
Příloha 1. - Seznam výzkumných sub-otázek a témat k rozhovorům

1. HODNOCENÍ A REFLEXE NEDEMOKRATICKÉHO REŽIMU 

Výzkumná otázka: Jak Libyjci hodnotí Kaddáfího režim?

1. Jak reflektují Libyjci počátky Kaddáfího vlády? Nakolik byl zpočátku oblíbený? Vnímali Libyjci 
Kaddáfího režim zpočátku jako legitimní? Co jim Kaddáfího vláda slibovala, nabízela?
2. Kdy se začal mezi lidmi poprvé projevovat nesouhlas či nespokojenost s Kaddáfího politikou? 
Veřejně či potají? Jak nebezpečné to bylo veřejně?
3. Jak se Libyjci staví k dekolonizaci? Domnívají se, že by bylo tenkrát např. lepší, kdyby namísto 
království bylo v zemi ustavena demokracie?
4. Jak Libyjci reflektují liberalizaci za Kaddáfího? Vedla by nakonec k úplné demokratizaci? Je 
možné, že by Kaddáfí začal zemi demokratizovat dobrovolně? Co by následovalo po jeho smrti?  
5. Jak hodnotili Libyjci Kaddáfího rétoriku ospravedlňující systém džamáhílíje jako jediný 
skutečně demokratický?
6. Co lidem na Kaddáfího vládě vadilo nejvíce? Co jim naopak vyhovovalo, co přinesl dobrého?
7. Jak hodnotí hospodářskou situaci za Kaddáfího obecně?
8. Jak hodnotí Kaddáfího zahraniční politiku a podporu teroristických skupin ve světě?
9. Jak se snažil Kaddáfí čelit upadající legitimitě? Uplatňoval tvrdší represe, snažil se vyvolávat 
mezinárodní konflikty? Snažil se opatřit si něco co by se vzdáleně podobalo demokratické 
legitimitě či liberalizaci? Jak to lidé vnímali?
10. Proč podle nich nedošlo ke svržení Kaddáfího již dříve?
11. Jaké pocity v lidech vyvolávaly informace o postupující demokratizaci ve světě? Dostávaly se 
k nim tyto informace?
12. Jak hodnotí Libyjci sílu opozice za Kaddáfího? Kdo tvořil opozici?
13. Jaké převažují postoje k minulému režimu nyní? Projevuje se již nějaká nostalgie? Nebo 
naopak jednoznačný rozchod s minulostí?
14. V jakých kruzích se režim těšil podpoře? Které společenské skupiny stály na straně 
Kaddáfího režimu? Znají osobně někoho takového? Jak se lidé k těmto zastáncům stavěli? Jak 
se staví nyní?

2. HODNOCENÍ A REFLEXE UKONČENÍ NEDEMOKRATICKÉHO REŽIMU

Výzkumná otázka: Co považují Libyjci za hlavní příčiny demokratizace v jejich zemi (co vedlo ke 
svržení Kaddáfího) ?

Jak Libyjci hodnotí vliv hospodářského růstu, vzdělání, růst počtu městských středních vrstev na 
demokratizaci?
Jak hodnotí Libyjci roli vnějších činitelů při demokratizaci v Libyi? Jaký vliv  má podle nich snaha 
USA šířit demokracii a lidská práva ve světě?
Jaký vliv měl podle Libyjců vliv inspirace příkladem na demokratizaci v zemi? Jakou roli sehrál 
lavinový efekt názorné ukázky? Jak se liší příčiny v Libyi od ostatních zemí "arabského jara"? 
Jakou roli hrál fakt, že se jednalo o kulturně či zeměpisně blízké země?
Jak hodnotí Libyjci vliv mezinárodních institucí či jiných států na demokratizaci? Jak hodnotí 
snahy USA šířit demokracii ve světě?
Jak hodnotí Libyjci vliv globálních komunikací a nových médií, např. Facebooku, na 
demokratizaci? 
Jakou roli hrály podle Libyjců v přechodu k demokracii masové demonstrace?
Jakou roli hráli v opozici vůči režimu studenti? Které další společenské skupiny je podpořily?



Výzkumná otázka: Jaké hodnotí Libyjci události "arabského jara" a svržení Kaddáfího?

Jak reflektují své pocity, když se dozvěděli o revoluci v Egyptě? Jakou roli hrálo, že se jednalo 
právě o Egypt? Považují Egypt za kulturní model?
Co se začalo dít v jejich okolí a v Libyi po té, co se rozšířila informace o povstání v Egyptě? Jak 
reagoval Kaddáfí? Jak to vnímali oni?
Jak hodnotí Libyjci vojenský zásah zvenčí? Nakolik napomohl ke svržení Kaddáfího? Jak by 
podle nich probíhala situace bez zahraniční pomoci?
Jak probíhala situace v Libyi po svržení Kaddáfího? Kdo převzal moc? Jaké z toho měli pocity?
Jak reflektují násilí při přechodu? Byl přechod násilný? Je pro ně násilí přijatelné? Za jakých 
okolností?
Kolaps režimu může vést k náhlému vymizení veškeré autority - kdo podle Libyjců vyplnil prázdný 
prostor?
Jak na demonstrace reagovala policie a jednotky vnitřní bezpečnosti? Nakolik užívali k potlačení 
nepokojů a protestů násilí? Co se stalo nyní s Kaddáfího bezpečnostními jednotkami?
Jak reagovala na povstání armáda?
Nakolik byla opozice jednotná?

3. HODNOCENÍ A REFLEXE NASTOLENÍ NOVÉHO, DEMOKRATICKÉHO REŽIMU

Výzkumná otázka: Jak hodnotí Libyjci demokratický režim obecně?

Považují Libyjci demokracii za formou vlády fungující (s několika výjimkami) v několika málo 
bohatých a/nebo západních zemích?
Považují Libyjci demokracii v zemi za větší záruku míru? Navenek? Uvnitř? Cítí se v rámci 
demokracie bezpečněji než před tím? Jak vnímají otázku bezpečnosti a míru v souvislosti s 
demo?
Jak hodnotí Libyjci vliv islámu na demokratizační proces v Libyi? Stojí podle nich islám proti 
demokratizaci? Dovedou si představit, že by se postoj islámských autorit změnil tak, že by 
napomohl šíření demokratizace, prosazování lidských práv a svobody? Jaký vliv by to mělo na 
demokratizaci muslimských zemí? Libye?
Která arabská země by podle nich mohla sloužit jako vzor fungující demokracie? Je demokracie s 
islámem vůbec prakticky slučitelná? Nakolik je podle nich demokraqcie západním modelem, který 
může dobře fungovat jen v západních zemích?
Domnívají se, že islámské koncepty politiky se od předpokladů demokratické politiky liší a 
odporují jim?
Jak rychle se lidé ztotožnili s demokratickými hodnotami? Bylo to v nich zakořeněné nebo jen 
rychle mění názory, což může být pro demokracii nebezpečné?
Jak se staví k použití násilí? Jak se staví k násilí mladí lidé a studenti oproti starším?
Jaký mají postoj ke kompromisnímu, smířlivému jednání? Jaký postoj má podle nich jejich kultura 
ke kompromisům obecně?
Jak se má společnost podle nich postavit k autoritářskému režimu, který se dopouštěl porušování 
lidských práv? Jak se staví ke Kaddáfího smrti? Neměl být podle nich souzen?
Jak hodnotí sklon ke všeobecnému rozčarování nad novou demokratickou vládou? Lze již mezi 
Libyjci pozorovat šíření lhostejnosti, marnosti, rozčarování? Lze již pozorovat něco jako 
"autoritářksou nostalgii"? 
Jak hodnotí americký demokratický model? Je pro ně atraktivní? Jsou podle nich USA symbolem 
svobody, moci, uspěchu? Vnímají selhání USA jako selhání demokracie?

Výzkumná otázka: Jak hodnotí Libyjci novou vládu a současnou politickou situaci v zemi?

Nakolik Libyjci pokládají první volby za legitimní?
Nakolik se Libyjci obávají toho, že současná demokraticky zvolená vláda může demokracii 
odstarnit?



Jak hodnotí politické schopnosti vedoucích představitelů?
Projevily se již v původně jednotné opozici, kterou před pádem autoritářství spojovala touha po 
jeho svržení, neshody a snaha zápolit o moc?
Jak Libyjci charakterizují situaci jednotlivých mocenských struktur v Libyi, které mají zájem o 
moc? 
Kdo jsou podle nich zastánci liberální a demokratické reformátory? Jaký mají vliv? U kterých 
skupin jsou populární?
Jak by charakterizovali přívržence starých pořádků? Jaký mají vliv?
Jak by charkterizovali přívržence revolučních extremistů? Jaký mají vliv?
Jakým problémům musí podle nich nová vláda čelit?
Jak hodontí vliv klientismu na demokratizační proces? Nakolik existuje podle nich riziko silného 
vlivu předních libyjských kmenů Kaddáfa a Magharha na současnou demokraticky zvolenou 
vládu?

4. HODNOCENÍ A REFLEXE KONSOLIDACE DEMOKRATICKÉHO REŽIMU V LIBYI

Výzkumná otázka: Jaké má podle Libyjců demokracie v zemi vyhlídky? 

Nakolik považují nově ustavený demokratický systém Libyjci jako stabilní?
Jak se staví Libyjci k možnosti ustavení jiného nedemokratického režimu? Nakolik je tato 
možnost podle nich reálná?
Co si myslí o tom, že demokracie se v zemi ustaví většinou až na podruhé? Ze je třeba, aby se 
političtí předáci poučili z předchozího demokratizačního nezdaru?
Domnívají se Libyjci, že se stane demokracie v jejich zemi stabilní, ačkoli nemá předchozí 
zkušenost s demokracií?
Jaká strana podle nich zvítězí v dalších volbách? Co to zemi přinese?

Výzkumná otázka: Co podle Libyjců ohrožuje stabilitu demokracie v zemi?

Hrozí podle nich, že se k moci opět dostane nějaká autoritářská forma vlády? Jaká? 
Jak vnímají možnost, že se vlády ujme např. některá z islamistických stran? Co by se podle nich 
v takovém případě stalo?
Jak hodnotí extremistická hnutí? Jaký mají vliv? Co nabízejí?
Jakou má šanci se udržet u moci autoritářská vláda, pokud se znovu chopí moci?
Jaké nebezpečí pro demokracii podle nich představuje armáda? Jakou mají prestiž armádní 
důstojníci? Nakolik si jejich služeb národ váží? Je třeba ji profesionalizovat?
Jakého tradičního nepřítele má Libye? Jaký hrozí Libyi zahraniční konflikt?
Jaké vnitřní problémy mohou podle Libyjců ohrozit stabilitu demokracie v zemi?
Jakou mají šanci zdiskreditované skupiny spojované s bývalým autoritářským režimem znovu 
nabýt své bývalé postavení i vliv? 


