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Abstrakt

Tato diplomová práce pojednává o přístupech mezinárodních aktérů, zejména OSN, 

EU a USA, ke konceptu zhroucených států, které jsou ilustrovány na názorném

příkladu této kategorie států, tj. Somálsku. Zhroucené státy považujeme za současnou 

bezpečnostní hrozbu, se kterou se mezinárodní společenství nedokáže prozatímně 

vypořádat. Diplomová práce tedy nastiňuje, jak se mezinárodní aktéři této 

problematice věnují z hlediska jejího řešení a jak nahlížejí na zhroucené státy 

z hlediska institutu suverenity. Na vybraném příkladu Somálska je následně 

ilustrováno, že přístupy vybraných mezinárodních aktérů nejsou příliš různorodé. 

Mezinárodní společenství se shoduje v podpoře centrální vlády, ačkoliv není 

uznávaná na celém území státu, a vyvíjí snahy o znovuvybudování funkčního státu. 

I když je daný stát vnitřně zcela nefunkční, je stále uznávaná jeho vnější suverenita.

Abstract

This master thesis deals with the approaches of international actors, especially UN, 

EU and USA, to the concept of failed states, which are demonstrated on the 

illustrative example of a state of this category, i.e. Somalia. We think of failed states 

as a security threat, with which the international community provisionally cannot 

deal. The master thesis discusses how the international actors deal with this issue in 

terms of its solution and how they think of the failed states in terms of sovereignty. 

On the selected case of Somalia it is subsequently illustrated that approaches of 

selected international actors are not very heterogeneous. The international community 

agrees to support the central government, although it is not recognized in the whole 
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territory of the state, and endeavors to rebuild a functional state. Although the state is 

internally totally dysfunctional, its external sovereignty is still recognized.
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Úvod

Vymezení tématu

Předkládaná diplomová práce Mezinárodní aktéři a koncept zhroucených států: 

případová studie Somálska pojednává o konceptu zhroucených států (failed states) 

a přístupech vybraných mezinárodních aktérů - OSN, EU a USA k této problematice. 

Tyto přístupy jsou následně analyzovány na vybraném případu Somálsku. Zhroucené 

státy jakožto specifický fenomén mezinárodních vztahů posledních desetiletí 

představují aktuální bezpečnostní hrozbu, se kterou se mezinárodní aktéři nedokáží 

prozatímně vypořádat. Za bezpečnostní hrozbu je možné zhroucené státy pokládat 

z několika důvodu. Za prvé se jedná o státy, ve kterých vlivem slabé centrální vlády či 

její absence dochází nejčastěji k humanitárním krizím a ozbrojeným konfliktům. Za 

druhé, mají vysoký destabilizační vliv na celý region. Za třetí, nabízí ideální prostředí 

pro působení organizovaného zločinu či teroristických skupin. Za čtvrté, mají za 

následek nežádoucí ilegální přistěhovalství, atd. Z těchto důvodu je potřebné se této 

problematice věnovat. Z hlediska vypořádání se s fenoménem zhroucených států je 

nutné se zaměřit na dvě úrovně této problematiky - jednak na otázku způsobu pomoci 

zhrouceným státům, jednak na otázku, jak předcházet tomu, aby nedocházelo 

ke zhroucení dalších států, které zatím nespadají do této kategorie států. Tato práce tedy 

představí zhroucené státy jakožto typ států, které se vyskytují v současném 

mezinárodním systému, a zaměří se na chování vybraných mezinárodních aktérů 

k těmto státům a taktéž na samotné vnímání těchto států z pohledu jejich suverenity.

Pro případovou studii byl vybrán případ Somálska, které od roku 1991 postrádá 

funkční centrální vládu a jehož území je roztříštěno mezi jednotlivé místní klany. 

Důvodem tohoto výběru je panující shoda v řadách odborné veřejnosti o zařazení 

Somálska mezi zhroucené státy. Somálsko je dokonce často představováno jako 

názorný příklad tohoto typu státu. Důkazem může být zisk nejvyšší hodnoty v indexu 

měřící křehkost státu – The State Fragility Index či zařazení Somálska na první místo 

v hodnocení zhroucených států dle The Failed States Index, ve kterém od roku 2008 

vykazuje Somálsko nejvyšší hodnoty ze všech zemí světa. Zvolením tohoto případu se 

tak práce vyhne případné diskuzi či potencionální kritice zařazení jiného státu mezi 

zhroucené státy. Jsem si vědoma častějšího zpracování tohoto případu, ale pro účely 

této práce se jedná o ideální případ a to z výše uvedeného důvodu a taktéž proto, že byla 

na území Somálska provedena zahraniční intervence. Přítomnost zahraniční intervence 
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nabízí větší prostor pro analýzu role a působení mezinárodních aktérů ve vybraném 

případu.

Dané téma jsem si zvolila z toho důvodu, že otázka zhroucených států se dotýká 

bezpečnosti celého mezinárodního společenství a ohrožuje tak bezpečnost nás všech. 

Jedná se zajisté o téma aktuální, které si zaslouží svou pozornost. Dalším důvodem, 

proč se ve své práci věnuji tomuto tématu, je nedostatečné množství prací věnujících se 

přístupů mezinárodních aktérů k problematice zhroucených států a taktéž jejich roli 

v těchto státech. Většina prací zabývajících se tématem zhroucených států se totiž spíše 

zaměřuje na samotnou terminologii, typologizaci těchto států či na příčiny zhroucení 

států, nikoliv však na globální řešení této problematiky.

Cíle práce, výzkumná otázka a metoda zpracování tématu

Cílem této práce je především analyzovat přístupy vybraných mezinárodních 

aktérů ke konceptu zhroucených států, následně pak tyto přístupy analyzovat na 

vybraném případu Somálsku a taktéž objasnit dopady jejich zásahů na Somálsko 

jakožto zhroucený stát. Pozornost je tudíž věnována i bezpečnostním strategiím těchto 

aktérů, které by měly prokázat, zda se aktéři věnují otázce zhroucených států, v jaké 

míře se jí věnují, zda navrhují konkrétní řešení a zda své návrhy také realizují. Dle 

těchto zjištění také určím, na základě jakého teoretického přístupu vybraní mezinárodní 

aktéři ke zhrouceným státům přistupují. V tomto ohledu lze v současnosti identifikovat 

čtyři názorové proudy: peacebuilding, liberální imperialismus, realismus a kritické 

teorie.

Otázka realizace případných postojů mezinárodních aktérů je následně 

zkoumána právě na případu Somálska. Mimo to si práce klade za cíl představit koncept

zhroucených států jako takový a také postoj mezinárodního společenství k těmto státům

z hlediska institutu suverenity. Z toho důvodu není možné vynechat základní definice 

pojmů stát a státnost, od kterých se odvíjí klasifikace slabých států. Nicméně této 

problematice se nevěnuji více, než je pro tuto práci nutné. Z uvedených cílů práce 

vyplývá i stanovená výzkumná otázka této práce, která zní: jak přistupují mezinárodní 

aktéři k problematice zhroucených států a jak se tyto přístupy odráží na konkrétním 

případu Somálska? K této výzkumné otázce se váží dvě hypotézy. První hypotéza 

předpokládá, že mezinárodní aktéři identifikují zhroucené státy jako bezpečnostní 

hrozbu, a z toho důvodu mají vypracovaný teoretický rámec na pomoc těmto státům. 

Druhou hypotézou k této výzkumné otázce je, že mezinárodní společenství přistupuje 
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ke zhrouceným státům jakožto ke státům s vnější suverenitou, která je nedotknutelná, 

a snaží se jim pomoci prostřednictvím procesu peacebuilding.

Práce se v závěru věnuje i otázce dopadů jednotlivých kroků mezinárodních 

aktérů na Somálsko a otázce, zda se jednotlivé koncepty k problematice zhroucených 

států mezi jednotlivými mezinárodními aktéry liší či nikoliv a proč tomu tak je. V práci 

se tak dotýkám jak oblasti politické geografie, tak mezinárodních vztahů.

Z hlediska epistemologicko-metodologické pozice je práce interpretativním 

kvalitativním výzkumem. Využívá komparativní metodu pro analyzování jednotlivých 

přístupů mezinárodních aktérů ke konceptu zhroucených států a následně instrumentální 

případovou studii pro analýzu konkrétního případu. Instrumentální případová studie je 

vybrána z důvodu snahy o objasnění role mezinárodních aktérů v problematice 

zhroucených států a taktéž pochopení příčin dopadu jejich případné akce.

Operacionalizace je v práci prováděna na základě sledování přítomnosti 

jednotlivých atributů, které vypovídají o přítomnosti závislé proměnné. V práci sleduji, 

zda se v bezpečnostních strategiích jednotlivých mezinárodních aktérů objevuje 

problematika zhroucených států. V případě, že v jednotlivých strategických 

dokumentech je tato problematika zmíněna a analyzována, znamená to, že se daný aktér 

touto problematikou zabývá. Rozsah zájmu o problematiku zhroucených států ze strany 

jednotlivých aktérů sleduji na základě kvantitativního přístupu pomocí kombinace 

vícera indikátorů. První indikátor vypovídá o samotné přítomnosti dané problematiky 

v jednotlivých dokumentech aktérů, tedy určuje, zda daný aktér má zájem na řešení této 

problematiky. Druhý indikátor již sleduje přítomnost konceptu pomoci zhrouceným 

států, tedy určuje, zda daný aktér poskytuje teoretický rámec pro pomoc zhrouceným 

státům. Třetí indikátor se zaměřuje na přítomnost řešení otázky, jak předcházet 

zhroucení států. Každý z těchto indikátoru může nabýt hodnoty 0, když daný jev 

absentuje, nebo hodnoty 1 v případě přítomnosti daného atributu. Výsledné rozpětí tak 

je 0-3. Jednotlivé aktéry na základě toho seřazuji dle výsledných hodnot od nejnižší po 

nejvyšší. Z daného seřazení lze určit, jaký aktér se konceptu zhroucených států věnuje 

z teoretického hlediska nejhlouběji. Výsledkem je zjištění, zda se aktéři konceptem 

zhroucených států zabývají či nikoliv a v jakém rozsahu.

Praktické kroky mezinárodních aktérů analyzuji na vybraném případu Somálsku. 

V práci sleduji, zda se daný aktér podílel či podílí akcí jakéhokoliv druhu, tj. jak 

vojenského, tak nevojenského charakteru, na vyřešení situace v Somálsku. Dále sleduji, 

zda se tato akce shoduje s teoretickým přístupem daného aktéra či nikoliv. Třetím 
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sledovaným atributem je dopad akce na stav Somálska, zda došlo k vylepšení či 

zhoršení situace nebo nedošlo k žádné změně. Analýza těchto atributů vypovídá

o možném vlivu mezinárodních aktérů na zhroucené státy. V případě, že se daný aktér 

podílel na nějaké akci za účelem vyřešení situace v Somálsku a tato akce změnila do té 

doby stávající stav v této zemi, lze říci, že daný aktér ovlivnil vývoj tohoto státu. Tento 

vliv může být samozřejmě jak negativní, tak pozitivní. 

Struktura práce

Celá práce je členěna do pěti hlavních kapitol. První kapitola definuje pojmy stát 

a státnost, jejichž teoretické vymezení je nutné pro definování slabých států. V kapitole 

nechybí vymezení státu dle mezinárodního práva či představení funkcí státu, na základě 

jejichž neplnění jsou často definovány slabé státy. K vymezení zhrouceného státu je 

nezbytné porozumět těmto základním termínům. Druhá kapitola se věnuje taxonomii 

slabé státnosti a představí tak nejčastěji využívané termíny v oblasti slabé státnosti –

soft state, weak state, juridical statehood, quasi state, fragile state, failing state, failed 

state a collapsed state. Jelikož tato práce není zaměřena přímo na analýzu Somálska 

jakožto zhrouceného státu či na terminologické ukotvení této problematiky, jedná se jen 

o stručné definování uvedených termínů a tedy o uvedení do daného tématu. Třetí 

kapitola je již zaměřena přímo na zhroucené státy (failed states). V kapitole uvádím 

nejčastěji využívané definice tohoto pojmu, jelikož všeobecně přijímaná definice 

neexistuje. Dále zmiňuji základní znaky tohoto typu státu, typologii těchto států dle 

Jean-Germaina Grose, která se snaží zachytit diference mezi jednotlivými zhroucenými 

státy, a představím taktéž základní indexy využívané pro analyzování zhroucených 

států.

Čtvrtá kapitola pojednává o obecném přístupu mezinárodního společenství ke 

zhrouceným státům. Zhroucené státy jsou zde pojímány jako současná bezpečnostní 

hrozba a jsou představeny základní alternativy, jak se s touto novou hrozbou vypořádat. 

Dále jsou představeny teoretické přístupy ke zhrouceným státům, které můžeme 

identifikovat v současné době čtyři. Jedná se o peacebuilding, liberální imperialismus, 

realismus a kritické teorie. Tyto názorové proudy se liší zejména ve dvou rovinách -

otázka státní suverenity a prosazování liberálních hodnot. Přístup mezinárodního 

společenství ke zhrouceným státům je také analyzován z hlediska samotného vnímání 

zhroucených států z pohledu jejich suverenity. Součástí této kapitoly je taktéž 



5

analyzování přístupů vybraných mezinárodních aktérů (OSN, EU a USA) ke 

zhrouceným státům, a to se závěrečnou komparací těchto přístupů.

Poslední kapitola se věnuje vybranému případu Somálsku. V této kapitole 

představím stručný historický vývoj tohoto státu, který ovlivnil jeho současnou podobu. 

Zaměřuji se tedy pouze na otázku státnosti, tj. v jaké podobě tento státní útvar existoval 

před koloniálním obdobím, v koloniálním období a v postkoloniálním období až po 

vypuknutí občanské války v roce 1991. Následuje podkapitola věnující se státnímu 

zhroucení státu a snahám o jeho opětovné budování. Jsou tedy popsány události, které 

vedly ke zhroucení Somálska, a taktéž aktivity mezinárodních aktérů, které zasahovaly 

na tomto území s cílem nastolení míru a znovuvytvoření funkčního státu. Následně jsou 

analyzovány hlavní příčiny státního zhroucení a je provedena identifikace Somálska 

jakožto zhrouceného státu. V rámci této kapitoly je taktéž věnována pozornost 

Somalilandu představujícímu kvazistát bez vnější suverenity, který se nachází na severu 

Somálska. Důvodem je nabízející se srovnání mezi vnitřně nefungujícím, ale 

mezinárodně uznávaným Somálskem, a vnitřně relativně fungujícím Somalilandem, 

který však vnější suverenitou nedisponuje. Poslední částí této kapitoly je pak přístup 

mezinárodních aktérů ke zhroucenému Somálsku. Nejprve je uveden obecný přístup 

mezinárodního společenství, které považuje tento stát stále za zcela suverénní, a dále 

přístup vybraných mezinárodních aktérů – OSN, EU a USA. Shrnuji tedy jejich aktivity 

v Somálsku a jejich postoj, který k tomuto zhroucenému státu zastávají.

Stav dosavadního výzkumu

V současné době již je k dispozici větší množství prací věnujících se tématu 

zhroucených států. Především se samozřejmě jedná o publikace či studie zahraničních 

autorů. Ovšem na druhou stranu je nutné zmínit, že i v českém prostředí je patrný 

zvyšující se zájem o tuto problematiku. Přínosná je zejména publikace zpracovaná 

Šárkou Waissovou a kolektivem - Slabé státy: selhání, rozpad a obnova státnosti, která 

představuje první pokus o zpřehlednění tohoto tématu pro českou odbornou a laickou 

veřejnost.

Z hlediska teoretického konceptu zhroucených států jsou významné práce

Williama I. Zartmana, Roberta I. Rotberga či Roberta H. Jacksona. Všichni zmínění 

autoři patří k předním teoretikům v oblasti zhroucených států. Z jejich prací vycházím 

v definování státu a jeho funkcí a následně samozřejmě v kapitolách věnujících se slabé 

státnosti a zhrouceným státům přímo. Jedná se zejména o práce: W. I. Zartman (1995) -
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Collapsed states. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, R. I. 

Rotberg (2003) - Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators, 

R. H. Jackson a C. G. Rosberg (1982) - Why Africa´s Weak States Persist: The 

Empirical and the Juridical in Statehood či R. H. Jackson (1990) - Quasi-states: 

Sovereignty, International Relations and the Third World. Typologie zhroucených států 

je představena na základě článku Jean-Germaina Grose (1996) - Towards a taxonomy of 

failed states in the New World Order: decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti, 

který se snažil zachytit diference mezi jednotlivými zhroucenými státy.

Obecně lze říci, že většina autorů věnující se zhrouceným státům se zabývá 

definicí či klasifikací těchto států, příčinami zhroucení států, jejich vlivu na destabilizaci 

regionu nebo bezpečnostním otázkám souvisejícím s touto problematiku. Jako 

problematické vidím přílišné zabřednutí v terminologické rovině, které nenapomáhá 

k odstranění zhroucených států a ani k předcházení selhání států.

Část práce pojednávající o obecném přístupu mezinárodních aktérů ke 

zhrouceným státům je vystavěna zejména na primárních zdrojích, tj. na dokumentech či 

oficiálních materiálech OSN, EU a USA, které jsou doplněny o informace i z vybraných 

sekundárních zdrojů. Poslední kapitola zabývající se Somálskem vychází zejména 

z prací Kennetha Menkhause, odborníka na Somálsko a celý Africký roh, který je 

autorem několika článků a publikací věnujících se státnímu zhroucení v Somálsku. 

Jedná se zejména o publikaci Somalia, State Collapse and the Threat of Terrorism

(2004) či články Governance without Government in Somalia: Spoilers, State Building, 

and the Politics of Coping (2006/2007) a The Crisis in Somalia: Tragedy in Five Acts

(2007). Tyto a další jeho práce poskytují čtenářům jak přehled faktických událostí, tak 

analýzu celého vývoje v Somálsku. Práce následně vychází i z dalších primárních a 

sekundárních zdrojů, které jsou uvedeny v přehledu literatury a zdrojů na konci této 

práce.
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1. Definice pojmů stát a státnost

Jakkoliv se může zdát, že vymezení pojmu stát je jednoznačné, není tomu tak. 

S tímto pojmem se sice každý z nás setkává téměř denně, ale pohled na něj se různí. 

Klasickým pojetím je však definice státu předložená německým sociologem Maxem

Weberem: „Stát je ta lidská pospolitost, která si na určitém území nárokuje monopol 

legitimní fyzické moci” (Weber 2009: 244). Stát má v jeho pohledu tedy monopol na 

zákonné násilí. Od této koncepce se následně odráží řada dalších teoretiků, jako např. 

Ira William Zartman, který stát označuje za „autoritativní politický orgán, který má 

svrchovanost nad uznaným územím“ (Zartman 1995: 5). Weberovu definici parafrázuje 

taktéž Francis Fukuyama. „Podstatou státnosti je jinými slovy donucení: elementární 

schopnost poslat někoho v uniformě a se zbraní, aby donutil obyvatelstvo respektovat 

zákony státu“ (Fukuyama 2004: 6). V rámci politické geografie je stát nejčastěji vnímán 

jako vertikálně organizovaná politická struktura s územím jakožto horizontálním 

prvkem, definovaným svými hranicemi. Z geografického hlediska tak stát musí 

disponovat určitým teritoriem a obyvatelstvem a z hlediska politického vnější a vnitřní 

suverenitou. M. I. Glassner konkrétně chápe stát jako prostor. „Jedná se o koncept 

reprezentovaný určitými symboly a vyžadující (ne vždy úspěšně) loajalitu svých občanů. 

Aby prostor mohl být považován za stát ve striktním smyslu slova, musí v rozumné 

míře splňovat následující charakteristiky: 1) území; 2) trvalé osídlení; 3) vláda; 4) 

organizovaná ekonomika; 5) oběhový systém ve smyslu existence organizované formy 

dopravy a výměny zboží, obyvatel, myšlenek z jedné části území do druhé“ (Glassner, 

Blij 1989: 46-59).

V této práci budou rozebrány koncepty pojetí státu z hlediska problematiky 

zhroucených států, kde můžeme vysledovat dva přístupy. První přístup nahlíží na stát 

jako na základní referenční objekt a vychází tedy z klasické teorie mezinárodních 

vztahů – realismu. Druhý přístup považuje stát za instituci poskytující svým obyvatelům 

veřejné služby. V prvé řadě však bude představen náhled mezinárodního práva na 

definici pojmu stát.

Na státnost pohlížíme jako na „povahu státu a vztahu společnosti k němu“ 

(Svatoň 2000). Chápání tohoto pojmu se dále odlišuje podle postoje daného teoretika 

k pojmu stát. Nejčastěji je však státnost chápána jako „psychický vztah (tíhnutí) určité 

(zpravidla národní) společnosti ke státu jakožto k formě její existence“ (Třeštík 1990: 
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114) či jako „soubor idejí, názorů a teorií o postavení a smyslu fungování státu 

v dějinném vývoji společnosti“ (Adamová 1991: 163).

1.1 Pojetí	státu dle	mezinárodního	práva

Z hlediska mezinárodního práva je stát jedním ze subjektů tohoto práva, jenž si 

nadále udržuje své výhradní postavení. V otázce existence státu mezinárodní právo 

převzalo závěry všeobecné právovědy, která hovoří o trojici konstitutivních prvků státu: 

území, obyvatelstvo a veřejná moc. Pouze v případě, kdy stát vykazuje všechny tyto tři 

prvky, lze ho považovat za existující. Toto pojetí lze označit za objektivní 

charakteristiku státu (Malenovský 1993: 67).

Území státu ohraničuje státní hranice, ale zahrnuje nejen příslušnou část 

zemského povrchu, nýbrž i „odpovídající část podzemí až do středu země, části 

hraničních vodních toků a jezer, v mořském prostředí tzv. vnitřní a pobřežní vody, 

v nadzemním prostředí vzdušný prostor“ (Malenovský 1993: 68). Na tomto území stát 

vykonává úplnou a výlučnou svrchovanou moc. Obyvatelstvo je mezinárodním právem 

chápáno jako organizované společenství žijící na daném území. Důraz je kladen na 

usedlý, přirozený a trvalý charakter tohoto obyvatelstva.1 Posledním prvkem je veřejná 

moc, tj. vláda, která představuje „soustavu státních orgánů, které jsou schopny zajistit 

na příslušném území takový minimální standard územní správy a veřejného pořádku, 

který umožňuje nerušenou koexistenci daného státu s jinými členy mezinárodního 

společenství“ (Malenovský 1993: 68).

V průběhu dějin lze však vysledovat snahu tento ryze objektivní charakter státu 

oslabit a zakomponovat do něj též prvek subjektivní, tj. „podmínit subjektivitu nového 

státu uznáním ostatními státy“ (Malenovský 1993: 67). Jedná se však o velmi citlivou 

otázku. Státní útvary nejsou povinny uznat útvar, který splňuje podmínky státnosti. Je 

jim tedy ponechána volnost v přístupu k těmto útvarům. Za posledních několik 

desetiletí je tak patrný politicky motivovaný přístup ze strany států k těmto útvarům. 

Státy totiž nehledí na právní argumenty, nýbrž na své vlastní zájmy, principy teritoriální 

integrity či popřípadě legitimitu vzniku dané entity. Uznání státu je též po 2. světové 

válce spojováno s procedurou přijetí nového státu do OSN, které sice nemá povahu 

                                               
1

Usedlost obyvatelstva je vázána na zakořeněnost lidských jedinců na daném území. Tato podmínka tedy
z obyvatel státu vylučuje kočovné kmeny. Přirozenost obyvatelstva je chápána ve smyslu zajištění 
biologické reprodukce obyvatelstva. Trvalost je vázána na právní institut státního občanství (Malenovský 
1993: 68).
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kolektivního uznání a ani není regulativním pravidlem uznání státu, ale samotný vstup 

do OSN zajišťuje státu nerušený výkon kompetencí v podstatě kdekoli a kdykoli 

(Malenovský 1993:74). Problematickým jevem v tomto směru je tedy nejasné 

vymezení, zdali mezinárodní uznání je zapotřebí k označení určitého území za stát či 

kolika zeměmi by měl být stát uznán, aby byl z pohledu mezinárodního práva 

považován za suverénní stát. Diskuze nad touto nejasností je vedena mezi zastánci 

deklaratorní a konstitutivní teorií uznání státu. Předmětem sporu mezi podporovateli 

těchto teorií je otázka, zda se stát stává státem skrze uznání, nebo je státem, protože 

splňuje všechna kritéria státnosti. Zastáncem prvního proudu je například James 

Crawford, jenž tvrdí, že „entita není státem, protože je uznávána, ale je uznávána, 

protože je státem“ (Crawford 2006: 93). Představitelé druhého zmíněného proudu

naproti tomu samotné uznání státu mezinárodním společenstvím pokládají za vytvoření 

státu jako takového (např. Sørensen 2005: 172).

Kritéria státu z pohledu mezinárodního práva jsou zřetelně definována v Úmluvě

o právech a povinnostech států, která byla podepsaná v roce 1933 v Montevideu. Tato 

úmluva přikládá ke třem základním kritériím státu i kritérium čtvrté – schopnost 

vstupovat do vztahů s ostatními státy. I přesto, že se jedná o regionální dohodu 

podepsanou Spojenými státy a dalšími zeměmi Střední a Jižní Ameriky, bývá často 

citována jako klasická definice státu (Úmluva o právech a povinnostech států 1933). Ve 

třetím článku této úmluvy můžeme nalézt jistou právní oporu pro výše zmíněnou 

deklaratorní teorii, jelikož uvádí: „politická existence státu je nezávislá na uznání 

ostatními státy. I před mezinárodním uznáním má stát právo bránit svou integritu 

a nezávislost, zabezpečovat ochranu a prosperitu a následně organizovat svou 

zákonodárnou, výkonnou i soudní moc na základě vlastní vůle. Výkon těchto práv nemá 

žádné jiné limity než ty, které jsou dány v mezinárodním právu ostatním státům“ 

(Úmluva o právech a povinnostech států 1933).

1.2 Základní	koncepce	pojetí	státu v rámci	problematiky	

zhroucených	států

1.2.1 Státní suverenita

První ze základních konceptů vychází z realistické tradice mezinárodních 

vztahů. Pro tuto koncepci tedy platí, že státy jsou racionálně jednající aktéři, kteří jsou 

nejvýznamnějšími aktéry mezinárodních vztahů. Své cíle státy definují jako mocenské, 
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a to v podobě tzv. národních či státních zájmů (Drulák 2003: 55). Představitelem tohoto 

konceptu je Robert H. Jackson, který se jako jeden z prvních teoretiků začal hlouběji 

věnovat fenoménu zhroucených států. 2 Jeho myšlenky jsou determinovány 

Hobbesovým pojetím suverenity jakožto jednoho z hlavních atributů státu, jenž 

ovlivňuje další funkce státu (Jackson 1987: 523). Jacksonovo zkoumání fenoménu 

zhroucených států je tak založeno na rozlišování pozitivní a negativní suverenity, kdy 

odlišuje klasické pozitivně suverénní režimy a režimy negativně suverénní, jež 

představují právě státy selhávající.3 Pozitivní suverenita je tedy chápána ve smyslu státu 

majícího vlastní kapacity být svým vlastním pánem. Tento stát je tedy držitelem práva 

na neintervenci a dalších mezinárodních imunit. Jackson dále upozorňuje, že vláda 

v pozitivně suverénním státu, může spolupracovat s ostatními státy v systému a uzavírat 

různá spojenectví či aliance. Mimo to má však tento stát zajistit také distribuci

politických statků svým občanům (Jackson 1990: 50-81). Toto pojetí lze tedy označit za 

orientované jak vně tak dovnitř, jelikož Jackson klade důraz jak na otázku postavení 

státu v mezinárodním systému, tak na otázku zajištění potřeb občanům.

1.2.2 Stát jako poskytovatel služeb

Stát jako poskytovatele služeb chápou v současnosti přední teoretikové v oblasti 

fenoménu zhroucených států Robert I. Rotberg a William I. Zartman. Jejich pojetí je 

obdobné, a proto se přibližuje i jejich pohled na funkce státu, které jsou představeny 

v následující kapitole. R. I. Rotberg tvrdí, že „národní státy existují, aby zajišťovaly 

decentralizovaným způsobem doručení politických (veřejných) statků osobám žijícím 

v rámci určených parametrů (hranic)“ (Rotberg 2004: 2). Státy tedy existují pro občany 

daného státu a musí se vypořádat s jejich obavami a zájmy. R. I. Rotberg ve své práci 

přímo definuje hierarchii politických statků, jenž musí každý stát svým obyvatelům 

poskytnout. Na základě schopnosti států uvedené statky poskytnout, můžeme jednotlivé 

státy změřit z hlediska jejich funkčnosti. Níže uvádím jednotlivé oblasti, které by měly 

být v centru zájmu státu. Jsou seřazeny od nejdůležitějších po ty méně důležité:

 bezpečnost – nejzásadnější, zejména pak lidská bezpečnost

 právo – systém praktik a procedur, které regulují interakce mezi populací

 otevřená a svobodná participace občanů v politice

                                               
2

Robert H. Jackson ve své práci nejprve využíval pojem juridical statehood, který později nahradil 
termínem quasi-state ve smyslu zhrouceného státu.
3

Jedná se o aplikaci principů pozitivní a negativní svobody vytvořených Isaiahem Berlinem.
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 lékařská a zdravotní péče

 školy a vzdělávací systém

 infrastruktura

 peněžní a bankovní systém

 podnikatelské prostředí

 prostor pro rozkvět občanské společnosti

 životní prostředí (Rotberg 2004: 3).

Z uvedeného seznamu vyplývá, že toto pojetí státu je zaměřeno na stát jako 

instituci, která je orientována především dovnitř. Mezinárodní aspekt – pohled na stát 

jako na instituci, která je součástí mezinárodního systému, je dle mého názoru příliš 

opomíjen. Stát sice musí poskytovat služby svým občanům, ale zároveň musí být 

i svým vlastním ochranitelem a poskytovat tak politické statky i sám sobě. Na světě 

přeci neexistuje jen jeden stát, ale je tu složitý komplexní systém mezinárodních vztahů, 

který se neskládá jen z oněch států, ale i z dalších různorodých organizací a institucí.

1.3 Funkce	státu

Pohled na funkce státu se postupně vyvíjí vlivem samotného vývoje státu jako 

takového. Jeden z přijatelných seznamů funkcí států je uváděn ve Zprávě o světovém 

vývoji světové banky (World Development Report in World Bank 1997), který rozděluje 

aktivity státu do tří skupin na minimální, středně důležité a nadstandardní (viz tabulka 

1).

Tabulka 1: Funkce státu

Zásahy do trhu
Zlepšování 

ekvity

Minimální 

funkce státu

Výroba statků vhodných pro společnost:

obrana, vláda zákona a pořádku, ochrana vlastnictví, 

makroekonomické zásahy, veřejná zdravotní péče

Ochrana 

chudých:

programy pro 

boj s chudobou, 

pomoc při 

katastrofách

Středně 

důležité 

funkce státu

Řešení externalit:

základní vzdělání, 

ochrana životního 

Regulace 

monopolů:

regulace 

Záruka 

dodávky 

informací:

Sociální 

ochrana:

redistribuce 
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prostředí veřejných 

služeb, 

protikartelová 

opatření

pojištění, 

regulace 

financí, 

ochrana 

spotřebitele

důchodů, 

programy pro 

rodiny, pojištění 

v 

nezaměstnanosti

Nadstandardní 

funkce státu

Zásahy do soukromé sféry:

Dohled nad trhy, kolektivizační pokusy

Redistribuce:

Kompletní 

redistribuce 

důchodů

Zdroj: The World Bank 1997.

S těmito funkcemi pracuje i Francis Fukuyama, který je seřazuje na osu x, na 

kterou následně lze umístit jednotlivé země podle toho, jaké aktivity tyto země 

vykonávají. Jednotliví funkce jsou na osy x seřazeny od minimálních po ty 

nadstandardní. Tyto funkce považuje F. Fukuyama jako jeden z rozměrů státnosti (pole 

působnosti). Druhým rozměrem je kapacita institucí, tj. schopnost státu naplánovat 

a dokončit své politické cíle a jednoznačně udržovat zákonnost. Pomocí těchto dvou 

rozměrů lze rozlišit státy dle jejich kapacity (Fukuyama 2004: 18-26).

Relevantní pro tuto práci jsou dále výklady funkcí státu předních teoretiků 

konceptu zhroucených států, jelikož jejich definice slabých států se odvíjí od funkcí 

funkčních států. I. W. Zartman s ohledem na jeho výše zmíněnou definici státu považuje 

za hlavní funkce státu: 1) zachování a výkon svrchovanosti - stát jako suverénní 

autorita; 2) řízení a správa vnitřních procesů – stát jako instituce; 3) zajištění 

bezpečnosti – stát jako bezpečnostní garant na osídleném území (Zartman 1995: 5).

Jak již vyplývá z předchozí podkapitoly, R. I. Rotberg klade důraz na 

bezpečnostní funkci státu. Stát má zabránit „přeshraničním invazím, infiltracím a ztrátě 

území; eliminovat domácí hrozby či útoky na národní zřízení a sociální strukturu;

zabránit kriminalitě a dalším nebezpečím souvisejícím s domácí lidskou bezpečností; 

a má zajistit občanům řešení jejich sporů se státem či s ostatními obyvateli daného státu 

bez použití zbraní nebo jiných forem násilí“ (Rotberg 2003: 3).

1.4 Státy	v mezinárodním	systému

V současném mezinárodním systému můžeme dle Georga Sørensena sledovat tři 

typy států: moderní stát, postkoloniální stát a postmoderní stát. Tato klasifikace odráží 

„rozlišení rozdílných forem státnosti ve světě po 2. světové válce a dovoluje odlišovat 
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různé druhy suverénní státnosti“ (Sørensen 2005: 90). Zmíněné typy států jsou 

zkoumány z hlediska tří aspektů: vláda, ekonomika a národní cítění. Hlavní rysy států 

jsou na základě těchto hledisek přehledně shrnuty v tabulce 2.

Obdobnou typologii představil i Robert Cooper, který definuje tři rozdílné 

společenské organizace: předmoderní, moderní a postmoderní. Předmoderní státy jsou 

státy slabé či zhroucené, kde probíhají vnitrostátní války a kde neexistuje státní 

monopol moci a výkonu násilí. Moderní státy představují státy, které střeží svou 

suverenitu a monopol na použití násilí, a bezpečnost chápou převážně negativně. 

Postmoderní státy zavrhly moderní tradici systému národních suverénních států 

a politiky rovnováhy moci. Vzdaly se tedy možnosti použití síly (více Cooper 2000: 15-

23).

Tabulka 2: Tři typy států v současném mezinárodním systému

Moderní stát Postkoloniální stát Postmoderní stát

Vláda

Centralizovaný systém 

pravidel založený na 

administrativních, policejních 

a vojenských institucích, 

potvrzený právními normami, 

dělající si nárok na monopol 

na legitimní použití síly.

„Uchvácená autonomie“, 

založená na slabých 

administrativních 

a institucionálních 

strukturách. Vláda spočívající 

na nátlaku a donucování spíše 

než na systému práva. Není 

vytvořen monopol na užití 

legitimního násilí.

Víceúrovňové vládnutí 

založené na nadnárodních, 

mezistátních, státních 

a substátních institucích 

(v nejrůznější kombinaci).

Národní cítění

Lidé na určitém území, tvořící 

vysoce soudržné společenství

ve smyslu Gesellschaft 

a Gemeinschaft, spojující 

dohromady národ a stát.

Převládá lokální či etnické 

společenství. Nízký stupeň 

soudržnosti státu a národa. 

Nízká úroveň legitimity státu.

Nadnárodní a mezistátní 

instituce jsou zdrojem 

občanských práv. Kolektivní 

identita je spojena s nadstátní 

i substátní úrovní.

Ekonomika

Oddělená soběstačná národní 

ekonomika zahrnuje základní 

sektory, které potřebuje pro 

vlastní reprodukci; hlavní část 

ekonomických aktivit se 

odehrává uvnitř politické 

entity.

Závislost na světovém trhu 

a strukturální heterogenita. 

Není vyvinuta koherentní 

národní ekonomika.

Většina ekonomických aktivit 

se odehrává v přeshraničních 

transakcích. „Národní“ 

ekonomika je mnohem méně 

soběstačná.

Zdroj: Sørensen 2005: 109.

Uvedená charakteristika jednotlivých typů států zachycuje postupnou proměnu 

podstatných rysů státnosti a tedy státnosti jako takové. Jaký dopad měla ale tato 

proměna na otázku suverenity? Tuto otázku si klade právě i G. Sørensen, který 

argumentuje, že „suverenita je výrazně flexibilní institucí, která se adaptovala na 

transformaci státnosti“ (Sørensen 2005: 169). Již v průběhu druhé poloviny 20. století 
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započalo dle něj stírání rozdílů mezi „vnitrostátním“ a „mezinárodním“ a v současné 

době nelze zcela hovořit o dvou takto vymezených sférách. Toto tvrzení by mohlo 

evokovat k předpokladu konce suverenity. Konec suverenity však G. Sørensen popírá 

a zastává názor, že vlivem proměn státnosti došlo k přizpůsobení suverenity novým 

podmínkám. Každý ze tří typů států se tak vyznačuje jiným pojetím suverenity (více 

Sørensen 2005: 169-187). Avšak můžeme také identifikovat skupinu autorů, která 

upozorňuje na fakt, že vlivem vícero faktorů dochází k proměně institucí na něco 

nového, a proto se dle jejich názoru období suverenity možná blíží ke svému konci 

(srov. Wallace 1999, Clapham 1999, Taylor 1999, Philpott 1999). Christopher Clapham 

se v tomto smyslu vyjadřuje celkem přímo: „Éra suverenity coby univerzálního principu 

uspořádání světového systému skončila“ (Clapham 1999: 537). William Wallace se ve 

své práci věnuje otázce proměny suverenity z hlediska evropského pohledu. Současný 

stav označuje za dekonstrukci evropských států z důvodu přenášení pravomocí na EU 

a také s ohledem na rozšiřování substátního vládnutí. Podstata suverenity evropského 

státu (tj. symboly, pocit národní pospolitosti, zaměření se na politickou reprezentaci, 

odpovědnost) dle něj zcela vymizela a Evropa se stala postsuverénní (Wallace 1999). 

Obdobně Paul Taylor poukazuje na tuto proměnu. „Jak může být stát v tradičním 

smyslu suverénní, když se jeho občané mohou proti své vládě odvolat k nadřazené 

soudní instanci, jako k Evropskému soudu pro lidská práva či Evropskému soudnímu 

dvoru a když zákony schválené mimo jurisdikci státu (např. legislativa EU) jsou 

nadřazené státní legislativě?“ (Taylor 1999: 564)

Poslední skupina přisuzuje institucím velmi významnou roli v politické vědě 

a zastává názor, že budou tuto roli mít i v budoucnu (srov. Jackson 1999, James 1999, 

Mayall 1999). R. Jackson konec suverenity tedy popírá a zároveň tvrdí, že nedošlo ani 

k revoluci či alespoň k reformaci systému suverénních států. V této souvislosti 

upozorňuje právě na problematiku zhroucených států či kvazistátů, jejichž existence 

může být důsledkem právě globální expanze suverenity (Jackson 1999). S rozpadem 

koloniálního uspořádání ve druhé polovině 20. století souvisí vznik velkého množství 

nových a často stěží životaschopných států. Na tyto státy byl aplikován univerzální 

princip garance suverenity a neintervence. Vlivem západního liberalizmu a všeobecné 

poválečné euforie humanity byla těmto novým režimům dána práva, aniž by však s nimi 

byly spojeny adekvátní povinnosti, jež jsou v západní rozvinuté civilizaci jejich 

samozřejmou a neoddělitelnou součástí, implikovanou přirozeně historickým vývojem. 

„Právo na sebeurčení se tak stalo mezinárodním kategorickým imperativem, který 
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odhalil slabost postkoloniálních států, avšak jejichž vlády se jím pyšnily a jejichž území 

jím byly definovány a ochraňovány“ (Jackson 1990: 42). 
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2. Taxonomie slabé státnosti

Terminologie v oblasti slabé státnosti je velmi rozmanitá a v odborné literatuře 

se tak můžeme setkat s mnohými termíny vystihující tuto problematiku. Tento fakt 

velice komplikuje samotné poznání tohoto fenoménu. Ve snaze o prohloubení 

a přesnější vymezení slabé státnosti vytváří řada teoretiků nové kategorie, které aspirují 

na pozici obecně uznávané klasifikace v této oblasti. Velkým negativem současného 

zkoumání fenoménu slabých států je tedy absence všeobecně uznávané terminologie, 

která by napomohla hlubšímu poznání a přenesla by větší pozornost zájmu k otázkám 

řešení tohoto bezpečnostního problému. Jelikož ambicí této práce není analyzovat 

využívanou terminologii v této oblasti, budou v této kapitole představeny pojmy 

v oblasti slabé státnosti, které bývají využívány nejčastěji. Mimo níže uvedené termíny 

se lze setkat ještě s dalšími pojmy jako např. captured state, de facto state, pseudo-state, 

ramshackle state, para-state, unrecognized state, pre-modern state, post-colonial state,

disrupted state, rump state apod.4

2.1 Soft	State

Model soft state byl uplatňován od 50. let 20. století v rámci rozvojových studií. 

Přesto, že samotný tento termín byl poprvé představen Gunnarem Myrdalem k popsání 

států jižní Asie, je nyní tento pojem využíván v diskurzu týkajícího se celého třetího 

světa. G. Myrdal soft state považuje za sociální realitu, kde národní vlády požadují od 

svých občanů jen velmi málo. Charakterizuje je tedy nízká úroveň sociální reality 

(Myrdal 1968: 896). Obecně je za soft state pokládán stát, který postrádá základní prvky 

státnosti a suverenita mu byla udělena rozhodnutím mezinárodního společenství. Tento 

typ státu tudíž charakterizuje nedostatečná institucionalizace, osobní vláda a politická 

zaostalost. To vše má za následek postupný pokles výkonnosti státního aparátu a tedy 

ztrátu legitimity (Jihlavec 2007: 20-23). V současnosti se v odborném textu setkáme 

spíše s termínem weak state, jehož výklad je téměř totožný.

2.1 Weak	State

Koncept weak state, tj. slabý stát, odkazuje na vnitřní slabost takto 

označovaného státu. V jeho definici se autoři opět rozcházejí dle předmětu jejich zájmu. 

                                               
4

Přehledné shrnutí veškerých užívaných termínů nabízí disertační práce Martina Riegla (Riegl 2010a:
23-26).
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Rotberg za weak state označuje širokou kategorii států. Hovoří tak o státech 

„neodmyslitelně slabých vzhledem ke geografickým, fyzickým či stěžejním 

hospodářským potížím; v podstatě silných, ale přechodně nebo situačně slabých 

z důvodu vnitřních rozporů, nedostatků v řízení, chamtivosti, despotismu či externích 

zásahů; nebo o směsi těchto dvou typů“ (Rotberg 2003: 4). Tento typ státu ve své 

typologii Rotberg vymezuje vůči strong state, failed state a collapsed state. Oproti tomu 

pojetí např. Barry Buzana je zaměřeno na vztah státu a obyvatel a weak state je tak 

kombinací slabé státní ideje a slabého státního aparátu. Z toho důvodu weak state v jeho

pohledu nemá monopol na užití legitimního násilí, ani legitimitu ze strany jeho obyvatel 

(Buzan 1991: 99-101).

2.1 Juridical	Statehood

Termín juridical statehood používají ve své práci Robert Jackson a Carl 

Rosberg, kde identifikují tento typ státu v černé Africe. Hovoří tak o vnitřně slabém 

státu, který vzniká následkem nelegitimního výkonu moci ve spojení s nerozvinutými 

institucemi. Z hlediska atributů státnosti se vyznačuje určitým teritoriem a nezávislostí 

ve smyslu rozpoznání mezinárodním společenstvím, tj. má právo vstupovat do vztahů 

s ostatními státy a spadá do mezinárodního společenství států (Jackson, Rosberg 1982: 

12-16). V pozdějších výzkumech pracuje R. Jackson s termínem quasi states, který dle 

jeho interpretace odpovídá významu juridical states.

2.2 Quasi	State

Termín quasi state vykazuje taktéž řadu terminologických zmatků. Nejčastěji se 

však můžeme setkat se dvěma výklady. První z nich využívá tento koncept k analýze 

států, které nedisponují vnitřní suverenitou v rámci mezinárodně uznaných hranic. 

Jedná se tudíž o státy mezinárodně uznané, které však nejsou schopny kontrolovat 

vnitřní záležitosti státu, zajistit efektivní systém vlády a funkční ekonomiku. 

Představiteli tohoto pojetí jsou např. R. Jackson či S. Pegg. Druhý výklad pokládá quasi 

state za neuznaný stát, jenž de facto ovládá část území, a není schopen získat vnější 

suverenitu. Tomuto pohledu odpovídá přístup M. I. Glassnera, který kvazistáty chápe 

jako jednotky bez mezinárodního uznání či nesplňující empirické charakteristiky 

státnosti. Kvazistáty tak řadí mezi anomální politické jednotky, které dále člení do šesti 

kategorií: 1) území pod vojenskou okupací; 2) teritoria s přechodným statutem; 3) 
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teritoria s nejistým statutem; 4) povstalecké státy a národy bez států; 5) teritoria 

spravována dvěma státy a 6) mezinárodní teritoria“ (Glassner, de Blij 1989: 117). 

Martin Riegl na základě své analýzy shrnuje, že oba typy quasi state „prokazují 

neschopnost splnit politické aspekty definice suverénního státu – vnitřní (v případě 

vnitřně nesuverénních kvazistátů) a vnější suverenitu (v případě mezinárodně 

neuznaných kvazistátů)“ (Riegl 2010b: 67) a je proto „terminologicky žádoucí používat 

pro oba typy anomálních entit termín kvazistát“ (Riegl 2010b: 67).

2.3 Fragile	State

Termínem fragile state je označována fáze procesu oslabování institucí státu 

a jejich schopnosti plnit své funkce. Na pomyslné ose oslabování je situována mezi 

weak a failing state. Fragile states se dle G. Sørensena vyznačují několika nedostatky. 

První oblastí je ekonomický sektor charakteristický nedostatečně koherentním národním 

hospodářstvím. Druhý problém je politického charakteru a týká se institucí státu a jejich 

legitimity u obyvatel. Tento typ státu jen mírně či vůbec naplňuje své funkce jako 

zabezpečení vůči vnějším či vnitřním hrozbám, zajištění osobní svobody včetně 

respektování základních občanských a politických práv či nastolení pořádku 

a spravedlnosti ve smyslu právního státu (Sørensen 1999).

2.4 Failing	State

Termín failing state (tj. hroutící se stát) představuje další fázi oslabování 

institucí a jejich schopnosti plnit své funkce. Jedná se tedy o označení stavu, kdy se stát 

hroutí, ale nedošlo ještě k jeho úplnému zhroucení. Weak state má vlivem několika 

faktorů (jako anarchie, bezpečnostní dilemata) tendenci stát se failing nebo failed state

(Rotberg 2004b: 9).

2.5 Failed	State,	Collapsed	State

Vyčlenění konceptů failed state a collapsed state lze pomocí osy znázorňující 

výkon státu v oblasti poskytování politických statků svým občanům. Na jednu stranu 

této osy můžeme znázornit tzv. strong states, tj. výkonné státy v oblasti distribuce 

politických statků, a na druhou stranu collapsed states. Státy na tuto osu můžeme 

zaznamenávat dle jejich výkonu v uvedené oblasti. Oba zmíněné termíny ztělesňují 

pokročilé stadium slabosti, přičemž collapsed state lze označit za zcela zhroucený stát, 
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tj. v podstatě za extrémní situaci. To dokládá pohled Rotberga, který collapsed state

definuje přímo jako extrémní verzi failed state (Rotberg 2004a: 9). Dále uvádí, že

collapsed state „znázorňuje mocenské vakuum. Je to pouhý zeměpisný pojem, černá 

díra, která pohltila zhroucenou polity“ (Rotberg 2004a: 9). Nejznámějším teoretikem 

pracujícím s termínem collapsed state je již několikrát zmiňovaný I. Zartman, i když 

tento pojem přímo nevyužívá. Nesnaží se totiž zachytit kritéria státu pro označení za 

collapsed state, nýbrž se věnuje otázce kolapsu daného státu, tedy postupnému procesu 

rozpadu.
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3. Koncept zhroucených států

V otázce definování zhroucených států se opět dostáváme k problému 

různorodého pojetí tohoto fenoménu. Definice se opět liší od autora k autorovi, jak je 

uvedeno níže v příkladech výkladu tohoto pojmu. Lze spíše říci, že než o jasně 

definovaný stav státu, se jedná o široké označení pro jeden z fenoménu dnešní doby. To 

dokládá i postoj Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (U.S. Agency for 

International Development, USAID), která pod kategorii fragile states řadí hroutící se

státy (failing states), zhroucené státy (failed states) i obnovující se státy (recovering 

states) s odkazem, že považuje za důležitější rozlišování států, dle toho jak daleko 

a rychle se pohybují od nebo ke stabilitě, než jestli jsou zhroucené či nikoliv (Fragile 

States Strategy: 1).

Jak je uvedeno v předchozí kapitole v akademickém prostředí dochází mezi 

některými autory k rozlišování i pojmů collapsed states a failed states, které však 

můžeme do českého jazyka volně přeložit jako zhroucené státy. C. Clapham klade velký 

důraz na rozlišení pojmosloví state collapse a state failure. První z nich je vázán na 

rozpadání/hroucení institucí, zatímco v druhém případě dochází k neplnění základních 

funkcí států, a proto stát selhává. State failure považuje za celkem nejistý pojem, jelikož 

vyvolává otázku, jaké jsou vlastně klíčové funkce státu. Funkce státu se totiž mohou 

opět lišit od minimálního pojetí (zajištění základní bezpečnosti) až po maximální pojetí 

(zajišťování sociální péče) (Clapham 2002: 776). Z toho důvodu považuje také failed 

state za „neuspokojující kategorii, která je charakterizována spíše čím není, než čím je“ 

(Clapham 2000). Stejného názoru jsou i Jennifer Millikenová a Keith Krause, kteří 

podrobili kritice Rotbergovu typologii. Zastávají názor, že state failure a state collapse

nejsou stupni téhož procesu, nýbrž kvalitativně odlišné jevy. Kolaps státu je spojován 

s institucionální dimenzí státu a státní selhání s funkcionální dimenzí (Milliken, Krause 

2003: 953-955). I když nepanuje shoda o vymezení pojmu zhroucený stát, většina 

odborníku přijímá výklad stavu zhroucení státu, které předložil I. W. Zartman ve své 

knize Collapsed States. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. Za 

zhroucení státu považuje tento teoretik situaci, v níž se rozpadá struktura, autorita 

(legitimní moc), právo a politický pořádek. Stát tedy není schopen plnit své funkce

(Zartman 1995: 5-9).

Prvními teoretiky, kteří ve své práci použili pojem zhroucený stát (failed state), 

byli G. Helman a R. Ratner. Ve své analýze Saving Failed States označili zhroucený 
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stát za znepokojivý nový fenomén, kdy stát již není schopný se udržet jako člen 

mezinárodního společenství (Helman, Ratner 1993). Zhroucený stát tak představuje 

„kontrast k ideálním státům vestfálského systému, které vykonávají nad svým územím 

a obyvateli veškerou suverenitu, mají fungující vládu, mají monopol na legitimní násilí, 

poskytují veřejné statky a mohou udržovat a vytvářet mezinárodní závazky“ (Yoo 2011: 

100). Níže uvádím nejčastější výklady pojmu zhroucený stát:

 Zhroucené státy mají tendenci být napjaté a hluboce konfliktní; v rámci 

jejich území jsou časté boje mezi určitými částmi společnosti – nedokáží 

tedy zajistit bezpečnost svých občanů v rámci svých hranic; mají slabé či 

vadné instituce; mají zničenou infrastrukturu (Rotberg 2002: 85-96).

 „Zhroucené státy jsou státy, které nemohou nebo nechtějí zajistit 

v domácím prostředí minimální občanské podmínky, tj. mír, pořádek, 

bezpečnost, atd.“ (Jackson 1998: 2).

 Zhroucený stát nedokáže svým obyvatelům zajistit základní politické 

statky, kterými jsou bezpečnost, svoboda, pořádek, spravedlnost 

a blahobyt (Sørensen 2005).

 Zhroucený stát je stát, ve kterém vláda ztratila kontrolu nad svým 

vlastním územím, nebo vláda, která ztratila monopol nad legitimním 

užitím síly (The Failed States Index 2005: 57)

 Zhroucený stát představuje stát, ve kterém „nestátní aktéři kontrolují 

zdroje a populaci, vláda nemá monopol na užití legitimního násilí nebo 

na poskytování veřejných statků a ve kterém se obvykle zhroutí 

ekonomika,...“ (Yoo 2011: 100).

3.1 Znaky	zhroucených	států

Při snaze o definování fenoménu zhroucených států bývají často zmiňovány tyto 

znaky: „demokratická dysfunkce, vysoká hustota obyvatel, vysoký počet uprchlíků 

a emigrantů, odliv mozků, nerovnoměrný hospodářský rozvoj mezi sociálními třídami, 

hospodářský pokles od pádu/vzestupu exportních/importních cen komodit, nedostatek 

zahraničních investic, nedostatečné odměny pro zaměstnance ve státním sektoru 

a bezpečnostních silách, korupce, netransparentní rozhodování, nefunkční veřejné 

služby (zdravotnictví, školství, veřejná doprava), porušování lidských práv, etnické 

čistky, nelegální vojenské jednotky a intervence vnějších aktérů“ (Riegl 2009: 54-55).
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Neznamená to však, že pro označení státu jako zhrouceného je nutné naplnit veškerá 

tato kritéria. Jedná se jen o výčet nejčastějších charakteristik tohoto typu státu.

3.2 Typologie	zhroucených	států	dle	Jean-Germaina	Grose

Jean–Germain Gros označuje za zhroucené státy ty státy, kde „veřejné autority 

již nejsou schopny či nechtějí vykonávat jejich cíl, tj. v Hobbesově pojetí společenskou 

smlouvu, která v současnosti zahrnuje již více než jen zachování míru mezi částmi 

společnosti a jejich zájmy“ (Gros 1996: 456-457). J.-G. Gros si uvědomuje, že ne 

všechny státy v rozvojovém světě se nacházejí ve stejném stupni selhání, a proto 

vytvořil taxonomii zhroucených států, která zohledňuje specifické jevy konkrétních 

případů. Identifikoval pět kategorií zhroucených států: anarchic state (anarchický stát), 

phantom/mirage state (přeludový stát), anaemic state (anemický stát), captured state

(uchvácený stát) a aborted state (potracený stát) (Gros 1996: 458-461).

První z těchto typů – anarchic state se vyznačuje absencí centralizované vlády. 

V rámci tohoto státu je aktivních několik ozbrojených skupin, které bojují mezi sebou 

a zároveň i uvnitř skupiny. Cílem těchto skupin je získat moc a kontrolu nad 

neexistujícím státem, regionem, městem, apod. Ozbrojené střety však nemusejí mít 

konkrétní úmysl. Příkladem anarchického státu je Somálsko a Libérie. Uvnitř 

phantom/mirage state slouží státní struktury především k ochraně vůdců, nikoliv 

obyvatel daného státu. Typickými rysy tohoto státu, jehož příkladem je bývalý stát Zair,

jsou: ekonomický systém není závislý na státu, některé regiony vystupují nezávisle na 

hlavním městě a armáda se dopouští rabování. Třetí kategorií je anaemic state, který 

tohoto statusu může dosáhnout dvěma způsoby. V prvním případě je formální centrální 

vláda oslabovaná bojem s povstaleckými skupinami, které se snaží dosáhnout nadvlády 

nad územím a tedy mocí. Řešením v takovém případě je střet s danými povstaleckými 

skupinami a jejich poražení či uspokojení jejich potřeb. Druhým způsobem je situace, 

kdy nikdy nedošlo k modernizaci v důsledku růstu populace, která klade zvyšující se 

nároky na archaické struktury, či nemožnosti státních zástupců uplatňovat efektivní 

kontroly. Jako příklad tohoto typu státu uvádí Gros Haiti a Kambodžu. Následující 

kategorie států (captured state) je charakteristická silnou centralizovanou vládou elitní 

skupiny vůdců, která likviduje či potlačuje ostatní skupiny. Tato vláda prosazuje pouze 

své vlastní zájmy a to na úkor zájmů všech ostatních členů společnosti. Typickým 

rysem jsou tedy občanské konflikty, násilné střety, anarchie a v extrémních případech 
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i genocida (např. Rwanda). Poslední kategorii, aborted state, představují státy 

zhroucené vnitřně, které často vznikly během velice krátkého časového úseku, aniž by

došlo k vyřešení vnitřních poměrů. Klasickým příkladem tohoto státu je Bosna či 

Gruzie (Gros 1996: 458-461).

3.3 Indikátory	zhroucení

Za posledních několik let vznikla řada indexů, jenž se snaží vypořádat 

s problematikou zhroucených států. Jmenujme například the State Fragility Index, the 

Failed States Index, the Index of State Weakness nebo the Political Instability Index. 

Všechny tyto indexy mají napomáhat k orientaci v dané problematice (Grävingholt, 

Ziaja a Kreibaum 2012: 2). 5 Vzhledem k široké terminologické nejasnosti ohledně 

základních definic však tato velká škála indexů může mít naopak negativní vliv. 

Problematickým jevem většiny indexů je jejich přílišné zjednodušování komplexní 

reality. Poslední studie potvrdily, že hlavním problémem všech těchto indexů „je jejich 

společný koncepční předpoklad, že multidimenzionální koncept, jako státnost, může být 

agregován a promítnut na jednodimenzionální stupnici bez masivní ztráty a dokonce 

zkreslení informací“ (Grävingholt, Ziaja a Kreibaum 2012: 3).

V této práci budou představeny a následně na zvolenou případovou studii 

aplikovány dva typy indexů: the State Fragility Index a the Failed States Index. The 

Failed States Index byl vybrán z toho důvodu, že k jeho sestrojení byla využita 

typologie R. I. Rotberga, a také z důvodu jeho velké rozšířenosti a tudíž i známosti mezi 

laickou a odbornou veřejností. Tento index má totiž zejména sloužit k praktickému 

využití mimo ryze akademické prostředí. K tomuto indexu byl vybrán the State 

Fragility Index, který lze naopak označit za index využitelný v akademickém prostředí  

a za index sloužící k prohloubení získaných informací. I přes tuto odlišnost oba tyto 

indexy vykazují podobné výsledky. Toto tvrzení dokazuje dvourozměrná korelace, 

kterou provedli Javier Fabra Mata a Sebastian Ziaja ve své práci Users’ Guide on 

Measuring Fragility (Mata, Ziaja 2009: 29). Jelikož se tato práce nezaměřuje primárně 

na terminologické vymezení a konceptualizaci fenoménu zhroucených států, nýbrž na 

přístup mezinárodních aktérů k této problematice, není v jejích možnostech se zabývat 

problematikou jednotlivých indexů a tudíž analýzou různorodých výsledků. 

                                               
5

Veškeré informace o měření slabosti států jsou přehledně shrnuty v Users’ Guide on Measuring 
Fragility (Mata, Ziaja 2009).
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3.3.1 The State Fragility Index

The State Fragility Index vychází z kombinace dvou základních ukazatelů 

kvality výkonu státu – účinnosti a legitimity. Původní myšlenka využití matice dvou 

zmíněných dimenzí jako metody pro analýzu zranitelnosti státu byla zrozena v IRIS 

centru 6 Marylandské Univerzity. Současná matice indikátorů však byla navržena 

a aplikována výzkumníky Monty G. Marshallem a Benjaminem R. Colem, kteří 

prezentují každoročně od roku 2007 výsledky své analýzy v edici Global Report

(Marshall, Cole 2011a: 28-29).

Metodika The State Fragility Index spočívá ve vyhodnocení zmíněných dvou 

dimenzí na základě bezpečnostních, politických, ekonomických a sociálních indikátorů. 

Každý z těchto indikátorů je následně hodnocen na škále čtyř hodnot: 0 „no fragility,“ 1 

„low fragility,“ 2 „medium fragility,“ 3 „high fragility.“ Výjimkou je ekonomický 

indikátor účinnosti, kde je hodnocení rozšířeno o pátou hodnotu – 4 „extreme fragility.“ 

The State Fragility Index následně kombinuje získané skóre z osmi indikátorů (4 

indikátory v dimenzi účinnosti státu, 4 indikátory v legitimitě státu) a nabírá výsledných 

hodnot od 0 do 25, přičemž hodnota 0 znamená „no fragility“ a hodnota 25 „extreme 

fragility“ (více k metodice a jednotlivým indikátorům Marshall, Cole 2011b: 7-9).

Nejnovější analýza zranitelnosti států z roku 2011 zahrnuje 165 států. Jedná se 

o všechny nezávislé státy, jejichž počet obyvatel je větší než 500 tisíc. Všechny 

analyzované státy jsou seřazeny od nejvyšší hodnoty indexu po tu nejnižší. Pomocí 

barev jsou vytvořeny kategorie států, které však nejsou nijak pojmenovány či 

definovány (Marshall, Cole 2011b: 1-9).

3.3.2 The Failed States Index

The Failed States Index (FSI) hodnotí míru stability jednotlivých zemí a dle této 

stability vytváří klasifikaci jednotlivých zemí. Tato klasifikace však nevyužívá 

zavedené pojmy jako silný, slabý, selhávající či zhroucený stát, nýbrž vytváří své 

vlastní pojmy, které budou představeny níže. Tvůrcem tohoto indexu je americký think-

tank Fund for Peace, který v současné době spolu s časopisem Foreign Policy 

každoročně publikuje výsledky hodnocení států dle tohoto indexu. Poprvé byl tento 

index použit roku 2005 a analyzoval celkem 76 států. Nejaktuálnější data jsou 

k dispozici v FSI z roku 2012, kde je analyzováno 177 zemí.

                                               
6

Jedná se o akronym původního názvu Institutional Reform and the Informal Sector.
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FSI pracuje s dvanácti indikátory, které jsou rozděleny do třech základních 

kategorií: sociální, ekonomické a vojensko-politické. Mezi sociální indikátory patří: 

rostoucí demografické tlaky, masivní přesuny uprchlíků či vnitřně přesídlených osob, 

tradiční existence násilnických skupin, kolektivní nepřátelství, paranoia. Z hlediska 

ekonomických indikátorů jsou využívány dva – nerovný ekonomický rozvoj 

společenských skupin a prudký ekonomický propad. Mezi vojensko-politické indikátory 

se řadí: kriminalizace a delegitimizace státu, postupné zhoršování veřejných služeb, 

nerespektování lidských práv, bezpečnostní aparát funguje jako „stát ve státě“, růst 

frakcionalizace mocenských elit a intervence jiných států či vnějších politických 

subjektů. Každému z těchto dvanácti ukazatelů je přiřazena hodnota od 0 do 10, kde 0 

znamená maximální stabilitu a 10 vysokou míru nestability. Výsledný index nabírá tedy 

hodnot od 0 do 120. Čím je výsledná hodnota vyšší, tím je stát více zranitelný (The 

Fund for Peace).

Samotná analýza se skládá ze čtyřech kroků: 1) ohodnocování 12 sociálních, 

ekonomických a politicko-vojenských indikátorů; 2) ohodnocování kapacit pěti 

jádrových státních institucí považovaných za nezbytné pro udržování bezpečnosti 

(vláda, armáda, policie, soudnictví, základní správní struktury); 3) identifikování 

náhodných faktorů a překvapení; 4) umísťování zemí do mapy konfliktů, která ukazuje 

historii rizika konfliktu dané země (Foreign Policy). Tomáš Šmíd a Vladimír Vaďura 

však upozorňují, že v rámci FSI se uskutečňuje pouze první krok, který poskytuje 

informace o zranitelnosti daného státu. Další kroky slouží k vypracování podrobné 

analýzy jednotlivých států (Šmíd, Vaďura 2009: 58).

Dle výsledného indexu jsou jednotlivé země rozděleny do čtyř kategorií. První 

kategorií jsou státy dosahující 0-29,9 bodů. Tyto státy jsou označovány jako trvale 

udržitelné (sustainable) a jsou znázorněny zelenou barvou. Druhá kategorie států, 

označená žlutou barvou, dosahuje výsledné hodnoty 30 až 59,9 bodů a je definována 

jako stabilní (stable). Třetí skupina už představuje ohrožené státy (warning). Tato 

skupina je označena oranžovou barvou a její výsledný index je v rozmezí 60 až 89,9 

bodů. Poslední kategorií jsou státy vysoce ohrožené (alert) dosahující indexu v hodnotě 

90-120 bodů. Tyto státy jsou znázorněny červenou barvou (Foreign Policy).
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4. Přístupy mezinárodních aktérů ke konceptu zhroucených států

4.1 Zhroucené	státy	jako	bezpečnostní	hrozba

V současné době, když hovoříme o bezpečnostních problémech současného 

světa, hoříme o tzv. nových bezpečnostních hrozbách, které jsou charakteristické 

vysokou pravděpodobností, ale menším dopadem. Z toho důvodu je pro mezinárodní 

společenství obtížné se rozhodnout, kam směřovat finance. Tyto nové hrozby, nazývané 

též hrozbami druhé kategorie, vymezujeme vůči hrozbám starým, které jsou spjaté 

s obdobím do konce studené války. Tyto hrozby byly hrozbami státními a každý stát na 

ně mohl reagovat a také byl schopný dopředu plánovat. Vlivem postupné změny 

charakteru hrozeb stát postupně ztrácí svou roli, jelikož není příliš schopen novým 

hrozbám čelit. Nové hrozby mají oproti starým hrozbám nejasného původce, který 

znepříjemňuje státu a mezinárodnímu společenství jako takovému s těmito hrozbami 

bojovat. Původcem nových hrozeb může být např. stát, skupina lidí, jednotlivec, firma, 

finanční trhy, teroristické sítě, lidstvo, apod. Při analýze nových bezpečnostních hrozeb 

z hlediska sektorů bezpečnosti je patrné, že se jedná spíše o hrozby nevojenského 

charakteru. Je zde tedy patrná proměna národní bezpečnosti jak upozorňuje Barry 

Buzan, který vychází z předpokladu, že „1) bezpečnostní hrozby nemají jen charakter 

vojenských hrozeb, ale že zdrojem hrozeb může být i politická, ekonomická, societální 

a environmentální oblast (tzv. sektory); 2) stát ztrácí výjimečné postavení referenčního 

objektu ve prospěch sociálních skupin“ (cit. dle Waisová 2004: 66).

Evropská bezpečnostní strategie identifikuje pět klíčových bezpečnostních 

hrozeb – terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, selhání 

státu a organizovaná trestná činnost (Bezpečná Evropa v lepším světě 2003: 3-4).

Všechny tyto hrozby lze označit za nové bezpečnostní hrozby a s daným výčtem nelze 

než souhlasit. Důležitým aspektem těchto hrozeb je, že jsou navzájem propojené a jejich 

řešení tudíž musí být komplexní. Právě selhávající státy totiž „poskytují teroristickým 

skupinám a mezinárodnímu organizovanému zločinu vhodné podmínky pro úkryt 

a přípravu teroristických aktivit“ (Waisová 2007: 7). Impulsem pro tuto sekuritizaci 

byly teroristické útoky na území USA v roce 2001, po nichž započala velká debata 

napříč mezinárodního společenství o selhávajících státech.

Jaké jsou však důvody pro označení zhroucených států jako bezpečnostní hrozby 

současného světa? Zhroucené státy lze pokládat za ohrožující z několika důvodu. Za 

prvé se jedná o státy, ve kterých vlivem slabé centrální vlády či její absence dochází 
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nejčastěji k humanitárním krizím a ozbrojeným konfliktům. Za druhé, mají vysoký 

destabilizační vliv na celý region. Za třetí, nabízí ideální prostředí pro působení 

organizovaného zločinu či teroristických skupin. Za čtvrté, mají za následek nežádoucí 

ilegální přistěhovalství. Za páté dochází v nich k rozvoji šedé ekonomiky 

(z bezpečnostního hlediska je pak v tomto ohledu nejzásadnější pašování zbraní 

a následně drog). Dále můžeme jmenovat nepříznivý dopad na životní prostředí ze stran 

těchto států z důvodu nepřítomnosti účinných regulí reagujících na zhoršující se stav 

životního prostředí, dále mohou být tyto státy zdrojem zdravotních problémů, které se 

budou nadále rozšiřovat do dalších zemí, atd. (Newman 2009: 429-431). Tyto aspekty 

zajisté odůvodňují důležitost tohoto tématu a vysvětlují nutnost zájmu o tuto 

problematiku. 

4.2 Teoretické	alternativy	vypořádání	se	se zhroucenými	státy

Z teoretického hlediska můžeme identifikovat nejméně osm hlavních možností,

jak se vypořádat se zhroucenými státy. První z těchto možností je tzv. nedělat nic. Tato 

alternativa není příliš diskutována, zato však je nejčastěji využívána. Nechat situaci 

vyplynout se jeví jako nejjednodušší cesta, ale v praxi příliš nefunguje. Je nutné si 

uvědomit, že bezpečnostní problém zhroucených států zasahuje většinou do celého 

regionu a tedy překračuje hranice. Jedná se o komplexní problém, který bez jakéhokoliv 

zásahu nemá příliš šancí na vyřešení, spíše dojde k rozšíření problému do dalších zemí.

Příkladem takovéhoto řešení je např. Afghánistán pod nadvládou Talibánu (Hamre, 

Sullivan 2002: 86-87).

Druhou alternativou je izolace zhrouceného státu, která představuje velmi 

nákladnou variantu řešení. V takovém případě je totiž nutné celkové monitorování státu, 

zajištění izolace přepravy zboží a komunikace. Z dlouhodobého hlediska se jedná 

o nepřijatelnou, respektive neudržitelnou možnost řešení situace. Lze ji využít jen jako 

první krok v krátkém časovém intervalu. Třetí variantou je secese, tj. rozdělení daného 

zhrouceného státu na malé části. Problematickým se však posléze stává životaschopnost 

jednotlivých částí, kdy ne všechny mohou být efektivní. Zpočátku tedy dojde k redukci 

konfliktu, ne však k jeho úplnému vyřešení. Kritici tohoto přístupu tak upozorňují na 

možnost vytvoření dalších problémů, jako např. etnických konfliktů, které nastaly např. 

v Jugoslávii (Hamre, Sullivan 2002: 87).
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Další alternativou je integrace zhrouceného státu nebo jeho části do většího 

subjektu, kterým může být stát nebo instituce jako např. Evropská unie. Tento přístup 

vyžaduje existenci vyzrálých silných politických entit, které by byly ochotné a schopné 

absorbovat nového člena. Z tohoto hlediska je vyhovující entitou nejspíše jen EU. 

Zhroucené státy lze však vysledovat mimo Evropu, takže tento přístup není v praxi 

příliš využitelný (Hamre, Sullivan 2002: 87). Většina zhroucených států se nachází na 

africkém kontinentu, kde je sice viditelná snaha o integraci států, ale ambice Africké 

unie nesahají k řešení problematiky zhroucených států. Integrace v rámci této 

organizace těmto státům zásadním způsobem nenapomáhá.

Pátou alternativou vypořádání se se zhroucenými státy je ustanovení nějaké 

formy přechodné mezinárodní autority. Tato autorita by následně spravovala 

a monitorovala daný zhroucený stát po přechodné období. Tento přístup zaznamenal 

úspěch v malých státech jako je Východní Timor, Kosovo či východní Slavonie. 

V případě větších územních celku není tento postup příliš realizovatelný z důvodu 

nedostatečných finančních kapacit. Další možností je určitý druh sousedského dohledu 

v dané zemi. Tento dohled by měla vykonávat významnější země v regionu, tj. stát 

s určitým vlivem na ostatní země. Touto cestou se snažilo napomoci např. Sdružení 

národů jihovýchodní Asie v Kambodži (neúspěch) či Hospodářské společenství 

západoafrických států v Libérii a Sierra Leone (smíšené výsledky). Tento přístup je pro 

pozitivní výsledky nutné doplnit mezinárodní podporou (Hamre, Sullivan 2002: 87-88).

Velmi rizikovým přístupem je podpora jedné ze stran konfliktu, u které se 

předpokládá její výhra. Toto vítězství má následně v budoucnu zajistit stabilitu 

a upravení stavu v dané zemi. Vnější aktér, který v konfliktu zasáhl, se podílí na 

přebudování problémového státu a vytvoření nové efektivní vlády. Vysoká neúspěšnost 

všech sedmi zmiňovaných alternativ vedla k ustálení osmé varianty, a to zahraniční 

intervence. Tento vnějších zásah má vést k regionální stabilitě, k progresivnímu 

hospodářskému rozvoji a zejména k ochraně životů civilního obyvatelstva (Hamre, 

Sullivan 2002: 88).

Obecně přijímanou teorii, jak pomoci zhrouceným státům, tedy nenalezneme. 

V každém konkrétním případě se mezinárodní společenství musí rozhodnout, jak 

zareagovat. Jeho rozhodnutí bude záviset na několika faktorech: velikosti daného státu, 

jeho mocenském postavení, příčině zhroucení, zapojení dalších aktérů, stabilitě regionu, 

historickém vývoji, současné mezinárodní situaci, apod. Z obecného hlediska je však 

možné konstatovat, že mezinárodní společenství se musí zaměřit na dvě úrovně této 
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problematiky - za prvé, jak pomoci zhrouceným státům a za druhé, jak předcházet tomu, 

aby se další státy nezařadily mezi ty zhroucené. Pomoc zhrouceným státům je možné 

skrze tato opatření: „a) uvalení embarga na export některého zboží (např. nerostné 

suroviny), které přináší problematické straně vysoké zisky, které používá na 

financování konfliktu; b) koordinace zahraniční humanitární a jiné pomoci; nasazení 

mírových jednotek“ (Humplíková 2009: 8). Prevence před zhroucením států by měla 

spočívat ve: a) vytváření preventivních opatření, které povedou k podpoře stabilnějšího 

prostředí z hlediska ekonomického, politického a legislativního, tj. např. nastavení 

pravidel pro obchod s diamanty a jinými nerostnými surovinami; b) omezení cel 

a tarifních kvót na zboží; c) monitorování stavu dodržování lidských práv 

a diskriminace menšin; d) podpoře hospodářského rozvoje, vzdělávání a budování

fungujících institucí (Humplíková 2009: 8).

4.3 Teoretické	přístupy	ke	zhrouceným	státům

Z hlediska teoretických přístupů ke zhrouceným státům můžeme v současnosti 

identifikovat čtyři názorové proudy: peacebuilding, liberální imperialismus, realismus 

a kritické teorie. Tyto přístupy se liší zejména v otázkách státní suverenity 

a prosazování liberálních hodnot (viz tabulka 3), které lze považovat za zásadní 

v přístupu ke zhrouceným státům. Na základě těchto dvou dimenzí můžeme zmíněné 

názorové proudy identifikovat.

Tabulka 3: Teoretické přístupy ke zhrouceným státům dle postoje ke státní 

suverenitě a k prosazování liberálních hodnot

Posilování suverenity Napadení suverenity

Liberální Peacebuilding Liberální imperialismus

Neliberální Realismus Kritické teorie

Zdroj: Andersen 2005: 13.

Termín peacebuilding se začal využívat v roce 1992, kdy ho tehdejší generální 

tajemník OSN Egypťan Boutros Boutros-Ghali představil ve své zprávě Agenda pro 

mír. Definoval ho jako „činnost spočívající v rozpoznání a podpoře takových struktur, 

které budou vést k posílení a upevňování míru, a zabrání opětovnému rozhoření 

konfliktu“ (An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-

keeping 1992). Cílem tohoto konceptu je tedy „komplexní snaha pomoci zemím 
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a regionům při přechodu od války k míru“ (Informační centrum OSN v Praze 2005: 70). 

Nejedná se tudíž o koncept související pouze se zhroucenými státy, ale i státy 

nacházejícími se v přechodu od válečného stavu ke stavu mírovému. Peacebuilding je 

založen na respektování principu národní suverenity. Proces tzv. uzdravení se 

z konfliktu tak musí být „vlastněn“ místním obyvatelstvem, které je zároveň 

zodpovědné za proces budování míru. Vnější aktéři mohou zasáhnout a pomoci v tomto 

procesu, ale jeho průběh a kontrola se musí rodit na domácí půdě, jinak nemusí být 

peacebuilding úspěšný (Andersen 2005: 14-15). Samotný koncept vychází z myšlenky

tzv. liberálního míru, což podle západní tradice znamená, že dostatečná liberalizace 

v ekonomické i politické oblasti je efektivním nástrojem pro prevenci i léčení konfliktů. 

Součástí strategie peacebuilding se tak stala podpora demokracie, právního státu, 

neoliberální ekonomiky a lidských i majetkových práv (Tschirgi 2004: 5).

Řada odborníků se však shoduje, že peacebuilding je nedostatečným 

a nevhodným nástrojem pro řešení problémů a hrozeb, které pramení ze zhroucených 

států (např. Rieff 1999, Krasner 2004, Fearon, Laitin 2004). Jako alternativu prosazují 

nutný mezinárodní dohled nad zhroucenými státy, který zajistí bezpečnost obyvatelům 

daného státu. Z tohoto důvodu označujeme tento přístup za liberální imperialismus. 

Jako klíčové považují zastánci tohoto přístupu ustanovení výkonného orgánu státu, 

který bude v rukách vnějšího aktéra. Až vývojem času může dojít k postupnému předání 

pravomocí do rukou domácích orgánů. S prvním přístupem se liberální imperialismus 

rozchází v pohledu na suverenitu státu, avšak shoduje se v nutnosti prosazovat ve 

zhrouceném státě liberální hodnoty. Oba tyto přístupy jsou taktéž vedeny tzv. 

„strategickou a morální zodpovědností zasáhnout ve jménu sužovaných obyvatel“ 

(Andersen 2005: 20-21).

Realismus je zde chápán jako směr kladoucí důraz na státní suverenitu 

a neintervenci. Zásadní pro tento přístup je zajištění řádu a stability, které staví před 

lidská práva a demokracii. Realismus tak prosazuje zásah ve zhroucených státech jen 

v případě ohrožení stability či národních zájmů. Intervenci ve jménu humanitárních 

zájmů tak odmítá. Zásahy ve zhroucených státech by měly být spíše krátkodobé, 

s jasnými cíli a s využitím menšího počtu jednotek. Vnější aktéři by se měly zaměřit na 

budování státu a nikoliv budování demokracie. V tomto směru realisté výrazně kritizují 

liberální přístupy (Andersen 2005: 26-29).

Představitelé kritických teorií se shodují, že právě neoliberální světové 

uspořádání produkuje rozpadlé státy. Avšak mimo to, že vystupují proti universalismu 
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a mezinárodnímu systému postavenému výhradně na prosazování západního modelu 

národního státu v podobě liberální demokracie a tržní ekonomiky, se jedná o velmi 

roztříštěnou skupinu teoretiků. Stát nepokládají za přirozenou, implicitně organizační 

strukturu lidského společenství, nýbrž za specifickou instituci s řadou historických 

a současných konkurentů. Z těchto důvodů jsou kritické teorie zařazeny do pravého 

spodního kvadrantu v tabulce 3. Zastánci tohoto přístupu ve svých pracích kritizují 

dříve uvedené přístupy, avšak sami nenabízejí žádnou strategickou koncepci, jak naložit 

ze zhroucenými státy (Andersen 2005: 29-34).

4.4 Mezinárodní	společenství	a	zhroucené	státy

I přes zjevnou nefunkčnost některých států, které ztratily svou vnitřní suverenitu, 

jsou tyto státy ze strany mezinárodního společenství stále považovány za zcela 

suverénní státy. Jedná se o státy, které již dříve získaly vnější suverenitu, a z toho 

důvodu jsou v této oblasti tyto státy nedotknutelné. V průběhu let došlo totiž 

k vytvoření ustáleného a tudíž nesoutěživého mezinárodního prostředí, v rámci kterého 

mezinárodní společenství v podstatě neumožňuje zánik států a brání se rozpadu států na 

entity, které by nemusely být životaschopné. Důsledkem toho je pak existence 

zhroucených států, které neplní ani základní funkce státu a často jsou pustošeny 

vnitřními konflikty. 

S možnou reakcí na tuto situaci přišel Jeffrey Herbst, který ve své práci již 

z konce roku 1996 považoval přístup mezinárodního společenství ke zhrouceným 

státům za konzervativní a kritizoval nepřipouštění žádných jiných alternativ v reakci na 

tuto výzvu (Herbst 1996/1997: 125-126). Sám navrhuje, aby státy neschopné 

kontrolovat části svého území nebyly dále považovány za suverénní. Zde naráží na 

současnou nedotknutelnost státních hranic. J. Herbst tedy volá po reakci mezinárodního 

společenství na fakt, že v jeho rámci existují entity, které nejsou schopny vykonávat 

svou kontrolu nad většinovými částmi svého teritoria, a to v rámci delšího časového 

období. Reakce mezinárodního společenství by měla mít formu tzv. oduznání 

(decertification), tj. odebrání mezinárodního uznání za suverénní stát (Herbst 

1996/1997: 142-143). V případě států, na jejichž území se etablovaly mezinárodně 

neuznané entity, které zpochybňují suverenitu centrální vlády, navrhuje ke zvážení 

umožnění secese těchto entit, a tudíž vytvoření nových suverénní států. Jako možná 

kritéria pro uznání takovýchto entit navrhuje: „poskytuje secesionistický region větší 
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politický pořádek po určité časové období (řekněme pět let) než centrální vláda? Po 

pořádku, mám na mysli funkční armádu, policii, soudní systém, což jsou fundamentální 

předpoklady politického a ekonomického pokroku“ (Herbst 1996/1997: 136). 

Jinou alternativu navrhuje Edward N. Luttwak, který řešení spatřuje v rehabitaci 

války. Válka dle něj totiž může vyřešit politický konflikt a vést tak k míru (Luttwak 

1999: 36). V jeho pojetí války však nejde o vnější intervenci ze strany mezinárodních 

aktérů, nýbrž o válku mezi původními stranami konfliktu. Zásahy vnějších aktérů dle E. 

N. Luttwaka vedou jen k nevyřešení konfliktu. Kdyby tito aktéři nezasahovaly, 

usnadnily by tak cestu k míru (Luttwak 1999: 44).

Veškeré alternativy k suverenitě zcela odmítá G. Sørensen, který poukazuje na 

to, že „znovuvytvoření takového darwinistického přístupu by vyžadovalo, aby 

mezinárodní společenství přehlíželo lidské ztráty, což je logika „giving war a chance“. 

Jaký by byl důsledek znovuobjevení války? Není důvod očekávat, že etablované státy 

Severu by rekolonizovaly slabé státy. Ostatní by bojovaly mezi sebou. Mnoho různých 

návrhů bylo navrženo včetně změny pravidel secese a ulehčení vytváření nových států, 

oduznání států mezinárodním společenstvím silně neefektivních států, které by nadále 

nebyly považovány za suverénní. Takové návrhy nebyly implementovány. Pokud by 

byly, pravděpodobně by vytvořily více problémů, než by vyřešily. Alternativy 

k suverenitě tak nejsou atraktivní“ (Sørensen 2000).

Mezinárodní společenství na výše uváděné alternativy prozatímně nepřistoupilo 

a od konce studené války tak stále prosazuje systém suverénních států, ve kterém platí 

princip teritoriální integrity a celistvost území každého státu. Ve zhroucených státech 

dochází k podpoře centrální vlády, která bývá sestavena za pomoci právě 

mezinárodního společenství, které s ní nadále spolupracuje na procesu budování státu. 

Prostřednictvím různých rozvojových programů a popřípadě přítomnosti jednotek tak 

napomáhá vybudování funkčních státních institucí, které by byly schopné vykonávat 

funkce státu. Jeho cílem tak je tzv. oprava a ozdravení dané entity. V tomto ohledu 

narážíme také na problematiku upřednostňování určité strany konfliktu. Mezinárodní 

společenství zatím neuvažuje o možnostech předání kompetencí například na místní 

warlords nebo tradiční vůdce, kteří již efektivně spravují určité oblasti zhroucených 

států a dokáží zajistit bezpečnost obyvatel žijících na daném území. Tradičně je na tyto 

nestátní aktéry nahlíženo spíše pejorativně a z toho důvodu nedochází k jejich oficiální 

podpoře a možnosti spolupráce na společném přebudování zhrouceného státu. 
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4.5 Přístup	OSN

Organizace spojených národů představuje mezinárodní organizaci, jejímž cílem 

je zajistit zachování míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Jedná se 

o rozvrstvenou strukturu organizací, které se snaží těchto cílů dosáhnout. Vzhledem ke 

stanoveným cílům se OSN snaží zmírňovat či zcela eliminovat současné bezpečnostní 

hrozby. Ve zprávě o hrozbách, výzvách a změnách z roku 2004 (Report of the High-

level Panel on Threats, Challenges and Change), kterou předložil generálnímu 

tajemníkovi OSN panel expertů, je vymezeno šest kupících se hrozeb pro mezinárodní 

bezpečnost. Mezi tyto hrozby zpráva řadí: a) ekonomické a sociální hrozby včetně

chudoby, infekčních nemocí a environmentální degradaci; b) mezistátní konflikty; c) 

vnitřní konflikty včetně občanské války, genocidy; d) jaderné, radiologické, chemické 

a biologické zbraně; e) terorismus; f) transnacionální organizovaný zločin (A more 

secure world: our shared responsibility 2004: 25). Slabé či konkrétně zhroucené státy 

tedy nejsou přímo jmenovány jako jedna z bezpečnostních hrozeb. Přesto jsou slabé 

státy ve spojitosti s výše uvedenými hrozbami zmíněny. Zpráva totiž poukazuje na to, 

že „občanská válka, nemoci a chudoba zvyšují pravděpodobnost státního kolapsu 

a usnadňují šíření organizovaného zločinu, což má za následek zvýšené riziko terorismu 

a šíření zbraní, právě kvůli slabým státům a slabé způsobilosti k výkonu právního státu“ 

(A more secure world: our shared responsibility 2004: 21). Slabé státy jsou tedy v tomto 

pojetí důsledkem a zároveň zdrojem bezpečnostních hrozeb, což vypovídá o nutném 

komplexním přístupu k této problematice.

4.5.1 Preventivní snahy

Do oblasti preventivních snah OSN před zhroucením států můžeme zařadit 

metody prevence vzniku nových ozbrojených konfliktů nebo opětovného vypuknutí 

těch starých, jelikož následkem vnitřních konfliktů dochází často k selhání státu.

V tomto směru OSN využívá třech hlavních metod: preventivní diplomacie, preventivní 

rozmístění a preventivní odzbrojení. Preventivní diplomacie spočívá v zabránění vzniku 

sporů či v jejich vyřešení než se překlenou do fáze ozbrojeného konfliktu. V případě 

jeho propuknutí je cílem této diplomacie konflikt omezit z hlediska jeho rozsahu. 

K dosažení těchto cílů využívá metod zprostředkování, usmiřování či vyjednávání. 

Preventivní rozmístění představuje nasazení příslušníků mírových sil v místě hrozícího 
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konfliktu. Cílem preventivního odzbrojení je omezení počtu lehkých zbraní v oblastech 

náchylných ke konfliktům.

V oblasti prevence před selháním států a občanskými válkami OSN 

nedisponovala žádným orgánem, který by se touto problematikou zabýval. Důvodem 

bylo období vzniku OSN, ve kterém se tato organizace potýkala s mezistátními 

konflikty a na jejich řešení byla tudíž připravena. Tento nedostatek měl být vyřešen 

vytvořením komise pro budování míru (Peacebuilding Commission), která by měla čelit 

těmto novým výzvám. Tato komise vznikla roku 2005 a představuje mezivládní poradní 

orgán, jenž má pomoci státům v postkonfliktním období v budování míru, obnově 

a rozvoji (Kecskés 2012: 13-15). Pozitivním přínosem této komise je, že pořádá tzv. 

zvláštní jednání, která jsou ustavena pro konkrétní stát. Na těchto jednáních se 

rozhoduje většina peacebuildingových aktivit. Takovýmto postupem je pak zajištěn 

individuální přístup k dané ohrožené zemi (Zavičáková 2008).

4.5.2 Rada bezpečnosti a její donucovací prostředky

Rada bezpečnosti má na základě Charty OSN pravomoci v otázkách 

mezinárodní bezpečnosti a míru. Jedná se tedy i o klíčový orgán OSN z hlediska 

problematiky zhroucených států. Role Rady bezpečnosti je významná taktéž z toho 

důvodu, že Charta OSN jí poskytuje přijímat rozhodnutí, která jsou pro členy OSN 

závazná.

Praxe Rady bezpečnosti ve vztahu ke zhrouceným státům je založena na 

přístupu vycházejícího z následujících čtyř bodů: 1) nejvýznamnějším rysem této praxe 

je pravidelné využívání kapitoly VII Charty OSN. Mezníkem ve vývoji byla rezoluce č. 

794 ze dne 3. prosince 1992 o Somálsku, ve které Rada bezpečnosti konstatovala, že 

„rozsah lidské tragédie způsobené konfliktem“ je sám o sobě dostatečný pro „ohrožení 

míru“ ve smyslu článku 39 Charty. Předcházela jí rezoluce č. 688 z 5. dubna 1991 

týkající se Kurdů v Iráku, ve které se Rada bezpečnosti odvolávala na přeshraniční 

důsledky vnitřních konfliktů a konstatovala, že závažné porušování lidských práv 

představuje „ohrožení míru“. V případě Haiti v rezoluci č. 841 v roce 1991 stanovila, že 

forma vlády, která je neslučitelná s demokratickými principy, znamená ohrožení míru“ 

dle článku 39 Charty. V takovýchto případech, kdy tedy dochází k systematickému 

porušování lidských práv nebo zásad vnitřní demokracie, může Rada bezpečnosti 

zasáhnout do vnitřních záležitostí států; 2) Na základě kapitoly VII Charty OSN Rada 

bezpečnosti v případě Bosny a Hercegoviny, Rwandy, Haiti a Somálska pověřila 
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vyslané mírové mise k tomu, aby dosáhly cílů i s využitím sil. Přesto Rada bezpečnosti 

raději užívá kroky prosazující mír než sankce. V případě zhroucených států totiž 

neexistuje žádný stát-agresor, kterého by bylo možné usměrnit prostřednictvím sankcí. 

Rada bezpečnosti zde může intervenovat ke znovunastolení pořádku a využít 

i vojenskou sílu v případě nutnosti, pokud dojde k „ohrožení míru“ dle článku 39 

Charty, a to bez souhlasu daného státu; 3) V praxi interpretuje Rada bezpečnosti svůj 

mandát poměrně široce. Své aktivity nesoustředí pouze na zajištění bezpečnosti 

a udržování pořádku, ale také na zabezpečení dopravní infrastruktury, zejména letišť 

a přístavů, které slouží pro zajištění humanitárních operací, pro spolupráci s NGOs, 

nebo vytváří bezpečné zóny pro civilní obyvatelstvo. Např. v Somálsku převzalo 

mezinárodní společenství složité administrativní a politické úkoly; 4) V případech, jako 

byla v minulosti Bosna a Hercegovina a v současnosti je např. Somálsko a další 

zhroucené státy, se Rada bezpečnosti pravidelně zabývá všemi příslušnými stranami 

konfliktu. V souvislosti se situací zhroucených států vznikla možnost zavedení opatření 

uvedených v kapitole VI Charty: pokojné řešení sporů. Je možné tedy sledovat určitou 

transformaci Rady bezpečnosti – z garanta mezinárodní bezpečnosti se stala nadnárodní 

vládou podporující státy v plnění vnitřních úkolů těchto států (Thürer 1999).

Z uvedené praxe vyplývá, že OSN využívá prostředky jak nevojenského, tak 

vojenského charakteru. Mezi donucovací prostředky nevojenského typu můžeme zařadit 

například přerušení diplomatických styků, opatření ekonomické a finanční povahy, 

donucení morální povahy nebo donucení organizační povahy. K ozbrojenému donucení 

přistupuje Rada bezpečnosti v případě neúčinnosti neozbrojeného donucení. Jak je 

uvedeno výše ve zhroucených státech není příliš možností využití nevojenských 

prostředků, takže zásadnější jsou prostředky vojenské. Sankce bývají často také 

kritizovány, jelikož nejvíce postihují civilní obyvatelstvo a mají taktéž negativní dopad 

na jiné, zejména sousední země. Vojenské donucení vyhází z legálního využití 

ozbrojené síly stanovené v Chartě OSN, které je směřováno proti agresi. Rada 

bezpečnosti v takovém případě zmocní koalici členských států k použití nezbytných 

prostředků včetně vojenského zásahu (Informační centrum OSN v Praze 2005: 69-70).

4.5.3 Budování míru a mírové mise

Selhání států bývá nejčastěji důsledkem ozbrojeného konfliktu. Z toho důvodu 

přestavba zhrouceného státu, tj. opětovné budování státu, bývá často považována za 

součást budování míru (peacebuilding). OSN v tomto procesu představuje jakéhosi 
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diplomatického prostředníka zajišťujícího mírový a hladký průběh tohoto přechodu.

Hlavními úkoly OSN jsou: pomoc při rozmístění mírových sborů, návratu a opětovném 

začlenění uprchlíků do společnosti, při uspořádání voleb, odzbrojení, demobilizace 

a reintegrace vojáků (Informační centrum OSN v Praze 2005: 70). Tento koncept 

pracuje v podstatě s kořeny konfliktu a snaží se najít řešení. Pokud konflikt souvisí se 

selháním státu, je nejlepším řešením vytvoření nového fungujícího státu. Mimo těchto 

operací využívá OSN ještě další čtyři druhy operací: prevence či předcházení konfliktů 

(conflict prevention), nastolení míru (peacemaking), udržení či zachování míru 

(peacekeeping) a vynucení míru (peaceenforcement). Tyto operace se rozlišují dle 

stanovených cílů a užitých prostředků (Eichler 2006: 229).

Mírové mise tvoří vojenské, policejní a civilní jednotky, které dbají 

o dodržování míru a pořádku v dané oblasti. Cílem je tedy stabilizace. Příslušníci 

mírových sil se snaží o zlepšení dialogu v zemi a snaží se hlavní aktéry přimět k řešení 

situace. Rozmístění jednotek schvaluje Rada bezpečnosti. K tomuto schválení je však 

nutný souhlas jednotlivých stran konfliktu, což právě u zhroucených států často činí 

problém a znemožňuje jejich použití.7 Z tohoto důvodu byla zformulována koncepce 

misí třetí generace, které jsou charakteristické těmito znaky: „konfliktů se neúčastní 

státy, ale skupiny uvnitř státu; většinou probíhají ve státech, kde stát neovládá své 

území; v době občanské války, která postihuje celou společnost; jsou rozmístěny na 

území jediného státu; zaměřují se na dlouhotrvající konflikty s nízkou intenzitou;  jejich 

úkolem je mír nastolit, ne jen udržet; jsou vysílány často bez souhlasu jednotlivých 

stran (stačí souhlas centrální vlády); jejich úkolem je předcházení dalším násilnostem na 

civilistech, pomoc s hospodářskou obnovou a celkové zajišťování podmínek pro obnovu 

země“ (Dragoun 2009: 4). Specifikum těchto misí je také fakt, že se část nich přesunula 

z mandátu OSN pod mandát regionálních seskupení – zejména NATO, EU, AU.

Důležitou součástí budování míru je i rozvojová pomoc, na které se podílí celá 

řada organizací v rámci systému OSN. Jmenujme např. Rozvojový program OSN 

(UNDP), Dětský fond OSN (UNICEF), Světový potravinový program (WEP) či Úřad 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

                                               
7

Tento souhlas byl nutný v případě misí první a druhé generace.
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4.5.4 Poručenská rada pro zhroucené státy?

Poručenská rada OSN byla ustanovena v roce 1945 za účelem dohlížení na 

správu území zařazených do poručenské soustavy. Jejím primárním cílem bylo dohlížet 

na přechod závislých území k samostatnosti. V radě zasedaly stálí členové Rady 

bezpečnosti a další členové volení ve Valném shromáždění. Z hlediska Charty OSN 

tento orgán stále existuje, ale prakticky již nefunguje. Posledním spravovaným územím 

bylo Palau, které dosáhlo samostatnosti v roce 1994. Na summitu v roce 2005 se státy 

definitivně dohodly, že Poručenská rada se již neschází. Byla však vyvolána debata nad 

možnými novými úkoly tohoto orgánu. Jedním z návrhu bylo, že by Poručenská rada 

převzala zodpovědnost za zhroucené státy, jenž by mělo za následek větší zaměření 

OSN na tuto problematiku. V současném pojetí totiž OSN nedisponuje žádným 

specifickým politickým rámcem v této oblasti a k řešení této problematiky dochází spíše 

prostřednictvím ustálených postupů OSN v oblasti konfliktů. Systém poručenství pod 

správou OSN by se tak potencionálně mohl stát nástrojem k řešení problematiky 

zhroucených států. Rada bezpečnosti by zůstala orgánem zodpovědným za mírové 

operace a Poručenská rada by byla odpovědná za budování míru (peacebuilding). Tato 

reforma Poručenské rady by však vyžadovala změny v Chartě OSN. Konkrétně by 

musely být obměněny články 77 (kategorie území, která jsou pod poručenskou správou) 

a 78 (zákaz poručenství nad státy, které jsou součástí OSN). Reformu Poručenské rady 

v tomto pojetí prosazují zastánci liberálního imperialismu. Na základě této reformy by 

došlo ke změně postoje OSN ke zhrouceným státům.

4.6 Přístup	EU

EU chce sdílet odpovědnost za celosvětovou bezpečnost a má taktéž ambice 

vytvářet tzv. lepší svět, tj. udržovat mír, prosazovat morální a demokratické hodnoty. 

K dosažení tohoto cíle je nutná funkční a efektivní zahraniční a obranná politika. EU 

disponuje vlastní zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP), kterou již řadu let rozvíjí. 

K jejímu posílení došlo přijetím Lisabonské smlouvy, která zavedla novou funkci 

vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

a evropskou diplomatickou službu – Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). Tento 

útvar zajišťuje koherentnější a efektivnější zahraniční politiku EU a napomáhá 

k posílení úlohy EU na mezinárodní scéně. V rámci širší SZBP byla v roce 1999 
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založena Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP)8 jako spolupráce v oblasti 

vojenství a zvládání krizí. Impulsem pro vznik SBOP byla neschopnost evropských 

států vypořádat se s problémy ve svém bezprostředním okolí v průběhu 90. let (válka 

v Bosně, etnické násilí v Kosovu).

4.6.1 Struktura a nástroje SBOP

Za účelem plného zapojení EU do krizového managementu byly v rámci SBOP 

vytvořeny stálé politické a vojenské struktury. Jednou z klíčových institucí je Politický 

a bezpečnostní výbor (COPS), který se schází na úrovni velvyslanců jako přípravný 

orgán pro Radu EU. Právě tento výbor připravuje koherentní reakci EU na krize 

a provádí strategické řízení. Dalším orgánem je Vojenský výbor, ve kterém se scházejí 

zástupci náčelníků generálních štábů a radí COPS v otázkách vojenství a využití 

vojenské síly v operacích. Pod tímto výborem pracuje Vojenský štáb EU, který má být 

zdrojem kolektivních odborných vojenských znalostí v rámci Evropské služby pro 

vnější činnost. Tento štáb tedy koordinuje vojenské nástroje. Při civilních misích 

asistuje Výbor pro civilní aspekty řízení krizí. Tento výbor poskytuje informace 

a doporučení COPSu, kterému následně podává své stanovisko k civilním aspektům 

krizového managementu. V roce 2009 vzniklo Ředitelství pro zvládání krizí 

a plánování, které má zajistit, aby EU dokázala účinně využívat své nejsilnější stránky, 

kterou je schopnost integrovat vojenský a civilní přístup ke krizovému managementu.

Posledním klíčovým orgánem je Útvar schopnosti civilního plánování a provádění 

(CPCC) působící v rámci Evropské služby pro vnější činnost, který představuje stálou 

strukturu zodpovědnou za řízení civilních operací pod SBOP (CSDP structures and 

instruments). Struktura SBOP je velmi rozsáhlá a zajisté dostatečná. Za velmi přínosné 

lze označit zaměření na vojenský i civilní sektor, které nabízí nové možnosti spolupráce 

v rámci jedné organizace/instituce. 

EU disponuje celou řadou nástrojů, které může využít k budování míru, 

občanské společnosti, právního státu, apod. Jmenujme např. politický dialog, 

monitorování, diplomatické zastoupení, rozvojová pomoc, podpora pro budování 

institucí, obchodní politika, atd. Nejzásadnějším nástrojem SBOP mimo finanční pomoc

jsou však operace pod hlavičkou této politiky. Tyto operace vynikají zejména svou 

kombinací vojenských a civilních schopností pod jedním institucionálním rámcem. 
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Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost označována jako Evropská bezpečnostní a obranná 
politika (EBOP).
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Operace SBOP tak mohou být vojenského nebo policejního charakteru sloužící na 

podporu právního státu. Odlišné je i financování těchto misí. Civilní mise jsou 

financovány z rozpočtu EU, přičemž vojenské mise platí zúčastněné státy z vlastních 

zdrojů. Policejní operace asistují v cílových zemích při výcviku místních policejních 

jednotek, v případě nutnosti mohou ale jejich úkoly zcela převzít a místní síly na 

omezenou dobu nahradit. Jednotlivé operace se tak odlišují dle konkrétní situace a dle 

potřebného zásahu. Operace na podporu právního státu jsou většinou komplexnějšího 

rozsahu - „zahrnují celou řadu asistenčních a výcvikových misí zaměřených na 

upevnění důležitých institucí v cílové zemi - počínaje soudci, přes vězeňskou správu 

a konče úředníky centrálních úřadů nebo místní správy“ (Weiss).

V současnosti probíhá 16 operací a 13 jich bylo již ukončeno.9 S ohledem na to, 

že první operace byla zahájena roku 2003, nelze EU upřít její snahu o aktivitu. Na 

základě výše uvedeného je možné zhodnotit, že EU disponuje potenciálem na pomoc 

zhrouceným státům. Svými nástroji může tyto státy podporovat a zapojit se do 

opětovného budování slabého státu. Problematickým aspektem ze strany EU může být 

častá nejednotnost jejích členů, které mají primárně stále své vlastní zájmy, které 

ovlivňují jejich rozhodování a přístup k danému problému. Fernanda Faria and Andrew 

Sherriff z Evropského centra pro řízení rozvojové politiky argumentují, že problémem 

není formulace politik, ale právě jejich provádění. Dle nich EU musí překonat značné 

politické, finanční a institucionální výzvy, aby mohla dosáhnout efektivní praktické 

pomoci. EU by se měla zaměřit na čtyři klíčové priority: vytvoření zcela zřetelné, 

specifické a cílené politické strategie, posilování politiky soudržnosti a koordinace, 

investování do kapacit a rozšíření partnerství a zlepšení dialogu (Faria, Sherriff 2009: 

15-16).

4.6.2 Politický rámec EU vůči zhrouceným státům

Politiky EU vůči nestabilním státům lze vysledovat ve dvou politických 

úrovních: a) obecné politické rámce, které poskytují hlavní zásady a cíle pro zahraniční 

politiku EU a pro její zapojení v oblastech jako je rozvoj, bezpečnost, humanitární 

pomoc (např. Evropský konsensus o rozvoji; Evropský konsensus o humanitární 

pomoci či Evropská bezpečnostní strategie), b) konkrétní politiky a směrnice zaměřené 

na slabé státy nebo které pokrývají akce EU, jenž jsou pro tyto státy relevantní (např. 
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Seznam všech aktivních a ukončených misí k dispozici na http://consilium.europa.eu/eeas/security-
defence/eu-operations?lang=cs (15. 2. 2013).
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krizový management misí pod EBOP; odzbrojení, demobilizace a reintegrace (DDR), 

ruční a lehké zbraně (SALW); prevence konfliktů, formulování bezpečnostních 

a rozvojových priorit a politik) (Faria, Sherriff 2009: 4). EU by se měla pokusit veškeré 

tyto zmíněné politiky propojit a vytvořit komplexní politický rámec. Nutné je však 

podotknout, že EU se nepokouší vytvořit zcela samostatný postup či přístup ke slabým 

státům. Její politiky také reflektují uznávanou mezinárodní praxi v oblasti slabých států 

jako je zejména provádění zásad vhodné mezinárodní činnosti v nestabilních státech 

a situacích, vypracovaných Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jedná se o deset zásad rozdělených do třech 

skupin. Mezinárodní aktéři by v případě angažovanosti v některém z nestabilních států

měly postupovat dle těchto principů. Tyto zásady shrnuje následující tabulka 4.

Tabulka 4: Zásady vhodné mezinárodní činnosti v nestabilních státech a situacích

Skupiny Číslo Zásada

Základy
1 Kontext jako výchozí bod

2 Neuškodit

Role budování státu a 

míru

3 Budování státu jako hlavní cíl

4 Upřednostňovat prevenci

5
Uvědomit si vazby mezi politickými, 

bezpečnostními a rozvojovými cíli

6
Podporovat nediskriminaci jako základ pro 

inkluzivní a stabilní společnosti

Praktické podrobnosti

7
Srovnat se s místními prioritami v různých 

kontextech

8
Dohodnout se na praktických koordinačních 

mechanismech mezi mezinárodními aktéry

9
Jednat rychle, ale být zapojen dostatečný čas, 

aby byla šance na úspěch

10 Vyhnout se vyloučení – „podpora sirotků“

Zdroj: autorka dle OECD 2007.

Tyto principy již byly ze strany mezinárodních aktérů v některých státech 

aplikovány. Na základě monitorování implementace těchto zásad v šesti nestabilních 
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státech 10 bylo prokázáno, že představují užitečný rámec nápravných kroků v tak 

komplexním a obtížném prostředí jakým jsou selhávající státy (OECD 2010: 76-84). 

Avšak stále je zde viditelná propast mezi politikou a praxí a některé z těchto principů se 

nedaří příliš úspěšně aplikovat. O tom vypovídá zpráva OECD z roku 2011 

International Engagement in Fragile States: Can‘t We Do Better?, která vznikla na 

základě monitorování 13 zemí.11 Nejhorší situace je u principů číslo 2, 8, 9 a 10, které 

jsou implementovány velice slabě či vůbec. Principy 1, 3, 4, 5 jsou závazně přijímány, 

avšak implementace je nedostatečná. V případě principu 7 došlo k pokroku 

v implementaci a princip 6 je jediný neproblematický (OECD 2011: 10). Výsledky to 

nejsou zajisté příliš pozitivní. Dle uváděné zprávy nedošlo totiž mezi roky 2009 a 2011 

téměř k žádnému významnému pokroku. Z toho důvodu tato zpráva podává ke každému 

principu určitá doporučení (více OECD 2011: 23-43).

Přesto že tedy EU má vypracován určitý politický rámec vůči nestabilním 

státům, jeho praktický dopad není příliš výrazný. Tuto propast mezi politikou a praxí 

měl zacelit Akční plán zaměřený na konflikty a otázku zranitelnosti (Action Plan on 

Fragility and Conflict) a revize Göteborského programu (Gothenburg Review). Cílem 

těchto programů bylo poskytnutí praktického návodu, který by formuloval, jak řešit 

politické, institucionální a finanční problémy související s prováděním evropských 

politik v oblasti slabosti (fragility). Oba tyto dokumenty však byly zablokovány 

(Castillejo 2011: 1-2).

4.6.1 Evropská bezpečnostní strategie

První bezpečnostní strategie EU byla schválena na konci roku 2003 a nese název 

Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská unie v tomto dokumentu identifikuje, jak již 

bylo uvedeno výše, pět klíčových bezpečnostních hrozeb, mezi které spadá 

i problematika selhání státu. Evropská bezpečnostní strategie konkrétní hovoří o špatné 

správě věcí veřejných, kdy dochází ke korupci, zneužívání moci, jsou slabé instituce 

a nedostatek odpovědnosti. Všechny tyto aspekty společně s občanskými konflikty 

narušují státy zevnitř. Selhání státu tak označuje za „alarmující jev, který podrývá 

                                               
10

Monitoring proběhl v Afghánistánu, Středoafrické republice, Demokratické republice Kongo, Haiti, 
Sierra Leone a ve Východním Timoru (OECD 2010: 76-84).
11

Jedná se o těchto 13 zemí: Burundi, Středoafrická republika, Čad, Komory, Demokratická republika 
Kongo, Guinea-Bissau, Haiti, Libérie, Sierra Leone, Somálsko, Jižní Súdán, Východní Timor a Togo
(OECD 2011: 5-6).
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celosvětové politické uspořádání a zvyšuje regionální nestabilitu“ (Bezpečná Evropa 

v lepším světě 2003: 4). Blíže se k definování tohoto problému nevyjadřuje.

V rámci Evropské bezpečnostní strategie (EBS) si EU stanovuje tři strategické 

cíle – boj proti hrozbám, budování bezpečnosti v našem sousedství, mezinárodní řád 

založený na účinném multilateralismu, které mají napomoci k ochraně její bezpečnosti 

a prosazování jejích hodnot. Nedá se však říci, že by v rámci těchto strategických cílů 

navrhovala nějaké konkrétní praktické kroky a zabývala se hlouběji danými problémy. 

S ohledem na téma této práce je nejzásadnější první strategický cíl – boj proti hrozbám. 

EU se v této části strategie označuje za aktivního aktéra zabývajícího se klíčovými 

hrozbami. Upozorňuje totiž na svou roli v několika regionálních konfliktech a na 

pomoc, kterou poskytla rozpadlým státům. Dále mimo jiné apeluje na nutnost přijímání 

opatření proti selhání státu a organizované trestné činnosti, jelikož hrozí rozšíření těchto 

jevů do dalších oblastí. Z hlediska specifičtější činnosti, kterou by EU měla vykonávat 

v oblasti selhávání států, uvádí EBS, že „ve státech, které se zhroutily, může být třeba 

vojenských prostředků k obnovení pořádku a humanitárních prostředků k řešení nastalé 

krizové situace“ (Bezpečná Evropa v lepším světě 2003: 7). Vojenský zásah v těchto 

státech tedy EU nevylučuje. Z uvedeného vyplývá, že v rámci tohoto dokumentu zcela 

absentuje hlubší propracovaná strategie, jak se vypořádat se zhroucenými státy. Tento 

dokument pouze konstatuje obecně známá fakta a nepřináší dle mého názoru žádné 

nové poznatky.

Ve stejném duchu jako EBS se nese i Zpráva o provádění Evropské 

bezpečnostní strategie - Zajišťování bezpečnosti v měnícím se světě. Tato zpráva má 

předchozí strategii upevnit a prozkoumat praktický pokrok. Z hlediska problematiky 

selhání státu je zde posun ve větší specifikaci praktických kroků, které EU činí. Ve 

zprávě poukazuje na problém tzv. začarovaného kruhu slabé státní správy a neustále se 

vracejících konfliktů. EU se tento kruh snaží prolomit, a to prostřednictvím rozvojové 

pomoci a opatření k zajištění větší bezpečnosti. Jako klíčovou součást stabilizace 

a obnovy po skončení konfliktu označuje reformu bezpečnostního sektoru, odzbrojení, 

demobilizaci a opětovné začlenění. Většího úspěchu tohoto procesu je pak dosaženo za 

předpokladu, že se uskutečňuje ve spolupráci s mezinárodním společenstvím a místními 

zainteresovanými stranami (Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie 2008: 

8). Zpráva se nadále ve větší míře zmiňuje pirátství jakožto o novém rozměru 

organizované trestné činnosti. Tutu trestnou činnost považuje za důsledek selhání státu 

a upozorňuje, že má negativní vliv na humanitární pomoc v postižených státech. Reakcí 
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na tuto hrozby by měly být mj. námořní mise. První takovouto námořní misí EBOP byla 

operace ATALANTA,12 která si stanovila za cíl odehnat piráty od somálského pobřeží 

(Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie 2008: 8).

4.7 Přístup	USA

Problematika zhroucených států se v diskurzu zahraniční a národní bezpečnostní 

strategie USA objevuje již na počátku 90. let. Konec studené války znamenal ukončení 

období bipolarity a naprostou přeměnu mezinárodního uspořádání, které sebou přineslo 

vytvoření nových bezpečnostních hrozeb, na které musely USA reagovat. Z toho 

důvodu se americká bezpečnostní politika v oblasti zhroucených států formuje již od 

tohoto období. Ve skrze lze shrnout, že veškeré administrativy prosazovaly šíření 

demokratických hodnot, upevňování těchto hodnot a budování právních států. 

4.7.1 Vývoj americké bezpečnostní politiky v oblasti zhroucených států

Zahraniční politika prezidenta George H. W. Bushe 13 byla zaměřena na 

demokratizaci, ekonomickou globalizaci a mezinárodní spolupráci (Hook 2005: 50-51). 

Ve znamení těchto třech pilířů se tedy nesla i Národní bezpečnostní strategie (National 

Security Strategy, NSS) z roku 1991. V této bezpečnostní strategii byly identifikovány 

nové bezpečnostní hrozby, které mohly potencionálně ohrožovat americkou bezpečnost. 

Bushova administrativa tak poukazovala na možnost ohrožení ze strany rozvojového 

světa, kde dochází teprve k vytváření demokratických hodnot a instituce jsou tedy velmi 

křehké. Křehkost těchto institucí je způsobena zejména tlaky, které na ně vyvíjí 

podvýživa, negramotnost, chudoba a tedy celkově nízká životní úroveň v těchto zemí. 

Následkem těchto jevů může ve společnosti dojít k radikalizaci obyvatelstva. Z toho 

důvodu považovala tato administrativa za důležité posilování demokracie, dlouhodobé 

investice do rozvoje lidských zdrojů, svobodných trhů a svobodných vlád v těchto 

oblastech. Ke zvyšování bezpečnosti v rozvojovém světě měly tak být použity 

prostředky spíše politické, sociální a ekonomické, než vojenské (National Security 

Strategy 1991). Na základě výše zmíněných principů byla provedena v roce 1992 

                                               
12

Operace ATALANTA námořních sil EU (EU NAVFOR) byla zahájena v prosinci roku 2008. Operace 
nadále probíhá – prozatímně byla prodloužena do prosince roku 2014 a byla taktéž rozšířena oblast 
působení do jižního a severního Indického oceánu a podél somálského pobřeží (EU NAVFOR Somalia).
13

Prezidentem USA v období 1989-1993.
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humanitární operace v Somálsku, které se budu více věnovat v rámci poslední kapitoly 

této práce.

Větší angažovanost v problematice zhroucených států a rozvojového světa jako 

takového je patrná u Billa Clintona (prezidentem 1993-2001). Této problematice se 

věnuje i NSS nazvaná strategií pro nové století vydaná za jeho vlády v roce 1997. 

V roce 1998 a 1999 byla tato strategie aktualizovaná a z hlediska problematiky 

zhroucených států je druhé vydání více specifičtější. V NSS z roku 1998 jsou již 

zhroucené státy vyčleněny jako samostatná hrozba americké bezpečnosti.14 Hrozbou pro 

americké zájmy a její občany mohou být zhroucené státy prostřednictvím masové 

migrace, občanských nepokojů, hladomoru, masového zabíjení, ekologickým 

katastrofám a agresi vůči sousedícím státům nebo etnickým skupinám. Za efektivnější 

pomoc těmto státům považuje tato strategie zabránění státnímu zhroucení než následné 

opětovné budování státu. Na druhou stranu však předpokládá, že i přes mezinárodní 

snahu o prevenci před zhroucením států zde budou státy, které nebudou schopny zajistit 

základní správu a budou tedy možným zdrojem vnitřních konfliktů, humanitární krize či 

dokonce regionální nestability (National Security Strategy for a New Century 1998: 7). 

Clintonova administrativa tedy z hlediska pomoci zhrouceným státům prosazovala 

rozvojové programy zaměřené na hospodářský růst, ochranu životního prostředí, 

podporu základního vzdělání, demokracie a právního státu. Tyto programy měly být 

kombinovány s dalšími bilaterálními a multilaterálními aktivitami, aby se předcházelo 

nutnosti využití nákladných vojenských a humanitárních intervencí (National Security 

Strategy for a New Century 1998: 8-9).

Prezident Clinton byl v průběhu svého prvního roku u moci podporovatelem 

aktivity USA v zahraničí. Ke změně kurzu však došlo vlivem neúspěchu americké 

intervence v Somálsku, který vyvolal nespokojenost u americké veřejnosti. Následkem 

toho bylo přijato Prezidentského nařízení (Presidential Decision Directive 25), které 

omezilo zapojení USA do mírových operací v zahraničí. Toto nařízení utvořilo jakýsi 

návod stanovující kdy, proč a jak budou USA v zahraničí intervenovat. Z nařízení 

vyplývá, že intervence je přípustná, pokud účast na intervenci prospívá americkým 

národním zájmům, rizika jsou akceptovatelná, přítomnost USA je nutná k úspěchu 

mise, daná mise má zřetelně stanovené cíle, apod. (více Presidential Decision Directive 
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Strategie uvádí pět hlavních kategorií hrozeb – regionální nebo státní hrozby, transnacionální hrozby,
šíření nebezpečných technologií, zahraniční inteligence a zmíněné zhroucené státy (National Security 
Strategy for a New Century 1998: 6-7).
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25 1994). I přes přijetí tohoto nařízení se však USA v prezidentském období Billa 

Clintona účastnily velkého počtu operací.

Administrativa George W. Bushe15 nejevila v počátku svého vládního období 

přílišný zájem o problematiku zhroucených států. Zahraniční politice dominovala spíše 

témata související s jadernými zbraněmi a raketovými štíty a jejich vliv na vztahy 

s Ruskem a Čínou (Stohl, Stohl 2001: 1). Tento postoj dokládá již vyjádření G. W. 

Bushe z předvolební televizní debaty z roku 2000, kde prohlásil, že dle jeho názoru by

jednotky USA neměly být využívány pro něco jako je tzv. budování státu, nýbrž pouze 

pro boj a vítězství ve válce (October 11, 2000 Debate Transcript). Až teroristické útoky 

ze září roku 2001 změnily postoj G. W. Bushe k této problematice. Po těchto útocích 

začal G. W. Bush hovořit o slabých státech (weak states), které jsou velice zranitelné 

vůči teroristům a překupníkům s drogami. Tento postoj je zaznamenán v úvodu NSS 

z roku 2002, která je s ohledem na události z podzimu roku 2001 zaměřena na 

problematiku terorismu a s ním souvisejícími hrozbami. Slabé státy v této strategii 

označuje za stejnou hrozbu jako státy silné. Ze strany Bushovy administrativy se bylo 

možné setkat také s využíváním pojmu rogue states, který můžeme volně přeložit do 

českého jazyka jako darebácké státy. NSS definuje darebácké státy jakožto státy, které

„týrají své vlastní občany a rozhazují národní zdroje pro osobní prospěch svých vládců; 

neberou ohled na mezinárodní právo, ohrožují své sousedy a porušují mezinárodní 

dohody, ve kterých jsou smluvní stranou; určené k získání zbraní hromadného ničení 

a dalších vojenských technologií, které jsou užity jako hrozba; sponzorují terorismus; 

odmítají základní lidské hodnoty a nenávidí USA“ (The National Security Strategy of 

United States of America 2002: 13-14). Problematickým se v tomto ohledu stalo 

přílišné nerozlišování zhroucených a darebáckých států, kdy pozornost ze strany USA 

byla právě na darebácké státy, za které považovala Bushova administrativa veškeré 

státy, které nebyly na straně USA. Ve zmiňované bezpečnostní strategii také zcela 

absentuje jakákoliv vize či navrhované politiky ve vztahu ke slabým státům.

Jistý posun ve strategické koncepci je patrný v následující NSS z roku 2006, ve 

které je důkladněji zpracována podpora budování demokracie. USA se dle této 

koncepce mají podílet na vytváření stabilních, prosperujících a mírumilovných 

společností, mají asistovat při posilování správy věcí veřejných, při vytváření 

hospodářské politiky, apod. (The National Security Strategy of United States of 
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Prezidentem USA v období 2001-2009.
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America 2006: 31-34). Strategie nabádá také k větší efektivitě v oblasti zahraniční 

pomoci. Této efektivity chce dosáhnout prostřednictvím většího důrazu na konkrétní 

případ, tj. zemi, ve které USA zasahují, podpory dobrého vládnutí a ekonomických 

reforem, zapojení soukromého sektoru do řešení rozvojových problémů, podpory 

ukončení ekonomické pomoci, sestavení obchodních kapacit s cílem zapojení 

nejchudších zemí do globálního obchodního systému a posílení místních vůdců, aby 

převzaly odpovědnost za rozvoj svých zemí (The National Security Strategy of United 

States of America 2006: 34).

Posun k efektivnější politice lze vysledovat ve vytvoření úřadu koordinátora pro 

rekonstrukci a stabilizaci (Office of the Coordinator for Reconstruction and 

Stabilization, S/CRS) a v zahájení projektu Transformační diplomacie v roce 2006. 

S/CRS má zajistit koordinaci vojenských a civilních jednotek v rozvojových zemích, 

kde se USA podílí na rekonstrukci a stabilizaci.

Podstatou transformační diplomacie je „spolupráce USA s ostatními partnery po 

celém světě na vytváření a udržování demokratických, dobře spravovaných států, které 

budou reagovat na potřeby svých lidí a budou jednat zodpovědně v rámci mezinárodní 

systému“ (Nakamura, Epstein 2007: 5). Z praktického hlediska jde o vyškolení 

diplomatů, kteří budou přesunuti do strategických zemí, kde budou řídit programy na 

podporu budování demokratických institucí. Projekt transformační demokracie následně 

vytváří i nový úřad – Ředitel pro zahraniční pomoc (Director of Foreign Assistance) 

(Nakamura, Epstein 2007: 5), který má zajistit použití zahraniční pomoci k naplnění 

cílů zahraniční politiky USA. Tento nový úřad následně vytvořil nový politický rámec 

(Foreign Assistance Framework), jenž rozděluje státy do pěti kategorií – rebuilding 

states, developing states, transforming states, sustaining partnership states, restrictive 

states, přičemž každá z těchto kategorií je vázáná na konkrétní cíle zahraniční pomoci. 

Z hlediska problematiky zhroucených států je relevantní zejména první kategorie, která 

představuje státy, které vznikají nebo jsou znovu budovány po skončeném vnějším či 

vnitřním konfliktu (Nakamura, Epstein 2007: 6-7).

Z hlediska programů a iniciativ souvisejících s problematikou zhroucených států 

byl za vlády prezidenta Bushe spuštěn v roce 2004 program Millennium Challenge 

Corporation, který poskytuje hospodářskou pomoc rozvojovým zemím, jež vykazují 

pozitivní výsledky ve třech oblastech – spravedlivé vládnutí, investice do obyvatelstva 

a podpora ekonomické svobody (více Tarnoff 2013).



47

Barack Obama a jeho administrativa pokračuje v úsilí posilování 

demokratických hodnot ve státech rozvojového světa a napomáhá slabým státům 

vypořádat se s hrozbami na jejich území. V NSS z roku 2010 nedošlo v otázce 

zhroucených států k žádné zásadní změně. Zhroucené státy jsou stále vnímány jako 

jedna z bezpečnostních hrozeb, které ohrožují americké zájmy a bezpečnost (National 

Security Strategy 2010). Odlišnost od předchozí administrativy je však možné hledat 

v zaměření se více na civilní než na vojenské jednotky. USA by měly poskytovat větší 

pomoc v budování civilních kapacit ve slabých státech a měla by se zvýšit role civilních 

sborů v případě zahraničních operací. Toto zaměření dokládá i rozpočet na fiskální rok 

2010. V tomto rozpočtu bylo vyčleněno 323.3 mil dolarů na iniciativu civilní stabilizace 

(Civilian Stabilization Initiative), což je devíti násobné zvýšení o proti rozpočtu 

Bushovy administrativy na rok 2009. Na základě této iniciativy byly již za prezidenta 

Bushe vytvořeny civilní sbory odborníků (Civilian Response Corps, CRC), jež se 

skládají jak z federálních zaměstnanců, tak dobrovolníků ze soukromého sektoru, státní 

správy a samospráv. Tyto sbory jsou vyškoleni a vybaveni pro nasazení v krizových 

oblastech s cílem pomoci při rekonstrukci a stabilizaci. Na základě iniciativy B. Obamy 

došlo také k jejich rozšíření (Logan, Preble 2011: 391).

4.7.2 Hlavní instituce a agentury řešící problematiku zhroucených 

států

Na počátku 21. století byla kritizována velká roztříštěnost orgánů americké 

administrativy řešící problematiku zhroucených států. Do činnosti související s těmito 

státy bylo a je zapojeno mnoho agentur, jejichž úsilí však bylo často směřováno jinými 

prioritami a k jiným cílům. Patrná je i absence jednotné strategické koncepce. Z těchto 

důvodů je v posledních letech patrná snaha vymezit jednotlivé orgány a stanovit jejich 

kompetence a cíle.

Problematika zhroucených států spadá do kompetence ministerstva zahraničí

a v jistém smyslu pod ministerstvo obrany, které rozvijí stabilizační a rekonstrukční 

kapacity. Klíčovým orgánem je zmíněný úřad S/CRS vytvořený roku 2004 zaměřený na 

koordinaci civilních kapacit, jenž mají být připravené zasáhnout v postkonfliktních 

situacích. Tyto kapacity mají být schopné přispět ke stabilizaci a rekonstrukci 

společnosti. Pod tento úřad spadají civilní sbory odborníků, jež jsou tvořeny inženýry, 

právníky, soudci, diplomaty, ekonomy, zdravotníky, atd. V roce 2011 došlo k vytvoření 

výboru pro konflikty a stabilizační operace (Bureau of Conflict and Stabilization 
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Operations), s kterým bude S/CRS sjednocen. Zahraniční pomoc je poskytována 

prostřednictvím agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Tato agentura je zaměřena 

zejména na poskytování finanční pomoci a napomáhá tak ekonomické rekonstrukci 

státu. Jejím cílem je ekonomická, rozvojová a humanitární asistence v postižených 

oblastech. V roce 2005 tato organizace představila svou strategii pro křehké státy 

(Fragile States Strategy), kde apeluje na lepší monitoring a analýzu, programy 

zaměřené na zdroje selhání a zefektivnění procedur na podporu rychlé a účinné reakce 

(Fragile States Strategy 2005: 3). USAID v rámci své organizace zřídil orgán – Fragile 

States Council, jehož předmětem činnosti jsou právě křehké státy. Tento krok má vést 

ke zefektivnění odpovídající reakce na křehké státy. Nadřazeným orgánem veškerých 

agentur a programů souvisejících se zahraniční pomocí je Ředitel pro zahraniční pomoc, 

který by měl zajistit jejich koordinaci.

4.7.3 Politický rámec vůči zhrouceným státům

V rámci žádné americké administrativy nedošlo k vypracování jednotného 

politického rámce vůči zhrouceným státům. K dispozici jsou spíše strategické koncepce 

věnující se konkrétně problematice postkonfliktní rekonstrukce. V tomto ohledu je 

zásadním dokumentem Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction, který 

představuje první strategickou doktrínu pro civilisty zapojené v misích na budování 

míru (peacebuilding operation). V rámci tohoto tématu je možné vysledovat obecný 

přístup USA k opětovnému budování státu. USA se z tohoto hlediska zaměřují na 

následující aspekty. Prvním z nich je humanitární asistence a přemístění. Jednotlivé 

operace USA by měly být schopny poskytnout humanitární pomoc veškerého druhu, 

aby došlo k záchraně co nejvíce lidských životů. Přemístění obyvatel je vázáno na 

problematiku nuceného odchodu obyvatel z jejich domovů. Nasazené jednotky by 

v tomto případě měly vytvořit určité komunity, kde by obyvatelé dostali potřebnou 

pomoc. Druhou fází je pomoc v oblasti správy státu, která zahrnuje podporu a asistenci 

národním autoritám v distribuci služeb (vzdělání, energie, zdravotní péče) a pomoc 

lokálním autoritám v poskytování vody. V dalším kroku by měla přijít asistence 

v ekonomické stabilizaci dané země, respektive napomoci opětovnému nastartování 

ekonomiky. Tento proces by měl zahrnout vybudování vládních kapacit schopných 

pracovat s příjmy a výdaji, tj. bezkorupční prostředí, a vytvoření právního a regulačního 

rámce na podporu investic a obchodu. Pozornost by nadále měla být směřována na 

rozvoj – ekonomický růst, pokles chudoby a rozvoj infrastruktury. V neposlední řadě to 
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pak je proces demokratizace, tedy tranzice k liberálně demokratickému systému vlády 

(Bensahel, Oliker, Peterson 2009: 19-25).

Strategickou koncepci vůči křehkým státům vypracovala USAID, kde se 

můžeme setkat již s konkrétními prioritami a praktickými kroky vůči těmto státům. 

Mezi priority, na které se musí USAID zaměřit, aby došlo k posílení křehkých států,

řadí: zvýšení stability, zvýšení bezpečnosti, podpora reforem a rozvíjení institucionální 

základny. Upozorňuje však na nutnost analýzy konkrétního případu a na základě toho 

přizpůsobit zaměření priorit. Samotný přístup k těmto státům se musí vždy řídit čtyřmi 

principy: strategická angažovanost (ne vždy je zapojení USAID v křehkém státě 

možné), zaměření se na zdroje křehkosti (jedině vyrovnáním se s kořeny selhání států 

můžeme dosáhnout vytvoření silného stabilního státu), propojení krátkodobého vlivu 

s dlouhodobými strukturálními reformami a stanovení vhodných měřících systémů (ve 

smyslu stanovení odpovídajících cílů). Tyto zásady budou uplatňovány s ohledem na to, 

jestli daný stát je zranitelný či již v krizi. V případě, že daný státy je ve stádiu 

zranitelnosti, bude kladen důraz na zabránění vypuknutí krize a usilování o obnovu 

státu, aby mohlo dojít k určité transformaci státu. Prioritou bude otázka efektivnosti 

a legitimity státu. Postupy by měly být koordinovány se související vládní politikou 

USA a programovými iniciativami. Pokud stát dospěl již do fáze krize a USAID se 

rozhodne zapojit, zaměří se na stabilizaci situace, zmírnění dopadu konfliktu a na 

klíčové lokální aktéry, aby podporovaly reformy související s tím, co je tzv. hnací sílou 

konfliktu. Jelikož mnoho postkonfliktních oblastí se navrací do konfliktu, bude USAID 

v těchto zemích úzce spolupracovat s S/CRS. V případě zapojení amerických 

vojenských jednotek je také zásadní spolupráce mezi civilními a vojenskými kapacitami 

(Fragile States Strategy 2005: 5-9).

4.8 Komparace	jednotlivých	přístupů

Všichni uvádění mezinárodní aktéři zcela jistě identifikují zhroucené státy jako 

bezpečnostní problém, který ovlivňuje mezinárodní bezpečnost. EU a USA dokonce 

označují zhroucené státy jako jednu ze současných bezpečnostních hrozeb, které musejí 

čelit. V tomto ohledu se mírně odlišuje OSN, která zhroucené státy staví do širších 

souvislostí jiných bezpečnostních hrozeb. Zájem o tuto problematiku je tedy patrný 

u všech tří mezinárodních aktérů, avšak hlubší analýza tohoto fenoménu absentuje. Jako 

problematické však spatřuji nejednoznačné užívání jednotlivých termínů, které má za 
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následek nerozlišování daných případů. OSN pracuje s termínem weak state, pod který 

zařazuje všechny státy se znaky slabé státnosti. Z její strany tak nedochází k rozlišování 

jednotlivých fází státního selhání. Avšak přístup mezinárodních aktérů by se měl 

diferenciovat na základě toho, jestli řeší situaci státu, který teprve selhává či se jedná 

o zcela zhroucený stát. Strategický přístup by k těmto státům měl být odlišný. 

Analýza přítomnosti určitého teoretického rámce pro pomoc zhrouceným států 

je celkem problematická. Ani jeden z těchto aktérů totiž nedisponuje určitou 

bezpečnostní strategií či jednotným politickým rámcem vůči zhrouceným státům na 

centrální úrovni. Výjimkou je strategie vůči křehkým státům, kterou vypracovala 

USAID. Tato agentura patří mezi klíčové orgány v USA z hlediska této problematiky, 

takže z určitého hlediska lze tuto teoretickou koncepci pokládat za koncepci USA. 

V tomto dokumentu však není podrobněji rozpracováno např. zapojení vojenských 

jednotek USA a dalších orgánů americké administrativy, bez kterých není pomoc ze 

strany USA vůči zhrouceným státům komplexní. 

V případě EU můžeme vyzdvihnout jedině snahu o přijetí programu, který by 

pokrýval řešení problémů souvisejících s prováděním evropských politik v oblasti 

slabosti. Všichni aktéři dávají fenomén zhroucených států spíše do souvislosti 

s postkonflitní situací, pro kterou mají vypracován určitý koncept jednání. V současné 

době v takovýchto případech spolupracují a jejich postup je tedy spíše totožný.

Společně usilují o stabilizaci v dané oblasti, které se nezdráhají dosáhnout vojenským 

zásahem, a prostřednictvím civilních jednotek napomáhají při opětovném budování 

státu. Aktivní zapojení těchto aktérů na pomoci zhrouceným státům můžeme potvrdit na 

základě jejich ekonomického, politického i vojenského zapojení v problematických 

oblastech. V oblasti preventivních snah aktérů před zhroucením států se jedná zejména 

o rozvojovou pomoc, tedy o pomoc prostřednictvím různých humanitárních programů 

a finančních injekcí. Opět je nicméně tato pomoc směřována zejména do zemí, které se 

potýkají s vnitřními konflikty.

Celkově je možné zkonstatovat, že přístupy vybraných mezinárodních aktérů se 

příliš neodlišují. V případě ani jednoho z nich zatím nedošlo k vytvoření speciálních 

orgánů pro vypořádání se s touto problematikou (výjimkou Fragile States Council 

v rámci USAID), ani navržení komplexní strategické koncepce. Tabulka 5 shrnuje 

teoretické přístupy vybraných aktérů dle stanovených indikátorů. Z možných 3 bodů 

získaly OSN a EU bod pouze jediný, a to za identifikaci problematiky. Zbylé dva 
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atributy nejsou u těchto aktérů přítomny. USA dosáhly bodů 2 z důvodu identifikace 

problematiky a přítomnosti strategické koncepce USAID, jak pomáhat křehkým státům.

Tabulka 5: Komparace teoretických přístupů OSN, EU a USA ke zhrouceným 

státům z hlediska přítomnosti stanovených indikátorů

OSN EU USA

Identifikace 
problematiky

1 1 1

Koncept pomoci
zhrouceným státům

0 0 1

Koncept 
předcházení 

zhroucení států

0 0 0

Výsledné skóre 1 1 2

Zdroj: autorka.

Všichni vybraní mezinárodní aktéři jsou tak z hlediska teoretických přístupů ke 

zhrouceným státům zastánci peacebuilding. Aktéři se totiž v současnosti shodují na 

nutnosti posilování demokratických hodnot, podpoře právních států, rozvojové pomoci 

a asistenci při budování „silných států“, čímž chtějí dosáhnout stability a mezinárodní 

bezpečnosti. Tento postoj je v podstatě patrný již od druhé poloviny 20. století, kdy 

souvisel s procesem dekolonizace. Důsledkem tohoto procesu jsou právě některé 

současné zhroucené státy. Reakce na tuto novou výzvu však ještě nepřichází.
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5. Případová studie Somálska

5.1 Obecná	charakteristika	země

Somálsko je zemí situovanou v oblasti zvané Africký roh, jenž se nachází 

v regionu východní Afriky. Rozloha země činí 637 657 km2. Na tomto území žije přes 

10 miliónů obyvatel. Z hlediska národnostního složení tvoří populaci této země z 85 % 

Somálci a 15 % ostatní národnosti (včetně 30 000 Arabů). Oficiálním a zcela 

většinovým náboženstvím je sunnitský islám. Úředními jazyky je somálština 

a arabština, ale dále se v zemi hovoří italsky či anglicky. Somálsko představuje stát 

existující de iure bez centrální uznávané vlády, jenž se administrativně člení na 18 

oblastí.16 Hlavním městem je Mogadišo.

5.2 Historický	exkurz

Příčiny současné situace v Somálsku je nutné hledat již v počátcích vytváření 

tohoto státu. Před koloniálním obdobím neměli Somálci žádnou zkušenost se státností. 

I přes jejich výraznou homogenitu (společný jazyk, společné náboženství, pastýřský 

způsob života) byla společnost organizována prostřednictvím klanů a subklanů. 17

Politická a sociální organizace však nebyla příliš hierarchizovaná. Základní jednotkou 

této organizace byla rodina a jakousi nejvyšší autoritou byli starci, jejichž autorita však 

nebyla vynutitelná. Somálci bývají tudíž často vnímáni jako lidé tradičně 

decentralizovaní. (Samatar 1997: 693-694). Jednalo se tedy spíše o rovnostářskou 

společnost, která byla organizovaná podle anarchistických pravidel odspodu (Maule

2010: 33).18

V koloniálním období došlo k narušení tradičního fungování somálské 

společnosti, která se stala podřízenou centrální autoritě. Na základě regionální nadvlády 

vzniklo na území obývaném Somálci pět oblastí (viz Příloha č. 1): 

1) Britské Somálsko – kolonie ustavena roku 1886, situovaná v severní oblasti 

Somálska, dnešní Somaliland

2) Italské Somálsko - kolonie ustavena roku 1893, nacházející se v jižní oblasti 

Somálska

                                               
16

Jedná se o tyto regiony: Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay, Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada 
Dhexe (Middle Jubba), Jubbada Hoose (Lower Jubba), Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha Dhexe 
(Middle Shabeelle), Shabeellaha Hoose (Lower Shabeelle), Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed.
17

Hlavními klanovými rodinami jsou Darod, Dir, Hawiye, Isaq, Digil a Rahanweyn (Pham 2011: 135).
18

Více k organizaci somálské společnosti např. (Samatar 1997) či (Luling 1997).
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3) Francouzské Somálsko – získalo nezávislost roku 1977 pod názvem 

Džibutsko

4) Etiopské Somálsko – oblast Ogaden, jenž je v současné době součástí 

Etiopie19

5) Keňské Somálsko – označováno jako Northern Frontier District (NFD) of

Kenya (srov. Samatar 1993, Záhořík 2007: 43)

Britský i italský koloniální stát ustanovil z klanových a kmenových vůdců své 

vazaly, kteří se měli stát pojítkem mezi státem a domorodci. Byl tak vytvořen 

hierarchizovaný systém: kmen, vůdce, koloniální administrátor. Vzhledem 

k nastavenému systému docházelo k přetrhávání tradičních společenských vazeb. Konec 

koloniálního období je charakteristický nárůstem nacionalistického smýšlení a zrodem 

myšlenky vytvoření společného somálského státu (více Samatar 1997: 694-697). 

Důsledkem těchto nacionalistických a integračních snah bylo vytvoření jednotného 

nezávislého státu Somálsko na základě spojení britské a italské kolonie v roce 1960. 

Nacionalistické nadšení a volání po tzv. Velkém Somálsku však nevydrželo příliš 

dlouho. Po získání nezávislosti zde sice panovaly snahy na vytvoření parlamentní 

demokracie po západním vzoru, avšak nová somálská vláda v procesu demokratizace 

příliš neuspěla. Důvodem bylo převážení mocenských ambicí nad vývojem samotného 

státu. Vzniklé vlády tak byly často zkorumpované. Problematickým jevem byl taktéž 

stranický systém, který byl založen na klanových základech. 20 Vzhledem k tomuto 

aspektu kandidovalo do parlamentních voleb velké množství politických stran. Po 

volbách se však poslanci seskupili kolem té nejsilnější, aby nepřišli o svůj vliv (srov. 

Adam 1995: 69-70, Samatar 1997: 697-701).

Nespokojenosti společnosti a soubojů jednotlivých frakcí o moc využil armádní 

důstojník Mohammed Siyad Barré z klanu Marehan, který se po nekrvavém převratu

dne 21. října 1969 chopil moci a nastolil vojenský režim. V samotných počátcích měl 

tento režim relativní podporu společnosti, která vítala změnu vlády a volala po 

nekorupční vládě. Barré dokázal vytvořit relativně funkční stát, který zajistil základní 

veřejné statky pro své obyvatele (např. rozšířil zdravotnické a vzdělávací služby). 

Postupem času však Barré upevňoval svou moc a ze Somálska se stal autoritářský 

režim. Z prorockého vůdce prosazujícího vědecký socialismus, který chtěl sjednotit 

                                               
19

Oblast je však obydlená Somálci.
20

Výjimkou byla politická strana Somali Youth League, „která se snažila etablovat na základě širší 
podpory obyvatelstva a vykročit tak směrem k národnímu sjednocení“ (Záhořík 2007: 47)
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všechny Somálce a vytvořit Velké Somálsko (1970-1977), se stal autokrat (1978-1986) 

a v posledních letech své vlády tyran (1987-1991). Jeho vláda byla charakteristická 

snahou o vytvoření národní jednoty, které chtěl dosáhnout oficiálním zákazem 

identifikace na základě klanů. Paradoxně však on sám využíval podpory tří klanových 

skupin a ostatní neloajální klany perzekuoval. Praktikoval tak metodu „rozděl a panuj“ 

(srov. Adam 1995: 70-74, Samatar 1997: 701-704, Záhořík 2007: 42-43).

Ve jménu koncepce Velkého Somálska vstoupilo Somálsko v roce 1977 do 

války s Etiopií, na které chtěl Barré získat oblast Ogaden.21 Barré předpokládal zapojení 

Sovětského svazu na straně Somálska, jelikož SSSR Barrého režim prozatímně 

podporoval.22 Moskva se však přeorientovala na stranu marxistické a z jejího pohledu 

perspektivnější Etiopie a Barré se tudíž musel obrátit na USA. Spojené státy se v této 

době však nechtěly v této oblasti příliš angažovat a výsledkem války byla porážka 

Somálska v roce 1978. 23 Důsledkem porážky bylo ekonomické vyčerpání země –

zejména pak severní části Somálska a nárůst nespokojenosti s Barrého režimem. 

Postupně se začala vytvářet opozice, na kterou však Barré reagoval represí vůči 

civilnímu obyvatelstvu. Různé opoziční skupiny byly vytvářeny na klanovém základě, 

což znemožňovalo dosáhnout dohody o spolupráci. Jednou z nejvýraznějších skupin 

bylo Somálské národní hnutí, které bylo založeno roku 1981 v Londýně. Toto hnutí 

bylo složeno zejména z členů klanu Isaaq a nalezlo své působiště na severu Somálska. 

Tyto povstalecké skupiny postupně dobývaly stále více území, až Barré neovládal víc 

než část Mogadiša. Výsledkem byl pád jeho režimu dne 21. ledna 1991, kdy z Mogadiša

uprchl. Za odstraněním Barrého stál zejména Spojený somálský kongres (USC), v jehož 

čele stál Alí Mahdí Muhammad. Celé Somálsko se následně ocitlo v chaosu a občanské 

válce, jelikož klany se nebyly schopné dohodnout na společné vládě (srov. Adam 1995: 

71-77, Clarke, Gosende 2003: 135-139, Záhořík 2007: 44-47).

5.3 Státní	zhroucení	a	snahy	o	budování	státu

Barrého „antiklanová“ politika vyústila ve vzájemnou nevraživost a nedůvěru 

mezi jednotlivými klany a měla za následek státní zhroucení somálského státu. 

                                               
21

Lze se setkat s označením etiopsko-somálská válka či válka o Ogaden (1977-1978).
22

Právě pod vlivem spojenectví se SSSR přijal Barré doktrínu vědeckého socialismu.
23

USA se začaly angažovat až v první polovině 80. let 20. století z důvodu kontroly strategických zájmů 
v arabském světě. Konec vojenské a ekonomické podpory režimu nastal však ihned na konci 80. let 
minulého století z důvodu porušování lidských práv a všeobecného provinění Barrého (Clarke, Gosende 
2003: 138).
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Neschopnost vytvoření dohody o centrální vládě vyvolalo boje mezi jednotlivými 

klany. Počátek těchto bojů je datován k lednu 1991, kdy došlo k pádu vlády. 

K nejtěžším bojům došlo na jihu Somálska, zejména v Mogadišu, kde proti sobě stály 

dva klany ze stejné klanové rodiny Hawiye (zároveň frakce v rámci USC). Důvodem 

byla kontrola nad hlavním městem, které bylo považováno za klíčové ke zmocnění se 

celého Somálska (Press 1999: 163-165). Lze konstatovat, že v subsaharské Africe je 

uplatňováno obecné pravidlo, že legitimní vládou je ta vláda, která kontroluje právě 

hlavní město. Dominantní silou se v této oblasti stali warlords.24 Během těchto bojů na 

jihu Somálska došlo, konkrétně dne 16. května 1991, k vyhlášení nezávislosti ze strany 

Somalilandu nacházejícího se na severu Somálska. V této oblasti, na rozdíl od jihu 

Somálska, sehrála důležitou roli rada starších, která vyjednala příměří mezi 

dominujícím klanem Isaaq a ostatními klany (více v podkapitole 5.5). V srpnu roku 

1998 vyhlásil autonomii, nikoliv nezávislost, také severovýchodní region Somálska –

Puntland (Menkhaus 2006/2007: 78-81).

V zemi, která byla pustošena občanskou válkou, vypukla vlivem taktéž 

extrémního sucha humanitární krize. Mezinárodní společenství na tuto situaci 

zareagovalo a v roce 1992 byla pod patronací OSN zahájena operace UNOSOM I 

(United Nations Operation in Somalia) a to na základě rezoluce Rady bezpečnosti (RB) 

č. 751. OSN chtěla dosáhnout snížení socioekonomických dopadů války i sucha na 

obyvatelstvo a urovnat vnitropolitický konflikt v zemi (Raděj 2004: 9). Operace trvala 

od dubna 1992 do března 1993 s cílem kontroly situace v Mogadišu a provádění 

distribuce humanitárních dodávek do příslušných center ve městě. Mandát této mise byl 

později rozšířen s cílem ochrany humanitárních konvojů po celém Somálsku. Úsilí OSN 

však bylo velice oslabeno nesouhlasem místních autorit s přítomností jednotek OSN. 

Jelikož v Somálsku nedocházelo ke zlepšení situace, spíše naopak, byly na základě 

rezoluce RB č. 794 vytvořeny jednotky UNITAF (Unified Task Force), aby bylo 

dosaženo bezpečného prostředí pro poskytování humanitární pomoci (United Nations 

Operation in Somalia I). Tato operace je známá pod názvem Obnovená naděje (Restore 

Hope). Organizací a vedením těchto mnohonárodních jednotek byly pověřeny USA. Až 

tyto jednotky přinesly pokrok v efektivnější distribuci humanitární pomoci. Z důvodu 

rozporů mezi vládou USA a vedením Sekretariátu OSN ohledně působení amerických 

                                               
24

Warlord je na poli mezinárodních vztahů nestátním aktérem, jenž nahrazuje monopol státní moci svým 
vlastním, či vlastní individuální zájem povyšuje nad veřejný zájem (Mair 2003: 13; Williams 2008: 9; 
Reno 1998).
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vojáků v Somálsku byly však jednotky UNITAF nahrazeny operací UNOSOM II. Tato 

operace byla zahájena rezolucí RB č. 814 z března roku 1993. Nejednalo se zcela 

o novou operaci, spíše se dá hovořit o rozšíření operace předchozí (Urbanovská 2008: 

30-31). Tato mise působila v Somálsku do března roku 1995 a byla ustanovena též za 

účelem ustanovení bezpečného prostředí pro poskytování humanitární pomoci, kterého 

mohlo být dosaženo i prostřednictvím donucovacích prostředků (United Nations 

Operation in Somalia II). Tato operace byla o poznání lépe materiálně i personálně 

zajištěna než operace předchozí, ale žádných výrazných výsledků nebylo opět dosaženo. 

V Somálsku nepanovala ochota stran konfliktu tento konflikt ukončit, takže 

nedocházelo k žádné spolupráci s jednotkami OSN, které byly spíše místními 

bojkotovány. Oficiální vládní struktury fakticky neexistovaly, takže zde jakákoliv 

podpora ze strany Somálců absentovala (Urbanovská 2008: 31).

Po odchodu cizích jednotek zůstalo Somálsko státem bez centrální vlády, ale 

alespoň se nenavrátilo do stavu ozbrojené anarchie a občanské války. Období mezi léty 

1995-2001 je tak charakteristické úpadkem ozbrojených frakcí a vznikem lokálních 

samospráv, které suplovaly roli státu (Menkhaus 2010b: 328-329). Tyto samosprávy se 

postupem času stále více strukturovaly a institucionalizovaly. Jednalo se zejména 

o koalice složené z klanových starších, intelektuálů, podnikatelů a místních duchovních, 

které dohlížely na finance a spravovaly soudy šaría. Místní komunity podporovaly 

soudy šaría, jelikož je považovaly za prostředek k obnovení právního státu. Jejich 

působnost však byla omezena pouze na klan, v rámci kterého fungovaly. Mimo zajištění 

míru v dané oblasti poskytovaly některé místní samosprávy i některé základní služby 

jako např. provozování vodovodního systému, vybírání daní či provoz tržiště 

(Menkhaus 2006/2007: 85-87).

Od druhé poloviny 90. let byly svolávány mírové konference, které měly vést 

k míru a utvoření centrální vlády Somálska. 25 Tyto konference vedené pod záštitou 

OSN či regionálních mocností však nemohly být úspěšné, jelikož problematickým se 

stalo již vyřešení otázky účasti na těchto konferencích. Otázka reprezentace byla pro 

delegáty důležitější než samotný obsah jednání, jelikož nechtěly na konferencích 

vystupovat ve slabé pozici. Konference tak v podstatě podněcovaly i lokální konflikty, 

jelikož uvnitř regionů se vedly spory o jejich správu, která zaručovala účast na 

                                               
25

První konference se konala v Džibutsku v červnu a červenci roku 1991. Dále následovala jednání 
v Addis Abebě v lednu a březnu roku 1993. Třetí jednání probíhalo v etiopském městě Sodere na přelomu 
let 1996/1997. Čtvrtá konference byla uspořádána v Káhiře v roce 1997 (Menkhaus 2010a: 17).
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konferencích (Menkhaus 2004: 18-19). Dohody na ustanovení Přechodné národní vlády 

(Transitional National Government, TNG) bylo dosaženo až v roce 2000 na konferenci 

konané v džibutské Artě, která vzešla z iniciativy IGAD (Inter-Govermental Authority 

on Development).26 TNG se však nestala vládou národní jednoty, jelikož jí dominovaly 

klany z Mogadišské oblasti. Tato tzv. Mogadišská skupina byla složena i z islamistů, 

byla podporována arabským světem, byla orientována proti-Etiopsky a usilovala 

o silnou centrální vládu, tedy odmítala jakoukoliv formu decentralizace či federace. Ze 

zmíněných důvodů byla tato vláda odmítnuta opoziční skupinou, která byla sjednocená 

v Somálské radě pro usmíření a obnovu (Somali Reconciliation and Restoration 

Council, SRRC), podporovanou Etiopií. V čele této opoziční skupiny, jež byla 

orientovaná protiislamisticky a federalisticky, byl prezident autonomní oblasti Puntland 

Abdullahi Yusuf (Menkhaus 2007: 359).

SRRC se k moci dostala v roce 2004 na základě utvoření Přechodné federální 

vlády (Transitional Federal Government, TFG) na konferenci v Keni konané v roce 

2002. Na této konferenci byla uzavřena mírová dohoda mezi oběma zmiňovanými 

skupinami. TFG však nepřinesla žádnou změnu situace, obě skupiny si akorát vyměnily 

své role. Nová vláda opět nebyla reprezentativní a nezískala širokou podporu obyvatel 

(Menkhaus 2007: 360-361). Mandát této vlády byl stanoven na pět let, ale následně byl 

prodloužen o dva roky. V roce 2011 došlo k opětovnému prodloužení mandátu (United 

Nations, Department of Political Affairs). O neschopnosti reprezentace této vlády 

vypovídá i fakt, že nemohla vládnout ze samotného hlavního města Somálska. Nejprve 

tedy působila v keňském Nairobi a následně se přestěhovala do somálského města 

Baidoa, jelikož Mogadišo nebylo dostatečně bezpečné (Menkhaus 2007: 362).

Mogadišo a následně celé jižní Somálsko až po hranice s regionem Puntland 

bylo totiž postupně ovládnuté Svazem islámských soudů (Union of Islamic Courts, 

UIC),27 ve který se v roce 2006 sjednotily islámské soudy šaría. Toto uskupení se mělo 

stát alternativou k vládnoucí TFG. Členění Somálska v tomto období zobrazuje Příloha 

č. 2, kde jsou znázorněny oblasti dle toho, kým jsou kontrolovány.

Proti zmíněnému seskupení se utvořila koalice podporovaná ze strany USA -

Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism (ARPCT), která chtěla 

                                               
26

IGAD je regionální organizací sdružující státy Afrického rohu. Současnými členy této organizace jsou: 
Džibuti, Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Somálsko, Súdán a Uganda. Stát Eritrea pozastavil své členství 
v roce 2007.
27

Lze se setkat taktéž s označením Islamic Courts Union (ICU), Supreme Islamic Courts Council (SICC) 
či Supreme Council of Islamic Courts (SCIC) (Menkhaus 2006/2007: 74).

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alliance_for_the_Restoration_of_Peace_and_Counter-Terrorism&action=edit&redlink=1
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zareagovat na sílící moc UIC. V průběhu roku 2006 došlo k několika střetům mezi 

těmito skupinami, které přerostly ve válku. Vítězně z této války vyšel UIC, který se stal 

nejsilnější politickou a vojenskou jednotkou v zemi. Mimo to si získal i podporu 

obyvatel, zejména těch sídlících v hlavním městě, jelikož dokázal nastolit pořádek 

a vymýtit oblast od militaristů a kriminálních gangů. Soudy se tak měly stát 

dlouhodobým řešením zhrouceného státu. Převahu v rámci UIC však postupně získali 

radikálové, kteří v některých částech Somálska zavedli nejkrutější praktiky práva šaría. 

Následně záměrně vyostřili vztahy se sousední Etiopií, když si vznesli nárok na etiopské 

území Ogadenu, vyhlásili džihád proti Etiopii, začali podporovat skupiny rebelující 

proti vládě v Addis Abebě a navázali úzké kontakty s hlavním nepřítelem Etiopie –

Eritreou. Toto jednání mělo za následek etiopskou invazi do Somálska na konci roku 

2006, jenž vyústila ve vytlačení somálských islamistů až ke hranicím s Keňou. Etiopská 

okupace Mogadiša umožnila přemístění TFG do hlavního města, kde obsadila hlavní 

vládní budovy (Menkhaus 2007: 368-378).

Na vyžádání TFG byla do Somálska vyslána mise AMISOM (African Union 

Mission to Somalia), která v Somálsku působí od února roku 2007 do současnosti. 

Jedná se o operaci na udržení míru (peacekeeping operation) vedenou Africkou unii se 

souhlasem OSN. Mise má mandát k podpoře přechodných vládních struktur, zavedení

národního bezpečnostního plánu, výcviku somálských bezpečnostních sil 

a k napomáhání při vytváření bezpečného prostředí pro poskytování humanitární 

pomoci (United Nations Security Council Resolution 1772: 3). Mise měla v počátcích 

problém se svou velikostí, jelikož se do operace zapojily pouze státy Uganda a Burundi. 

Z původně zamýšlených osmi tisíc vojáků, tak byla rozmístěna jen polovina z nich (Axe 

2009: 9). V současné době pochází většina sil z těchto dvou zemí a dále z Džibutska 

a Keni (AMISOM).

K uklidnění situace však nedošlo. Přítomnost vnějšího nepřítele a neuznávané 

vlády Somálce sice sjednotila, ale za účelem povstání vůči těmto entitám. Do čela 

tohoto povstání se postavila militantní skupina známá pod označením jako aš-Šabáb 

(Hnutí mladých bojovníků), která se zformovala z militantního křídla UIC. Toto hnutí 

v průběhu let 2007 a 2008 zaznamenalo několik vojenských vítězství a obsadilo klíčová 

města a přístavy ve středním a jižním Somálsku. V roce 2007 byla taktéž založena 

Aliance za znovuosvobození Somálska (ARS), která stála proti TFG a Etiopii. Od roku 

2009 se TFG mohla spoléhat pouze na mírové síly Africké unie, jelikož v lednu roku 

2009 se ze Somálska stáhly etiopské jednotky (AMISOM). Důsledkem toho se TFG 
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zhroutila a její členové utekli do Džibutska. S ohledem na danou situaci TFG 

akceptovala návrh na příměří Sharifa Ahmeda Šejka z umírněného křídla bývalého UIC

a Aliance za znovuosvobození Somálska a kooptovala tyto umírněné islamisty do svých 

řad. Sharif Ahmed Šejk se stal ke dni 1. února 2009 novým prezidentem Somálska (Axe 

2009: 9). Nově vzniklá vláda však musela ihned čelit útokům ze strany hnutí aš-Šabáb, 

které již bylo v březnu roku 2008 americkým ministerstvem zahraničí označeno za 

teroristickou organizaci (Menkhaus 2010b: 332). Toto hnutí se veřejně hlásí k al-Káidě 

a jeho cílem je vytvoření islámského státu. V současné době ovládá velkou oblast 

v centrální a jižní části Somálska. V srpnu roku 2012 byla ustanovena nová 

mezinárodně uznávaná vláda Somálska – Federal Government of Somalia a následně 

došlo po desítkách let k nepřímé volbě prezidenta Somálska, kterým byl zvolen Hassan 

Cheikh Mohamoud ze somálské odnože Muslimského bratrstva (ČT24 2012).

V období po vzniku TFG došlo taktéž k dalšímu členění země. V roce 2006 

deklaroval svou autonomii v rámci federativního Somálska region Galmudug

nacházející se v centrální oblasti Somálska (viz Příloha č. 2) a následujícího roku 2007 

vyhlásil nezávislost region Maakhir nacházející se v oblasti Saanak. V roce 2009 však 

byl tento region začleněn do autonomního regionu Puntland. Svou nezávislost vyhlásil 

taktéž region Jubaland a to za podpory Keni v roce 2011. Nový samozvaný stát byl 

přejmenován na Azánii. Keňa tak dosáhla vytvoření nárazníkové zóny mezi jejím 

územím a oblastí ovládanou hnutím aš-Šabáb. 

5.4 Příčiny	státního	zhroucení

Obecně můžeme faktory, které vedou ke státnímu selhání, rozdělit na vnitřní 

a vnější. Výsledný kolaps státu je pak kombinací těchto dvou skupin faktorů. V případě 

Somálska je to nanejvýš patrné. Důsledkem dekolonizace byl vznik moderního 

postkoloniálního státu v roce 1960. V Somálsku, jako ostatně v jiných afrických státech, 

byl aplikován západní koncept moderní státnosti, na který nebylo Somálsko připraveno. 

Je nutné si uvědomit, že tato země neměla s touto podobou uspořádání společnosti 

žádné historické zkušenosti. Společnost byla vždy organizována prostřednictvím klanů. 

K narušení této organizace došlo za osobní vlády Barrého, který nese taktéž velkou 

zásluhu na zhroucení somálského státu. Jeho režim byl charakteristický silnou 

protiklanovou politikou, kdy zvýhodňoval klany, které mu byly nakloněny, a naopak 

silně perzekuoval klany opoziční. Represe se dotýkaly civilního obyvatelstva a zasáhly 
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zejména sever Somálska, což vyústilo k secesi Somalilandu v roce 1991. Do klíčových 

pozic ve státním aparátu byli dosazováni lidé z jeho vlastního klanu a byl vytvořen 

systém tzv. klanklatury po vzoru sovětské nomenklatury, tj. hierarchický systém 

založený na klanové příslušnosti. Vyústěním Barrého politiky tak bylo posílení starých 

či rozpoutání nových antagonismů mezi jednotlivými klany. Následkem toho dochází 

k soupeření klanů o nadvládu a k separatistickým snahám. Schopnost Barrého se udržet 

u moci byla zapříčena taktéž logikou studené války. Jeho režim byl zprvu podporován 

Sovětským svazem a v 80. letech USA. Přežití tohoto nedemokratického režimu tak 

bylo taktéž důsledkem boje o vliv ve třetím světě. 

5.5 Identifikace	Somálska	jakožto	zhrouceného	státu

Somálsko bývá odborníky prezentováno jako názorný případ zhrouceného státu. 

Jedná se o zemi, která od roku 1991 nedisponuje centrální vládou, která by měla svou 

legitimitu na celém území státu. Situace v Somálsku tak zcela odpovídá Zartmanově 

definici zhroucení státu, kdy se rozpadá struktura, autorita (legitimní moc), právo 

a politický pořádek. Stát tedy není schopen plnit své funkce (Zartman 1995: 5-9). Ke 

zhroucení státu došlo jak na funkcionální, tak institucionální úrovni. Somálsko je též 

hluboce konfliktní, jak u zhrouceného státu předpokládá Rotberg. Na jeho území 

dochází k bojům mezi TFG za podpory jednotek AMISOM a skupinou aš-Šabáb. 

Nedochází tedy v žádném případě k zajištění bezpečnosti vlastních obyvatel v rámci 

hranic tohoto státu. Celkově není Somálsko schopné zajistit základní politické statky, 

kterými jsou dle Sørensen bezpečnost, svoboda, pořádek, spravedlnost a blahobyt. 

Z hlediska základních výkladů zhrouceného státu, uvedených v kapitole 3, je možné 

Somálsko jednoznačně identifikovat jako tento typ státu. Z hlediska Grosovy typologie 

zhroucených států řadíme Somálsko do kategorie anarchic state, která zcela 

koresponduje se situací v této zemi.

Uvedené závěry lze potvrdit na základě výsledků hodnocení Somálska dle 

vybraných indexů. V případě měření křehkosti států dle The State Fragility Index 

dosahuje Somálsko ve všech sledovaných obdobích, tj. v letech 2008, 2009, 2010 

a 2011, nejvyššího možného skóre – hodnoty 25 (Center for Systemic Peace). Tato 

hodnota je označována jako „extreme fragility“. Somálsko tudíž dosáhlo výsledku 

vysoké/extrémní křehkosti ve všech sledovaných indikátorech a jednoznačně tak dle 

daného indexu můžeme Somálsko označit za křehký stát. 
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Index FSI nám poskytuje více dat, jelikož hodnocení států dle tohoto indexu je 

prováděno již od roku 2005. Tabulka 6 shrnuje dostupné výsledky všech indikátorů, 

kterých Somálsko dosahovalo ve sledovaném období. Z celkového skóre za jednotlivé 

roky je patrné, že mezi lety 2005 až 2008 došlo k postupnému zhoršení situace 

v Somálsku. V následujícím období (2008-2012) se již situace ustálila a tato země 

dosahovala výsledné hodnoty okolo 114. S touto hodnotou se od roku 2008 řadí na 

první místo ve „výsledkové listině“ FSI a představuje tak na základě těchto výsledků 

nejvíce zranitelný stát na světě.

Tabulka 6: Výsledky hodnocení Somálska dle FSI v letech 2005-2012
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2005 5. 102,3 9,0 8,0 7,4 6,3 9,0 8,3 9,8 10,0 7,8 10,0 8,7 8,0

2006 7. 105,9 9.0 8.1 8.0 7.0 7.5 8.5 10.0 10.0 9.5 10.0 9.8 8.5

2007 3. 111,1 9.2 9.0 8.5 8.0 7.5 9.2 10.0 10.0 9.7 10.0 10.0 10.0

2008 1. 114,2 9.8 9.8 9.5 8.3 7.5 9.4 10.0 10.0 9.9 10.0 10.0 10.0

2009 1. 114,7 9.8 9.9 9.7 8.5 7.7 9.5 10.0 9.9 9.9 10.0 10.0 9.8

2010 1. 114,3 9.6 10.0 9.7 8.3 8.0 9.6 10.0 9.6 9.9 10.0 10.0 9.6

2011 1. 113,4 9.7 10.0 9.5 8.2 8.4 9.3 9.8 9.4 9.7 10.0 9.8 9.7

2012 1. 114,9 9.8 10.0 9.6 8.6 8.1 9.7 9.9 9.8 9.9 10.0 9.8 9.8

Průměrné skóre 9,49 9,35 8,99 7,90 7,96 9,19 9,94 9,84 9,54 10,0 9,76 9,43

Zdroj: autorka na základě údajů The Fund for Peace, dostupné na: http://ffp.statesindex.org/ (25. 3. 2013).

Poznámka: Hodnoty průměrného skóre jednotlivých indikátorů za celé sledované období jsou 
zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

http://ffp.statesindex.org/
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Z uvedené tabulky 6 nadále vyplývá, že nejhorších výsledků dosahuje Somálsko 

ve vojensko-politickém sektoru, zejména pak v oblasti bezpečnostního aparátu, který je 

v této zemi zcela nefunkční, a v otázce delegitimizace státu. Naopak nejlepších 

výsledků je průměrně dosahováno u sociálního indikátoru zachycujícího chronický 

a trvalý odchod obyvatel ze země. Přesto se však jedná o alarmující hodnoty, které 

vypovídají o špatné situaci v Somálsku.

5.6 Somaliland	– kvazistát	bez	vnější	suverenity

Kvazistát Somaliland nacházející se na severu Somálska geograficky odpovídá 

bývalé britské kolonii v Somálsku. V roce 1960 získal tento stát nezávislost, která byla 

uznána ze strany 35 států, mimo jiné pěti stálými členy RB či Izraelem (Jhazbhay 2003: 

79). Stát byl však nezávislý pouze velmi krátkou dobu (pět dní), jelikož se rozhodl 

sloučit s dříve italským jihem Somálska. Mezi léty 1960 až 1991 byl tedy Somaliland 

součástí Somálska. Od 16. května roku 1991, kdy vyhlásil svou nezávislost, hovoříme 

o Somalilandu jakožto o kvazistátu bez vnější suverenity či de facto státu, jelikož nebyl 

mezinárodním společenstvím jako suverénní stát uznán. V roce 2001 (31. května) 

proběhlo v zemi referendum, ve kterém se většina obyvatel (97,1 % při dvoutřetinové 

účasti) vyjádřila pro nezávislost a odmítla spojení s jižním Somálskem. Po tomto 

referendu vstoupila v plnou platnost ústava Somalilandu, která byla přijata již v roce 

1997 na konferenci Somalilandských společenství (Závěšický 2003: 189).

Somaliland se rozhodl navrátit ke své nezávislosti po pádu Barrého režimu 

a následném zhroucení státu. Vznikl secesí od zhrouceného Somálska. Tomuto aktu 

předcházel vznik opozičních skupin již v 80. letech minulého století, kdy probíhaly 

represe ze strany režimu zejména z důvodu neúspěšné snahy o obsazení Ogadenu 

somálskou armádou. Nejvýznamnější z těchto skupin bylo zmiňované Somálské 

národní hnutí, které se podílelo na deklarování nezávislosti (Rudincová 2010: 830).

Nutné je však podotknout, že samotný Somaliland považuje akt osamostatnění za 

rozpuštění svého spojení se zbytkem Somálska a nikoliv za secesi. K. Menkhaus 

považuje toto tvrzení za technicky správné s odkazem na nezávislost této entity v roce 

1960 a její dobrovolné sloučení s jihem Somálska v témže roce (Menkhaus 1996/1997: 

81).

Od druhé poloviny 90. let minulého století vykazuje Somaliland relativní 

úspěchy v budování funkčního státu. Dokázal vybudovat skromné, ale funkční státní 
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struktury s ministerstvy, obcemi, policií a legislativou. I když v počátcích byla hlavním 

úkolem demobilizace země, podařilo se dosáhnout i jiných cílů jako např. vytvoření 

systému veřejného školství. K upevnění státotvorných úspěchu došlo na počátku 21. 

století, kdy se Somalilandu podařil posun od klanové reprezentace k systému více stran 

a kdy přestál kohabitaci, ve které parlament ovládly opoziční síly vůči prezidentovi. 

Zvládnutí této situace lze jistě považovat za příklad demokratické konsolidace země. 

Somaliland se tak stal jednou z mála zemí afrického kontinentu, ve které k takovéto 

situaci vůbec došlo (Menkhaus 2006/2007: 91-92). Za úspěch lze také považovat 

zvládnutí vytvoření politického systému, který kombinuje tradiční somálský způsob 

rozhodování s demokracií západního typu. Dle ústavy má země republikánskou formu 

vlády, která je založena na rozdělení pravomocí mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní 

mocí (Somaliland Government).

Přes uvedené úspěchy se země potýká i s některými problémy. Jedním z nich je 

spor o kontrolu regionů Sanaag a Sool, které se nacházejí mezi Somalilandem 

a Puntlandem. V koloniálním období byly tyto regiony součástí britské kolonie, ale 

v současnosti většina obyvatel těchto regionů vyjadřuje podporu sjednocenému 

Somálsku než Somalilandu. Další komplikací pro Somaliland jsou aktivity radikálních 

islamistů na jeho území, kteří si v oblasti získali řadu příznivců. Vláda Somalilandu 

ještě není dostatečně připravena na zvládání tohoto vnitřního ohrožení z důvodu 

nedostatku zdrojů či korupčního prostředí (Menkhaus 2006/2007: 91-92).

Somaliland i přes výše uvedené lze zcela jistě považovat za kvazistát disponující 

vnitřní suverenitou. Země naplňuje tři základní kritéria státnosti (empirické 

charakteristiky státu), tj. obyvatelstvo, státní území a státní moc. Dále dokáže efektivně 

distribuovat politické statky svým občanům a to ve větší míře než původní entita. 

Odpovídá tak zcela Rotbergově definici státu. Jedná se tedy na rozdíl od mezinárodně 

uznávaného Somálska o relativně vnitřně fungující stát, 28 který paradoxně vnější 

suverenitou nedisponuje a nemůže tak aktivně participovat na činnostech 

mezinárodního společenství. Somaliland v tomto ohledu naráží na obavy mezinárodního 

společenství z nestabilní politické mapy Afriky. Mezinárodní společenství v tomto 

případě, jakožto ostatně ve většině případů, podporuje vlády čelící secesi, jelikož usiluje 

o zachování existujících hranic. Odepíráním legitimity neuznaným kvazistátům jako 

                                               
28

I přes výše uvedené lze Somaliland považovat jen za relativně vnitřně fungující stát, a to z důvodu
velmi volné kontroly zmiňovaných regionů Sanaag a Sool a regionu Awdal, jenž je částečně kontrolován 
separatistickým hnutím prosazujícím vlastní autonomní Republiku Awdal.
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Somaliland se mezinárodní společenství snaží zabránit šíření secesionistických snah, ve 

kterých spatřuje riziko nestability z důvodu vypuknutí možných konfliktů. V úvahu tak 

není brán ani fakt, že byl Somaliland roku 1960 uznán jako suverénní stát. Současná 

situace tak mezinárodnímu společenství možná vyhovuje nejvíce. Oficiálně docházelo

k podpoře TFG a nyní federální vlády v Somálsku a Somaliland jakožto nezávislý stát 

je v podstatě ignorován. Mezinárodní společenství tuto entitu nepodporuje, avšak 

nedochází ani k jejímu ekonomickému sankciování či politickému bojkotu (Riegl 

2010a: 157).

Uznání Somalilandu jakožto suverénního státu je v současné době závislé 

zejména na postoji Africké unie, jelikož USA a EU prohlásily, „že k uznání 

Somalilandu z jejich strany dojde pouze tehdy, pokud jeho nezávislost uzná Africká 

unie“ (Rudincová 2010: 831). Africká unie však stále usiluje za podpory IGAD 

o sjednocení Somálska. Za tímto účelem bylo sjednáno i několik mírových konferencí, 

které však nebyly úspěšné. Vzhledem k vývoji za posledních deset let je velice 

nepravděpodobné, že by k opětovnému sjednocení mohlo dojít. Osobně nespatřuji 

důvod, proč by fungující stát, který si za období své samostatnosti utvořil svébytný 

politický systém, jenž nekoresponduje se správou Somálska pod oficiální vládou 

TFG/Federal Government of Somalia, měl mít zájem na sloučení s touto politickou 

entitou.

5.7 Přístup mezinárodních	aktérů ke	zhroucenému	státu	Somálsko

Postoj mezinárodního společenství k Somálsku se za poslední léta nezměnil. 

Somálsko je stále považováno za suverénní stát, který je mezinárodním společenstvím 

uznáván. K otázce suverenity Somálska se vyjadřuje například Fukuyama, který ji 

považuje za špatný vtip. Slabá vláda dle něj podrývá princip suverenity, na kterém je 

vybudován post-vestfálský mezinárodní řád, jelikož hrozí vnější zásah do vnitřních 

záležitostí takovéhoto státu (Fukuyama 2004: 96-97). Mezinárodní společenství přesto 

stále podporuje oficiální vládu Federal Government of Somalia, která má být faktickou 

autoritou v Somálsku. Somálsko však již řadu let jako stát nefunguje. Oficiální vláda za 

pomoci jednotek AMISOM ovládá jen hlavní město Mogadišo, kde se aktuálně 

relativně daří udržovat pořádek. Země je však dále roztříštěna na zmiňované regiony, 

které mají faktickou nezávislost a jsou tedy mimo kontrolu centrální vlády.
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Paradoxně tedy dochází k situaci, kdy fungující entita Somaliland nemůže 

navazovat oficiální diplomatické styky s jinými státy, ale zcela zhroucený stát Somálsko 

ano. Nutné je také přihlížet na otázku, kdo danou entitu reprezentuje. Centrální 

reprezentace Somalilandu vzešla z řádných demokratických voleb a je uznávaná na 

celém území tohoto kvazistátu, ale přesto s ní mezinárodní společenství nechce 

navazovat oficiální diplomatické styky. Na druhé straně tu pak je Federal Government 

of Somalia, která těchto atributů jako reprezentace Somalilandu nedosahuje, avšak 

přesto je uznávaná jako jediný oficiální zástupce Somálska, s kterým mezinárodní 

společenství komunikuje. Tato vláda tak reprezentuje Somálsko na půdě např. OSN či 

Africké unie. 

5.7.1 OSN

OSN se v první polovině 90. let rozhodla zasáhnout v Somálsku s cílem snížit 

utrpení somálských obyvatel a zajistit humanitární pomoc. Pod patronací OSN tak byly 

vedeny dvě zmíněné operace UNOSOM I a UNOSOM II, které však nepřinesly žádný 

pokrok ani v oblasti humanitární ani politické. Působnost OSN v Somálsku v 90. letech 

je tedy hodnocena spíše negativně a přispěla k hluboké krizi mírových operací OSN, 

která byla charakteristická neochotou členských států se angažovat či investovat do 

mírových operací.

Od druhé poloviny 90. let se tak OSN na pomoci Somálsku již přímo aktivně 

nepodílí. V současnosti dochází pouze k podpoře mise Africké unie AMISOM. Změna 

však může nastat během dnešního roku či spíše dalších let, jelikož OSN uvažuje o svém 

dalším působení v Somálsku. Svou přítomnost v této zemi chce nyní obnovit z důvodu 

změny situace. OSN chce pomocí mise na udržení míru (peacekeeping operation)

podpořit dosažené výsledky v transformaci státu a také chce prostřednictvím této mise 

reagovat na současnou humanitární krizi a otázku lidských práv (UN News Centre 

2013a). Mimo zmíněných operací se však OSN podílí prostřednictvím svých agentur 

a přičleněných NGOs na rozvojové pomoci Somálsku a také od druhé poloviny 90. let 

na pořádání mírových konferencí, které měly vést k míru a utvoření centrální vlády 

Somálska a které vyústily ve zřízení TNG a následně TFG. Z uvedeného vyplývá plná 

podpora OSN ústřední centrální vládě, která na mezinárodní scéně Somálsko po celou 

dobu faktického bezvládí reprezentovala.

Diskuze aktuálně vyvolává také otázka zrušení zbrojního embarga uvaleného na 

Somálsko RB v roce 1992. O zrušení tohoto embarga rozhodovala RB již na konci roku 
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2012, kdy však nedošlo ke shodě mezi jednotlivými členy této rady. V březnu tohoto 

roku byl již nalezen kompromis a na základě politického tlaku Africké unie došlo 

k částečnému uvolnění embarga na dovoz zbraní pro somálskou vládu na dobu jednoho 

roku. Důvodem je umožnění nákupu lehkých zbraní pro bezpečnostní síly Somálska, 

které bojují s islamistickými jednotkami. Na těžké zbraně tak embargo zůstává 

v platnosti (UN News Centre 2013b). 

5.7.2 EU

Evropská unie plně podporuje novou somálskou vládu a současnou situaci, kdy 

došlo k přijetí prozatímní ústavy, ke zvolení členů federálního parlamentu a k volbě

nového prezidenta, vnímá jako dokončení transformace v této zemi (Rada Evropské 

unie, 5840/13 2013: 2). S tímto závěrem nelze absolutně souhlasit a lze jej považovat 

jen za jakýsi idealistický „výkřik do tmy“. Proces transformace státu je velmi složitý 

a komplexní proces, který představuje běh na dlouhou trať. Uvedené kroky, kterých 

Somálsko dosáhlo, nelze zcela vůbec považovat za dostačující. Samotné zvolení 

reprezentantů nemusí mít žádný dopad na transformaci státu a zvláště pak, kdy se země 

potýká s korupčním prostředí jako Somálsko.29

Z hlediska praktických zásahů EU v Somálsku se EU podílí na vícero činností 

v této zemi. EU se samozřejmě účastní humanitární a rozvojové pomoci v Somálsku. 

Od poloviny 90. let byly vytvářeny projekty EU zaměřené na zlepšení životních 

podmínek obyvatel, kteří trpí dopadem občanské války a pokračujících občanských 

nepokojů. V rámci podpůrného programu (EU Somalia Special Support Programme) 

byl pro období 2008-2013 vypracován finanční plán ve výši 215,8 miliónů eur, který 

byl rozdělen do třech prioritních oblastí (vládnutí a právní stát; vzdělávání; hospodářský 

růst a bezpečnost potravin a živobytí) (více Delegation of the European Union to the 

Republic of Kenya – Somalia Unit).

Na podporu bezpečnosti somálského území byla za podpory RB OSN (Rezoluce 

RB 1872) vytvořena v roce 2009 vojenská výcviková mise EUTM Somalia (European 

Union Training Mission in Somalia) s cílem vycvičit somálské vojáky. Od roku 2010 

absolvovalo výcvik téměř 3000 somálských vojáků. „Vzhledem k úspěšnosti řečené 

mise a v reakci na měnící se potřeby somálských orgánů Rada dne 22. ledna 2013 
                                               
29

Dle indexu vnímání korupce z roku 2012 (CPI 2012) patří Somálsko k nejvíce zkorumpovaným zemím 
světa. CPI 2012 hodnotí podle míry vnímání korupce 176 zemí na stupnici 0–100, kde 100 označuje zemi 
téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Somálsko se se ziskem 8 bodů umístilo společně 
s Afghánistánem a Severní Koreou na posledním 174. místě (Corruption Perceptions Index 2012).
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rozhodla o prodloužení mandátu EUTM Somalia do dne 31. března 2015…“ (Rada 

Evropské unie, 5840/13 2013: 3). Mise úzce spolupracuje s AMISOM, Ugandou, kde 

výcvik probíhá, USA a dalšími partnery.

Dále se EU podílí na podpoře právního státu a to prostřednictvím úzké 

spolupráce s OSN, kdy dochází k podpoře soudních kapacit, výcviku somálských 

policejních sil a poskytování souvisejících stipendií (Rada Evropské unie, 5840/13 

2013: 3). Mimo to je nutné zdůraznit aktuálně jednu z nejvýznamnějších aktivit EU 

v Somálsku, a to zmiňovanou námořní operaci EU NAVFOR ATALANTA, které se 

úspěšně daří bojovat proti pirátství této oblasti. Od svého zavedení dosáhly příslušné 

jednotky stoprocentní úspěšnosti při ochraně plavidel Světového potravinového 

programu. K úspěchům lze přiřadit také dopadení přes 100 osob podezřelých z pirátství 

a jejich předání k trestnému řízení. Taktéž dochází k úspěšnému narušení aktivních 

pirátských skupin, což má za následek předejití možných pirátských akcí (The EU fight 

against piracy in the Horn of Africa 2012: 2). EU si je vědoma, že na Somálsko a ostatní 

země Afrického rohu má pirátství velký hospodářský dopad. Z toho důvodu považuje za 

důležité vytvoření regionálních kapacit, které by zajistily námořní bezpečnost v této 

oblasti. EU napomáhá k vytvoření a rozvoji těchto kapacit pomocí operace EUCAP 

NESTOR (Regional Maritime Capacity Building for the Horn of Africa and the Western 

Indian Ocean), která byla vytvořena v létě roku 2012 (mandát byl stanoven na dva 

roky). Jedná se o civilní misi podporovanou vojenskými znalci. Jejím cílem je mimo 

posílení námořních kapacit států Afrického rohu také posílení právního státu 

v Somálsku (více The EU fight against piracy in the Horn of Africa a EUCAP 

NESTOR).

EU se snaží o komplexní přístup k Somálsku. Prostřednictvím EU NAVFOR, 

EUCAP NESTOR, EUTM Somalia a různých rozvojových programů se snaží asistovat 

při zajišťování bezpečného prostředí, které umožní opětovné budování státu 

a poskytnutí humanitární a rozvojové pomoci.

5.7.3 USA

USA se ve zhrouceném Somálsku angažovaly v první polovině 90. let, kdy 

nejprve iniciovaly vytvoření vzdušného mostu pro letecké zabezpečení humanitární 

pomoci (Operation Provide Relief) a následně se postavily do čela mezinárodní koalice 

UNITAF. V rámci operace Obnovená naděje tak USA rozmístily v Somálsku kolem 

26 000 vojáků z celkového počtu 37 000 vojáků (Lewis 2008: 78). Operace neměla 
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dlouhého trvání a došlo k její transformaci na misi UNOSOM II, která měla širší 

mandát. Aktivní účast USA v Somálsku však postupně ztrácela podporu u americké 

veřejnosti, a to zvláště po sestřelení amerického vrtulníku Black Hawk a zabití osmnácti

amerických vojáků. Na základě tohoto incidentu americká společnost a Kongres 

požadovaly okamžité stažení amerických jednotek ze Somálska. Ke stažení jednotek 

došlo v březnu roku 1994 (více Stewart 2005: 429-433).

Po negativní zkušenosti z intervence pod záštitou OSN v této zemi se USA 

stáhly a nechaly tak Somálsko jít si svou vlastní cestou. Opětovný zájem o situaci 

v Somálsku je patrný ke konci 90. let v souvislosti s teroristickými útoky na americké 

ambasády v Nairobi a Dar es Salaamu a zejména pak po teroristických útocích z 11. září 

2001. Důsledkem těchto událostí bylo vyhlášení války proti terorismu ze strany USA, 

která ovlivnila taktéž přístup USA k Somálsku. USA se tedy sice opětovně začaly 

v Somálsku angažovat, avšak jejich zájem byl v tomto období odlišný. Zatímco v první 

polovině 90. let zasahovaly v Somálsku s cílem pomoci místnímu obyvatelstvu, po 

11. září se soustředily na boj proti terorismu jako takovému. 

Tento přístup potvrzují i vytyčené cíle americké zahraniční politiky v Somálsku, 

které byly představeny v únoru roku 2002 náměstkem ministra zahraničí pro africké 

záležitosti Walterem Kansteinerem. Jako prioritní cíle byly ustanoveny: 1) odstranění 

stávající teroristické hrozby a zabránění teroristům ve vybudování základen 

v budoucnu, 2) zamezení takovému vývoji, který by mohl ohrožovat celý region, a 3) 

ustavení vládní autority, jež by odvrátila hrozbu využívání země teroristy (Woodward

2006: 143). Snahou USA tak nebylo opětovné vybudování státu, nýbrž zajištění vlastní 

bezpečnosti, která byla považována za ohroženou ze strany Somálska. V tomto směru 

začaly být tedy USA v oblasti Afrického rohu aktivní. Došlo například k vytvoření 

Spojeného taktického uskupení Africký roh (Combined Joint Task Force – Horn of 

Africa, CJTF-HOA) se sídlem v Džibutsku, které provádí „vojenské operace, činnosti 

a cvičení s cílem porážky násilných extremistických organizací a nadnárodních hrozeb, 

a pokouší se posílit provozní a institucionální schopnosti kapacit armád 

východoafrických partnerů s cílem podpořit bezpečnost a stabilitu v rámci hranic každé 

země a v celém regionu“ (Combined Joint Task Force – Horn of Africa).

Ve snaze o identifikaci a případného zastavení nebezpečného pohybu zbraní, 

peněz či osob z Blízkého východu byla taktéž zřízena Východoafrická protiteroristická 

iniciativa (East Africa Counter-Terrorism Initiative, EACTI), v rámci které bylo státům 

Afrického rohu poskytnuta finanční výpomoc ve výši 100 milionů dolarů, a to na 
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podporu jejich protiteroristických aktivit (Shinn 2004: 41). V rámci somálské 

společnosti dále iniciovaly vznik zmiňované aliance ARPCT, která se měla postavit 

proti radiálním islamistům, ale byla jimi poražena. 

Mimo zmiňovaných protiteroristických snah o sobě daly USA v Somálsku více 

vědět v rámci etiopské invaze v této zemi. USA etiopskou invazi proti islámským 

soudům podpořily z důvodu domnělého názoru, že jejich vedení je napojeno na al-

Káidu (Menkhaus 2007: 377-378). Vzhledem k přítomnosti etiopských jednotek 

v Somálsku začaly USA více podporovat TFG, jelikož věřily, že jejich přítomnost 

zajistí životaschopnost TFG. Z toho důvodu prosazovaly taktéž přítomnost jednotek 

Africké unie v rámci operace AMISOM.

5.7.4 Shrnutí aktivit vybraných mezinárodních aktérů v Somálsku

Z provedené analýzy vyplývá, že všichni vybraní aktéři se určitým způsobem 

podílely či podílí na vývoji Somálska a měly tedy snahu o vyřešení situace v této zemi. 

V 90. letech vyvíjely snahu zejména OSN a USA, kteří se společně prostřednictvím 

mírových operací pokoušely snížit utrpení somálských obyvatel a zajistit tak 

humanitární pomoc v této zemi. Ačkoliv byly nasazeny i vojenské síly, operace pod 

záštitou OSN nebyly úspěšné a nevedly ke změně vývoje v Somálsku, které se nadále 

hroutilo. Po neúspěchu přímé akce v Somálsku, se OSN angažovala nepřímo, a to 

prostřednictvím pořádání mírových konferencí s cílem vzniku centrální vlády a 

rozvojové pomoci. USA se oproti tomu po 11. září 2001 zaměřily spíše na 

protiteroristické akce, než na otázku budování státu. Somálsko se pro USA stalo 

bezpečnostní hrozbou z důvodu možného propojení s terorismem. V současnosti je 

v Somálsku a v oblasti Afrického rohu obecně velmi aktivní EU, která zaznamenává 

výrazné úspěchy v boji proti pirátství a která se pokouší o vytvoření bezpečného 

prostředí zajišťujícího opětovné vybudování státu.
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Závěr

Tato práce si ve svém úvodu vytyčila cíl analyzovat přístupy vybraných 

mezinárodních aktérů ke konceptu zhroucených států a následně pak tyto přístupy 

analyzovat na vybraném případu Somálska a taktéž objasnit dopady jejich zásahů na 

Somálsko jakožto zhroucený stát. Na základě provedené analýzy tak měla práce 

zodpovědět stanovenou výzkumnou otázku: jak přistupují mezinárodní aktéři 

k problematice zhroucených států a jak se tyto přístupy odráží na konkrétním případu 

Somálska? K této výzkumné otázce byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza 

předpokládá, že vybraní mezinárodní aktéři identifikují zhroucené státy jako 

bezpečnostní hrozbu, a z toho důvodu mají vypracovaný teoretický rámec na pomoc 

těmto státům. Druhou hypotézou k této výzkumné otázce je, že mezinárodní 

společenství přistupuje ke zhrouceným státům jakožto ke státům s vnější suverenitou, 

která je nedotknutelná, a snaží se jím pomoci prostřednictvím procesu peacebuilding.

Úvodní část práce se zaměřila na definiční vymezení státu jako takového, 

představení funkcí státu a identifikace států v současném mezinárodním systému. 

Pohled na stát se různí dle toho, z jakého hlediska k němu přistupujeme. V této práci je 

představeno základní vymezení státu z pohledu politické geografie, mezinárodního 

práva a v neposlední řadě jsou rozebrány koncepty pojetí státu z hlediska problematiky 

zhroucených států, kde můžeme vysledovat dva přístupy. První přístup nahlíží na stát 

jako na základní referenční objekt a vychází tedy z klasické teorie mezinárodních 

vztahů – realismu. Druhý přístup považuje stát za instituci poskytující svým obyvatelům 

veřejné služby.

Druhá kapitola práce vymezila ve stručnosti taxonomii slabé státnosti. V této 

kapitole jsem tedy definovala nejčastěji využívané termíny v této oblasti – soft state, 

weak state, juridical statehood, quasi state, fragile state, failing state, failed state

a collapsed state. Další část práce se již věnovala samotnému konceptu zhroucených 

států (failed states). Z důvodu absence všeobecně přijímané definice tohoto termínu 

jsem představila nejčastěji uváděné výklady tohoto konceptu. Dále jsem se věnovala 

základním znakům zhroucených států, typologii těchto států a základním indexům 

využívaných pro jejich analýzu.

Čtvrtá kapitola se zaměřila na analýzu přístupů mezinárodních aktérů ke 

konceptu zhroucených států. Zhroucené státy jsou představeny jako současná 

bezpečnostní hrozba, a z toho důvodu byly v této kapitole uvedeny základní alternativy, 
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jak se s touto novou hrozbou vypořádat. Následně se kapitola věnovala teoretickým 

přístupům ke zhrouceným státům, které můžeme identifikovat v současné době čtyři. 

Jedná se o peacebuilding, liberální imperialismus, realismus a kritické teorie. Vybraní 

mezinárodní aktéři OSN, EU a USA jsou ve vztahu ke zhrouceným státům zastánci 

peacebuildingu. V rámci této strategie podporují ve zhroucených státech demokracii, 

právní stát, neoliberální ekonomiky a lidská a majetková práva. Proces budování státu 

má vycházet ze strany samotného státu, který se zhroutil, a mezinárodní společenství 

má pouze napomáhat k jeho obnovenému fungování. Všichni aktéři dávají tedy 

fenomén zhroucených států spíše do souvislosti s postkonflitní situací, pro kterou mají 

vypracován určitý koncept jednání. V takovýchto případech dochází často ke spolupráci 

a postup mezinárodních aktérů lze označit za totožný. Společnými silami totiž usilují 

o stabilizaci v dané konfliktní oblasti. Svých cílů dosahují jak vojenským zásahem, tak 

prostřednictvím civilních jednotek. Na základě jejich ekonomického, politického 

i vojenského zapojení v problematických oblastech můžeme potvrdit jejich aktivní 

zapojení na pomoc zhrouceným státům. V oblasti preventivních snah aktérů před 

zhroucením států se jedná zejména o rozvojovou pomoc, tedy o pomoc prostřednictvím 

různých humanitárních programů a finančních injekcí.

Přístup mezinárodního společenství ke zhrouceným státům byl tudíž ve čtvrté 

kapitole taktéž analyzován z hlediska samotného vnímání zhroucených států z pohledu 

jejich suverenity. Zhroucené státy, ačkoliv představují často zcela nefunkční státy, jsou 

stále vnímány jako státy disponující vnější suverenitou, která je nedotknutelná. Tyto 

státy tak mohou nadále navazovat diplomatické vztahy s ostatními státy 

v mezinárodním společenství. Zde narážíme na problematiku reprezentace daného 

zhrouceného státu. Kdo má právo za daný stát tyto diplomatické vztahy navazovat 

a vést tudíž daná jednání, když neexistuje centrálně uznávaná vláda takovéhoto státu?

Na základě analýzy příslušných dokumentů OSN, EU a USA lze konstatovat, že 

daní aktéři identifikují zhroucené státy jako bezpečnostní problém, který ovlivňuje 

mezinárodní bezpečnost. EU a USA dokonce označují zhroucené státy jako jednu ze 

současných bezpečnostních hrozeb, které musejí čelit. V tomto ohledu se mírně odlišuje 

OSN, která zhroucené státy staví do širších souvislostí jiných bezpečnostních hrozeb. 

Z těchto důvodů lze předpokládat, že všichni aktéři budou disponovat určitým 

teoretickým rámcem na pomoc zhrouceným státům. Skutečnost je však odlišná. Ani 

jeden z těchto aktérů nedisponuje určitou bezpečnostní strategií či jednotným 

politickým rámcem vůči zhrouceným státům na centrální úrovni. Výjimkou je strategie 
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vůči křehkým státům, kterou vypracovala USAID. Tato agentura patří mezi klíčové 

orgány v USA z hlediska této problematiky, takže z určitého hlediska lze tuto 

teoretickou koncepci pokládat za koncepci USA. V tomto dokumentu však není 

podrobněji rozpracováno např. zapojení vojenských jednotek USA a dalších orgánů 

americké administrativy, bez kterých není pomoc ze strany USA vůči zhrouceným 

státům komplexní. Z tohoto důvodu lze považovat přístup USA vůči zhrouceným 

státům z teoretického hlediska za nejvíce rozpracovaný. 

Z uvedených poznatků vyplývá, že lze potvrdit jen první část první hypotézy 

vypovídající o identifikaci zhroucených států jako bezpečnostní hrozbě ze strany 

vybraných mezinárodních aktérů. Druhá část hypotézy však potvrzena nebyla, jelikož 

ani jeden z aktérů nedisponuje uceleným teoretickým rámcem pro pomoc zhrouceným 

státům. Ačkoliv tedy USA i EU hovoří ve svých bezpečnostních strategiích 

o zhroucených státech přímo jako o bezpečnostní hrozbě, nenavrhují v těchto 

dokumentech žádná konkrétní řešení. Z uvedeného lze soudit, že nepovažují ohrožení ze 

strany zhroucených států za příliš velké. Druhá hypotéza byla potvrzena ve svém celém 

znění. Zhroucené státy jsou i po svém absolutním zhroucení pokládány stále za státy 

s vnější suverenitou, která je nedotknutelná. I když je tento přístup ze strany některých 

odborníků kritizován, nedospělo ještě mezinárodní společenství k jinému řešení. 

S uvedeným souvisí i shoda mezinárodního společenství na komplexním přístupu ke 

zhrouceným státům prostřednictvím peacebuildingu, který je právě vystaven na 

nedotknutelnosti suverenity. 

Poslední kapitola této práce se věnovala vybranému případu Somálsku. 

Představila jsem události vedoucí ke státnímu zhroucení tohoto státu a taktéž snahy

o jeho opětovné vybudování. Mj. byla věnována pozornost aktivitám mezinárodních 

aktérů, kteří zasahovaly na tomto území s cílem nastolení míru a znovuvytvoření 

funkčního státu. Následně byly analyzovány hlavní příčiny státního zhroucení a byla

provedena identifikace Somálska jakožto zhrouceného státu. Nechybí ani poznatky 

o Somalilandu představujícímu kvazistát bez vnější suverenity, který se nachází na 

severu Somálska. Důvodem je nabízející se srovnání mezi vnitřně nefungujícím, ale 

mezinárodně uznávaným Somálskem, a vnitřně relativně fungujícím Somalilandem, 

který však vnější suverenitou nedisponuje. Na závěr této kapitoly jsou shrnuty přístupy

mezinárodních aktérů ke zhroucenému Somálsku. Nejprve je uveden obecný přístup 

mezinárodního společenství, které považuje tento stát stále za zcela suverénní, a dále 

přístup vybraných mezinárodních aktérů – OSN, EU a USA.
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Z provedené analýzy vyplývá, že právě na Somálsku se projevila neexistence 

komplexního teoretického rámce pro aktivity vůči zhrouceným státům ze strany 

mezinárodních aktérů. Jejich zásahy nevedly v Somálsku k opětovném vybudování 

funkčního státu a v 90. letech minulého století v podstatě ani k efektivním dodávkám

humanitární pomoci. Na příkladu Somálska byla zcela potvrzena druhá hypotéza. Jak již 

bylo uvedeno výše somálská vnější suverenita je stále nedotknutelná, ačkoliv přes 

dvacet let funguje tento stát bez centrální uznávané vlády. Mezinárodní společenství se 

již od druhé poloviny 90. let pokoušelo prostřednictvím mírových konferencí o 

vytvoření centrálně uznávané vlády. Problematickým se v tomto směru však stala 

zmiňovaná otázka reprezentace, tj. kdo se daných konferencí zúčastní. Výsledkem tak

bylo vytvoření přechodných vlád, které se však opět nemohly opřít o svou 

reprezentativnost. 

Na základě provedeného výzkumu lze na stanovenou výzkumnou otázku 

odpovědět, že mezinárodní aktéři přistupují ke zhrouceným státům stále jakožto 

k funkčním státům, i když tyto státy v žádném případě nenaplňují často ani základní 

funkce státu. Ze strany EU a USA jsou zhroucené státy identifikovány jako současná 

bezpečnostní hrozba. Vlivem slabé centrální vlády či její absence dochází totiž v těchto 

státech nejčastěji k humanitárním krizím a ozbrojeným konfliktům. Dále mají tyto státy 

vysoký destabilizační vliv na celý region a nabízí taktéž ideální prostředí pro působení 

organizovaného zločinu či teroristických skupin. Přes to však vybraní mezinárodní 

aktéři nemají vypracován komplexní teoretický rámec pro pomoc zhrouceným státům či 

pro předcházení státnímu zhroucení. Na příkladu Somálska byla prokázána neschopnost 

mezinárodního společenství této hrozbě čelit. Přes dvě desítky let figuruje na mapě 

afrického kontinentu stát, který státem již v podstatě není. Přístup mezinárodního 

společenství se však stále nezměnil, a to i přes věcnou kritiku současného přístupu. 

Nabízí se tedy prostor k hlubší debatě o teoretickém přístupu pojmenovaném v této 

práci jako liberální imperialismus. Právě mezinárodní dohled nad zhroucenými státy by 

se mohl stát řešením současné situace. V tomto směru se zcela jistě nabízí systém

poručenství pod správou OSN, který by se mohl stát nástrojem k řešení problematiky 

zhroucených států a který by zajistil bezpečnost obyvatel žijících v poškozeném státě. 
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Summary

The aim of this thesis was to analyse the approaches of the international actors,

especially UN, EU and USA, to the concept of failed states, afterwards these 

approaches analyse on the case of Somalia and also to explain the impacts of the 

activities of international actors on Somalia as failed state. Based on the analysis this 

thesis should reply for research question: what are the approaches of international actors 

to the problematic of failed states and what are the impacts of these approaches on the 

specific case of Somalia? The thesis establishes two hypotheses. The first assumes that 

the chosen international actors identify failed states as security threat and for that reason 

they have developed theoretical framework to help these states. The second hypothesis 

is that the international community approaches to the failed states as to the states with 

the external sovereignty, which is inviolable, and it tries to help them by peacebuilding.

Based on the research it is possible to answer on the research question. The 

international actors approach to the failed states still as to the functional states even if 

these states default the basic function of the state. The European Union and United 

States of America identify the failed states as contemporary security threat because 

these states incline to humanitarian disasters and armed conflicts. Also these states have

destabilizing effect on the whole region and they provide ideal environment for the 

activities of terrorist organizations or organized crime. Even so these international 

actors do not have theoretical framework to help failed states. The case of Somalia 

illustrates the ineffectiveness of international community to envisage this security 

threat. The Somalia does not exist as functional state for over twenty years. After the 

ineffective peace operations in 90s the international community changes the approach to 

this state. The United Nations begun to help Somalia indirectly through the peace 

conference and development aid and the USA focuses on counterterrorism in this 

region. Generally the international community supports peacebuilding as the approach 

to the failed states. The chosen international actors support peacebuilding in Somalia 

too but provisionally they were not successful. The solution should be the other concept 

– liberal imperialism. The international supervision under the UN should be instrument 

for solution the problematic of failed states, which would guarantee the security of 

people living in the failed states.
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Přílohy

Příloha č. 1: Rozdělení oblastí obývaných Somálci v koloniálním období.

Zdroj: The Center for Justice & Accountability (CJA), dostupné na: 

http://www.cja.org/img/original/somalia_colonial_map.jpg (14. 3. 2013).

http://www.cja.org/img/original/somalia_colonial_map.jpg
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Příloha č. 2: Členění Somálska dle regionů s odlišnou uznávanou autoritou.

Zdroj: Ethan Zuckerman. Mapping Somalia, dostupné na: http://www.ethanzuckerman.com/blog/wp-

content/somaliamap.jpg (20. 3. 2013).

http://www.ethanzuckerman.com/blog/wp-content/somaliamap.jpg
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Projekt	diplomové	práce

1) Volba a zdůvodnění tématu

Diplomová práce Mezinárodní aktéři a koncept zhroucených států: případová 

studie Somálska se bude zabývat konceptem zhroucených států (failed states) a 

přístupům hlavních mezinárodních aktérů, zejména pak OSN, k této problematice. Tyto 

přístupy budou následně analyzovány na vybraném případu, tj. Somálsku. Zhroucené 

státy jakožto specifický fenomén mezinárodních vztahů posledních desetiletí 

představují aktuální bezpečnostní hrozbu, se kterou se mezinárodní aktéři nedokáží 

prozatímně vypořádat. Za bezpečnostní hrozbu je možné zhroucené státy pokládat 

z několika důvodu. Za prvé se jedná o státy, ve kterých vlivem slabé centrální vlády či 

její absence dochází nejčastěji k humanitárním krizím a ozbrojeným konfliktům. Za 

druhé, mají vysoký destabilizační vliv na celý region. Za třetí, nabízí ideální prostředí 

pro působení organizovaného zločinu či teroristických skupin. Za čtvrté, mají za 

následek nežádoucí ilegální přistěhovalství, atd. Z těchto důvodu je potřebné se této 

problematice věnovat. Z hlediska vypořádání se s fenoménem zhroucených států je 

nutné se zaměřit na dvě úrovně této problematiky - jednak na otázku způsobu pomoci 

zhrouceným státům, jednak na otázku, jak předcházet tomu, aby nedocházelo 

ke zhroucení dalších států, které zatím nespadají do této kategorie.

Pro případovou studii byl vybrán případ Somálska, jenž od roku 1991 postrádá 

funkční centrální vládu a jehož území je roztříštěno mezi jednotlivé místní klany. 

Důvodem tohoto výběru je panující shoda v řadách odborné veřejnosti o zařazení 

Somálska mezi zhroucené státy. Somálsko je dokonce často představováno jako 

názorný příklad tohoto typu státu. Důkazem může být zisk nejvyšší hodnoty v indexu 

měřící křehkost státu – The State Fragility Index či zařazení Somálska na první místo 

v hodnocení zhroucených států dle The Failed States Index, ve kterém od roku 2008 

vykazuje Somálsko nejvyšší hodnoty ze všech zemí světa. Zvolením tohoto případu se 

tak práce vyhne případné diskuzi či potencionální kritice zařazení jiného státu mezi 

zhroucené státy. Jsem si vědoma častějšího zpracování tohoto případu, ale pro účely 

této práce se jedná o ideální případ a to z výše uvedeného důvodu a taktéž proto, že byla 

na území Somálska provedena zahraniční intervence. Přítomnost zahraniční intervence 

nabízí větší prostor pro analýzu role a působení mezinárodních aktérů ve vybraném 

případu.
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Dané téma jsem si zvolila z toho důvodu, že se otázka zhroucených států dotýká 

bezpečnosti celého mezinárodního společenství a ohrožuje tak bezpečnost nás všech. 

Jedná se zajisté o téma aktuální, které si zaslouží svou pozornost. Dalším důvodem, 

proč se chci ve své práci věnovat tomuto tématu, je nedostatečné množství prací 

věnujících se přístupů mezinárodních aktérů k problematice zhroucených států. Většina 

prací zabývajících se tématem zhroucených států se spíše zaměřuje na samotnou 

terminologii, typologizaci těchto států či na příčiny zhroucení států, nikoliv však na 

globální řešení této problematiky.

2) Cíle práce, výzkumná otázka

Cílem této práce je především analyzovat přístupy vybraných mezinárodních 

aktérů, zejména pak OSN, ke konceptu zhroucených států, následně pak tyto přístupy 

analyzovat na vybraném případu Somálska a taktéž objasnit dopady jejich zásahů na 

Somálsko jakožto zhroucený stát. Pozornost budě věnována bezpečnostním strategiím 

těchto aktérů, zda se věnují otázce zhroucených států, v jaké míře se jí věnují, zda 

navrhují konkrétní řešení a zda své návrhy také realizují. Otázka realizace případných 

postojů mezinárodních aktérů bude následně zkoumána právě na případu Somálska. 

Mimo to si práce samozřejmě klade za cíl představit koncept zhroucených států jako 

takový. Zaměří se tedy i na různé klasifikace těchto typů států. Nicméně této 

problematice se nebude věnovat více něž je pro práci nutné. Výzkumná otázka této 

práce zní: jak přistupují mezinárodní aktéři k problematice zhroucených států a jak se 

tyto přístupy odráží na konkrétním případu Somálska? Budu se tedy věnovat i otázce 

dopadů jednotlivých kroků mezinárodních aktérů na Somálsko a otázce, zda se 

jednotlivé koncepty k problematice zhroucených států mezi jednotlivými 

mezinárodními aktéry liší či nikoliv a proč tomu tak je.

3) Konceptualizace

Diplomová práce pracuje s konceptem zhrouceného státu. V odborné veřejnosti 

nepanuje konsensus o vymezení tohoto konceptu. Existuje vícero přístupů dle 

jednotlivých subjektů k tomuto konceptu, které využívají různé indikátory ke klasifikaci 

zhroucených států. Část diplomové práce představí jednotlivé přístupy a bude se tedy 

věnovat konceptualizaci tohoto fenoménu. Pro základní určení vybraného případu, tj. 

Somálska, jako zhrouceného státu slouží práci The State Fragility Index a The Failed 

States Index. První z nich The State Fragility Index vychází z kombinace dvou 
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základních ukazatelů kvality výkonu státu – účinnosti a legitimity. Tyto ukazatele jsou 

vyhodnoceny na základě bezpečnostních, politických, ekonomických a sociálních 

indikátorů. Každý z těchto indikátorů je následně hodnocen na škále čtyř hodnot: 0 „no 

fragility,“ 1 „low fragility,“ 2 „medium fragility,“ 3 „high fragility.“ Výjimkou je 

ekonomický indikátor účinnosti, kde je hodnocení rozšířeno o pátou hodnotu – 4 

„extreme fragility.“ The State Fragility Index následně kombinuje získané skóre z osmi 

indikátorů a nabírá výsledných hodnot od 0 do 25, přičemž hodnota 0 znamená „no 

fragility“ a hodnota 25 „extreme fragility.“

The Failed States Index hodnotí míru stability jednotlivých zemí. Tento index 

pracuje s dvanácti indikátory, které jsou rozděleny do třech základních kategorií: 

sociální, ekonomické a vojensko-politické. Mezi sociální indikátory patří: rostoucí 

demografické tlaky, masivní přesuny uprchlíků či vnitřně přesídlených osob, tradiční 

existence násilnických skupin, kolektivní nepřátelství, paranoia. Ekonomické indikátory 

využívá index dva – nerovný ekonomický rozvoj společenských skupin a prudký 

ekonomický propad. Mezi vojensko-politické indikátory se řadí: kriminalizace a 

delegitimizace státu, postupné zhoršování veřejných služeb, nerespektování lidských 

práv, bezpečnostní aparát funguje jako „stát ve státě“, růst frakcionalizace mocenských 

elit a intervence jiných států či vnějších politických subjektů. Každému z těchto 

dvanácti ukazatelů je přiřazena hodnota od 0 do 10, kde 0 znamená maximální stabilitu 

a 10 vysokou míru nestability. Výsledný index nabírá tedy hodnot od 0 do 120.

Tato práce je zaměřena na analýzu jednotlivých přístupů mezinárodních aktérů 

k výše zmíněnému konceptu zhroucených států. Přístupem mezinárodního aktéra je pro 

účely této práce myšlen způsob, jakým aktér přistupuje k otázce zhroucených států, tj. 

zda se touto problematikou zabývá, v jaké míře, zda řeší otázku pomoci těmto státům, 

případně jaká je strategie této pomoci apod.

4) Metodologie a operacionalizace

Z hlediska epistemologicko-metodologické pozice je práce interpretativním 

kvalitativním výzkumem. Využívá komparativní metodu pro analyzování jednotlivých 

přístupů mezinárodních aktérů ke konceptu zhroucených států a následně instrumentální 

případovou studii pro analýzu konkrétního případu. Instrumentální případová studie je 

vybrána z důvodu snahy o objasnění role mezinárodních aktérů v problematice 

zhroucených států a taktéž pochopení příčin dopadu jejich případné akce.
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Operacionalizace je v práci prováděna na základě sledování přítomnosti 

jednotlivých atributů, které vypovídají o přítomnosti závislé proměnné. Budu sledovat, 

zda se v bezpečnostních strategií jednotlivých mezinárodních aktérů objevuje 

problematika zhroucených států. V případě, že v jednotlivých strategických 

dokumentech bude tato problematika zmíněna a analyzována, znamená to, že se daný 

aktér touto problematikou zabývá. V takovém případě bude zkoumán postoj aktéra 

k tomuto konceptu. Rozsah zájmu o problematiku zhroucených států ze strany 

jednotlivých aktérů lze sledovat na základě kvantitativního přístupu pomocí kombinace 

vícero indikátorů. První indikátor bude vypovídat o samotné přítomnosti dané 

problematiky v jednotlivých dokumentech aktérů, tedy určí, zda daný aktér má zájem na 

řešení této problematiky. Druhý indikátor bude sledovat přítomnost konceptu pomoci 

zhrouceným států, tj. určí, zda daný aktér poskytuje teoretický rámec pro pomoc 

zhrouceným státům. Třetí indikátor bude zaměřen na přítomnost řešení otázky, jak 

předcházet zhroucení států. Každý z těchto indikátoru může nabýt hodnoty 0, když daný 

jev bude absentovat, nebo hodnoty 1 v případě přítomnosti daného atributu. Výsledné 

rozpětí tak bude 0-3. Jednotlivé aktéry bude pak možné seřadit dle výsledných hodnot 

od nejnižší po nejvyšší. Z daného seřazení lze určit, jaký aktér se konceptu zhroucených 

států věnuje z teoretického hlediska nejhlouběji. Výsledkem tedy bude zjištění, zda se 

aktéři konceptem zhroucených států zabývají či nikoliv a v jakém rozsahu. Na základě 

toho následně určím přístup daného aktéra ke konceptu zhroucených států. 

Praktické kroky mezinárodních aktérů budou měřeny na vybraném případu 

Somálsku. V práci budu sledovat, zda se daný aktér podílel či podílí akcí jakéhokoliv 

druhu, tj. jak vojenského, tak nevojenského charakteru, na vyřešení situace v Somálsku. 

Dále budu sledovat, zda se tato akce shoduje s teoretickým přístupem daného aktéra či 

nikoliv. Třetím sledovaným atributem bude dopad akce na stav Somálska, zda došlo 

k vylepšení či zhoršení situace nebo nedošlo k žádné změně. Analýza těchto atributů 

vypoví o možném vlivu mezinárodních aktérů na zhroucené státy. V případě, že se daný 

aktér podílel na nějaké akci za účelem vyřešení situace v Somálsku a tato akce změnila 

do té doby stávající stav v této zemi, lze říci, že daný aktér ovlivnil vývoj tohoto státu. 

Tento vliv může být samozřejmě jak negativní, tak pozitivní. 

5) Kritika zdrojů

V současné době již je k dispozici větší množství prací věnující se tématu 

zhroucených států. Především se samozřejmě jedná o publikace či studie zahraničních 
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autorů. Ovšem na druhou stranu je nutné zmínit, že i v českém prostředí je patrný 

zvyšující se zájem o tuto problematiku. Přínosná je zejména publikace zpracovaná 

Šárkou Waissovou a kolektivem - Slabé státy: selhání, rozpad a obnova státnosti, která 

představuje první pokus o zpřehlednění tohoto tématu pro českou odbornou a laickou 

veřejnost. Z hlediska teoretického konceptu zhroucených států je významná práce I. 

Williama Zartmana, který ve své práci Introduction: Posing the Problem of State 

Collapse zpracoval teoretické vymezení zhroucených států. Jeho vymezení zhrouceného 

státu je však celkem úzce vymezeno na aspekt udržení si moci silou. Pokládám tedy za 

vhodné doplnit jeho pojetí více komplexnějším přístupem, který nabízejí například 

Stuart Eizenstat, John Edward Porter a Jeremy Weinstein ve své studii Rebuilding Weak 

States. Ve zmíněné studii tito autoři totiž kladou důraz na širší spektrum indikátorů pro 

fungování států. Obecně lze říci, že většina autorů věnující se zhrouceným státům se 

zabývá definicí či klasifikací těchto států, příčinami zhroucení států, jejich vlivu na 

destabilizaci regionu nebo bezpečnostním otázkám souvisejícím s touto problematiku. 

Jako problematické vidím přílišné zabřednutí v terminologické rovině, které 

nenapomáhá k odstranění zhroucených států a ni k předcházení selhání států.

6) Předpokládaná osnova

1. Definice státnosti

2. Definice zhrouceného státu

3. Klasifikace zhroucených států

4. Jednotlivé přístupy mezinárodních aktérů
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