pouze k oslabení rivalů z řad agrární 

oligarchie. Jakmile splnila tento účel, bylo od ní opuštěno (Wurfel 1988: 166). 

Pozice technokratů tak byla velice komplikována proliferací soukromých zájmů 

Marcose a jeho klientů (Noble 1986). K této zajímavé konstelaci Hutchcroft 
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poznamenal, že Marcos byl otevřen novým myšlenkám jako správní reformě či 

smysluplnějšímu ekonomickému rozvoji. „(…) Věřil, že může mít vizi pro 

společnost … a přesto ji plenit“ (Hutchcroft 1991: 437). 

Obraz extremního personalismu Marcosovy vlády byl pro oči zahraničních 

pozorovatelů uměle vylepšován pořádáním plebiscitů a voleb. V letech 1972-1985 

proběhlo na Filipínách pět národních referend, jedna volba prezidentská (1981), 

dvoje volby do místních orgánů a stejný počet do Národního shromáždění 

(Batasang Pambansa, zkráceně Batas) (Kerkvliet 1996: 157). Batas byl ustanoven 

v roce 1978 až na nátlak Carterovy administrativy, která vyvíjela tlak na 

normalizaci a institucionalizaci režimu po šesti letech stanného práva (Mackie a 

Villegas 1996: 148). Marcos nátlaku ustoupil a dekretem ustanovil prozatímní 

jednokomorový parlament a vyhlásil volby na duben 1978.  

Zatímco rebelující komunisté volby bojkotovali stejně jako značná část 

tradiční oligarchie, Benigno Aquino (vedl kampaň z vězení) spolu s dalšími 

perzekuovanými klany založil stranu LABAN (Lakas ng Baya, čili Lidová síla), 

která se voleb zúčastnila. 7. duben 1978 pak byl ukázkou podvodů a násilí do té 

doby na Filipínách nevídaných. Násilný průběh a manipulované výsledky 

doložily, že režim vnímá volby výhradně jako příležitost protivníka „přestřílet, 

přeprat a přeplatit”. Exkluzivita a nesmiřitelnost Marcosova režimu se projevila i 

v předvolební době, kdy Marcos pro volební účely založil svůj politický nástroj – 

tzv. Hnutí nové společnosti (Kilusan Bagong Lipunan, dále KBL), který tvořili 

výhradně Marcosovi klienti. Řekl: „Stanovme hranici. Ti, kteří jsou se mnou, 

nechť přijdou a zapojí se do této nové politické skupiny. Ti, kteří jsou proti mně, 

ať zůstanou mimo“ (Marcos cit Brownlee 2007: 183). Je tak zřejmé, že Marcos 

upřednostňoval loajalitu úzké skupiny před vyjednáváním a budováním koalic 

(Brownlee 2007: 183).  

Abychom shrnuli, Marcos Filipíny bezmála proměnil ve své panství. 

Během své vlády po vyhlášení stanného práva soustředil ve svých rukou enormní 

politickou a ekonomickou moc. Tu vykonával a udržoval pomocí svévolné 

represe a budováním klientelistických sítí. Rozvratem a atrofií institucí a 

potlačování opozice prezident Marcos potlačil (s výjimkou muslimských 

secesionistů a komunistické rebelie) na něm nezávislá centra moci. Jak však trefně 

poznamenala Lela Noble, „(…) z krátkodobého hlediska byl nyní režim více 
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centralizovaný a upevněný, z dlouhodobého ale nebyl nezbytně stabilnější“ 

(Noble 1986: 96).    

2.1.2 Model vlády v Indonésii  
 

V době, kdy Indonésie dosáhla po táhlé válce s Nizozemci nezávislosti, 

bylo souostroví uvrženo do chaosu umocněného hospodářským rozvratem a 

hlubokými politickými konflikty, které mladá demokracie nakonec neustála. 

Vyhlášení tzv. řízené demokracie prezidentem Sukarnem sice vedlo k omezení 

partajničení, nicméně vytvořilo v zemi systém, v rámci něhož Sukarno vyrovnával 

dvě dominantní síly tehdejší Indonésie – Komunistickou stranu Indonésie (Partai 

Komunis Indonesia, dále PKI) a nacionalistickou armádu (Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia, dále ABRI) (Lee 1999: 31). Když se však zdálo, že se 

pendulum moci přiklání k PKI, došlo v roce 1966 k vojenskému převratu, který 

vynesl do čela země generála Suharta. Přestože byl – do té doby nepříliš vlivný 

důstojník – v průběhu 60. a 70. let podceňován (srov. Aspinall 1998:131), vydržel 

v čele země až do roku 1998.   

Suhartův režim, tzv. Orde Baru, čili Nový pořádek, byl rozchodem s érou 

prezidenta Sukarna. Období politických konfliktů a mobilizace, hospodářského 

rozvratu a společenské a státní dezintegrace bylo vystřídáno depolitizací, 

represivně vynuceným konsensem a ekonomickým rozvojem. Vlna politických 

represí, která po převratu zaplavila souostroví, za sebou zanechala zhruba 500 

tisíc mrtvých, především příznivců komunistické strany (Eklöf 1999: 2). Rozsáhlé 

protikomunistické čistky šly v ruku v ruce s demobilizací dalších politických 

proudů (tzv. aliran) – náboženských a nacionalistických. Existující politické 

strany byly přinuceny ke sloučení do jediných dvou legálních politických stran – 

PDI a PPP. Demokratická strana Indonésie (Partai Demokrasi Indonesia, dále 

PDI) vznikla sloučením křesťanských a nacionalistických stran, zatímco Strana 

společného rozvoje (Partai Pesatuan Pembangunan, dále PPP) představovala 

koalici islámských stran. Obě strany fungovaly ve velmi omezeném zákonném 

rámci. Zapovězena byla kritika vlády a prezidenta stejně jako přístup ke státním 

zdrojům. Obě strany zároveň nemohly fungovat na bázi aktivního členství, 

formulovat nezávislý program a zvolení nejvyšší představitelé strany byli 

schvalováni vládou. Přestože se jednalo o nevládní strany, díky značným 
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restrikcím o nich nelze hovořit jako o opozičních stranách v pravém slova smyslu 

(Atlöw 2004: 8).  

Nominálně vládní stranu představoval Golkar. V přísném slova smyslu 

nešlo o stranu, nýbrž o Golongan karya, čili funkční skupinu. Nicméně stejně jako 

PDI a PPP nepředstavovaly skutečné opoziční strany, nepředstavoval ani Golkar 

vládnoucí stranu. Golkar se nepodílel na tvorbě politik ani na složení vlády. Jeho 

primární úlohou byla depolitizace veřejného prostoru a vytvoření prorežimní 

jednotné fronty (Atlöw 2004: 8). Jako takový byl vehementně podporován ze 

státních zdrojů a státním organizacemi – především veřejnou správou a ABRI, s 

nimiž vytvořil zvláštní formu symbiózy. Státní úředníci byli nabádáni a dokonce 

nuceni ke vstupu do strany, zatímco ABRI poskytovala straně nejen členy, ale 

hlavně svou hlubokou a rozsáhlou organizační síť, která sahala téměř do slova do 

každé vesnice (Harris 2004: 23-24; Simmons 2000: 186). Golkar zároveň 

fungoval jako kanál, skrze nějž proudily z centra materiální a nehmotné statky, jež 

byly odměnou za vstup do strany a za trvající loajalitu (Atlöw 2004: 8).  

Volby, konané každých 5 let, byly potom spíše než co jiného festivalem 

demokracie (pesta demokrasi), v rámci něhož byl poklidný průběh mnohem 

důležitější než výsledek (Atlöw 2004: 7). Kandidáti procházeli bezpečnostními 

prověrkami a jejich seznamy byly sestavovány stranickou elitou. Přestože volby 

měly předem jasného vítěze, vyznačovaly se jistou mírou soutěživosti, v rámci níž 

PDI a PPP sbíraly zejména protestní hlasy vůči Golkaru a tedy režimu. Samotné 

výsledky byly obvykle předmětem manipulace. Zaměstnanci civilní správy, kteří 

organizovali volby, byli centrálně úkolováni, kolik procent by měl Golkar v tom 

kterém místě obdržet (Harris 2004). Horlivost úředníků vyhovět je 

dokumentovatelná nejen výsledky voleb, ale také tím, že byly pravidelně 

oznamovány do 24 hodin – úctyhodný, až obtížně uvěřitelný výkon v kontextu 

země rozkládající se na více než 17 tisících ostrovech (Harris 2004: 27). 

Zvolení kandidáti poté zasedali v Radě lidových reprezentantů, tzv. Dewan 

Parwakilan Rakyat (dále DPR), kde vedle 400 poslanců zasedalo i 100 zástupců 

armády (Eklöf 1999: 6). Podobně jako volby i parlament byl depolitizován a pod 

dominantním vlivem exekutivy. Stal se tak pouze místem, kterým svižně a bez 

problémů protékala vládní legislativa (Harris 2004: 33-36). Podle ústavy z roku 

1945 byli prezident a viceprezident voleni Lidovým poradním shromážděním 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat, dále MPR), které se scházelo pouze při této 
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příležitosti. Tisícihlavé MPR tvořili členové DPR (včetně sta zástupců ABRI), 

přičemž druhá polovina byla jmenována samotným prezidentem. V praxi měl tak 

Suharto přímý vliv na jmenování 60 % členů orgánu, který ho volil. Připočteme-li 

restrikce doprovázející volby a činnost stran, nepřekvapí, že v letech 1973-1998 

byl Suharto jediným prezidentským kandidátem a vždy byl zvolen jednohlasně 

(Eklöf 1999: 7). 

Jak je zřejmé, depolitizace a centralizace politického systému Nového 

pořádku vedla zároveň k jeho „politické lobotomii“ (Simanjuntak 1994: 303), 

která systém de facto znehybnila a vytvořila zdání národního konsensu.  

Ostatně politický rozvoj nebyl režimní prioritou, spíše naopak. Pod heslem 

„economy first, politics later“ byl akcentován hospodářský rozvoj (Vatikiotis 

1994: 237). Podpora domácích ekonomických aktivit, příjmy z exportu 

nerostného bohatství (především ropy), turismu, zahraniční půjček a pomoci 

přispěly k relativně stabilnímu růstu, který se v období Suhartovy vlády 

pohyboval kolem 7 % ročně (růst HDP) (Simons 2000: 190; Eklöf 1999: 8). 

Ekonomický rozvoj se sice pozitivně podepsal na zvýšení životní úrovně 

obyvatel, zároveň však byl rozmělněn nejen značným přírůstkem populace, ale i 

podstatnou příjmovou nerovností. Podobně jako na Marcosových Filipínách bylo 

úsilí vládních technokratů podrýváno nepotismem, korupcí a klientelismem.  

Díky přístupu ke státním zdrojům vybudovali Suhartovi potomci rozsáhlé 

průmyslové konglomeráty. Rozsáhlou praxí, především pak mezi armádními 

představiteli s politickým vlivem a čínskou podnikatelskou elitou, bylo korupční 

přidělování státních zakázek nebo udělování licencí, což v důsledku vedlo 

k vytváření monopolů, obrovských průmyslových celků a samozřejmě 

k akumulaci bohatství v rukou vyvolených. Extrémní případy potom představují 

Bob Hasan (narozen jako The Kian Seng) či Sudono Salim, neboli Liem Sioe 

Liong, jehož Salim group svými tržbami představovala 5 % indonéského HDP. 

Nepřekvapí proto, že odhadem 50-70 % domácího privátního sektoru kontrolovala 

hrstka indonésko-čínských magnátů (Eklöf 1999: 8-11). 

Řada autorů hovoří o Novém pořádku jako o vojenské diktatuře (srov. 

Simons 2000). Je pravdou, že Suharto byl kariérním vojákem a ABRI 

představovala hlavní pilíř režimu (Sundhaussen 1994: 227). Význam ozbrojených 

sil vskutku nespočíval od počátku nezávislé Indonésie  pouze v zajištění obrany a 

bezpečnosti (viz Simanjuntak 1994: 304). ABRI zároveň představovala 
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stabilizujícího a dynamizujícího aktéra sociopolitické arény (Wirosardjono 1994: 

244). V rámci tohoto konceptu, tzv. dwifungsi, se zástupci ABRI podíleli na 

chodu vlády, Golkaru stejně jako DRP a MPR. Nicméně přestože Suharto – na 

rozdíl od Marcose – neusiloval o absolutní podřízení armády jeho úřadu, podařilo 

se mu v průběhu 70. a 80. let její pozici natolik podkopat, že pro něj přestala být 

rizikem: „Hluboce zakořeněná až téměř institucionalizovaná nedůvěra mezi 

nejvyššími kruhy v ozbrojených silách představovala Suhartovu hlavní přednost v 

nakládání s armádními záležitostmi – a to, společně s jeho prozíravým 

ovlivňováním jmenování, vysvětluje více než cokoliv jiného neschopnost ABRI 

vystoupit proti Suhartovi“ (Vatikiotis 1994: 202).  A tak se „Suharto od druhé 

poloviny 80. let tyčil nad Novým pořádkem tak, jako se režim tyčil nad 

společností jako celkem“ (Aspinall 1998: 132). Nicméně jak pokračuje Aspinall, 

„bylo to právě dosažení politických výšin, čím Suharto zasadil semínka svého 

budoucího politického pádu“ (Aspinall 1998: 132). 

Úctyhodný hospodářský rozvoj přinesl nejen zahraniční uznání, ale i 

dalekosáhlé společenské změny. Zvyšující se vzdělanost, prosperita a stále 

častější kontakt s vnějším světem vyvolaly požadavky na odpovědnější a 

otevřenější vládnutí (Vatikiotis 1994: 196-197). Přestože byly tyto hlasy 

v polovině 80. let ještě relativně ojedinělé, hrozily zesílit, pakliže se režim nebude 

schopen či ochoten vyrovnat s pronikavými společenskými změnami. Stupeň 

koncentrace moci v rukou Suharta však šel, jak jsme viděli, ruku v ruce s atrofií 

institucionálních cest, které mohly změnu přinést. A tak další osud Nového 

pořádku spočíval – téměř výhradně – v rukou stárnoucího muže. 

2.2.3 Model vlády v Singapuru 
 

Singapur obdržel vnitřní suverenitu v roce 1959, přičemž jeho ústavní 

systém byl formálně inspirován modelem westminsterským. Vedoucí politickou 

silou se brzy stala PAP (People’s Action Party), masová strana široké koalice 

nacionalistů, socialistů a komunistů sjednocených podle antikoloniální linie. 

Dosažení autonomie a otázka připojení Singapuru k Malajsii v roce 1963, které 

bylo ostře odmítáno komunisty, nechaly vyvřít dlouho přetrvávající 

vnitrostranické rozpory. Ty vyvrcholily v roce 1962, kdy komunizující křídlo 
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založilo vlastní politickou stranu – Socialistickou stranu (Barisan Socialis, dále 

BS).  

Tím PAP jako masová strana prakticky přestala existovat. Komunisté 

s rozvinutými sítěmi především mezi většinovou čínskou komunitou zapříčinili 

odchod nejen většiny členstva (odešlo téměř 80 % členů), ale i stranických buněk 

(Haas 1999a: 19-20). Odchod komunistů však posílil pozici relativně úzké 

skupiny umírněných nacionalistů – zároveň se často deklarujících jako sociální 

demokraté – v jejichž čele stál právník Lee Kuan Yew (Bankowicz 2005). 

Odštěpení maoistického křídla se brzy ukázalo chybou. PAP nyní svírala ve svých 

rukou stát a především jeho represivní aparát, který využila k útokům na BS a její 

základnu. Ty pokračovaly a byly podporovány federální vládou vedenou UMNO 

po celé období spojení ostrova s Malajsií a zintenzivnily se poté, co byl Singapur 

odejit z federace. Před parlamentními volbami 1968 se komunisté rozhodli 

k bojkotu klání ve prospěch mimoparlamentní činnosti (Haas 1999a: 22). Volby, 

v kterých nastoupilo pouze sedm protikandidátů, zcela ovládla PAP stejně jako 

parlament, kde obsadila všechna křesla – do roku 1981 to nemělo být jinak. 

V roce 1965 se Singapur nacházel v obtížné situaci. Bezpečnost země 

ohrožovaly tenze mezi domácími Číňany, Malajci a Indy, nevyjasněné vztahy 

s Malajsií, ztráta malajského odbytiště, malajsijsko-indonéská konfrontace, 

plánované stažení britských sil z ostrovních základen a zuřící válka v nedaleké 

Indočíně. Podobně jako v Jižní Koreji a Tchaj-wanu i politická elita PAP, tvořená 

vesměs intelektuály a odborníky vzdělanými v Británii, odpověděla na nepřátelské 

vnější a vnitřní prostředí budováním silného státu, jenž se stal nástrojem 

ekonomického rozvoje – ten byl povýšen na otázku národního přežití. 

Antikomunismus a developmentalismus tak patrně nejlépe vystihují obsah 

vládnutí PAP, minimálně do začátku 80. let (Rodan 1993: 79).  

Přestože byl britskou tradicí inspirovaný parlamentně kabinetní systém 

zachován, postkoloniální politická praxe znamenala radikální rozchod 

s demokracií. Prostřednictvím široké palety administrativních, legalistických 

stejně jako represivních metod vytvořila PAP de facto mocenský monopol.  

Na základě Internal Security Act (dále ISA) docházelo k arbitrárnímu 

zatýkání osob a skupin podezřelých z „podvratných činností“ a k věznění bez 

soudu. Mimoparlamentní aktivity, spadající do sféry občanské společnosti, byly 

prakticky zapovězeny přijetím Societies Act, podle něhož občanská sdružení a 
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zájmové skupiny – vedle toho, že mohly být kdykoliv rozpuštěny příslušným 

ministrem – nesměly vyvíjet politické aktivity. Sem však spadala nejen kritika 

vládní strany a jejích politik, ale také artikulace požadavků – přitom jakékoliv 

vybočení se setkalo s rozhodnou vládní reakcí (Haas 1999a). Nezávislá občanská 

společnost tak díky tomu prakticky neexistovala. Artikulace požadavků byla 

umožněna státem kontrolovanými institucemi, které však byly zhruba do 80. let 

nerozvinuté a navíc pevně kontrolované státem. Typickým příkladem je dělnické 

hnutí, jehož nezávislá odborová reprezentace byla během 60. let vytlačena a 

nahrazena státem kontrolovaným Národním kongresem odborových svazů 

(NTCU) (Rodan 1993). V rámci neliberálního korporativismu, státem řízené 

tripartity, potom docházelo ke konzultacím mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

(Lam 1999). 

Tato praxe odpovídá představě PAP, že pro veškeré politické a sociální 

aspirace neslouží občanská sféra, nýbrž volební soutěž. V Singapuru je 

zaregistrováno zhruba 20 politických stran, avšak pouze menšina z nich se účastní 

volebního klání. Činnost opozice je státem neobyčejně ztížena, a to nejen 

restrikcemi občanské společnosti. Ke kontrole soutěže PAP využívala širokou 

paletu manipulací, kam spadá zastrašování, věznění či defamační žaloby (Haas 

1999a). Volební pravidla byla účelově měněna, třeba gerrymandering, umělé 

navyšování volebních kaucí či extrémně krátká volební kampaň byly běžnou 

praxí. Formulování nezávislého názoru bylo navíc podstatně ztíženo státní 

kontrolou médií. Některá média byla přinucena k ukončení činnosti a řada z nich 

se stala součástí relativně široké skupiny státem kontrolovaných médií (Davies 

1999).  

Přestože samotné volební výsledky byly autentické (nemanipulované), 

účelem voleb nebylo vytvoření reprezentativního parlamentu, nýbrž výhradně 

stvrzení moci PAP a obnovení legitimity její vlády. PAP totiž chápe vládnutí 

nikoliv jako proces politický, ale výhradně technický (Rodan 1996).  

Takové vnímání pramení z principu meritokracie, který kruh první 

generace lídrů v čele s Leem přijal za svůj a během své vlády ho prakticky 

institucionalizoval. To patrně vytváří ze Singapuru světový unikát. Meritokracie 

představuje základ vládní politiky a politické kultury a jako taková má 

dalekosáhlé konotace.  
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Předně, na jejím základě stát obhajoval hlubokou intervenci do sociálních 

a ekonomických systémů. Jak sám řekl Lee: „Bývám často nařčen, že vstupujeme 

do soukromých životů občanů. Avšak kdybych to neudělal, nebyli bychom tu 

dnes. A říkám bez sebemenší lítosti, že bychom nedosáhli ekonomického 

pokroku, kdybychom neintervenovali ve velmi osobních záležitostech – kdo je 

tvůj soused, jak žiješ, jaký hluk vytváříš, jak pliveš, či jaký jazyk používáš. My 

rozhodujeme o tom, co je správné. Nehledě na to, co si lidi myslí“ (Lee cit. Haas 

1999b: 154).  

Pro řadu politik je tak typický silný paternalistický charakter. Ten prolíná 

například vládním postojem vůči etnikům. Dominantní kulturní vliv většinových 

Číňanů byl potlačen státní preferencí angličtiny nejen jako společného jazyka, ale 

také jako nástroje pro snadnější integraci singapurské ekonomiky do mezinárodní 

dělby práce. Státní výstavba bytů spojená s rovnoměrným rozstěhováním etnik 

zamezila tendencím jednotlivých komunit (především Malajců) vytvářet 

homogenní čtvrti, čímž se urychlil proces vytváření společné identity – ten je 

obecně považovaný za velmi úspěšný (Bell 2004). Dirigisticky řízené je i spoření 

občanů, kdy část jejich mezd automaticky plyne do centrálního zajišťovacího 

fondu (Central Provident Fund, dále CPF), z kterého lze prostředky odvést pouze 

pro státem určené účely – např. koupi bytu či financování vzdělání (Vogel 1991).  

Podobně direktivně byl řízen i ekonomický rozvoj. PAP/stát, zcela 

přehlížejíc domácí, převážně čínské kapitalistické kruhy, vytvářela 

prostřednictvím byrokratického aparátu průmyslové strategie a úzce 

spolupracovala s podnikatelskými subjekty, kterými byly v případě Singapuru 

predominantně nadnárodní korporace. Ty spolu se značným počtem společností 

kontrolovaných státem (tzv. Government-Linked Company, dále GLC) 

dominantně ovlivňovaly proces industrializace (Vogel 1991). Stát tak hrál v 

procesu modernizace vskutku ústřední roli.  

Co je nejdůležitější, princip meritokracie podstatně ovlivnil i 

institucionální charakter režimní elity, tj. PAP. Jak jsme uvedli výše, stranickým 

rozkolem přišla PAP o značnou část členstva i místních organizací. Hrozba 

opakování stranického schizmatu přivedla stranické vedení k upevnění kontroly 

nad stranou v rukou Ústředního výkonného výboru (Central Executive Committee, 

dále CEC), a to především prostřednictvím zavedení kádrového systému. Jádro 

strany je tvořeno relativně úzkou skupinou kádrů (zhruba několik set), kteří se 
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podílejí na volbě CEC, zároveň jsou však jím kooptováni (Lam 1999). Kandidáti 

na pozici stranických kádrů jsou důkladně prověřováni, čímž se kontrola CEC nad 

stranou dále upevňuje. Na rozdíl od kádrů nemají ostatní členové strany, kterých 

bylo v roce 2000 asi 15 tisíc, prakticky žádný přímý vliv na vedení strany a jsou 

aktivizováni téměř výhradně v čase volební kampaně (Mauzy a Milne 2002: 41). 

Pevná kontrola stranického života tedy nejenže podstatně omezila vnitrostranické 

konflikty, ale v zásadě odstranila vnitrostranickou soutěž. Bylo by však chybou 

domnívat se, že takový stav vedl ke strnulosti elit a vyloučil jejich cirkulaci. Opak 

je pravdou.  

Ztrátu organizačních kapacit strana kompenzovala svou proliferací do 

státních byrokratických struktur, a to do takové míry, že s nimi de facto zcela 

splynula (Rodan 1993). Byrokracie v počátku kompenzovala stranickou 

organizační slabost, postupně se však stala hlavním zdrojem stranických rekrutů. 

Nábor nových kádrů PAP je totiž primárně motivován hledáním talentu – 

„nejlepších a nejschopnějších“ (Mauzy a Milne 2002: 38). Proto je pochopitelné, 

že politické vedení se nerekrutuje toliko ze samotné členské základny, nýbrž ze 

státních institucí (včetně ozbrojených složek) a státem kontrolovaných korporací 

stejně jako ze soukromého sektoru. Přitom je to právě byrokracie, z níž je proud 

nových kádrů daleko nejširší (Cotton 1993). Vskutku, „ministerská kariéra (…) je 

v podstatě pokračováním úřednické profesní dráhy“ (Blondel 2006: 259).  

Přestože je proces kooptace řízen CEC, tedy stávající stranickou elitou, 

existuje značná cirkulace i v rámci nejvyššího politického vedení. Průměrná doba 

setrvání ministra v úřadu je 6,6 let, tedy podstatně méně než dvě volební období 

(Marsh 2006: 259). V rámci voleb dochází k obměně zhruba 20-25 % poslanců 

PAP, čímž vzniká „konstantní proud nové krve do řad politické elity“ (Chin 2009: 

79). Kandidáti pro nejvyšší posty, jako jsou ministerská křesla či pozice 

ministerského předsedy, procházejí nejenom prověrkami, ale také testy na nižších 

pozicích, aby osvědčili své kvality. „Úmrtnost“ je přitom značná (Mauzy a Milne 

2002). Ministerský předseda cirkulaci elit do značné míry řídí, formuje 

nástupnickou generaci lídrů a plánuje předání moci. Přesto nespočívá výběr jeho 

nástupce čistě na něm. I tak hluboce respektovaný předseda strany a premiér země 

Lee Kuan Yew, jehož pozice ve straně byla a je neotřesitelná, ponechal druhé 

generaci stranického vedení (tzv. Nová stráž, New Guard) prostor pro výběr 

následníka na post ministerského předsedy, přestože sám Lee preferoval jiného 
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kandidáta – jak neopomněl při několika příležitostech připomenout (Mauzy a 

Milne 2002).  

První generace stranického vedení v čele s Lee Kuan Yew vytvořila 

v Singapuru autoritářský režim vyznačující se nejen paternalismem a státním 

dirigismem, ale také exkluzivitou (Haas 1999b). Neochota státu tolerovat 

jakékoliv politické a sociální aspirace dala v Singapuru vzniknout tomu, co 

Hussin Mutalib nazývá „syndrom opatrnosti“ či „syndrom strachu“, tedy vnímání 

možné odvety z řad vládnoucí elity, který představuje „hlavní faktor, jenž 

vysvětluje relativně nízkou míru participace“ (2005: 353). 

Omezení politických a občanských svobod PAP interpretovala jako 

nutnost pro dosažení stability, bezpečnosti a ekonomického rozvoje. Ten byl 

v případě Singapuru vskutku impresivní. Mezi lety 1966-1973 představoval 

průměrný růst úctyhodných 13 % a v následující dekádě se jen nepatrně snížil na 

7,9 % (Lam 1999: 265). Zatímco tedy v roce 1960 představoval HDP per capita 

asi 427 USD, v roce 1990 už tento údaj přesáhl 12 tisíc USD (Singapore 

Department of Statistics 2009).  Původně zde vznikající výroba náročná na 

lidskou práci byla postupně, především od 80. let v rámci vládní strategie tzv. 

druhé průmyslové revoluce, nahrazována kapitálově a technologicky náročnější 

výrobou. Singapur se tak během dvou generací vymanil z „prokletí Třetího světa“ 

a ekonomické periferie a zařadil se do jádra světové ekonomiky. 

Jak ale uvidíme, hospodářská transformace vyvolala i hluboké společenské 

změny. S rostoucím blahobytem a dospíváním poválečné generace začala být 

patrná touha části společnosti omezit mocenský monopol ve prospěch opozice a 

širší participace. Před PAP tak vyvstala výzva se s těmito tlaky vyrovnat.    

2.2.4 Model vlády v Malajsii 
 

Podobně jako v případě Singapuru, i na malajském poloostrově dala 

dekolonizace vzniknout neobyčejně sociálně a etnicky různorodému státnímu 

celku.5 Jestliže PAP reagovala na složitou a výbušnou sociální realitu budováním 

silného státu, který potlačil etnicky a kulturně motivované politické aspirace, 

                                                 
5 Největší skupinu představují tzv. bumiputrové (asi 61 % obyvatel země, z nichž drtivou část 
představují Malajci), malajští Číňané (asi 23,5 %) a malajští Indové (asi 7 %). 
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v případě Malajsie se etnická různorodost stala dominantním principem, který 

ovlivnil formování politické elity a vznikajícího státu. 

Během dekolonizačního procesu došlo k dosažení politického 

kompromisu, tzv. kompromi Merdeka (nezávislost), v rámci něhož bylo v ústavě 

nově vznikajícího státu přiznáno bumiputrům zvláštní politické postavení, 

zatímco přistěhovaleckým komunitám (převážně Číňanům a Indům) bylo uděleno 

občanství a jistá ochrana kulturních, náboženských a hospodářských práv stejně 

jako právo politické reprezentace. 

A tak již během dekolonizace vznikající vedoucí politické uskupení, tzv. 

Aliance, představovala koalici etnicky založených politických stran – UMNO 

(United Malays National Organisation), MCA (Malaysian Chinese Association) a 

MCI (Malaysian Indian Congress). Svým složením tedy reprezentovala všechny 

významné etnické skupiny, tj. většinové Malajce a Číňany spolu s Indy. 

Multietnická koalice, kterou k moci vynesly demokratické volby v roce 1955, 

dovedla zemi k nezávislosti (31. srpna 1959) a ke vzniku Malajsijské federace v 

roce 1963, kdy došlo k rozšíření státu o Singapur a dva kalimantanské státy – 

Sabah a Sarawak (po odchodu Singapuru se federace sestává ze 13 států). 

Formálně byl politický systém – podobně jako v Singapuru – inspirován 

britskou, westminsterskou tradicí. V rámci liberálně-demokratického režimu se 

členské strany Aliance do značné míry vyprofilovaly jako dominantní 

reprezentantky jednotlivých etnik (Blondel 2006). To platí především o UMNO, 

která jako největší promalajská strana představovala ochránkyni malajských 

zájmů a jejich politické dominance. Volební porážky promalajsky založené 

Panislámské strany (Parti Islam Se-Malaysia, dále PAS) a převážně čínské DAP 

(Democratic Action Party) propůjčovaly vládní Alianci nejen pohodlné 2/3 

většiny, ale také v zemi vytvořily tradici konsociačního vládnutí. Vskutku, i přes 

výsadní postavení UMNO, jejíž předseda Tunku Abdul Rahman byl zároveň 

premiérem, byla Aliance do značné míry koalicí rovných, umožňující 

mezietnickou spolupráci a vyjednávání (Zakaria a Alatas 1999). 

Hospodářská politika Rahmanovy vlády, založená na přístupu laissez-

faire, sice přinesla hospodářský růst (srov. Zakaria a Alatas 1999), ale v realitě 

etnicky rozdělené společnosti se ukázala jako neadekvátní, neboť etnické 

rozdělení do značné míry kopírovalo i socioekonomické rozdíly – především pak 

mezi Malajci a Číňany (Khoo 2005). Většinová malajská populace, obývající 
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zemědělské oblasti a většinově spadající do nízkopříjmové skupiny, byla 

v hospodářství podstatně podreprezentována ve prospěch ekonomicky vitálnější 

čínské menšiny, obývající převážně města. Laissez-faire kapitalismus přitom tuto 

disparitu dále prohluboval, což vyvolalo třídní tenze a zesílilo etnické, kulturní a 

jazykové požadavky, kterým dosavadní politická formule nebyla schopna čelit 

(Khoo 2005). Problém eskaloval v květnu 1969, kdy Aliance utrpěla volební 

porážku. 13. května pak vypukly v hlavním městě krvavé střety mezi Malajci a 

Číňany, v jejichž důsledku vláda vyhlásila výjimečný stav v zemi, suspendovala 

chod parlamentu a ústavní procesy (Jomo 1996). 

Rahman byl v roce 1970 nepřímo donucen k odchodu mladší generací 

politiků z UMNO, v jejímž čele stanul Tun Abdul Razak. Ten se stal architektem 

nového uspořádání. Model koalice jednotlivých stran zastupujících jednotlivé 

komunity byl zachován – Aliance byla rozšířena na celkový počet 14 stran a 

přejmenována na Barisan Nasional (Národní fronta, dále BN) – avšak interetnické 

vyjednávání mělo napříště probíhat za podmínek diktovaných Malajci, tedy 

UMNO (Mauzy 1993). Veškeré třecí plochy „neměly být vyřešeny kompromisem 

mezi více méně rovnocennými stranami. Měly být rozhodnuty na základě toho, co 

vrcholní představitelé UMNO považovali za férové a v zájmu Malajsie. Byl to 

samozřejmě o mnoho jednodušší systém“ (von Vorys cit. Zakaria a Alatas 1999: 

184). A to i v jiném smyslu – přestože vláda v roce 1971 politický systém 

normalizovala, svou moc významně posílila širokou paletou restriktivních 

opatření a nástrojů (Crouch 1996). Autoritářský trend pramenil z přesvědčení 

stranických elit UMNO, že mezietnické vztahy jsou natolik výbušné, že jejich 

správa má být svěřena pouze vládnoucí straně. Ta musí být současně nadána 

volností a nezbytnými nástroji tyto vztahy řídit, měnit a chránit, jak sama uzná za 

vhodné (Puthucheary 2005).  

Od 70. let tak BN včele s UMNO podstatně limitovala politický 

pluralismus (Blondel 2006). Původní, demokratická ústava a jí garantovaná práva 

byly svázány zákony umožňujícími vládě arbitrární represe a restrikce.6 Arbitrární 

zatýkání a věznění politických oponentů na základě zákonů jako Internal Security 

Act (dále ISA), Emergency Ordinance (dále EO) či Sedition Act se staly normou 

(Khoo 2005). Svoboda tisku byla podstatně omezena a prakticky veškerá 

                                                 
6 Lim Chee Wee, United Nations Human Rights Day Seminar 2011, Kuala Lumpur, Malajsie, 
8.12. 2011. 
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mainstreamová média se ocitla pod nepřímým vlivem vládní koalice (Case 2006). 

Silný autoritářský trend vrcholil za vlády Mahathira Mohamada (1981-2003). Ten 

si během 80. let a 90. let prakticky dokázal podřídit dvě – do té doby nezávislé – 

instituce, tedy soudní soustavu a malajské panovníky (Jomo 1996), což v očích 

některých komentátorů vyvolalo domnění, že dominance UMNO plynule přešla 

v dominanci jediného člověka (Hwang 2003). Přestože takové označení není 

přesné, zůstává pravdou, že pod tlakem jeho exekutivy došlo de facto ke 

zhroucení ústavních práv a principů dělby moci.7  

Pád demokracie však šel ruku v ruce se zachováním volební soutěže. I to 

řadu autorů přimělo označit režim BN jako kvazidemokracie, modifikovaná 

demokracie či patrně nejpřesněji  jako volební autoritářství (Case 2006).  

Manipulace volební soutěže zahrnovala extrémně krátké volební kampaně, 

omezené možnosti veřejných shromáždění, šíření alternativních názorů ve 

sdělovacích prostředcích, manipulace s voličskými seznamy atp. Hlavní nástroj 

volební manipulace však, zdá se, představovala účelová delimitace obvodů. 

Vzhledem k tomu, že hlavní voličskou základnu UMNO představovali Malajci, 

byly volební obvody vyznačeny tak, aby zahrnovaly malajskou většinu. A tak 70 

% procent obvodů na poloostrovní části země mělo už v 80. letech malajskou 

většinu, přestože Malajci zde tvořili 57 % populace (Crouch 1996: 118). Vláda 

manipulovala nejen tvary obvodů (tzv. gerrymandering), ale i s jejich velikostí. 

Vzhledem k tomu, že značná část Malajců stále žije v rurálních oblastech, vznikla 

podstatná disparita ve prospěch venkovského obyvatelstva, a to na úkor městské, 

především čínské a indické populace. Bylo tak běžné, že jeden rurální hlas měl 

váhu až 6 hlasů z městských obvodů (Malaysia Insider 2012a). Z toho vyplynulo, 

že UMNO, udrží-li si přízeň Malajců, prakticky zůstane vládní stranou (Crouch 

1996).  

Přestože byla činnost opozice podstatně omezena, UMNO částečně 

tolerovala – na rozdíl od PAP – opoziční aktivity v rámci občanské společnosti. 

Kdykoliv však přerostly v očích vládních elit v politické nebezpečí, reagovala BN 

represivně, ale i programovými ústupky či kooptací (Jesudason 1999). To byl i 

případ Anwara Ibrahima (viz níže), který byl Mahathirem kooptován do UMNO 

jako úspěšný a populární vůdce studentského islámského hnutí v době, kdy v zemi 

                                                 
7 Malik Imtiaz Sarwar, United Nations Human Rights Day Seminar 2011, Kuala Lumpur, 
Malajsie, 8.12. 2011. 
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sílil tlak na islamizaci země. Ten se následně projevil i postupnou islamizací země 

– sponzorovanou UMNO (Crouch 1996; Mauzy a Milne 1999; Weiss 2005).  

Ačkoliv federální úroveň byla objektem těšné politické kontroly, na úrovni 

jednotlivých států byly opoziční strany čas od času schopny dobýt významné 

pozice (dokonce i obsadit exekutivu), což přispělo ke schopnosti opozičních stran 

vytvářet regionální centra podpory.8 

Důsledkem událostí roku 1969 nebyla jen institucionální – principiálně 

represivní a restriktivní – reakce ale i programová metamorfóza UMNO. Ta 

směřovala k upevnění dominance malajského živlu v politickém, ale také 

ekonomickém systému země. Malajština byla přijata jako vyučovací jazyk od 

základních škol až po univerzitní úroveň a svůj vliv měl v politice zvýšit i islám 

(Zakaria a Alatas 1999; Crouch 1996). Razak také inicioval nákladné programy 

ekonomického a infrastrukturního rozvoje zemědělských oblastí, díky čemuž 

podstatně poklesla míra chudoby a došlo k upevnění pozic UMNO v rurálních, 

převážně malajských, oblastech země (Crouch 1996). Daleko nejvynalézavější a 

nejambicióznější iniciativu však představovala Nová ekonomická politika (dále 

NEP). Jednalo o rozsáhlý program afirmativní akce, který měl zvýšit podíl 

Malajců v ekonomické sféře.  

Vláda například direktivně nařizovala zaměstnávání Malajců v soukromé 

podnikatelské sféře, a to včetně manažerských pozic, či rozdělování části 

podnikových akcií mezi bumiputry. Původně zanedbatelná vrstva malajských 

kapitalistů současně benefitovala z přednostního získávání státních licencí a 

zakázek stejně jako z privatizačních programů. Systém kvót a stipendií otevřel 

malajské populaci dveře k terciárnímu vzdělávání, z níž část následně nalezla 

uplatnění ve státních institucích, kde byla preferována před „ne-Malajci“ (Zakaria 

a Alatas 1999). NEP, jež byla naplánována na období 1971-1990, nastartovala 

podstatné socioekonomické změny – vždyť se podíl Malajců zastávajících 

středostavovské profese zvýšil z 12,9 % na 27 % a v roce 1988 studovalo na 

vysokých školách téměř 45 tisíc malajských studentů (oproti třem tisícům v roce 

1970) (Crouch 1996: 125-126). NEP tak upevnila loajalitu Malajců vůči UMNO, 

když vytvořila značnou vrstvu obyvatelstva benefitující a závislou na státní 

intervenci. I proto byla v 90. letech za Mahathirovy vlády, během níž Malajsie 

                                                 
8 Což je případ především PAS, která je tradičně silná v severovýchodní části poloostrovní 
Malajsie – hlavně ve státech Kelantan a Terengganu. 
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zažila hospodářský rozkvět, NEP jen částečně modifikována a princip afirmativní 

akce zůstal zachován.  

Přestože ekonomický vliv nemalajských komunit, především Číňanů, 

zůstal i nadále podstatný, v důsledku událostí z roku 1969 došlo k jejich podstatné 

politické a kulturní marginalizaci. Petronas Towers, nejvyšší dvojice budov světa 

a dominanta země, které Mahathir nechal v 90. letech vztyčit v centru Kuala 

Lumpuru, svým půdorysem islámské osmicípé hvězdy symbolizují nejen špičkové 

islámské stavitelství, ale i novou realitu – transformované, nyní především 

malajské Malajsie.  

Avšak bylo by chybou domnívat se, že Barisan Nasional, sdružující 

v současnosti 13 stran, představuje pouhou volební fasádu pro-malajské UMNO. I 

přes volební manipulace a volební dominanci UMNO v malajské části populace 

není možné, aby s jistotou dosáhla na vládní křesla, natož na 2/3 většinu, 

nezbytnou pro ústavní změny, aniž by nezískala podporu mezi Číňany a Indy. BN 

proto funguje jako reálná volební koalice, v rámci níž dochází k dohadování o 

kandidátech v konkrétních obvodech a k jejich vzájemné podpoře. Kandidáti 

jednotlivých stran tak mají přístup k voličské základně všech členských stran, 

které mají současně zaručenu určitou míru reprezentace ve federálním parlamentu 

a vládě. Přestože je role UMNO výsadní a její lídři čas od času zasahují do 

vnitropolitického života koaličních partnerů, je zároveň nucena k politickým 

ústupkům – například podpoře čínských škol, sakrálních míst a staveb či 

kulturních a náboženských festivalů atp. Jak si všiml Crouch, přestože se jedná o 

víceméně symbolické koncese – v porovnání s masivní materiální a jinou 

podporou Malajců – měly svou důležitost, neboť vzbudily u Číňanů a Indů pocit, 

že jejich kulturní identita není přehlížena (Crouch 1996).  

Tato konstelace vede k určité schizofrenii v řadách UMNO. Zatímco se 

jako dominantní promalajská strana často velmi útočně profiluje jako ochránkyně 

malajské dominance, tzv. ketuanan Melayu, islámu a malajských panovníků 

(tradičního symbolu malajské moci), jako vedoucí síla BN musí zároveň šetřit 

práva Číňanů a Indů. Ve výsledku tak sice dochází k občasným ostrým slovním 

výpadům především proti často protivládně laděným Číňanům, současně se však 

zdá, že je UMNO v očích řady ne-Malajců viděna jako záruka určitého 

mezietnického míru, i když tento nerovný mír, jak ho v roce 2008 popsali čeští 
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diplomaté do Prahy, „místní Číňany a Indy postupně přivádí k rostoucímu 

šílenství“ (2023/2008 - Kuala Lumpur).  

UMNO – na rozdíl od PAP – je masovou stranou s členstvím vyhrazeným 

pouze Malajcům, kterých bylo v roce 2011 ve straně organizováno asi 3,3 milionu 

(Sin Chew Daily 2011). Jak píše Blondel, UMNO nese některé znaky typické pro 

stranu v systému jedné strany – strana do značné míry splynula se státními 

strukturami a vyznačuje se komplexní organizační strukturou s hned několika 

stranickými křídly a vysokou mírou vnitrostranické participace (Blondel 2006: 

63-64).  

UMNO tak představuje impozantní volební mašinérii. Strana v průběhu 

80. let rozšířila své aktivity i o podnikatelskou činnost a je přímým či nepřímým 

vlastníkem hned několika mainstreamových médií, a to včetně řady televizních 

kanálů (Blondel 2006). V rámci volební kampaně vedle neobyčejně početného 

členstva strana pravidelně využívá i státní zaměstnance. Účinnost volebního 

přesvědčování je zároveň podstatně zvýšena de facto neomezenými finančními 

prostředky, plynoucími ze státních zdrojů stejně jako soukromé sféry. 

Posty předsedy, který současně zastává de facto nejmocnější úřad předsedy 

vlády, a prvního místopředsedy strany tradičně představovaly vyhrazené domény 

a byly vyjmuty z vnitrostranické soutěže. Nicméně od 80. let vnitrostranická 

soutěž zahrnovala i nejvyšší stranický post (Singh, 1998), tedy paradoxně v době, 

kdy Mahathirova vláda podle některých nabývala personalistické formy (Hwang 

2003). Vypjatý vnitrostranický boj během jeho vlády například vedl v roce 1987 

k odštěpení asi 200 tisícové frakce (v roce 1995 byla stranou opět kooptována) 

(Brownlee 2007: 145) nebo dokonce k vyloučení Mahathirova rivala, mladšího a 

populárního Anwara Ibrahima, ze strany, k jeho zatčení a odsouzení za korupci a 

sodomii (Hwang 2002). Mahathir sice během 90. let částečně moc ve straně 

centralizoval,9 nicméně podstatná míra participace byla zachována. 

Vnitrostranické procesy jsou však často ovlivněny úplatkářstvím a klientelismem 

(tzv. money politics). Jak přesvědčivě ukázal Teh (2002), politici od jednotlivců či 

firem nezákonně získávají finanční prostředky na vnitrostranickou kampaň, a to 

výměnou za budoucí služby – ty obvykle zahrnují přidělování státních zakázek, 

                                                 
9 V roce 1996 byl například zaveden systém nominačních kvót, který požaduje po kandidátech na 
post předsedy strany získání alespoň 30 % nominací nebo alespoň 58 nominací (ze všech 191 
stranických divizí), kandidáti na místopředsedu 20 % či 38 nominací. V praxi tak omezuje 
vnitrostranickou soutěž. 
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licencí, investic atd. Politici pak za tyto prostředky nakupují nejen marketingové 

služby, ale i přímo hlasy spolustraníků. Tato praxe však vyvolává nejen 

nejednotnost v rámci strany, ale vliv malajských kapitalistů na stranu ohrožuje 

obraz UMNO jako ochránkyně nízkopříjmových skupin.  

Jak ukázal například Jesudason (1999), i přesto tyto negativní jevy UMNO 

v minulosti prokázaly schopnost flexibilně reagovat na vystanuvší výzvy. To 

nepřímo dokazuje i pohled na volební historii UMNO a Barisan Nasional (viz 

tabulka č. 4), z kterého vyplývá i to, že v období 1969-2007 strana vždy dosáhla 

na 2/3 většinu v parlamentu umožňující časté změny ústavy, jež se tak stala 

měřítkem úspěchu toho kterého premiéra.10  

Kooptace, vnitrostranická participace, cirkulace elit na nejvyšších postech 

a programová flexibilita významně posilují adaptabilitu strany a režimu. Hng 

(2004) ve své knize 5 Men & Ideas demonstruje, jak odlišné byly vlády 

jednotlivých premiérů a předsedů UMNO mezi lety 1946-2003.11 Vskutku, změny 

na pozici předsedy UMNO znamenaly též změnu politického stylu a 

programových priorit.12 Skutečnost, která je z části vysvětlitelná tím, že všichni 

předsedové strany a vlády federální Malajsie opustili vysokou politiku po 

nepřesvědčivých volebních výsledcích.13  

Málokdo však tušil, že k tomu opět dojde pouhé čtyři roky poté, co 

Abullah Badawi, Mahathirův nástupce v úřadu ministerského předsedy a předsedy 

strany, dobyl v roce 2004 největší vítězství UMNO a jí vedené koalice od roku 

1955 (Weiss 2005). V roce 2008 totiž politická „tsunami“ otřásla svou 

nečekaností a rozsahem sebedůvěrou UMNO, BN a základy nedemokratického 

režimu, když strana dosáhla pouze na 50, 3 % hlasů. Badawiho nástupce Najib 

Razak pak urgoval: „UMNO musí podstoupit změnu, přeje-li získat zpět svou 

pozici. (…) Neudělá-li to, bude dál žít v popírání reality“ (Najib 2009: 6).  

                                                 
10 Ústava byla od svého vzniku doplněna asi 700krát –  Malik Imtiaz Sarwar, United Nations 
Human Rights Day Seminar 2011, Kuala Lumpur, Malajsie, 8.12. 2011. 
11  Jmenovitě Dato' Onn Ja'afar (1946-1951), Tunku Abdul Rahman (1951-1970), Tun Abdul 
Razak (1970-1976), Tun Hussein Onn (1976-1981) and Tun Mahathir Mohamad (1981-2003). 
12 Rozdílnost jejich politik, které vtiskly své vládě, často vedla k rozporům mezi jednotlivými 
ministerskými předsedy. Například Rahman kritizoval Mahathirovy útoky na nezávislost 
panovníků (Rahman 2011), ten se zase českým diplomatům svěřil, že Rahmanovi nikdy neodpustí, 
že vystrnadil Singapur z federace, a častou kritikou také znesnadňoval vládnutí svému nástupci 
Badawimu. 
13 Tunku Abdul Rahman po volbách 1969, Mahathir Mohamad po volbách 1999, v nichž 
vládnoucí koalice obdržela nejhorší výsledek za předešlé tři dekády, a Tun Abdullah Ahmad 
Badawi, v důsledku katastrofální eroze volební podpory během voleb 2008. Tun Abdul Razak 
zemřel v úřadu a Tun Hussein Onn odstoupil kvůli zhoršujícímu se zdraví.  
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Tabulka č.4  

rok  % hlasů %  
získaných 
mandátů  

Celkový počet 
dosažitelných 
mandátů 

1959  51,8 71,1 104 
1964  58,4 85,5 104 
1969  48,4 64 103 
1974  60,7 87,6 154 
1978  55,3 84,4 154 
1982  60,5 85,7 154 
1986  55,7 83,1 177 
1990  53,4 70,5 180 
1995  65 84,3 192 
1999  56,5 76,6 193 
2004  63,9 90,4 219 
2008  50,3 63,1 212 

Zdroj: Jesudason (1999); Singh (2009) 

 
2.2 Způsob adaptace v době krize a její výsledek 

 

Jak jsme se pokusili naznačit výše, Marcos a Suharto soustředili ve svém 

úřadu moc v takové míře, že byli bezmála zosobněním zkoumaných. S tím 

související potlačení veškerých nezávislých center moci a deinstitucionalizace 

daly vzniknout situaci, kdy vnitřně iniciovaná změna mohla přijít výhradně od 

prezidenta.  

Následující část ukáže, že oba muži spoléhali téměř výhradně na 

klientelismus, represe či netečnost. Tato exkluzivní taktika však – spolu 

s hromadící se společenskou frustrací – nakonec vyvrcholila v masové 

demonstrace, které přinesly pád obou mužů a jejich režimů.  

V kontrastu s tím bude popsáno, že režimy s vládnoucí stranou v Malajsii a 

Singapuru projevily ve chvíli eroze režimní podpory vysokou míru flexibility. 

PAP i UMNO reagovaly na počáteční symptomy promptně. V obou případech 

došlo k urychlení předání moci mladší generaci lídrů, s čímž byly spojeny i změny 

ve stylu vládnutí stejně jako programové a institucionální změny.  

Užijeme-li termínů systémové teorie, personalistické režimy měly tendenci 

reagovat téměř výhradně snahou o změnu prostředí, nad nímž se tyčily. Naopak 
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režimy s vládnoucí stranou reagovaly nejen snahou změnit prostředí (represe 

pokračovaly), ale také sebe samotné. 

2.2.1 Filipíny (r. 1980-1986) 
  

Marcosův neopatrimoniální režim fungoval relativně hladce do roku 1979, 

kdy zasáhl světovou ekonomiku druhý ropný šok. V průběhu roku 1980 se situace 

významně zhoršila, když se inflace dostala přes 20 %. Došlo tak k rozkladu kupní 

síly obyvatelstva a poklesu poptávky po základním zboží a službách, k poklesu 

zisků a k rozsáhlému propouštění – jen v Manile ztratilo práci asi 64 tisíc lidí 

(Nobel 1986: 103). V důsledku světové recese a pádů cen komodit zahraniční 

obchod země, který ve značné míře závisel na vývozu cukru, mědi a kokosů, klesl 

o drastických 42 % (Overholt 1986: 1149). Dluhem tažený růst a tedy pokračující 

značná závislost Marcosova režimu na zahraničních půjčkách si vybrala svou daň 

ve chvíli, kdy se skokově zvýšily zahraniční úrokové míry (Hutchcroft 1991). 

Následkem toho došlo k významnému zhoršení platební bilance, obtížné obsluze 

stávajícího dluhu a značnému omezení možnosti financování režimu 

prostřednictvím zahraničních kapitálových trhů (Mackie a Villegas 1996: 149).  

Filipínský finanční sektor, jehož regulace byla soustavně podrývána 

korupcí a nekvalitním řízením Centrální banky, byl natolik křehký, že útěk 

čínského obchodníka Dewey Dee za hranice s 635 miliony pesos vyvolal v zemi 

dominový efekt. Krize důvěry, nedostatek kapitálu a run na bankovní domy 

způsobily insolvenci hned několika finančních institucí. Bez finančních 

prostředků se navíc ocitla skupina průmyslových a stavebních konglomerátů 

Marcosových klientů (např. Disini Group, Herdis Group, Silverio Group). To byly 

obvykle neefektivně řízené organizace zatížené značnými dluhy, kterými vlastníci 

financovali především sami sebe (Overholt 1986: 1150). V této situaci přikročila 

Centrální banka k multimiliardové finanční pomoci, která byla ovšem určena 

výhradně pro korporace provázané s režimními klienty (Hutchcroft 1991: 445). 

Problematické hospodaření státu způsobující další zhoršování ekonomické situace 

v zemi, státní pomoc pouze pro vyvolené spolu s pokračujícími represemi a 

drancováním způsobily, že Marcos na začátku 80. let musel „čelit zvedající se 

opozici z řad ‘staré oligarchie’“ (Hutchcroft 1991: 445).  
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To se částečně dotklo i Marcosovy klientelistické sítě, kterou opustili 

někteří zástupci oligarchických rodin – jako například bratři Laurelové – a to 

zejména v důsledku jejich nespokojenosti s mírou Marcosovy přízně. Proti-

marcosovská aliance bývalých režimních klientů a jeho dlouhodobých odpůrců 

z řad oligarchie se formalizovala v srpnu 1980 založením Jednotné demokratické 

opozice (United Democratic Opposition, dále UNIDO), kam patřilo hned několik 

opozičních oligarchických skupin a jejich představitelů, jako například bratři 

Laurelové, Benigno Aquino (který se po svém propuštění z vězení léčil v USA), 

bývalý prezident Macapagal, či prominentní představil Liberální strany Gerardo 

Roxas. Skupina pak vydala opoziční manifesto, v němž požadovala ukončení 

stanného práva, odstranění Marcosovy diktatury, neboť „nikdy v naší historii 

nebylo tolik Filipínců svévolně zatýkáno, vězněno a mučeno – mnoho z nich 

zmizelo beze stopy – než během trvání tohoto represivního a odpudivého režimu“ 

(Brownlee 2007: 187). Jestliže UNIDO představovalo centristickou opozici, 

radikální opozici představovala komunistická strana a její maoistická gerila NPA, 

která v roce 1980 disponovala asi 8 tisíci muži (Thompson 1995: 99). Pokles 

mezd a růst chudoby, svévolné represe a zabírání půdy rozšiřovaly řady příznivců 

komunistické strany, kteří se v polovině 80. let počítali na statisíce (Thompson 

1995). Přestože proběhlo několik pokusů o vytvoření jednotné fronty mezi 

oligarchy a CPP, více méně všechny skončily neúspěšně. 

Marcos z části v reakci na UNIDO, na papežskou návštěvu a inauguraci 

prezidenta Reagana stanné právo v roce 1981 skutečně odvolal a přislíbil 

prezidentské volby (1981) a volby do Národního shromáždění (1984). O 

upřímnosti prezidentovy snahy liberalizovat a normalizovat politický systém však 

panovaly opodstatněné pochyby. Marcos dál pokračoval ve vládnutí pomocí 

dekretů a i průběh prezidentských voleb 1981 jednoznačně ukázal, že zrušení 

stanného práva znamenalo pro Marcose pouze změnu formy vládnutí, nikoliv jeho 

obsahu – ve volební komisi (tzv. COMELEC) zasedali pouze Marcosovi 

loajalisté, doba trvání kampaně byla zkrácena na pouhých 28 dní a UNIDO 

nebylo pro volební proces akreditováno. V takové situaci se opozice rozhodla 

volby bojkotovat. Marcos tak volby pohodlně vyhrál „v boji“ se svými dvěma 

sparingpartnery a zajistil si tak další šestiletý mandát (Noble 1986: 107). Tristní 

průběh voleb však uspokojil americkou administrativu, která ústy viceprezidenta 
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George Bushe vyzdvihla Marcosovu „oddanost demokratickým principům a 

demokratickým procesům“ (Bonner 1987: 308-309).   

Nicméně převládající finanční krize, korupce a svévolná represe dál 

vháněli Filipínce do řad opozice. Vzhledem k tomu, že komunisté uplatňovali 

politiku bojkotů volebních klání, bylo to pouze UNIDO, kdo mohl Marcose 

vyzvat v legislativních volbách 1984. Jako ústřední představitel UNIDO se po boji 

s Laurelem, který byl ovšem zatížen předchozí spoluprací s Marcosem, 

vyprofiloval obecně respektovaný Benigno „Ninoy“ Aquino. Ten patřil 

k dlouholetým nesmiřitelným odpůrcům filipínského autokrata a byl jím také 

vězněn (Brownlee 2007). Když byl později propuštěn za podmínky, že odejde do 

exilu, odebral se do USA, kde podstoupil léčebnou kůru svých chronických 

srdečních problémů. Aquino byl představitelem nenásilné opozice a zastáncem 

národního usmíření, v rámci něhož v roce 1983 vyzval ozbrojenou opozici 

k účasti na blížících se legislativních volbách a urgoval Marcose, aby zajistil 

férový průběh voleb a upustil od užívání armády ve věcech civilních (Noble 1986: 

71). Pro Marcosův režim představoval Benigno a jeho UNIDO reálnou hrozbu.  

Filipínský samovládce však nebyl schopen, či ochoten, nalézt kreativní 

řešení pro problémy, s nimiž se režim dlouhodobě potýkal a místo toho spoléhal 

na osvědčenou manipulaci a represi.  

V roce 1981 Marcos vyměnil v čele armády Fidela Ramosa, k němuž byl 

podezřívavý, za svého oddaného důvěrníka Fabiana Vera (Thompson 1998: 217). 

Aby obnovil důvěru finančních trhů, jmenoval do funkce premiéra Cesaru Viratu, 

respektovaného technokrata. Avšak finanční krizi a odliv kapitálu dále 

prohloubila informace, že Marcos trpí nevyléčitelnou autoimunní chorobou. Tím 

se situace pro režimní elitu dále významně zkomplikovala. Vedení státu přešlo 

z části na Marcosovu ambiciózní ženu Imeldu, která si v prezidentském paláci 

vytvořila vlastní mocenské centrum a usilovala o zajištění svého nástupnictví 

v případě Marcosovy brzké smrti. Na nátlak USA, které nechtěly připustit 

Imeldino prezidentství, jmenoval Marcos svého následníka. Tím byl ovšem téměř 

sedmdesátiletý Nicanor Espina Yñiguez, nevýrazný předseda Národního 

shromáždění a oddaný Marcosův klient, který nepředstavoval pro Imeldu žádné 

nebezpečí (Overholt 1986: 1160). Když se v srpnu 1983 rozhodl Benigno 

Aquiono vrátit do vlasti, aby zde vedl opozici ve volbách do Národního 

shromáždění, Imelda se ho pokusila uplatit, aby zůstal v americkém exilu, a 
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varovala ho, že nemůže zaručit jeho bezpečnost, rozhodne-li se vrátit do vlasti 

(Overholt 1986: 1156). Po jeho příletu do Manily byl vyvlečen z komerční linky 

japonských aerolinií a ještě na letištní ploše zavražděn (Brownlee 2007: 189). 

Tímto krokem přerostla finanční a politická krize režimu v krizi morální. 

Benignova násilná smrt vyvolala doma i v zahraniční širokou vlnu kritiky a když 

se jeho pohřbu účastnilo více lidí než návštěvy papeže Jana Pavla II., muselo být 

všem zřejmé, že „zavražděním Aquina se zpečetil osud Marcosovy diktatury“ 

(Sisno 1989: 120).  

UNIDO, nyní pod taktovkou Aquionovy ženy Corazon, ve své předvolební 

kampani umě využilo smrti svého vůdce, čímž se mu podařilo vtisknout volbě 

morální rozměr (Brownlee 2007: 191-192). Hlas pro opozici měl být hlasem 

nesouhlasu s jeho vraždou, kterou jen málo lidí nespojovalo s palácem 

Malacañang – přestože se prezident od celé věci distancoval. Zvýšená mobilizace 

populace a značná podpora z řad tradiční oligarchie vytvořila z UNIDO relativně 

efektivní organizaci. V roce 1984 postavilo kandidáty téměř ve všech 183 

obvodech (Brownlee 2007: 190-193). Organizační síla se zároveň projevila ve 

schopnosti vytvořit síť dobrovolníků, jež měli dohlížet na férový průběh 

samotného volebního aktu a sčítání hlasů. V kontrastu k předchozím volbám 

dohlíželo na jejich integritu i Národní občanské hnutí pro svobodné volby 

(National Citizens Movement for Free Elections, dále Namfrel), které bylo 

financováno z amerických zdrojů a jako takové bylo Marcosem tolerováno.  

Marcos sledoval stejnou taktiku jako ve všech předchozích volbách. 

Prezidentova strana KBL měla oproti opozici bezmála nekonečné zdroje – pro 

účely stranické kampaně bylo natištěno zhruba 1,3 miliardy pesos (částka 

představující 1/10 veškerých daňových příjmů země za rok 1983) (Thompson 

1995: 135). Strana představovala efektivní volební mašinérii upevněnou 

stranickou disciplínou Marcosových loajalistů, kteří navíc mohli spoléhat na 

asistenci státních ozbrojených složek a otevřený přístup do médií. Je zřejmé, že 

takové „znevýhodnění opozice by udělalo kampaň složitou, i kdyby byly volby 

pokojné a férové“ (Thompson 1995: 136). Nebyly.  

Násilí, otevřené kupování hlasů a manipulování s hlasovacími lístky byly 

do značné míry omezeny pouze ve větších městech, kde měly opozice a Namfrel 

své pozorovatele. Naopak v rurálních oblastech byla kvalita volebního procesu 

nepřijatelná. Ukázalo se však, že peníze, kterými KBL „sprchovala“ města nebyly 
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schopny vyrovnat se morálně orientované kampani opozice, která nakonec získala 

60 ze 183 křesel a zaznamenala významné vítězství v Manile, kde získala 15 z 21 

mandátů (Thomspon 1995: 128).  

Jak jsme uvedli výše, v sultanistických režimech neexistuje institucionální 

mechanismus pro změnu režimu samotného. Marcos tak vládl dál, a to i přes 

rozkládající se sociální základnu režimu a rostoucí opozici. Zatím však měl 

podporu svého patrona a především přítele – prezidenta Reagana. USA však byly 

v otázce dalšího vývoje rozděleny, jelikož ministerstvo zahraničí stejně jako 

většina kongresu preferovala Marcosovu rivalku Corazon Aquino. Aby upevnil 

své postavení v očích Američanů, rozhodl se vyvolat předčasné prezidentské 

volby, jejichž termín stanovil na únor roku 1986. Své rozhodnutí přitom poprvé 

veřejnosti sdělil efektivním způsobem – v živě vysílaném interview na americkém 

kanále. Jak píše Bonner, Marcose na myšlenku předčasných voleb přivedl 

republikánský senátor Laxalt, který byl přesvědčen o Marcosově vítězství (Bonner 

1987: 386-388). O tom ho však, jak dosvědčuje Bonner, přesvědčil sám Marcos, 

který – jak je symptomatické pro samovládce – trpěl sebeklamem o své 

popularitě. Největší chybou toho večera však nebylo samotné vyhlášení 

předčasných voleb, ale to, jak prezident zareagoval na otázku, zda dovolí 

přítomnost zahraničních pozorovatelů: „Všichni jste vítáni, vyzvu členy 

amerického kongresu, aby přijeli a spatřili, co se u nás děje“ (Marcos cit. Bonner 

1987: 387). 

Marcos věřil, že ve volbách, stejně jako ve všech předcházejících, zvítězí, 

a to díky finančním prostředkům – pro účely kampaně vynaložil 500 milionů 

dolarů distribuovaných skrze KBL – volebním podvodům a teroru. Hlava armády 

Vero v průběhu kampaně úzce spolupracoval s Marcosovými loajalisty a nechal 

najatým privátním armádám vydat zbraně. Ty pak měly značný podíl na smrti 264 

osob během volební vřavy (Thompson 1995: 142-143). 

7. února, tj. v den voleb, Marcos reagoval na nepochybnou popularitu 

Corazon Aquino a její „morální křížové výpravy“ rozsáhlými volebními podvody 

zahrnujícími vyškrtávání jmen z voličských seznamů nebo zamezení přístupu 

k urnám v pro-opozičních obvodech. Na rozdíl od minulých voleb byly tentokrát 

volební nepravidelnosti přesvědčivě dokumentovány nejen opozicí samotnou, ale 

také delegací amerických kongresmanů a Namfrelu. Ten na základě výsledků ze 

74 % okrsků, v nichž měl vlastní pozorovatele, vyhlásil Aquino vítězkou s 51,7 
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%. Naopak KBL kontrolované Národní shromáždění potvrdilo Marcosovo 

vítězství (Brownlee 2007: 195). Podezření z ukradení voleb pak potvrdila i 

skupina operátorů centrálního počítačového centra COMELEC, která veřejně 

odmítla dále se podílet na manipulaci s hlasy (Thompson 1995: 151). Volby byly 

zdiskreditovány.  

Marcos však veškerá nařčení z podvodů odmítal a odstoupit z funkce 

prezidenta nemínil. Bylo zřejmé, že neexistuje žádná institucionální či pokojná 

cesta ke změně režimu. Informace o ukradeném vítězství zmobilizovala opoziční 

příznivce, kteří ve stotisícových davech zaplnili ulice hlavního města Manily a 

dožadovali se odstoupení samovládce. Na stranu protestujících se přidala i církev, 

která prostřednictvím své radiové stanice vyzývala Marcose, „který ztratil právo 

vládnout“, k respektování hlasu lidu (Thompson 1995: 152). V této situaci 

Marcose opustil i jeho dlouholetý protégé a ministr obrany Enrile, který spolu 

s generálem Ramosem vyvolal vzpouru v části manilských armádních jednotek.  

Zoufalý Marcos se jí pokusil prostřednictvím – zatím – loajálních 

armádních sborů potlačit. Vyslaní vojáci však byli Filipínci v ulicích zastavováni 

a postupně přecházeli na stranu opozice. Až 24. února zaslal prezident Reagan 

Marcosovi dopis, kde ho žádal o odstoupení. Když se potom zoufalý Marcos 25. 

února dotazoval senátora Laxalta, co by měl dělat, dostal jednoznačnou odpověď: 

„Řežte, řežte přesně. Čas nadešel“ (Laxalt cit. Thompson 1995: 160). Z paláce 

Malacañang odletěl Marcos 25. února ve 21:05 manilského času (Sison 1989: 

127). Útěkem do bezpečí amerického exilu uvolnil cestu politické změně, jíž jeho 

režim nebyl schopen.  

 2.2.2 Indonésie (r. 1990-1998)  
 

Již v druhé polovině 80. let bylo zřejmé, že socioekonomické proměny 

způsobené rapidním hospodářským růstem vyvolávají tlak na do té doby pevně 

ukotvené autoritářské režimy v jihovýchodní a východní Asii – tzv. taipejské jaro 

ohrožovalo výlučnou pozici Kuomintangu, široké prodemokratické hnutí 

zachvátilo Parkův režim, lidmi nabyté manilské ulice viděly odlet vrtulníků 

s Marcosovou rodinou a zvýšené mobilizaci čelily i vládní strany v Malajsii a 

Singapuru. 
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Indonésie se však zdála být klidným přístavem. Přestože je již minimálně 

od počátku 90. let patrné třepení režimní podpory, a to hlavně u středních vrstev, 

k žádné podstatné politické aktivitě to však nevedlo, a to zejména kvůli hrozbě 

represe a míře, do jaké režim odstavil společnost od politického systému (Aspinall 

1998: 142). 

 Přesto v druhé polovině 80. let došlo k částečné liberalizaci režimu, když 

sám Suharto ve svých projevech vyzýval k většímu prostoru pro alternativní 

názory. Média – jejichž působení bylo dříve ztíženo restrikcemi – podanou ruku 

přijala a aktivně se podílela na formování veřejného diskursu, v rámci něhož byly 

především ventilovány požadavky na větší společenský a politický pluralismus, 

odpovědnější vládnutí či omezení počtu funkčních období prezidenta. Prezident 

zároveň otevřel náruč režimem přehlíženým a potlačovaným požadavkům 

umírněných muslimů. Posvětil založení první indonéské islámské banky, změnu 

školního kurikula, uvolnil pravidla pro nošení šátků a byl častým hostem 

muslimských slavností (Simons 2000: 193). Ignorovaným muslimským 

intelektuálům přislíbil politický hlas a dal vzniknout Indonéské asociaci 

muslimských intelektuálů (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dále ICMI), 

která brzy dosáhla téměř dvacetitisícového členstva. Otevřenější přístup 

k náboženství potvrdil v roce 1991, kdy vykonal spolu s rodinou svou první a 

široce sledovanou pouť do Mekky (hajj) (Vatikiotis 1994: 241).  

Vedle toho Sudharmono, Suhartův přítel, usiloval v čele Golkaru o jeho 

přeměnu v nezávislejší organizaci, jež by měla mít v budoucnu vliv na vládní 

politiku. Sudharmono přivedl do strany řadu nových tváří ze studentského hnutí a 

usiloval o podnícení vnitrostranické diskuze a soutěže. Zároveň se pokusil zavést 

na státu nezávislé financování vypsáním členských příspěvků (Vatikiotis 1994: 

236-242). Liberálové v čele Golkaru pak slavili úspěch i ve volbách 1987, kdy 

strana získala přes 73 % hlasů oproti 64,3 % v roce 1982 (Harris 2004: 31).  

Obecně řečeno, období otevřenosti, neboli keterbukaan, bylo 

charakteristické rostoucí tendencí mezi farmáři, dělníky stejně jako 

environmentálními a lidsko-právními skupinami protestovat proti uzavřenosti 

Nového pořádku, u jehož elity se jejich požadavkům nedostávalo vyslyšení (Elson 

2001: 271). Jakkoliv však byla liberalizace podnícena samotným Suhartem, 

ukázala, že  „země potřebovala fundamentální změnu tak, aby byla schopna 

přizpůsobit se sociálním imperativům nové společnosti“ (Elson 2001: 274). 
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Období keterbukaan se však zrodilo prostřednictvím politického diktátu a 

stejným způsobem mohlo být odvoláno. K tomu skutečně došlo. V odborné 

literatuře převládá názor, že časově omezená liberalizace měla Suhartovi posloužit 

k umlčení kritiků, rozdělení armády a tedy k upevnění vlastní pozice před 

parlamentními volbami 1992 a prezidentskými volbami 1993 (Vatikiotis 1994).  

Sudharmono byl z nejužšího vedení Golkaru odejit a navrhované změny 

byly svrženy ze stolu. Ze stranické kandidátky pro volby 1992 Suharto vyškrtl 

kritiky statu quo (Vatikiotis 1994: 192). Bylo zřejmé, že si Suharto přeje Golkar 

pouze jako politický nástroj, vehikl, stranu kontrolovanou jeho nejbližšími, kteří 

mu nabídli nezpochybnitelnou oddanost, nikoli jako reformovaný a otevřený 

Golkar (Elson 2001: 273). Do čela ICMI byl jmenován Suhartův klient Habibie a 

kontrola mediálního prostoru byla obnovena, přičemž hned několik tiskových 

orgánů bylo zakázáno, a to včetně velmi populárního magazínu Tempo.  

Je otázkou, zda si Suharto vůbec plně uvědomoval politické tlaky, kterým 

začal jeho režim čelit. S tím jak stárl – v roce 1993 mu bylo 73 let – se začal 

mnohem častěji obklopovat rodinou, klienty a „patolízaly“, čímž rostl jejich vliv 

na prezidenta. Je tedy pravděpodobné, jak se dohaduje Vatikiotis (1994), že byl 

zčásti informačně izolován. Jakkoliv tomu bylo, Suharto byl nepochybně 

přesvědčen, že politická formule Nového řádu, v jejímž jádru stála depolitizace a 

represe, se osvědčila a tudíž není důvod ji měnit. A tak se v roce 1993 nechal 

jednomyslně a bez protikandidáta zvolit prezidentem na dalších 5 let.  

Nehybný Nový řád se ale v 90. letech nacházel ve zcela jiném 

socioekonomickém prostředí, než ve kterém v druhé polovině 60. let vznikl. 

Ve volbách 1992 Suhartem proškrtaná kandidátka Golkaru oproti roku 1987 

propadla, když obdržela o 5 pc. bodů méně. Zatímco PPP ale především PDI 

zaznamenaly významný růst, když získaly protestní hlasy (Harris 2004: 31). 

V řadách PDI se začala jako stranický lídr aktivně profilovat nejstarší dcera 

někdejšího prezidenta Sukarna. Megawati Sukarno nejen svým původem, ale také 

řečnickým uměním, otevřeností a životem ve skromných podmínkách jakoby 

vytvořila anti-obraz Suharta, uzavřeného člověka, jehož rodina žila v přepychu 

(Eklöf 1999: 27). Její popularita jí v roce 1993 vynesla do čela strany a začátkem 

roku 1996 Megawati připustila možnost své kandidatury v prezidentských 

volbách 1998. Její aktivita v čele PDI sama o sobě mohla v nadcházejících 

parlamentních volbách způsobit úbytek hlasů Golkaru. Mimoto Megawati byla 
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dlouholetou přítelkyní Abdurrahmana Wahida, liberálního a progresivního šéfa 

asi třicetimilionového tradičního – převážně javánského – muslimského hnutí 

Nadhlatul Ulama (UN), které přes svojí apolitičnost mohlo významně ovlivnit 

volební výsledky (Young 1998: 119).  

Reálné hrozbě však zabránila armáda v pozadí řízená Suhartem, když 

zorganizovala stranický kongres, který v červnu 1996 Megawati sesadil z čela 

PDI. Arbitrární zásah do stranické organizace vyvolal vlnu protestů, rabování a 

požárů v ulicích hlavního města Jakarty. Na podporu Megawati byl v sídle PDI 

vztyčen stan, kde se střídali řečníci horlivě kritizující nejen zásah armády, ale 

režim jako takový. Na podporu Sukarnovy dcery vystoupil i Wahid stejně jako 

řada nevládních organizací. Přestože protesty nebyly příliš početné, bylo zřejmé, 

že zásah vlády „dal vzniknout široké koalici prodemokratických sil, které se zdály 

být den ode dne silnější“ (Eklöf 1999: 40). Stan stejně jako demonstrace byly 

nakonec silou armádních jednotek potlačeny, přičemž Suharto obhajoval 

represivní kroky přirovnáním PDI ke komunistické hrozbě. Popularita Megawati 

se tím však jen zvýšila.  

Trhliny v Novém pořádku se začaly objevovat i jinde. Do konce roku 1996 

došlo k řadě útoků na kostely, obchody a domy vlastněné Číňany. Mezietnické 

střety zachvátily i Západní Kalimantan (Borneo), kde přišlo o život asi tisíc lidí 

(Elson 2001: 286). 

Rozjitřená společenská nálada přetrvala až do parlamentních voleb, které 

se uskutečnily v květnu 1997. V rozporu s dosavadní tradicí voleb jako festivalu 

barev, byly značně vyhrocené a doprovázené rozsáhlými násilnostmi, při nichž 

přišlo o život asi 270 lidí (Eklöf 1999: 83). Zcela propadla režimním útokem 

zdiskreditovaná PDI, zatímco PPP, v jejíž kampani se objevovala i Megawati, 

získala úctyhodných 22,4 %. Její úspěch byl ale opticky umenšen výsledkem 

Golkaru, který obdržel rekordních 74,5 % (Harris 2004: 31). Avšak míra podvodů 

a manipulace byla taková, že volební výsledek mohl jen obtížně přesvědčit 

rostoucí počet politicky aktivních Indonésanů o pokračující legitimitě vlády 

(Eklöf 1999: 94).  

Stejně jako loňské léto, i to v roce 1997 mělo být horké. Zhroucení 

několika jihokorejských chaebolů (průmyslových konglomerátů) a strmý pád 

thajského bahtu představovaly spouštěč asijské finanční krize. Indonésie se zprvu 

zdála být vůči vnějším tlakům bezmála imunní, nicméně v srpnu 1997 dosáhl tlak 



75 
 

na rupii takového rozměru, že vláda byla nucena opustit kurz vázaný na dolar ve 

prospěch plovoucího kurzu. Důsledkem tohoto kroku byl kolaps rupie, která z 

původního kurzu 2500 rupií za dolar propadla v lednu 1998 na 17 tisíc. Firmy 

s dluhy v zahraniční měně se tím fakticky dostaly do insolvence. Ve stejné situaci 

se ocitl i domácí finanční sektor, který byl dlouhodobě špatně řízen a regulován, a 

řada bank musela ukončit svou činnost, jelikož podstatnou část svých aktivit 

financovala ze zahraničních zdrojů. V jádru stejnému problému čelila i státní 

pokladna, jejíž dluhy byly převážně v zahraničních měnách a krátkodobého 

charakteru. Díky kolapsu národní měny musely jak privátní sektor, tak i veřejný 

sektor čelit několikanásobně vyšším dluhům a ocitly se tváří tvář insolvenci (Hill 

1998: 96). 

 To spolu s vedlejšími efekty jako inflace, rostoucí nezaměstnanost a 

nedostatek potravin donutily Suharta k žádosti o pomoc MMF. Jelikož však 

podmínky pomoci cílily především na exitující monopoly a konglomeráty 

Suhartových dětí a klientů, byly reformy implementovány váhavě a s mnoha 

výjimkami (Simons 2000: 201). Tato taktika – spolu se zcela nerealistickým 

rozpočtem představeným Suhartem v lednu 1998 – vedla ke zhoršení důvěry 

finančních trhů, dalšímu odlivu kapitálu a do značné míry přispěla k stále 

rozšířenějšímu názoru, že Suharto, „který byl předtím považován za nezbytnou 

podmínku stabilní Indonésie, představoval nyní největší překážku národní spásy“ 

(Elson 2001: 287).  

Finanční kolaps samozřejmě povzbudil protirežimní sentiment. Rostl počet 

stávek, na několika místech vypuklo rabování a útoky na – obecně ekonomicky 

vitálnější – čínskou komunitu, zatímco v univerzitních kampusech, kde režim 

toleroval větší míru svobody, probíhala studentská – protirežimní – shromáždění. 

Míru, do jaké byl Suharto a jeho režim vzdálen politické a sociální realitě země, 

které vládl již 32 let, ilustruje jeho hladké zvolení prezidentem na dalších pět let 

v březnu 1998. Mimo to do nového kabinetu, který představil po svém 

znovuzvolení, přizval svoji dceru a řadu klientů, a to včetně finančního magnáta 

čínského původu Boba Hassana, kteří nahradili některé zkušené technokraty 

(Aspinall 1998: 136). Bylo jednoznačné, že režim není schopen přinést inovativní 

řešení a naopak se spoléhá na osvědčené taktiky, jako jsou klientelismus, 

nepotismus, manipulace a represe. V průběhu následujících dvou měsíců se mělo 

ukázat, že to bylo málo.  
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V průběhu března a dubna se vlna protestů rozšířila prakticky do všech 

univerzitních kampusů v zemi. Desetitisíce studentů požadovaly „totální reformu“ 

(reformasi total), čili nejen hospodářské, ale i politické reformy, včetně změny 

politického vedení země. Studentské hnutí obdrželo podporu středních vrstev a 

několika prominentních postav včetně Megawati, Wahida a Amiena Raise, 

předsedy modernistického, asi třicetimilionového muslimského hnutí 

Muhammadiyah (Young, 1998: 119). Na společenskou mobilizaci vláda reagovala 

netečností a represí – Suharto se 9. května dokonce odebral na týdenní zahraniční 

cestu do Egypta. „Nicméně koncem dubna se situace vyhrotila a byla pro 

ozbrojené síly obtížně zvládnutelná“ (Eklöf 1999: 174).  

Květen (1968) je v národních dějinách Malajsie a Singapuru mementem 

krvavých mezietnických střetů, které však v obou zemích podnítily rozsáhlé a 

relativně úspěšné společenské reformy (ačkoliv diametrálně odlišné). Květen 

1998 je v národních dějinách Indonésie nejen měsícem, kdy padl Suharto, ale také 

měsícem otevření Pandořiny skříňky, jež ukrývala dlouho neřešené problémy a z 

nich plynoucí hlubokou společenskou frustraci. Situace kulminovala 12. května, 

kdy na jakartské Trisakti University střílely vojenské síly do studentů, z nichž 

několik zabily. Protesty, které se zatím dařilo armádě zadržovat na univerzitách, 

se rozlily do ulic Jakarty. Početné protesty a demonstrace – již nejen v Jakartě – 

byly doplněny o rozsáhlé rabování, vypalování a brutální útoky na čínskou 

komunitu. Stovky kanceláří a bankovních poboček byly zničeny stejně jako přes 2 

tisíce vozidel, z nichž šlehající plameny ozařovaly 13. května potemnělé jakartské 

ulice (Eklof 199: 187) Podle údajů singapurského velvyslance v Indonésii bylo 

vypáleno asi 5 tisíc budov a obchodů vlastněných Číňany, kteří byli armádou 

ponecháni svému osudu. Jakartská lůza vykřikující protičínská hesla se 

nezastavila ani před rozsáhlým znásilňováním žen a dívek (Lee 1999: 14). Počet 

mrtvých pak překročil jeden tisíc (Eklöf 1999: 187).  

Suharto v Egyptě sice nejprve uvažoval o vyhlášení stanného práva, 

nakonec se však rozhodl přerušit svou zahraniční návštěvu a vrátit se do země. 

Bylo to však již v době, kdy požadavky na jeho odstoupení a svolání  MPR 

k volbě nového prezidenta nezaznívaly pouze od představitelů opozice, ale také 

z řad poslanců DPR, vládních ministrů a dokonce i z části ozbrojených sil. 

Suharto se urychleně pokusil zformovat „reformní kabinet“ (Elson 2001). Když 



77 
 

však zjistil, že jím oslovení technokraté a politické osobnosti nejsou ochotni 

nabídku přijmout, rozhodl se rezignovat a uvolnil tak cestu k demokracii. 

2.2.3 Singapur (r. 1980-97) 
 

Obdivuhodný hospodářský vzestup Singapuru pod stabilní meritokratickou 

vládou PAP si v zahraničí získal značnou pozornost. Jistě není náhodou, že 

značný zájem je patrný i v tranzitivních postkomunistických zemích střední 

Evropy (srov. např. Kubát 2007, Bankowicz 2005). Pro řadu těchto studií je 

typické tvrzení, že ekonomický rozvoj a úspěšnost vlády (tzv. funkční legitimita), 

vysvětlují nejlépe přetrvání singapurského režimu v kontextu moderní společnosti 

(srov. Balík a Kubát 2004), nebo poněkud mlhavé konstatování, že 

„predominance PAP je společností z různých důvodů do jisté míry akceptovaná“ 

(Kubát 2007).  

Některé další analýzy se spíše koncentrují na nástroje kontroly a represe, 

kterými si PAP zajišťuje svůj mocenský monopol. Ten prý „byl dosažen 

prostřednictvím různých restrikcí od zkracování kampaně – na několik málo dní – 

a od právních a finančních omezení kampaní opozičních stran až k podstatným 

restrikcím médií, shromažďování a demonstrací a k pronásledování – především 

perzekucí členů opozičních stran“ (Blondel 2006: 59). Autoři píšící z pozic 

modernizační teorie naopak předpovídají pád režimu na základě rostoucího vlivu 

emancipačních hodnot v singapurské společnosti, které prý zapříčiní brzký 

přechod k demokracii (srov. Inglehart a Welzel 2006). Druzí zase přijímají 

ideologický konstrukt PAP, když tvrdí, že za stabilitou režimu je třeba hledat 

konfuciánskou – inherentně neliberální – kulturu (srov. např. Bankowicz 2005). 

Přestože jsou některé tyto závěry pochopitelné a do jisté míry i správné, všechny 

bohužel pojímají režimní elitu, tj. PAP, jako statického a defenzivního aktéra. 

Takový obraz je ovšem velmi zkreslený. 

Ve své neobyčejně pronikavé studii Uncommon Democracies, kde se 

věnuje systémům západní Evropy, Pempel demonstruje, že dominantní strany jsou 

dynamické organizace, které jsou schopny vytvářet nové sociální základny 

podpory nebo opustit původní tak, aby se udržely u moci (Pempel 1990). Podobně 

i PAP – stejně jako Barisan Nasional – byly schopny přesouvat svou sociální 

základnu a efektivně reagovat na existující nespokojenost v pro stranu klíčových 
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částech populace (Jesudason 1999). Jejich přetrvání u moci je tedy podstatně 

ovlivněno jejich schopností adaptace. Řečeno totéž, ale jinými slovy – „nejsou 

statickými institucemi“ (Jesudason 1999: 131).   

Rapidně se rozvíjející hospodářství a zvyšující se životní úroveň obyvatel, 

jež byly nepochybně zásluhou PAP, daly vzniknout novým podmínkám značně 

odlišným od těch, za kterých se strana chopila moci. Vždyť v 80. letech už 

hodnota HDP/obyv. v PPP dosahovala úrovně zemí Evropského společenství. 

Rostl počet vzdělaných lidí zastávajících místa manažerů, vedoucích pracovníků, 

odborníků, techniků apod. Řada z nich studovala nebo pracovala v zahraničí, kde 

byla konfrontována s jinými politickými a sociálními podmínkami. Část této nové 

střední třídy s narůstající tendencí shledávala ideologická prohlášení a excesy 

autoritativní vlády PAP jako nepřijatelné a počala se od PAP odcizovat (Rodan, 

1993). Jak poznamenávají Wong a Chua, spolu s ekonomickým rozvojem a vyšší 

vzdělaností, které přinesly i rozmach střední třídy, prošla i politická kultura 

společnosti podstatnými změnami (Wong a Chua, 1987). 

Tlaky na rozšíření možnosti participace vedly v 80. letech i ke vzniku 

několika – převážně středostavovských – zájmových organizací s ambicemi 

zapojit se do tvorby politik. V literatuře (Chua, 2003; Rodan, 1993, 1996, 2001) 

se zmiňují jako nejvýznamnější: Nature Society of Singapore (NSS), Association 

of Women for Action and Research (AWARE) a Association of Muslim 

Professionals (AMP).14 

                                                 
14 NSS není novou organizací, neboť vznikla už v roce 1954 jako odbočka Malayan Nature 

Society. Nicméně počet jejích členů zaznamenal v 80. letech značný nárůst, a to pravděpodobně 
důsledkem rostoucího zaujetí životním prostředím mezi zvětšující se střední třídou. Ta představuje 
přibližně 70 % z asi dvou tisícového členstva (Rodan, 1996: 106). Společnost se orientuje na 
ochranu a studium přírodního dědictví. Dříve se její veřejná aktivita omezovala na spolupráci se 
státními agenturami – v roce 1992 např. spolupracovala na návrhu státní politiky ochrany přírody 
(tzv. Zelený plán). V současnosti se společnost aktivně zapojuje do veřejné debaty, a to dokonce i 
skrze státem vlastněná média – výhradně však o environmentálních problémech (Chua, 2003). 

AWARE byla založena v roce 1985 dobře situovanými ženami středostavovského původu 
(Chua, 2003). Její členstvo tvořili v polovině 90. let asi z 60 % příslušníci střední třídy (Rodan, 
1996: 106). Reformní agendu sdružení tvoří celé spektrum otázek týkajících se postavení žen v 
patriarchální singapurské společnosti, proti které ale otevřeně nevystupuje (role ženy je zde 
chápána vždy v souvislosti s jejím přínosem pro rodinu a společnost). Činnost AWARE se vedle 
výzkumných a osvětových aktivit soustřeďuje i na poskytování přímých služeb (např. asistence 
obětem domácího násilí).    

AMP vznikla v roce 1991 jako typicky středostavovská společnost na základě usnesení 
Národního konventu muslimských odborníků (National Convention of Muslim Professionals), a to 
za účelem podpory muslimské komunity v Singapuru. Její programy se orientují na vzdělávání, 
rozvoj lidských zdrojů, sociální rozvoj a výzkum.   
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Na měnící se sociální realitu upozornil PAP „bezpečnostní ventil“ – tedy 

volební úspěch opozičních stran. První známkou těchto změn bylo vítězství 

opozičního kandidáta Worker’s Party (WP) v doplňovacích volbách v roce 1981, 

čímž skončil od voleb 1968 trvající parlamentní monopol PAP (viz tabulka č. 5). 

Výsledek způsobil v řadách vládnoucí strany šok a trpkou nelibost (Rodan, 1993). 

Meritokratická elita zprvu pojímala úbytek voličské podpory jako výraz nevděku 

a bezezbytku odmítla přítomnost alternativního hlasu v parlamentu, když z úst S. 

Rajaratnama, druhého místopředsedy vlády, zaznělo, že „rolí opozice je zajistit 

špatnou vládu“ (Rajaratnam cit. Rodan 1996: 70). Vítěz doplňovacích voleb 1981 

Jeyaratnam se brzy stal terčem kritiky a nátlaku ze strany PAP (Rodan 1996).  

Skutečné vystřízlivění však přinesly parlamentní volby 1984. V nich PAP 

oproti předchozím volbám (1980) utrpěla pokles volebního zisku o téměř 13 pc. 

bodů (získala 64,8 %).  Do parlamentu se vedle WP, které se podařilo uhájit 

obvod dobytý v r. 1981, dostal i kandidát Singapore Democratic Party (SPD).  

 

Tabulka č. 5 

Obecné 
Volby 

Zisk 
PAP 
v % 

Zisk 
opozice 

v % 

Soutěžních 
mandátů 

PAP 
křesel 

% 

PAP 
křesel 

1980 77,7 22,3 43 100 75 
1984 64,8 35,2 51 97,5 77 
1988 63,2 36,8 70 98,8 80 
1991 61 39 40 95,1 77 
1997 65 35 36 97,6 81 

   Zdroj: Jesudason (1999) 

 

Bylo zřejmé, že stávající exkluzivita režimu a agresivní útoky na opozici 

nejsou sto zastavit úbytek podpory. Stejně tak bylo jasné, že pokud strana 

nezareaguje na tlaky a zájmy stojícími za poklesem popularity PAP, opozice toho 

využije (Cotton 1993).  

Reakce PAP byla v podstatné míře ovlivněna vnitrostranickým vývojem. 

Od počátku 80. let totiž docházelo k plynulé obměně stranických elit, v rámci níž 

byli zástupci první generace lídrů v čele s Leem nahrazeni novou, mladší generací 

politiků, tzv. Novou stráží. První z nové generace byli rekrutováni v roce 1976. 

Ve volebních rocích 1980 a 1984 došlo k podstatné obměně poslanců PAP, když 

byla řada z nich vyzvána k odchodu z vysoké politiky. Podobně jako parlament i 
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vláda zažila odchod zasloužilých politiků. Jejich počet na postech kabinetních 

ministrů postupně klesal a v roce 1988 zbyl v kabinetu pouze jediný – premiér 

Lee Kuan Yew (Mauzy a Milne 2002: 44-45). Patnáct let trvající proces obměny 

vedení byl pak završen v roce 1990, kdy Leeho na postu premiéra nahradil Goh 

Chok Tong.  

Druhá generace se rekrutovala převážně z anglicky hovořících technokratů 

působících ve veřejné správě či GLC. Od původního vedení se nelišila pohledem 

na fundamentální principy dosavadního vládnutí – meritokracie, omezení 

politické soutěže měly zůstat nezměněny. Zásadní rozdíl však spočíval ve stylu. 

Exkluzivní charakter vládnutí, typický pro první generaci, byl nahrazen inkluzivní 

politikou s důrazem na konzultativní a kooptační mechanismy. Tato strategie 

směřovala k depolitizaci politických, hospodářských a sociálních aspirací části 

společnosti, které se projevovaly zvýšenou volební podporou opozice (Rodan 

2006).  

V polovině 80. let podnikl Goh kroky k revitalizaci a posílení strany. Aby 

strana přilákala mladou generaci a podnítila její identifikaci se stranickou 

politikou, inicioval založení mládežnické sekce Youth PAP (dále YP) pro osoby 

ve věku od 17 do 35 let. Členové byli vedeni k diskuzím nad vládními politikami 

a zapojení do činnosti stranických organizací na místní úrovni. YP se poměrně 

brzy stala významnou socializační platformou, v níž perspektivní kádry nabývají 

první zkušenosti – v roce 1999 zhruba 20 % poslanců PAP vyšlo z YP. 

Nedostatek žen ve vysokých funkcích stejně jako nutnost nalézt vhodné 

kandidátky pro volební klání vedl také k založení ženského křídla PAP (Milne a 

Mauzy 2002: 41-42). 

Daleko nejdůležitější byla však institucionální reakce, kterou nová 

generace technokratů čelila naléhavým požadavkům na větší participaci. V roce 

1985 Goh, tehdy jako první místopředseda vlády, navrhl vytvoření Feedback Unit 

(dále FU) při Ministerstvu pro komunitní rozvoj, a to s cílem vytvořit širokou 

škálu kanálů pro komunikaci a konzultace mezi stranou/státem a veřejností 

(Rodan 2009). Její činnost dnes spočívá i v aktivním vyhledávání a zapojování 

Singapuřanů do veřejné debaty, a to i skrze moderní prostředky komunikace jako 

SMS, internetové diskuze, blogy atp. Za stejným účelem, avšak namířeným na 

odbornou veřejnost, došlo k ustanovení vládních parlamentních výborů a think-



81 
 

tanku Institute of Policy Studies, které vytvořily prostor pro zapojení expertů při 

konzultacích konkrétních vládních politik (Rodan 2001).  

Voláním po rozličnější debatě v parlamentu čelila PAP také řadou 

ústavních změn. Patrně nejvýznamnější je vytvoření institutu tzv. jmenovaných 

poslanců (Nominated Members of Parliament, NMP) s funkčním obdobím dva 

roky a omezeným hlasovacím právem (Rodan 2006). NMP, kteří byli nominováni 

parlamentním výborem, představují výhradně nestraničtí odborníci z řad domácí 

podnikatelské elity, odborů stejně jako zástupců nevládní sféry (např. 

představitelé AWARE a AMP). Institut NMP měl oživit parlamentní debaty 

přítomností expertů z řad veřejnosti, což se do značné míry povedlo a po volbách 

1997 byl jejich počet rozšířen z šesti na devět (Rodan 2006: 15). V roce 1984 PAP 

také představila druhý zvláštní typ parlamentního členství, tzv. poslance bez 

volebního obvodu (Non-constituency Member of Parliament, dále NCMP), který 

má – stejně jako NMP – omezená hlasovací práva. Schéma umožňovalo 

parlamentní participaci až třem opozičním kandidátům s nejvyšším počtem hlasů, 

který současně nestačil na získání křesla (Haas 1999b). NCMP byl opozicí – 

oprávněně – kritizován za svou polovičatost a k jejich obsazování přistupovala 

poněkud váhavě. Bylo totiž zřejmé, že hlavním účelem uvedení NCMP a NMP 

bylo oslabit ochotu voličstva podporovat skutečnou opozici (Lam 1996). Vláda 

také vytvořila tzv. městské rady (Town Councils) – samosprávné orgány vedené 

členy parlamentu za konkrétní obvod, které měly zintenzivnit zapojení občanů při 

řešení problémů jednotlivých komunit a navázat bližší kontakt se svým 

poslancem, který radě předsedá (Rodan 1993).  

Vedle institucionálních proměn reagovala PAP na rostoucí politické 

aspirace části populace také na poli ideologickém. V 80. letech tak vláda 

iniciovala debatu o tzv. asijských hodnotách (tzv. Asian values). Mezi ně prý 

podle PAP patří: (1) přednost komunity před jedincem, (2) rodina jako základ 

společnosti, (3) konsensus jako způsob řešení konfliktů, (4) komunitní podpora 

jedinců (Haas 1999b: 161). Jelikož se jednalo o vládou sponzorovanou 

ideologickou iniciativu, není důležité, že byl koncept podroben drtivé kritice, a to 

i z řad asijských odborníků. Jejím účelem bylo poskytnout ideologické 

opodstatnění autoritářskému režimu a čelit tak emancipačním tendencím ve 

společnosti stejně jako zahraniční kritice (Haas 1999b). 
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Po většinu 80. let vyvíjela PAP snahy o kooptaci rychle rozšiřující se nové 

střední vrstvy, ve které spatřovala hlavní příčinu eroze voličské podpory, přičemž 

podle některých komentátorů se to straně skutečně podařilo (Rodan 2006, 

Jesudason 1999), a to do takové míry, že Rodan na začátku 90. let označil 

Singapur za středostavovskou diktaturu (Rodan 1992). 

Nicméně výsledky a analýzy voleb 1988 ukázaly, že PAP začala ztrácet 

podporu v obvodech, v nichž převažují nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, a to 

napříč etniky (Jesudason 1999, Rodan 1996). Tato vrstva, a zejména její čínsky 

hovořící část, přitom patřila k oporám režimu.15 Její loajalita vůči PAP však byla 

podkopána, a to hlavně díky rostoucím životním nákladům a příjmovým 

nerovnostem stejně jako vládní politice vůči etnikům (Rodan 1996). Vláda 

reagovala promptně. V roce 1989 vytvořila Singapore Indian Development 

Agency, které měla poskytnout asistenci podprůměrným indickým studentům 

(podobná malajská organizace byla založena již v roce 1981). Vedle toho došlo 

k částečnému narovnání vztahů mezi státem a NTUC, jejichž zástupci byli 

jmenováni do dozorčích řad GLC (Mauzy a Milne 2002). O náklonnost 

nízkopříjmových skupin usilovala PAP – využívajíc bohatých státních zdrojů –  

také řadou sociálních opatření jako například jednorázových šeků, daňových úlev 

atp. (Jesudason 1999).  

Když v roce 1990, kdy se úřadu ministerského předsedy ujal Goh Chok 

Tong, došlo k završení generační obměny politické elity (ačkoliv Lee z pozice tzv. 

staršího ministra dál konzultoval vládní kroky), usiloval čerstvý premiér o 

potvrzení nového politického stylu. Ve svém rozsáhlém programu New Lap, který 

vyšel ve značném nákladu a byl masivně distribuován i v zahraničí, se 

k otevřenému stylu otevřeně přihlásil:  

„Pochodeň byla předána z jedné generace běžců na druhou. Závod však 

pokračuje. Využiji kolektivního talentu svých kolegů a společných sil všech 

občanů, aby singapurský tým zůstal včele.(…) Proto vyzývám všechny své 

spoluobčany, aby se ke mně připojili, abychom příští kolo běželi společně“  (Goh 

1991: 3). 

                                                 
15 Díky štědře dotované státní bytové politice realizované agenturou Housing Development Board 
(HDB) mělo v roce 1990 asi 90 % domácností bytové prostory ve svém vlastnictví. Vlastnictví šlo 
zároveň rovnoměrně mezi jednotlivými etniky a příjmovými skupinami, čímž se i u 
nízkopříjmových skupin vytvořil pocit, že žijí středostavovským životem (Jesudason  1999: 152). 
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V předčasných volbách 1991 jeho vize „laskavějšího a jemnějšího“ 

Singapuru na první pohled nepřesvědčila. PAP se nepodařilo zastavit pokles 

trvající již od roku 1981, když obdržela pouze 61 % hlasů. Přestože Goh v první 

reakci vyjádřil zklamání a pochyby nad nastoleným trendem, stranická analýza 

ukázala, že za propadem stojí odcizení čínsky hovořících voličů z nízkopříjmové 

skupiny od anglicky hovořících kandidátů – pocit, že je čínská část populace 

anglicky hovořícími technokraty přehlížena (Haas 1999a). Vláda na toto zjištění 

reagovala například ustanovením Chinese Development Assistance Council pro 

pomoc ohroženým chudobou z řad čínské komunity (Jesudason 1999: 144). Změn 

doznaly i stranické rekrutační mechanismy, v rámci níž začali být preferováni 

kandidáti hovořící čínsky, popř. dialekty, a představitelé strany byli vládou 

vyzváni ke studiu mandarínštiny a k jejímu častějšímu používání – spolu 

s angličtinou – v rámci politické komunikace (Mauzy a Milne 2002).  

Premiérova pozice byla do značné míry otřesena, proto se rozhodl vyvolat 

doplňovací volby ve vlastním obvodě (Marine Parade), kde se v roce 1992 utkal 

se zástupci třech opozičních stran. Jednoznačného vítězství (72,9 %) Gohovu 

sebedůvěru a pozici ve straně upevnilo a následně vyslovil svůj záměr vést PAP 

alespoň ve dvou dalších obecných volbách (Rodan 1993). V těch potom PAP 

zastavila úbytek voličské podpory a naopak významně posílila, když v roce 1997 

dobyla 65 % a v roce 2001dokonce 75,3 %.  

Bylo by chybou domnívat se, že větší inkluzivita, kterou nová generace 

lídrů vštípila režimu, byla spojena s jeho liberalizací, či dokonce s fundamentální 

změnou. Praxe manipulace (nejen volební) a represe pokračovala. Například 

v roce 1987 bylo na základě ISA zatčeno v rámci „marxistického spiknutí“ 

několik aktivistů z katolických organizací (Haas 1999a). Zesílily právní útoky na 

zahraniční tisk a defamační žaloby s devastujícími finančními dopady na žalované 

se staly během Gohovy vlády normou (Rodan 2009) – vláda zákona byla (alespoň 

v politické aréně) nahrazena vládou zákonem (Seow 1999).  

Taktika kontroly a represe, jak jsme se pokusili ukázat, ale neposkytuje 

celistvý obraz. V rozporu s  konvečním názorem, podle kterého jsou 

institucionální elity v nedemokratických režimech statičtí a defenzivní aktéři, 

režim PAP nereagoval na společenské změny pouhou represí a manipulací, ale 

rozšířením konzultativních a kooptačních kanálů a řadou politických (policy) 



84 
 

ústupků – inkluzivním stylem, který byl neoddělitelně spojen s obměnou 

nejvyššího politického vedení PAP.   

2.2.4 Malajsie (r. 2008- ) 
 

Když v roce 2003 Mahathir oznámil svůj záměr opustit po 22 letech křeslo 

ministerského předsedy a předsedy UMNO, vybral za svého nástupce Abdullaha 

Badawiho. Bylo zřejmé, že dosavadní politika BN a UMNO musí projít obměnou, 

neboť Mahathirův exkluzivní autoritativní styl, jeho neschopnost vypořádat se 

s korupcí, klientelismem a zabránit postupující islamizaci země stejně jako 

pronásledování Anwara Ibrahima, který se postavil do čela opozice, se podstatně 

podepsaly na nepřesvědčivém vítězství BN ve volbách 1999 (Weiss 2005). 

Badawi, kterého předcházela pověst „pana Čistého“ a umírněného muslima, 

přislíbil reformovat vládu a stranu a pod heslem „bersama saya, bukan untuk 

saya” (pracujte se mnou, nikoliv pro mne) oznámil svůj záměr vést více inkluzivní 

a konzultativní politiku (Pandian 2006). Abdullah si tak brzy získal značnou 

popularitu16 a v předčasných volbách (2004) ji dokázal přetavit v nejlepší 

výsledek, kterého BN od roku 1974 dosáhla. Zisk 63,8 % znamenal nárůst o 8 pc. 

bodů od voleb 1999 a zisk 198 křesel ze 219. BN přitom podstatně posílila nejen 

mezi malajským voličstvem, ale úspěch menšinových stran MIC, MCA a Gerakan 

ukázal i na pevnou podporu z řad Číňanů a Indů (Liow 2005). Vítězství, jak 

později prohlásil bývalý ministr financí v Mahathirově vládě Daim Zainuddin, 

bylo ale svým způsobem prokletím, jelikož dalo v řadách UMNO vzniknout 

uspokojení a aroganci (Malaysia Today 2012). 

Když se v sobotu v podvečer 8. března 2008 uzavřely volební síně a 

završila se tak 13denní kampaň předčasných voleb, málokdo čekal něco jiného, 

než že BN obdrží povinnou 2/3 většinu – jediné měřítko úspěchu. První výsledky 

však vnesly do řad vládní koalice šok. Badawi pod tlakem novinářů před 

rozedněním vystoupil s prohlášením: „Prohráli jsme, prohráli jsme“ (The 

Economist 2008). 

BN skutečně v poloostrovní části Malajsie prohrála, nicméně před 

celkovou porážkou ji zachránily koaliční bašty Sarawak a Sabah. Přestože se 

                                                 
16  Na konci roku 2003 dosáhl v průzkumu oblíbenosti (tzv. approval rating)  91 % (Gatsiounis 
2008) 
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očekávalo, že PAS obhájí své pozice v Kelantanu, ztráta kontroly nad státy 

Kedah, Perak, Penang a Selangor (do té doby bašty BN) znamenala katastrofální 

selhání. Úspěch koalice DAP, PR a PAS zformované Anwarem Ibrahimem17 byl 

vskutku nečekaný a zanechal BN pouze s 50, 27 % hlasy či se 140 mandáty z 222.  

Na titulní straně nedělního vydání provládního deníku The Star bylo vše 

shrnuto ve dvou slovech, která se brzy stala pevnou součástí veřejného diskursu: 

„Politická tsunami“ (Sunday Star 2008: 1). Nečekanost a rozměr volebního 

propadu vládních stran vedlo přirozeně ke srovnání s volbami 1969. Jako tehdy, i 

po volbách 2008 bylo zřejmé, že dosavadní politická formule musí být změněna.  

První analýzy výsledků odhalily, že pokles podpory BN nastal u všech 

hlavních etnik, přičemž nejvýraznější byl u ne-Malajců. Hlasy indické komunity 

pro BN klesly o 35 %, čínské o 30 %, zatímco u Malajců „pouze“ o 5 % (Weiss 

2008). Příčiny porážky jsou mnohovrstevnaté. Ve své analýze Singh (2009) 

zmiňuje obecné problémy vládnutí jako korupce, klientelismus či nepotismus 

rozšířený v řadách BN, s nímž se Badawi nedokázal vypořádat. Zmiňuje též 

nejednost uvnitř vládní koalice.  

MCA, stejně jako Gerakan, nejenže figurovala v řadě skandálů spojených 

se zneužitím veřejných prostředků, ale jejich volební mašinérie byla negativně 

ovlivněna i dlouhotrvajícími vnitrostranickými boji. Podobně i v UMNO ukázala 

stranická analýza volebního neúspěchu i na podstatnou nejednost ve vlastních 

řadách (The Star 2012) – problém, který byl znatelný již ve volbách 2004 (srov. 

Liow 2005). Nominace kandidátů byla často výsledkem lokálních 

klientelistických vazeb, spíše než výrazem konsenzu místních organizací a 

reálných schopností kandidáta. Následkem toho došlo k omezení přirozeného 

omlazovacího procesu politických elit a ke vzniku vnitrostranických svárů, když 

se část členstva odmítla podílet na podpoře oficiálního kandidáta a v některých 

případech dokonce soutěžila o hlasy pro nezávislého kandidáta. V důsledku tak 

došlo k podstatnému oslabení místní volební mašinérie, v kontextu 

jednomandátových obvodů neobyčejně důležité. 

Podstatný propad podpory u nemalajských etnik však naznačuje, že 

etnicita stále dominuje malajsijské politické scéně. Vskutku během Badawiho 

vlády – navzdory prvotním příslibům –  došlo k podstatnému narušení 

                                                 
17 Ten se však přímo do voleb zapojit nemohl, vzhledem k trvající trestu.  
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společenské smlouvy mezi UMNO jako strážkyní malajské dominace a 

nemalajskými komunitami, která představuje esenciální základ vývoje po roce 

1969 a která menšinám zaručuje – byť nerovný – prostor pro kulturní, sociální a 

hospodářský rozvoj. V období po roce 2004 však Malajsie viděla postupující 

islamizaci, pokračující marginalizaci problémů jednotlivých etnik a dokonce 

útoky na kulturní a sociální práva menšin, přiživované nesnášenlivou rétorikou 

předních politiků UMNO – například místopředsedy vlády a strany Najiba Razaka 

(Straits Times 2007).  

Palčivý problém dotýkající se tamilské menšiny představovalo například 

necitlivé řešení problému bez úředního povolení vznikajících sakrálních 

(hinduistických) svateb. V roce 2007 nařízené demolice nelegálních svatyní byly 

široce medializovány a v řadách indické menšiny vyvolaly značný odpor. Ten dal 

vzniknout početnému indickému hnutí, tzv. HINDRAF (Hindu Rights Action 

Force), na protest tomu, co vidělo jako útok na kulturní a náboženská práva 

indické menšiny (Singh 2009). Třicetitisícová demonstrace HINDRAF v Kuala 

Lumpuru však byla federálními složkami rozehnána a členové hnutí byli 

pozatýkáni na základě ISA. HINDRAF však pokračoval v aktivní spolupráci 

s opozicí a vedle náboženských a kulturních práv obrátil pozornost na dlouhodobé 

přehlížení a diskriminaci komunity ze strany federálních institucí (Fee a 

Appudurai 2011: 76-77). Neschopnost MIC moderovat konflikt pak jednoznačně 

oslabil nejen MIC, ale také BN (Singh 2009: 158).  

Jak naznačuje volební výsledek, delikátní vztahy a důvěra mezi BN a 

nemalajskými menšinami byly podobnými útoky významně narušeny.  Povolební 

analýza také naznačila neochotu podstatné části především čínské komunity 

tolerovat pokračující afirmativní akci, která vytvářela distorze v přístupu ke 

vzdělání a deformovala hospodářství země a jeho rozvoj, což jsou dvě oblasti, 

v níž jsou Číňané tradičně velmi citliví (Fee a Appudurai 2011). Vskutku, podle 

zasvěcené studie dvojice autorů Fee a Appudurai (2011) etnicita, nikoliv 

socioekonomické faktory, stále představuje dominantní princip ovlivňující 

politický vývoj v zemi. Podle autorské dvojice je současně socioekonomické 

štěpení zřetelné v rámci malajské většiny, jejíž převážná část patří do 

nízkopříjmové skupiny. Byla tak zasažena zvyšujícími se cenami komodit v druhé 

polovině roku 2007 a v první polovině roku 2008, které přinutily vládu 

z rozpočtových důvodů k omezování státních subvencí na paliva a potraviny 



87 
 

(Sivalingam 2011). Navíc klientelistické vztahy předních politiků UMNO 

s malajskou kapitalistickou třídou a její rostoucí vliv na vnitrostranický život 

patrně vedly k alternaci tradičního vnímání UMNO jako strany nízkopříjmových 

skupin (Fee a Appudurai 2011). 

Ztráta 2/3 většiny v parlamentu znamenala z pohledu UMNO a BN 

v jistém smyslu porážku. Předseda vlády a strany Abdullah se tak ocitl pod 

drtivou kritikou z řad UMNO a BN. Nejhlasitějším kritikem se přitom stal bývalý 

premiér Mahathir. Ten již 9. března svolal tiskovou konferenci, na níž se omluvil 

za jmenování Abdullaha svým nástupcem, kterého obvinil z korupce, nepotismu a 

arogance, a vyzval premiéra k odstoupení (International Herald Tribune 2008). 

Badawi sice projevil zájem pokračovat jako ministerský předseda, ale stupňujícím 

se tlakům na jeho odstoupení to nezabránilo. V pořadu BBC Hardtalk (18.4. 2008) 

Mahathir prohlásil na adresu premiéra: „Jsem lékař, jakmile vidím nohu 

zasaženou snědí, uříznu ji.“ K Mahathirově kritice se postupně přidali i členové 

Abdalluhova kabinetu jako  ministr zahraničních věcí Rais Yatim nebo ministr 

obchodu Muhyiddin Yassin.  Premiérova neochota opustit vládní křeslo navíc 

začala ohrožovat jednotu BN, když Sabah Progessive Party nejprve vyzvala 

Badawiho k odstoupení, a poté na protest z koalice odešla (Singh 2009). Badawi 

enormnímu tlaku nakonec ustoupil a přislíbil, že v březnu následujícího roku 

odstoupí a uvolní cestu dosavadnímu místopředsedovi vlády Najibovi 

k nejmocnějšímu politickému postu v zemi.  

Přechodná doba však byla poznamenána vládní krizí a vnitrostranickými 

boji v UMNO o další směřování strany a narůstajícím sebevědomím opozice. Ta, 

posílena historickým úspěchem ústy svého vůdce Anwara Ibrahima,  který drtivě 

zvítězil v doplňovacích volbách 14. dubna 2008, pohrozila BN, že získá z řad 

vládních poslanců dostatečný počet na to, aby sestavila federální vládu. Krizí 

zmítaná BN reagovala na rozjitřenou situaci v zemi arbitrárními restrikcemi a 

represí. Vláda varovala deníky The Sun a Sin Chew Daily před šířením 

náboženské a etnické nesnášenlivosti a pohrozila jejich uzavřením, kterému se 

nevyhnuly tiskoviny opozičních stran Suara Keadilan a Harakah, kterým vláda 

pozastavila činnost na 3 měsíce (The Telegraph 2009). Nervozita v řadách 

vládních elit se projevila i v zesílených útocích na opoziční představitele. Na 

základě ISA došlo k zatčení bloggera Raja Petry, opoziční poslankyně Teresy Koh 

či reportéra Sin Chew Daily. Došlo také k obnovení procesu s Anwarem 
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Ibrahimem, který byl svým asistentem v červnu 2008 nařčen ze znásilnění. 

Následné policejní vyšetřování a soudní jednání, z něhož unikaly delikátní 

informace o sexuálním poměru obou mužů, jednoznačně sloužily k diskreditaci 

opozičního předáka. Ostatně, v diplomatických kruzích převládalo hodnocení, že 

„existují důkazy, že spolupracovník, který jej obvinil, se několik dní před tím 

setkal s místopředsedou vlády Najibem“ (1214/2008 Kuala Lumpur). Jak 

informovali čeští diplomaté pražské ústředí, zintenzivnění politické kontroly a 

útoků na opozici vyvolaly v zemi rozšířené obavy před návratem k Mahathirově 

stylu (2142/2008 Kuala Lumpur).  

Badawiho nástupce Tun Najib Razak se zdál tyto obavy potvrzovat. Syn 

druhého malajsijského premiéra a architekta BN a NEP patřil mezi mladší 

generaci stranických lídrů, přičemž se profiloval spíše jako zastánce další 

islamizace země a pokračující malajské dominance, tzv. ketuanan Melayu. Navíc 

jako ministr a místopředseda Badawiho vlády byl spojován s některými 

pochybnými armádními zakázkami a vraždou mongolské modelky, se kterou měl 

prý poměr (Singh 2010). Přesto bez protikandidáta zvítězil ve stranických volbách 

a stal se předsedou UMNO, BN a vlády s jednoznačným úkolem – dobýt zpět 2/3 

většinu pro BN.  

Avšak spíše než o návratu k mahathirismu byl Najib přesvědčen o nutnosti 

proměny dosavadního stylu vládnutí. Jak připomenul při mnoha příležitostech: 

„Jestliže nebudeme mít odvahu a vizi ke změně, lidé změní nás” (Najib cit. Sabah 

Times 2008). Během následujících tří let podnikla jeho vláda řadu reformních 

iniciativ, kterými sledovala upevnění pozic BN u malajských voličů (tzv. Malay 

heartland), a zároveň vyvinul značné úsilí revitalizovat samotnou BN a získat pro 

ni zpět původní podporu u nemalajského obyvatelstva. První krok nového 

premiéra dal najevo úmysl vládnout s „lehčí rukou“ než jeho předchůdci. Bylo 

propuštěno 13 aktivistů vězněných podle ISA a zrušen zákaz dvou opozičních 

tiskovin. Zároveň však dal zřetelně najevo, že vládní postoj vůči politické opozici 

zůstane i nadále nesmiřitelný, a to když dva měsíce před svým jmenováním do 

funkce vyvolal ve státě Perak ústavní krizi poté, co získal tři opoziční poslance 

pro BN, a v jejímž důsledku obnovila BN svou kontrolu nad státem. 

Aby obnovil důvěru ne-Malajců v BN, snažil se Najib vytvořit obraz své 

vlády jako umírněné a inkluzívní, hledající udržitelný modus vivendi mezi 

jednotlivými etniky. Došlo tak k podstatnému utlumení nesnášenlivé rétoriky 
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inspirované ketuanan Melayu a premiér se začal pravidelně účastnit významných 

kulturních událostí jednotlivých menšin. Například v roce 2009 navštívil jako 

první ministerský předseda čínskou školu (Chin 2010), v roce 2011 byl hostem 

mnoha akcí souvisejících s oslavy hinduistické svátku Diwali nebo se v roce 2012 

zúčastnil v převážně čínském státě Penang oslav nového čínského roku, a to 

v rámci akce, jejímž heslem bylo „Najib za umírněnost“ (New Straits Times 

2012a). Časté návštěvy podobných akcí jsou zároveň obvykle spojeny i 

s předáním štědré finanční pomoci na konkrétní účely spjaté s rozvojem 

kulturního a náboženského života komunit. Vedle toho Najibova vláda 

demonstrovala ochotu řešit řadu problémů jednotlivých etnik. 

 Například v roce 2010 vznikla zvláštní pracovní skupina (tzv. Special 

Implementation Task Force) s úkolem řešit problém bezdomovectví 

(statelessness), který se dotýká asi 80 tisíc malajsijských Indů obývajících rurální 

oblasti. Značná část této komunity nevěnovala pozornost nutnosti získat občanské 

průkazy (ID cards) či rodné listy nebo je za drobný peníz prodávala překupníkům. 

Bez těchto dokumentů se však malajsijští Indové dostávají prakticky na úroveň 

apatridů. Potýkají se tak s totožnými problémy jako uprchlíci či ilegální migranti, 

kam spadá např. omezený či žádný přístup ke vzdělávacím, zdravotnickým či 

sociálním službám atp.18 Ústupek čínské komunitě zase znamenala změna zákona, 

který v minulosti dovoloval příslušnému ministrovi direktivně změnit status 

čínské školy na státní, čímž de facto došlo k jejímu zániku (New Sunday Times 

2012: 3). 

Nový styl a obsah politické komunikace s menšinami byl dále umocněn 

představením konceptu „1Malaysia. People First. Performance Now.“, který vláda 

připravila ve spolupráci s renomovanou PR agenturou APCO.  Koncept 

1Malaysia nebyl nikdy důkladně rozpracován (např. do ideologie) a zůstává spíše 

komunikačním nástrojem zdůrazňujícím potřebnost harmonie a respektu mezi 

etniky, které má spojovat malajsijská identita (Abdullah a Salman 2012). Najib, 

který se stal hlavním propagátorem 1Malaysia, opakovaně vyzval Malajsijce, 

„aby strhli zdi, které každého oddělují, a společně ukázali světu, že je Malajsie 

jako multietnická a multináboženská země jednotná“ (Najib cit. New Straits 

Times 2011a: 2). Inovativní zahraničněpolitickou iniciativu určenou však i pro 

                                                 
18 Siva Subramaniam, United Nations Human Rights Day Seminar 2011, Kuala Lumpur, Malajsie, 
8.12. 2011 
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domácí auditorium představuje Globální hnutí umírněných (Global Movement of 

Moderates), v rámci něhož Najib absolvoval řadu přednášek, v nichž vyzýval, že 

je „čas sjednotit umírněné tohoto světa, všech náboženství a ideologií, aby se 

sjednotili a postavili se za to, co je správné, a požadovali to, co je spravedlivé“ 

(Najib 2011: 4). Přednáškové tour pak vyvrcholilo v lednu 2012, kdy v Kuala 

Lumpuru proběhla mezinárodní konference, na níž Najib oznámil mimo jiné 

založení Institutu Wasatiyyah (v překladu umírněnost či rovnováha) v rámci 

Úřadu ministerského předsedy. Tato instituce by měla podle jeho slov sloužit k 

šíření umírněnosti a rovnováhy ve všech aspektech – jako demokracie, 

náboženství, lidská práva, vzdělání, lidská důstojnost a sociální spravedlnost.19 

Inkluzivní, jednotící kampaň a Najibova smířlivá rétorika způsobila, že se 

1Malaysia, ale i on osobně, stala relativně populární především mezi Číňany a 

Indy, ale i mladší generací Malajců, kteří se od BN z části odvrátili i díky 

pokračující rasové diskriminaci (Chin 2010). 

Změnu formy a obsahu komunikace Najib dále podpořil řadou sociálních, 

ekonomických a politických reforem. Necelý rok po svém zvolení do funkce 

představil hned několik reformních plánů. Za účelem zvýšení efektivity a kvality 

veřejných služeb vznikla v rámci tzv. Government Transformation Plan řídící a 

plánovací jednotka PEMADU, jejímž šéfem se stal renomovaný technokrat Idris 

Jala, a která jednotlivým ministerstvům a ministrům každoročně stanovuje 

konkrétní cíle spadajících do šesti kategorií: boj s kriminalitou a korupcí, 

zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání, zvyšování životní úrovně 

nízkopříjmových domácností, budování infrastruktury v rurálních oblastech a 

podpora městské hromadné dopravy (Ong 2011). Podle Světové banky došlo díky 

GTP v roce 2011 k podstatnému pokroku v rozvoji venkova a v boji s obecnou 

kriminalitou, avšak podstatně zaostává boj s korupcí (World Bank 2012), což 

potvrdil i další propad země v indexu vnímání korupce Transparency International 

(Borneo Post 2012). 

Patrně nejambicióznějšími reformami jsou Ekonomický transformační 

plán (ETP) a Nový ekonomický model (NEP). Úkolem ETP je do roku 2020 

vytvořit z Malajsie vysokopříjmovou ekonomiku, a to prostřednictvím liberalizace 

ekonomiky a výrazné podpory společných domácích investic soukromého a 

                                                 
19 Mezinárodní konference Globálního hnutí umírněných, Kuala Lumpur, Malajsie, 17.-19.1. 
2012. 
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veřejného kapitálu. 10letý ETP počítá s proinvestováním zhruba 444 miliard USD 

v cílených průmyslových sektorech a s vytvořením zhruba 3,3 milionu pracovních 

míst. Přestože zavádění některých reforem spojených s ETP, jako například 

redukce státních subvencí na potraviny a paliva či liberalizace služeb, je pomalé 

(World Bank 2012), investiční aktivita pravidelně překračuje vládní plány a 

podstatně se podepsala na růstu HDP per capita z 6,700 USD v roce 2010 na 

9,700 USD o dva roky později (Bloomberg 2012). 

Představením NEM Najib sledoval reformu přetrvávajícího systému 

afirmativní akce (NEP), značně nepopulárního mezi ne-Malajci. Ten sice 

podstatně zvýšil participaci Malajců v hospodářství a snížil chudobu, zároveň 

však vedl k nerovnostem v přístupu ke státní pomoci a neefektivitě 

v hospodářství. NEM proto usiloval o přeměnu dosavadního systému založeného 

na rasové diskriminaci v systém založený na asistenci všem potřebným. V praxi 

tak mělo dojít k rozšíření asistence na 40 % nejchudších domácností nehledě na 

to, z jakého etnika pocházeli. Avšak vzhledem k tomu, že 72 % z této skupiny 

tvoří bumiputrové, nehrozilo, že reforma NEP vyvolala u většinové populace 

nevoli. NEM také počítal s odstraněním povinnosti 30% vlastnictví korporátního 

kapitálu v rukou bumiputrů a celkově rozšířením meritokratického principu 

v hospodářství (O´Shannassy 2010).  

Je zřejmé, že GST, ale především ETP a NEM představovali Najibův 

pokus alespoň částečně narovnat vztahy mezi jednotlivými etniky a získat zpět 

nemalajské voliče, které BN ztratila v roce 2008. Podstatný moment spočívá 

v tom, že Najib často ve svých projevech spojuje pokračování inkluzivního stylu a 

reforem s podporou své vlády. Například v roce 2012 při příležitosti oslav svátku 

Thaipussam oblečen v kurtě nejprve oznámil štědrý grant pro indické kulturní 

centrum a v následném projevu k několika statisícům hinduistických poutníků 

řekl: „Když mi pomůžete, já pomohu Vám. Vy my věříte, já věřím Vám. (…)“ 

(Free Malaysia Today 2012). O několik měsíců dříve zase neobvykle otevřeně 

uznal kvality a úspěchy čínské komunity, především její podnikavost, a její přínos 

pro celou zemi. Zopakoval vládní iniciativy směřující k řešení některých 

specificky čínských problémů a potvrdil odhodlání své vlády v nastoupeném 

trendu pokračovat, pakliže „od vás obdrží mandát, aby učinila z Malajsie skvělý 

národ“ (New Sunday Times 2012: 1) 
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Je však třeba upozornit, že Najibova politika nesměřovala ke zvrácení 

dosavadní společenské smlouvy, tedy k opuštění principu malajské dominace 

zakotvené i v ústavě. Spíše sledovala její částečnou revizi v některých oblastech a 

obnovení důvěry ne-Malajců v ní. Aby zároveň upevnil pozici UMNO v rámci 

malajského voličstva, věnovala jeho vláda značnou pozornost nízkopříjmovým 

skupinám. Například rozpočet pro rok 2012 počítal se zrušením školného ve všech 

státních základních a středních školách a naopak s plošným rozdělením štědrých 

příspěvků na knihy a další náklady spojené se vzděláváním. Zároveň přiznal 

domácnostem s příjmem menším než 3000 RM (zhruba 79,5 % domácností) 

jednorázovou dávku ve výši 500 RM. Podle posledních vyjádření premiéra však 

bude vyplácena každý rok (Sin Chew Daily 2012). Příspěvek ve stejné výši 

obdrželi i penzisté. Státním zaměstnancům Najibův rozpočet přinesl zvýšení platů 

a úředníkům v nižších platových třídách bonus ve výši půlměsíčního platu. 

Rozpočet počítá i s úpisem akcií zemědělského programu FELDA, který by 

z něho vytvořil patrně největšího veřejně obchodovaného producenta palmového 

oleje na světě, což de facto znamená, že by se z převážně malajských osadníků 

zapojených do  FELDA (zhruba 130 tisíc) stali přes noc příslušníci střední vrstvy 

(New Straits Times 2011b: 2-3). V předvečer 1. máje potom Najib oznámil 

zavedení institutu minimální mzdy – opatření populární u nízkopříjmových skupin 

(méně než 1000 RM měsíčně, kteří představují asi 75 % pracujících) (Malaysia 

Insider 2012b). 

Najib také vyvíjel snahy posílit organizační struktury vládní Barisan 

Nasional. Ve svých projevech zdůrazňoval nutnost přizpůsobit se měnícímu se 

prostředí: „Prosím, buďte pokorní. Neexistuje jistota, že budeme vládnout 

provždy. Čelíme nové politické realitě“ (New Straits Times 2011d: 4). Najibova 

snaha směřovala především dvěma směry.  

Především Najib zároveň usiloval o obměnu politických elit koaličních 

stran, které výrazně neuspěly ve volbách 2008. Na premiérův nátlak opustil po 31 

letech předsednický post MIC Samy Vellu (Ong 2011). V roce 2010 Najib přivítal 

změny ve vedení MCA, kdy ve stranických volbách zvítězil Chua Soi Lek, a 

vyzval k regeneraci „letargické a demotivované“ stranické volební mašinérie 

(Brunei Times 2010). Vnitrostranické tlaky zároveň vedly k rozhodnutí předsedy 

strany Gerakan Koh Tsu Koon „obětovat se“ a v příštích volbách nekandidovat 

(The Star 2011a: 29). Rozhodnutí bylo Najibem jistě přivítáno, vzhledem k tomu, 
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že Kohův Gerakan zaznamenal v roce 2008 katastrofální ztráty a přišel o tradiční 

kontrolu nad státem Penang (po 39 letech ve prospěch DAP). Premiér zároveň 

otevřeně tlačí na obměnu politického vedení BN v Sarawaku. Předseda největší 

místní strany Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) a předseda státní vlády Taib 

Mahmud vládne státu již od roku 1981, přičemž jeho klesající podpora především 

mezi Číňany ohrožuje dosud neotřesitelné postavení BN (Ong 2011). Situaci 

v dubnu 2011, kdy proběhly volby do místního parlamentu, musel během své tour 

po Sarawaku zachraňovat sám Najib, který sliboval, že Taib po volbách brzy 

odstoupí. BN sice ve volbách obhájila 2/3 většinu, ale ztratila 8 mandátů. 

(Malaysiakini 2011). 

Premiérova snaha se neomezila jen na koaliční partnery, ale směřovala i do 

řad UMNO. Již několik měsíců po svém zvolení inicioval úpravy stranických 

stanov. Za účelem více otevřít stranu a zdemokratizovat vnitřní život a omezit 

klientelistické vlivy, byl zrušen systém kvót,20 rozšířen počet delegátů volících 

stranické vedení z 2,5 tisíce na 146 tisíc, došlo též k rozšíření počtu zástupců 

ženského křídla ve vrcholném vedení na dvě, umožnění stranickým křídlům 

samostatně přijímat členy, což má urychlit nábor nových členů, především pak 

mladší generace (The Nut Graph 2009). Najibův tlak na obrodu strany byl patrný i 

na sjezdu v roce 2011, kdy vyzval UMNO, aby se projevila jako „dynamická 

strana, která má novou krev a je za každých okolností připravena podstoupit 

obrodný proces“ (Najib cit. The Star 2011b: 4) a přislíbil generační obměnu 

stranických elit. Obavám před negativním vlivem klientelismu na výběr 

kandidátů, čelil ustavičným zdůrazňováním nutnosti vybírat kandidáty na základě 

jejich kvalit a reálných šancí uspět – v tomto smyslu se anglické dvojsloví 

„winnable candidate“  stalo jako „calon winnable“ pevnou součástí i malajského 

diskursu.  

Vedle nutnosti obměny politických elit Najib horoval za potlačení 

frakcionalismu a vnitrostranických půtek v koaličních stranách stejně jako 

v UMNO samotné. V bezprecedentním slibu, který recitoval na stranickém sjezdu 

2011 místopředseda vlády a strany Muhyiddin Yassin, slíbili delegáti Najibovi 

zachování jednoty a konečný hlas při výběru kandidátů (The Star 2011b: 3). Zdá 

                                                 
20 Systém nominačních kvót, který byl zaveden v roce 1996, požaduje po kandidátech na post 
předsedy strany získání alespoň 30 % nominací nebo alespoň 58 nominací (ze všech 191 
stranických divizí), kandidáti na místopředsedu 20 % či 38 nominací.  
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se však, že nejednosT – především na úrovni jednotlivých divizí – zůstává 

podstatným problémem UMNO. Najib tak hledal pomoc u Mahathira, jehož 

obliba u populace a straníků od roku 2003 neobyčejně vzrostla a který se nabídl k 

řešení vnitrostranických problémů UMNO (New Straits Times 2011c).  

Premiér zároveň apeloval na členy BN, aby přijali za své moderní nástroje 

politické komunikace (které efektivně využila opozice v roce 2008), neboť jak 

prohlásil: „se starými zbraněmi nelze vybojovat moderní válku“ (Najib cit. The 

Star 2011b: 2). Najib Razak šel v tomto smyslu daleko nejdál. Patrně inspirován 

úzkou spolupráci s PR specialisty z APCO a nutností oslovit mladší generaci se 

prostřednictvím intenzivního využívání možností sociálních sítí snaží o přiblížení 

své osoby jako moderního a otevřeného politika, který neztratil kontakt se 

společenskou realitou. Prostřednictvím služeb jako Facebook či Twitter 

intenzivně komunikuje v malajštině, angličtině a nově i v čínštině se svým 

početnými fanoušky. Kontakty s virtuálními přáteli pak premiér uceluje 

prostřednictvím pravidelných čajových dýchánků, účastí na koncertech, či 

pozváním do své oficiální rezidence ke sledování zápasu v Malajsii neobyčejně 

oblíbeného klubu Manchester United. Vskutku, míru, v které malajsijský premiér 

využívá možnosti moderních komunikačních nástrojů, by mu mohl závidět 

leckterý demokratický politik.   

  Během roku 2009 proběhlo hned 9 doplňovacích voleb do 

federálního či státních parlamentů, které představují vítaný prostředek vládních 

stran ke zjištění aktuální společenské nálady. Výsledky naznačily, že opozice 

pokračuje v útoku na Putrajayu. Všechna křesla dokázala obhájit a jedno dokonce 

získat na úkor BN. Zatímco té se podařilo obhájit pouze jedno křeslo. Avšak 

s tím, jak na začátku roku 2010 Najib oznámil své reformní záměry, začalo být 

více a více zřejmé, že BN našla opět pevnou půdu pod nohama. V roce 2010, kdy 

proběhly čtyři doplňovací volby, už dokázala s pohodlnou většinou dvě křesla 

získat na úkor opozice, jedno obhájila s téměř dvojnásobnou většinou a jedno jen 

těsně ztratila ve prospěch DAP (Ong 2011). Vyložený optimismus pak do řad BN 

vrátila první polovina roku 2011. Kandidáti UMNO dokázali ve všech třech 

konaných volbách obhájit mandáty s výraznějšími většinami, než s kterými křesla 

získali v roce 2008. Ostře sledovaný byl hlavně smíšený obvod Tenang (48, 9% 

Malajců, 38, 3 % Číňanů, 12 % Indů), který mohl naznačit provládní nálady v 

řadách ne-Malajců. Když zde kandidát UMNO získal přes 68 % hlasů a zároveň 
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zvítězil ve 3 ze 4 převážně čínských okrscích, mohl místopředseda vlády 

Muhiydin prohlásit: „je to zlom, který ukázal, že čínské hlasy se ubírají směrem k 

Barisan Nasional” (The Economist 2011a). Navíc stranická analýza doplňovacích 

voleb v roce 2011 dala najevo i návrat mladé generace voličů k BN (The Star 

2011b: 6). Posílený Najib potom v dubnu, kdy BN dobyla 2/3 většinu v Sarawaku, 

uvažoval o vyvolání předčasných voleb. 

Cestu k volbám ale podstatně zkomplikovaly červencové události v Kuala 

Lumpuru. Občanské hnutí Bersih 2.0 (neboli Koalice za čisté a férové volby), 

sdružující řadu občanských sdružení a úzce provázané s opozicí, které požaduje 

reformu volebního systému, uspořádalo 9. července demonstraci. Ta byla však 

vládou zakázána, stejně jako Bersih, a asi 20tisícový dav byl tvrdě rozehnán 

policií –  1600 lidí bylo krátkodobě zadrženo a několik představitelů opozice bylo 

uvězněno na základě EO (The Economist 2011b). Těžkopádná reakce spojená 

s policejní brutalitou vyvolala jak doma, tak v zahraničníostrou kritiku. 

Představitelé OSN kritizovali Najibovu vládu za „ohrožení demokratické pokroku 

v zemi“. Najib, který se ocitl kvůli červencovým událostem pod značným tlakem, 

ohlásil vznik parlamentní volební komise a především odstranění ISA a EO, 

symboly arbitrární represe vůči opozici, a uvolnění regulace práva na 

shromažďování. Premiérův projev, v němž své záměry zveřejnil, byl velmi kladně 

přijat a stálý koordinátor OSN v Malajsii Kamal Malhotra ho označil za 

historický.21 Najibova  politika však zcela jistě nesleduje demokratizaci či 

liberalizaci režimu. 

V parlamentní volební komisi drželi poslanci BN většinu a její závěry – 

jakkoliv pozitivně o nich provládní tisk referoval – nepředstavují žádný reálný 

posun. ISA a další některé právní nástroje vládních represí byly skutečně v druhé 

polovině roku 2011 zrušeny, současně však byly promptně nahrazeny jinými. 

Nově přijatý Peaceful Assembly Bill, regulující svobodu shromažďování, podle 

odborných názorů opět poskytuje prostor pro svévolné a nepřiměřené restrikce ze 

strany veřejné moci.22 Podobně, opozicí obávaný ISA byl promptně nahrazen 

Security Offences Bill (SOA) a novelou Penal Code, které „ brutálně omezují 

ústavní svobody Malajsijců” (Sarwar 2012). Federální vláda navíc odmítla zrušení 

                                                 
21 Kamal Malhotra, United Nations Human Rights Day Seminar 2011, Kuala Lumpur, Malajsie, 
8.12. 2011 
22 Lim Chee Wee, United Nations Human Rights Day Seminar 2011, Kuala Lumpur, Malajsie, 
8.12. 2011 
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Sedition Act, který je podle Najiba  „stále relevantní k ochraně národní 

bezpečnosti a harmonie,“ jehož častější použití v poslední době naznačuje, že 

převezme funkci ISA (Wall Street Journal 2012). Najib tak reálně nespěje 

k liberalizaci režimu. Ohlášená reforma se nezdá být ničím jiným, než 

přejmenováním osvědčeného arzenálu politické kontroly za účelem odklonu 

mezinárodního tlaku a získáním přízně voličů. 

Vskutku, ostré útoky na opozici pokračují. Přestože byl Anwar v lednu 

2012 osvobozen, což dalo šanci Najibovi ukázat fungující demokratické principy 

v zemi, prokurátor se proti výsledku odvolal a případ tak pokračuje dál. DAP 

podobně jako PAS a PKR jsou i nadále terčem vypjaté kritiky ze strany UMNO. 

DAP například místopředseda vlády a strany Muhyiddin Yassin označil během 

stranického sjezdu 2011 za stranu čínských šovinistů, agentku christianizace a 

nepřítele Malajců, jejich práv a malajských panovníků (strana podle něho usiluje o 

republikánské zřízení), přičemž nevládní malajské strany jsou prý v jejím 

područí.I jinak spíše umírněný Najib varoval, že v případě volební porážky 

UMNO se mohou Malajci stát „žebráky ve své vlastní zemi“ (The Star 2011b: 6). 

Alternativní internetová média se v uplynulém roe stala terčem hned několika 

DOS útoků, a to ve době voleb v Sarawaku a demonstrace Bersih 2.0.23 Když na 

konci dubna 2012 svolala opozice demonstraci Bersih 3.0, které se zúčastnilo asi 

90 tisíc lidí, bylo nabídnutí jednoho z kualalumpurských stadionů pro místo 

konání jediným ústupkem federální vlády. Když opozice nabídku zamítla 

s odvoláním na nový Peaceful Assembly Bill, došlo v ulicích města k nepokojům, 

které byly podle některých vyvolány policejními agenty v řadách demonstrujících 

a které pořádková policie využila k rozehnání davu a masivnímu zatýkání (The 

Sun Daily 2012). A i přes tlak opozice vláda neustoupila od současného volebního 

systému, díky kterému v roce 2008 získala 50,4 % parlamentních křesel na 

základě pouze 18,9 % hlasů (Malaysia Insider 2012a). 

Vskutku, podobně jako PAP v 80. letech, ani UMNO po roce 2008 

nereagovala na krizi liberalizací či dokonce demokratizací režimu. Goh i Najib 

usilovali rozličnými taktikami o adaptaci politických stran na modifikované 

sociální prostředí, zatímco prostor pro opozici zůstat i nadále velmi limitovaný. 

Podle průzkumů Merdeka Center stejně jako podle zasvěcených analytiků je 

                                                 
23 Andrew Ong, United Nations Human Rights Day Seminar 2011, Kuala Lumpur, Malajsie, 8.12. 
2011 
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zřejmé, že se Najibovi podařilo získat zpět značnou část indických hlasů a upevnit 

ty malajské. Hlasy Číňanů však zůstávají nadále nejisté. Málokdo však v Malajsii 

pochybuje, že se Najibovi podařilo zastavit propad volební podpory a dokonce jej 

podstatně zvrátit.      

 

Tabulka č.6: Průzkum oblíbenosti (approval rating) premiéra Najiba Razaka 

 

Zdroj: Merdeka Center (2012), upraveno autorem 
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Závěr  

Problém  pádu, resp. přežití režimu je nejen z výzkumného hlediska 

mimořádně složitý, neboť se jedná o multikauzální sociální fenomén. Ve snaze 

tento jev uspokojivě metodologicky uchopit, autor se pokusil izolovat a pochopit 

jeden z mnoha možných procesů, které se zdají ovlivňovat tak či onak pád či 

přetrvání režimu.  

Inspirována systémovým přístupem, pojímá tato práce stabilitu režimu 

jako výraz jeho adaptability, tedy schopnosti se v čase přizpůsobovat změnám 

v prostředí. Lze předpokládat, že schopnost adaptace je ovlivněna řadou 

exogenních a endogenních komplexních procesů. Tato práce přitom obrátila 

pozornost na jeden z nich, a to na souvislost mezi institucionálním charakterem 

režimní elity a její schopností reagovat na změny v prostředí, tedy adaptabilitou 

režimu. Jak jsme se pokusili ukázat, koncept adaptability se z metodologického 

hlediska ukazuje jako neobyčejně přínosný, neboť dovoluje uspokojivě teoreticky 

integrovat nejen význam institucionálního charakteru režimní elity, ale také 

existenci více méně soutěživých voleb, typických pro skupinu zkoumaných 

režimů.  

Na předmětném vzorku čtyř nedemokratických režimů, tzv. volebních 

autoritářství autor demonstroval jejich podstatné rozdíly právě v charakteru 

režimních elit, který významně formuje vnitřní logiku a organizaci moci ve státě. 

Zatímco se zkoumané režimy v Indonésii a na Filipínách přibližovaly sultanismu, 

případy Singapuru a Malajsie představují režim s vládnoucí stranou. Tyto rozdíly 

pak byly analyzovány z perspektivy adaptability, když autor, vycházejíc 

z bohatého dosavadního výzkumu, zkoumal flexibilitu elity v rámci 

sultanistických režimů a režimů s vládnoucí stranou. Z teorie vyplývá, že vnitřní 

logika samovlády vytváří na straně režimu exkluzivní a soudržnou elitu, která je 

existenčně závislá na vládci. Jeho moc je de facto neomezena, s čímž je spojena i 

nízká míra institucionalizace. Výsledkem je pak režim, kde iniciace změny leží 

pouze v rukou sultána, což extrémně limituje flexibilitu režimu. Naopak z teorie 

vyplynulo, že vládnoucí strany jsou mimořádně flexibilní. Podobně jako 

sultanismy vytváří soudržnou elitu, ta je však více inkluzívní a obvykle se 

vyznačuje personální a programovou flexibilitou.  
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Bylo proto zajímavé pozorovat, jak tyto režimy v situacích, kdy byly 

konfrontovány s erozí režimní podpory a růstem opozice, reagovaly a jaké taktiky 

volily. 

Oba personalistické režimy se sultanistickými tendencemi čelily krizi 

velmi podobně. Primárním nástrojem zde byly represe, restrikce, udržování 

klientelistických sítí a excesivní manipulace volební soutěže. Jak Suharto, tak 

Marcos projevili jen malé pochopení pro opoziční požadavky. A to nejen ve chvíli 

jejich první manifestace, ale i tehdy, kdy se již staly reálnou hrozbou jejich moci. 

Jak jsme viděli, samovládci i v těchto chvílích projevili mimořádnou odtažitost od 

reality. Suharto se nechal jednohlasně zvolit prezidentem v mimořádně rozjitřené 

situaci, která o pár měsíců později kulminovala v masové protesty, během nichž 

dokonce odcestoval na pracovní cestu do Egypta. I Marcos, zdá se, trpěl jistou 

formou sebeklamu, když k překvapení všech a jistý si svým vítězstvím vyhlásil 

předčasné prezidentské volby. Ty se pokusil vyhrát pomocí stejného, avšak ještě 

více zbytnělého, mixu represí, restrikcí a podvodů.  

Naopak režimy s vládnoucí stranou projevily ve chvíli eroze režimní 

podpory vysokou míru flexibility. PAP i UMNO reagovaly na počáteční 

symptomy promptně. V obou případech došlo k urychlení předání moci mladší 

generaci lídrů, s čímž byly spojeny i změny ve stylu vládnutí. Čerství ministerští 

předsedové Goh a Najib usilovali primárně o kontrolu škod. Oba vedli více 

inklusivní a konzultativní politiku s ochotou řešit konkrétní problémy, které 

stranické analýzy identifikovaly jako příčiny úbytku podpory. Oba tak byli hotovi 

k programovým ústupkům či dokonce iniciaci zásadních institucionálních  

(Singapur) či socioekonomických reforem (Malajsie). Oba  také přijali kroky ke 

zpevnění volební mašinérie strany a širšímu otevření stranické organizace, aby – 

mimo jiné – zefektivnili kooptační mechanismy. V druhém sledu však oba 

ministerští předsedové pokračovali v pevné kontrole politické opozice. Sada 

represí, restrikcí a manipulace volební soutěže byla pouze částečně upravena a její 

aplikace zůstává i nadále jedním z pilířů obou režimů. Goh i Najib tedy svými 

kroky nesledovali liberalizaci režimu, nýbrž výhradně depolitizaci společenských 

problémů, které vedly ke zvýšené podpoře opozice.  

Rozdíly v reakci na krizi jsou mimořádně zajímavé. Užijeme-li slovník 

systémové teorie, personalistické režimy téměř výhradně reagovaly snahou o 

změnu prostředí, nad nímž se tyčily. Usilovaly o potlačení opozice pomocí represí 
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a restrikcí či rozšířením klientelistických sítí a zároveň demonstrovaly 

neschopnost či neochotu k vlastní proměně. A tak zatímco Suharto a Marcos 

reagovaly na změnu netečně, BN a PAP vedle pokračujících represí projevily 

schopnost iniciovat personální, programové a institucionální změny. Režimy 

v Malajsii a Singapuru tak reagovaly nejen snahou změnit prostředí, ale také sebe 

samotné.  

Ústřední hypotéza práce (tj. mezi volebními autoritářskými režimy existují  

konkrétní a podstatné institucionální rozdíly, které ovlivňují schopnost režimu 

reagovat na změny v prostředí) se tímto závěrem, zdá být potvrzena. Skutečně se 

zdá, že institucionální charakter režimní elity podstatně ovlivňuje způsob, jakým 

tyto režimy reagují na změny v prostředí.  

V rozporu s konvenčním názorem objevujícím se v rámci nového 

institucionalismu, nejsou volby samy o sobě zárukou delšího přetrvání režimu. Jak 

jsme ukázali, volby se zdají plnit režim udržující funkci tehdy, je-li režimní elita 

dostatečně flexibilní nenahraditelné informace plynoucí z volebního klání přetavit 

v konkrétní reakci. V Indonésii ani na Filipínách nedemokratické režimy tuto 

schopnost postrádaly, volby tak nevedly k iniciaci režimní reakce. To nás vede i 

potvrzení druhé hypotézy práce (tj. institucionální rozdíly podstatněji ovlivňují 

přežití režimu, než samotná existence nedemokratických voleb). 

Naše výsledky se rovněž zdají potvrzovat i známý politicko-vědní 

aforismus – jaký režim, taková opozice (Weiss 2005). Suharto a Marcos, 

spoléhaje na defenzivní taktiku represí a manipulací, ignorovaly společenské 

problémy a nálady stojící za růstem protirežimního sentimentu. Jak teorie 

předpokládá, taková konstelace vytvořila podmínky pro masové protesty, které 

přivedly oba předmětné režimy k jejich konci. Naopak Barisan Nasional a 

People’s Action Party, které dlouhodobě demonstrují podstatnou míru flexibility a 

citlivosti na volební výsledky, jsou schopny opozici relativně účinně zadržovat. 

Závěry rovněž naznačují, že postavení kvality volební soutěže  do centra 

analýzy nedemokratických režimů a jejich typologie vede k tomu, že se pod 

jedním konceptem setkávají režimy od sebe svou logikou a organizací moci 

diametrálně odlišné. Užitečnost takové typologie je tedy přinejmenším sporná.  

Předkládaná práce se pokusila obrátit pozornost na výzkum politických 

změn v rámci nedemokratických režimů. Jako mimořádně užitečný se zdá být 

především systémový přístup. Dosavadní studium se pod vlivem tranzitologické 
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literatury zabývalo převážně procesy úzce spjaté s demokratizací, v rámci kterých 

byli představitelé režimu často implicitně či explicitně považováni za statické a 

defenzivní aktéry. Systémový přístup, konkrétně koncept adaptability, však 

pojímá režimní elity jako sebezáchovné aktéry volící různé strategie a taktiky 

v rámci snahy o udržení svého panství. Před námi tak leží úkol lépe pochopit tento 

proces a faktory, které ho ovlivňují. K tomu chtěla přispět i tato diplomová práce. 

Zdá se, že takové znalosti by vhodně doplnily dva současné dominantní 

tranzitologické proudy, a to strukturální a kontingenční. Teorie modernizace, 

hlavní představitelka strukturálního přístupu, de facto popisuje jednosměrný vliv 

prostředí na systém, zatímco kontingenční teorie, jak ji postulovali např. 

O´Donnell a Schmitter (1986), upírá svou pozornost téměř výhradně na 

vnitrosystémové procesy. Systémový přístup – vzhledem k tomu, že předpokládá 

vztah mezi sebeorganizujícím se politickým systémem a jeho proměnlivým 

okolím – představuje slibný metodologický a teoretický nástroj, který zmíněné 

proudy může usmířit, doplnit a významně tak posunout naše znalosti 

nedemokratických režimů.  
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Resumé 

 
Inspirována systémovým přístupem pojímá tato práce stabilitu režimu jako 

výraz jeho adaptability, tedy schopnosti se v čase přizpůsobovat změnám 

v prostředí. Na pozadí interpretace pádu a přetrvání čtyř případů tzv. volebního 

autoritářství, obrátila tato práce pozornost na souvislost mezi institucionálním 

charakterem režimní elity a její schopností reagovat na změny v prostředí. 

Ukázalo se, že oba personalistické režimy se sultanistickými tendencemi, 

tedy Indonésie (1966-1998) a Filipíny (1972-1986), čelily krizi velmi podobně. 

Primárním nástrojem zde byly represe, restrikce, udržování klientelistických sítí a 

excesivní manipulace volební soutěže. Jak Suharto, tak Marcos projevili jen 

malou ochotu řešit problémy stojícími za zvedajícím se protirežimním 

sentimentem.  

Naopak režimy s vládnoucí stranou, tedy Malajsie a Singapur, projevily ve 

chvíli krize režimní podpory vysokou míru flexibility. PAP i UMNO reagovaly na 

počáteční symptomy promptně. V obou případech došlo k urychlení předání moci 

mladší generaci lídrů, s čímž byly spojeny i změny ve stylu vládnutí. Strany též 

usilovaly o depolitizaci problémů, které stranické analýzy identifikovaly jako 

příčiny úbytku podpory, a obě byly hotovy k programovým ústupkům a zahájení 

zásadních institucionálních  (Singapur) či socioekonomických reforem (Malajsie). 

Ukázalo se, že personalistické režimy reagovaly na momenty krize spíše 

snahou o změnu či potlačení prostředí, zatímco režimy s vládnoucí stranou 

projevily vedle toho i podstatnou míru programové a personální flexibility, což 

přispělo k adaptabilitě těchto režimů.  
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Summary 

 
Building on the systems approach, the thesis conceives regime stability as 

an expression of its adaptability, that is its ability to adapt to ever-changing 

environment. While analyzing fall and survival of four electoral autocracies, the 

thesis sought to understand and explain the relation between the character of 

regime elite and its ability to cope with changes in the environment.  

It has been argued, that personalistic regimes, Indonesia (1966-1998) and 

Philippines (1972-1986) tended to adapt to change predominately with the use of 

repression, restrictions and clientelistic networks. Thus, they exhibited only 

limited degree of flexibility.  

Whereas regimes with the ruling party, Malaysia and Singapore, 

demonstrated a substantial flexibility at the time of crisis. PAP as well as UMNO 

reacted promptly. The crisis did speed up leadership transitions and led to changes 

in the political style of the regime elites in favor of more inclusive and 

consultative politics. Moreover, the both parties showed readiness to policy 

concessions as well as to institutional (Singapore) or socioeconomic reforms 

(Malaysia). 

Thus, while personalistic regimes sought to control and repress the 

changes in their environment, regimes with ruling party exhibited not only 

continuing willingness to control political arena with repressive apparatus, but 

also the willingness to change themselves, its politics and polices, which arguably 

positively informed their adaptability and survival.  
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 
Mezi v současnosti intenzivně diskutovaná témata v oblasti výzkumu 

nedemokratických systémů patří tzv. otevřené autoritativní režimy (open 
authoritarianism), někdy též označované jako kompetitivní (Levitsky a Way), či 
volební (Schedler). Tedy takové systémy, v rámci nichž je povolena volební 
soutěž do centrálních exekutivních, či legislativních orgánů.  

Tím, že je opozici režimem poskytnut prostor pro vedení politické kampaně a 
případnou účast v centrálních státních orgánech, je v těchto typech autoritářských 
režimů inherentně přítomna možnost změny prostřednictvím hlasovacích lístků. 
Volební soutěž ovšem probíhá v prostředí limitovaného pluralismu a více či méně 
systematického porušování občanských a politických práv. Kapacita opozičních 
stran vést alternativní volební kampaň je režimem záměrně podrývána 
prostřednictvím široké palety účelových restrikcí a jejich představitelé jsou 
nezřídka kdy terčem útoků různé povahy a intenzity ze strany státních orgánů. 
Takto manipulovaný volební proces pak spíše vyústí ve ztvrzení stávající moci 
než v její redistribuci. 

Přesto řada takových režimů nevydržela nápor třetí vlny, která v poslední 
čtvrtině 20. století zalila postupně všechny světové kontinenty. V případě 
jihovýchodní Asie selhaly volební autoritářské režimy především v Indonésii 
(1998) a na Filipínách (1986), jiné ale přetrvaly dodnes. Malajsie a Singapur, 
příklady dlouhodobě fungujícího a relativně stabilního volebního autoritářství. 
Proč byli indonéský prezident Suharto a jeho filipínský protějšek Marcos svrženi 
ulicí, zatímco lídři UMNO (potažmo Barisan Nasional) v Malajsii a PAP v 
Singapuru přetrvali?  

Stěžejním úkolem diplomové práce bude odpovědět na tuto otázku, a to 
prostřednictvím aplikace konkrétních teorií, které se objevily v odborné debatě 
nad koncepty kompetitivních, resp. elektorátních autoritářských režimů. 

 
2. Teoretická východiska 
Práce bude primárně vycházet z konceptů kompetitivních, resp. elektorátních 

autoritářských režimů (EA) a velmi široké debaty, která se podél nich v odborné 
literatuře rozvinula. Především se však zaměří na příspěvky, v nichž rozvinuli své 
teorie W. Case a J. Brownlee. 

W. Case je toho názoru, že volební autoritářské režimy mohou přetrvávat 
velmi dlouho, a to především díky kontrole volebního procesu a efektivní 
legitimitě (schopnost přinést rozvoj), která v časech prosperity vyrovnává 
demokratické deficity systému. V čase (nejen ekonomické) krize ovšem závisí 
přežití systému na obratné manipulaci – jako např. zmenšení dopadů ekonomické 
krize či upravení institucionálního uspořádání (včetně volební soutěže). Zareagují-
li však elity na krizi neobratným způsobem (např. příliš radikálně), nebo díky své 
strnulosti či neústupnosti nezareagují vůbec, konec režimu je prý velmi 
pravděpodobný.  

Jason Brownlee zase vysvětluje pád, resp. přetrvání elektorátních 
autoritářských režimů institucionálním uspořádáním, v rámci něhož se pohybují 
vládnoucí elity. Dokazuje, že tam, kde se rekrutují politické elity a řeší spory 
prostřednictvím politické strany, existuje vysoká šance na přetrvání systému. 
Naopak v těch volebních autokraciích, kde politické strany slouží pouze jako 
„vehikl“ dominantnímu vůdci (či úzké skupině), existuje riziko ztráty koheze v 
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řadách režimní elity a následné destabilizace režimu. Obě teorie se vzájemně 
nevylučují, naopak doplňují. 

 
 
 
3. Výzkumné otázky a hypotézy 
Stěžejní úkolem diplomové práce bude prozkoumat, do jaké míry je 

kombinace obou teorií schopna vysvětlit pád volebního autoritářství v Indonésii a 
na Filipínách a zároveň setrvání stejných režimů v Malajsii a Singapuru. Zdá se, 
že tam, kde političtí vůdci formátu Suharta a Marcose zareagovali na krizi 
neobratnou manipulací (či nezareagovali vůbec), fungovaly politické strany pouze 
jako jejich prostředek k dosažení a udržení moci. V případě Malajsie a Singapuru, 
kde elity zareagovaly na krize obratnou manipulací, probíhá prostřednictvím 
politických stran rekrutace nových elit a řešení konfliktů mezi nimi. Nabízí se 
proto hypotéza, zda v systémech se silnými a kompaktními politickými stranami 
(jako PAP a UMNO), existuje větší šance, že v době krize (strukturální 
otevřenosti) zareagují adekvátním upravením systému a zajistí tak jeho 
pokračování. 
   

4. Metoda 
Diplomová práce bude komparativní studií, v jejímž rámci nejprve podrobněji 
specifikuji teoretickou hypotézu a poté ji konfrontuji s empirickou realitou. 

 
5. Předpokládaná struktura práce: 

Úvod 
Vymezení výzkumného problému a jeho zasazení do kontextu aktuální vědecké debaty 

Teoretická východiska 
Představení konceptu volebního autoritářství, podrobná specifikace teoretické hypotézy. 

Metody 
Představení textu jako komparativní studie, seznámení s použitými metodami a strukturou 
práce 

Deskriptivně-analytická část 
Modely vlády  

Model vlády v Malajsii a Singapuru 
Model vlády v Indonésii a Filipínách 

Způsob manipulace v době krize 
Indonésie (r. 1997-1998) a Filipíny (r. 1980-1986) 
Malajsie (r. 1990-) a Singapur (r. 1990-) 

Výsledky manipulace 
Pád režimů Suharta a Marcose 
Přetrvávající EA v Malajsii a Singapuru 

Závěr 
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