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1.| Úvod 
Říjen 1988 se zapsal do historie Chile jako významný mezník. V lidovém plebiscitu bylo rozhodnuto o 
ukončení 15 let trvajícího vojenského autoritářského režimu, v jehož čele stál generál Augusto 
Pinochet Ugarte. Referendum, které bylo uspořádáno na základě ústavy přijaté v roce 1980, 
zafungovalo jako stmelující impuls pro dosud roztříštěnou opozici. Opoziční strany, které se semkly 
pod názvem „Dohoda stran za demokracii“1, zorganizovaly účinnou kampaň, jejímž prostřednictvím 
došlo k rozsáhlé mobilizaci obyvatelstva. V plebiscitu tak s dvanáctiprocentním náskokem zvítězil 
hlas „NO“, tedy „ne“ pokračování diktatury. 

Tento mezník je počátkem dlouhé a náročné cesty k demokracii. Je to výchozí bod tranzice, nebo-li 
přechodu, fenoménu, jímž se v této práci budeme zabývat. V následujících kapitolách se pokusíme 
o definici pojmu přechodu, výklad stěžejních koncepcí, které se jím zabývají a na závěr se budeme 
snažit aplikovat tento teoretický základ na případ Chile.  

Práce je pokusem popsat chilskou cestu k demokracii a v rámci možností ji zhodnotit. Kromě 
typologického zařazení si položíme otázku co proces přechodu znesnadňovalo, jakým překážkám 
musela země čelit a zda v současné době lze považovat demokracii v Chile za konsolidovanou. 
Všechny odpovědi se přirozeně budou opírat o teoretický základ vypracovaný v první části práce. 

2.| Politické formy – definice pojmů. 
Pro potřeby této práce je nutné hned z kraje vysvětlit terminologii, s níž zde budeme pracovat. 
Podobné vymezení je předpokladem jakýchkoli dalších úvah, jejichž prostřednictvím má být 
dosaženo relevantních závěrů – jasné teoretické vymezení  je základní premisou, chceme-li se 
zabývat konkrétním případem v praxi. Dalším důvodem k zavedení přesného pojmového vymezení je 
skutečnost, že význam řady termínů politické vědy byl vinou jejich nepřesného užití v dobové 
politické praxi posunut, a důsledkem toho jsme dnes ve společenských vědách svědky  
terminologické dezorientace.  

2.1. Co je demokracie 
Vymezovat pojem demokracie se může zdát zbytečné. Jedná se přeci o tolik frekventované slovo 
v každodenní realitě, že jeho obsah musí být každému alespoň vágně znám. Právě jeho časté užití, 
snad až nadužití, je ale důvodem pojmového rozmělnění, což má za následek zkreslení a zamlžení 
obsahu termínu. 

Je tedy potřeba stručně v úvodu představit několik základních pojmových koncepcí, s nimiž politická 
věda pracuje. 

2.1.1. Normativní přístupy 

Hned na počátku stojíme před otázkou, zda chceme definovat pojem demokracie, nebo zda chceme 
vymezit, jeho obsah. Taková úvaha nás ovšem vede k nutnosti rozlišovat mezi ideálem a realitou. 
V politické vědě se tak setkáváme se dvěma základními přístupy, které onu dichotomii ideál – realita 
kopírují: s pojetím demokracie jako normativního ideálu a s pojetím, které chápe demokracii jako 
proceduru. V prvním případě jde o hledisko považující demokracii za nejvyšší politický cíl. Takové 
pojetí ovšem tím, že nahlíží demokracii jako hodnotu samu o sobě, nutně anticipuje kladné 
zabarvení pojmu, a vymyká se tudíž zásadám o neutrálním, nehodnotícím stanovisku ve  
společenských vědách. Pro tento přístup je charakteristické, že demokracii vidí jako něco podstatně 
širšího než-li pouhé politické uspořádání – je to cíl, ideál, k němuž má politická realita směřovat. 
Vladimír Čermák ve své studii2  mluví o cíli veskrze pozitivním. Nelze poskytnout přesnou, neměnnou 
definici demokracie, jelikož ta je proměnná v čase, lze však zachytit a popsat některé reálné prvky, 

                                                 
1 Concertación de Partidos por la Democracia 
2 Vladimír Čermák: Otázka demokracie 1., Academia, Praha 1992 
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které jsou pro ni v různých časových obdobích typické. Účinkem přibližování se ideálu dle možností 
doby dochází k institucionálnímu vyjádření demokracie. Institucionálním vyjádřením se míní soubor 
prostředků, který lze uskutečnit, a jejichž poskládáním lze získat jakýsi ideální typ demokracie: 
„Ideální typus demokracie implikuje tedy všechno to, co se v dosavadních historických typech 
demokracie ukázalo nejen jako pozitivní, ale i jako nezbytné: všeobecné, tajné, rovné a přímé 
hlasovací právo, občanské svobody, sociální práva a jejich institucionální zajištění“ (Čermák 1992: 
52). Konstrukcí ideálního typu lze ve výsledku dosáhnout institucionálního vyjádření a přiřadit tak 
jinak vágnímu pojmu konkrétní obsah. 

2.1.2. Procedurální přístupy 

Procedurální pojetí demokracie klade důraz na způsob a metodu vlády – demokracii chápe jako 
proces. Klasikem procedurálního pojetí Rakušan Joseph A. Schumpeter, podle něhož je demokracie 
režim umožňující soutěž politických elit o moc. Demokracii nenahlíží jako cíl, nýbrž jako prostředek 
k dosahování cílů: „demokracie je politická metoda, tedy jistá forma institucionálního uspořádání, 
pomocí něhož lze dospět k politickým (legislativním a administrativním) rozhodnutím. Nemůže tedy 
být sama o sobě cílem bez ohledu na to, jaká rozhodnutí z ní za daných historických podmínek 
vzejdou,“ (J. A. Schumpeter 2004: 260). V případě procedurálního pojetí je pojem demokracie 
neutrální, jelikož nelze předem určit, zda bude produkovat dobrá, nebo špatná rozhodnutí. 

Schumpeter podrobil ostré kritice to, co sám nazývá klasickou doktrínou demokracie. Tu shrnuje 
následovně: „… demokratická metoda je institucionální zřízení, které umožňuje provádět politická 
rozhodnutí a konat obecné dobro prostřednictvím volených jedinců, jež se shromažďují, aby 
naplňovali vůli lidu,“ (Schumpeter 2004: 268). Klasická doktrína demokracie podle Schumpetera 
implikuje tři nerealistické předpoklady – obecné blaho, všeobecnou vůli lidu a racionální chování 
občanů. Schumpeter dokazuje, že občané se nechovají vždy racionálně, a proto lze vyloučit 
existenci obecného blaha, na němž by se jednotlivci na základě racionálních argumentů shodli. 
Shoda je navíc těžká s ohledem na skutečnost, že každý jedinec má o obecném blahu jinou 
představu. Vyvrácením mýtu o obecném dobru padá také předpoklad obecné vůle – lidé nemohou 
mít společnou vůli, jelikož nesměřují ke společnému cíli (obecnému dobru), na kterém se neshodují. 
Klasická doktrína je tedy podle Schumpetera neudržitelná, a proto sám přichází s teorií více 
odpovídající realitě. Rozhodl se postupovat opačným způsobem, než-li klasická doktrína, tzn. 
namísto toho, aby si lid utvořil racionální názor na politické problémy a pak si zvolil reprezentanty, 
kteří vykonají jeho vůli, nejprve lid zvolí své zástupce, kteří za něj potom rozhodují. Řešení 
politických problémů je v takovém případě podřízeno volbě reprezentantů. Schumpeter tímto 
obratem dospěl k následující definici: „… demokratická metoda je takové instituční zřízení, které 
umožňuje činit politická rozhodnutí a v němž jednotlivci získávají rozhodovací moc v konkurenčním 
zápase o voličův hlas,“ (Schumpeter 2004: 287).  Tato teorie podle Schumpetera umožňuje účinně 
odlišovat demokratické vlády od jiných a zároveň dostatečně respektuje klíčovou úlohu řízení 
(leadership). Ve výsledku nám tedy tato teorie dovoluje mluvit o skutečných (reálných) 
demokraciích.  

V tomto bodě přejdeme k jinému velikému teoretikovi demokracie, k americkému politologovi 
Robertu Dahlovi. Také on zavádí důležité rozlišení mezi ideálem a realitou, demokracií chápané 
jako cíl, a reálným, historicky ukotveným, politickým uspořádáním. Pojem demokracie vyhrazuje 
pro ideál, ke kterému se reálné systémy vztahují, avšak nejsou schopny ho dosáhnout. Pro tyto 
reálné systémy, které mají podobu „moderní zastupitelské demokracie s všeobecným volebním 
systémem“, Dahl zavádí termín polyarchie. Na rozdíl od demokracie (ideálu) vykazují polyarchie 
řadu nedostatků a vždy se od ideálů v té či oné míře odchylují. Dahl se dále snaží odpovědět na 
otázku, jaké postupy musí být zaručeny, abychom mohli mluvit o polyarchii, tj. demokracii v praxi. 
Předkládá proto seznam institucí, které se v průběhu času v praxi nejvíce osvědčily a které nejlépe 
odpovídají demokratickému ideálu. V moderní zastupitelské demokracii, čili polyarchii, musí 
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fungovat tyto instituce3: volení státní činitelé, svobodné, spravedlivé a časté volby, aktivní a pasivní 
volební právo (prakticky všichni dospělí mají volební právo a právo ucházet se o úřad), svoboda 
projevu (občané mají mít právo vyjádřit se svobodně k politickým záležitostem), alternativní zdroje 
informací (svobodně a legálně dostupné), svoboda shromažďování a sdružování a inkluzívní 
občanství, tj. občanství zahrnující všechny dospělé lidi, kteří jsou na území daného státu trvale 
usídleni a na které se vztahují zákony daného státu. Tato Dahlova klasifikace je minimem, které 
musí být naplněno, chceme-li mluvit o fungující demokracii, čili polyarchii. Kritici Dahla poukazují 
na to, že jeho teorie neodhaluje příčiny rozporu mezi ideálním demokratickým uspořádáním a 
politickou praxí. 

Italský politolog Giovanni  Sartori do definice procedurální demokracie zahrnuje ještě další rozměr, 
a sice ochranu menšin. Zamýšlí se tedy nad demokracií z hlediska její slučitelnosti s většinovým 
principem, tak aby vláda většiny byla zároveň omezená právy menšiny.  

Již bylo řečeno, že pojetí demokracie jako normativního ideálu je silně hodnotící, zatímco pro 
klasické procedurální pojetí (u Schumpetera) je demokracie neutrální pojem – demokracie je zde 
definována z hlediska institucionálního uspořádání. Ne všichni proceduralisté však přiklánějí 
k tomuto řešení a uznávají, že bez jisté normativní argumentace se nelze v úvahách o demokracii 
obejít. Řada z nich tak přiznává demokracii jakousi inherentní hodnotu4.  

2.2. Další politické formy 
Představili jsme zde nyní velmi stručně a elementárně základní teoretické přístupy tematizující 
fenomén demokracie. Jelikož ale v této práci chceme tematizovat přechod k demokracii, bude 
potřeba vymezit ještě další pojmy – totalitarismus a autoritarismus, tedy politické formy vnímané 
negativně, které jsou často oním „výchozím bodem“ (lze-li takový bod určit) tranzice k demokracii. 

2.2.1. Totalitarismus 

Většina teoretiků považuje totalitarismus za protipól demokracie. Oba systémy jsou v politické vědě 
považovány za ideální konstrukce, s nimiž se v praxi nesetkáváme. Jde o formy politického systému 
představující krajní body  na pomyslné ose, přičemž konkrétní reálné politické demokratické a 
nedemokratické systémy se nachází (dynamicky vyvíjí) v prostoru mezi nimi. Již jsme zde představili 
rozlišení polyarchie a demokracie, které zavedl Robert Dahl. I v případě druhého extrému – 
totalitarismu je potřeba toto odlišení abstraktního totalitarismu a konkrétních totalitních režimů 
dodržovat. Tímto způsobem uvažují o terminologii například Robert Dahl i Giovanii Sartori.  

Politická věda tedy pracuje s ideálními konstrukcemi zvanými demokracie a totalitarismus, které 
striktně odlišuje od politických systému vyskytujících se v praxi. Toto rozlišení však neproniklo do 
obecného povědomí – do žurnalistiky, praktické politiky – pročež běžně slýcháme, že se 
o konkrétním režimu mluví jako o totalitarismu či demokracii. 

Zatím jsme totalitarismus pojmově vymezili pouze jako protiklad demokracie. Jaká je ale jeho 
definice? Otázkou definování tohoto pojmu se zabývala řada významných teoretiků. Hlavní proud 
zájmu o totalitarismus je spojován s obdobím po druhé světové válce a se jmény Hannah Arendtové, 
či Carla J. Friedricha a Zbigniewa K. Brzezinského. Autoři představují různé koncepce – 
H. Arendtová se více soustředí na definování základních cílů totalitarismu, zatímco Brezinský 
s Friedrichem si všímají spíše charakteristických rysů totalitarismu. 

Brzezinski s Friedrichem uvádí šest hlavních rysů, pomocí kterých lze totalitarismus definovat (in 
Balík, Kubát 2004: 36): 

                                                 
3 Dahl, Robert A. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971 
4 Robert Dahl se domnívá, že demokracie je nejlepší zřízení, které vede vždy k určitým hodnotám, a proto ji 
lze do jisté míry pokládat za hodnotu samu o sobě. 
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1) Existuje oficiální ideologie, kterou musejí přijmout a akceptovat všichni členové 
společnosti. Tuto ideologii používají vládnoucí vrstvy k odůvodnění svých nároků na výkon 
moci,  

2) Veškerý politický a společenský život ovládá jediná masová politická strana, v jejímž čele 
stojí většinou jediný vůdce. Strana je hierarchicky organizována a je povětšinou nadřízena 
státní byrokracii, či přinejmenším je s ní výrazně spojena (…),  

3) Vládce a strana mají absolutní monopol na kontrolu armády. Tuto kontrolu provádí buď 
přímo politická strana, nebo jí kontrolovaná byrokracie (…), 

4) prostředky masové komunikace – tisk, rozhlas, televize, knižní produkce – jsou zcela 
kontrolovány prostřednictvím stejných mechanismů, jakými probíhá kontrola armády, 

5) existuje dokonalý systém fyzické a psychologické kontroly společnosti prostřednictvím tajné 
policie, která používá teroristické postupy (…),   

6) hospodářství podléhá centrálnímu řízení, plánování, veškerá ekonomika je kontrolována. 

Hannah Arendt zdůrazňuje roli ideologie a státní moci, která se snaží ovládnout všechny aspekty 
života společnosti, tzn. vládci se snaží ovládnout vedle politické sféry také soukromý život lidí, čímž 
usilují o přeměnu člověka a jeho charakteru. Arendtová jmenuje dva důležité aspekty totalitarismu 
(in Balík, Kubát 2004: 37):  

1) Společnost řídí jedna politická strana v čele se zbožštělým vůdcem, která je nositelkou 
ideologie a teroru, 

2) společnost má masový charakter způsobující izolovanost člověka a jeho vykořeněnost 
z tradičních společenských struktur (což umožňuje ovládnutí člověka a jeho přeměnu). 

Z pozdějších badatelů zabývajících se totalitarismem jmenujme alespoň Juana J. Linze. Ten 
vymezuje tři podmínky, aby mohl být systém označen za totalitní (Balík, Kubát 2004: 38):  

1) Existence jednoho mocenského centra, přičemž toto centrum nemusí být nutně jednolité. 
Jakákoliv mnohost existujících institucí či skupin odvozuje svou legitimitu z tohoto centra. 
Zároveň tato mnohost není dědictvím netotalitní éry, ale politickým výtvorem „shora“, 

2) život společnosti řídí a ovládá výlučná, samostatná a více či méně intelektuálně podložená 
ideologie, z níž odvozují vládnoucí skupiny svůj mandát – staví se do role dějinami 
předurčených osob, 

3) ve společnosti probíhá masivní politická mobilizace – občané jsou nuceni k aktivní účasti na 
veřejném životě prostřednictvím monopolních masových organizací. 

Model totalitarismu je spíše teoretický. Jde o natolik maximalistickou koncepci, že její realizace je 
velmi obtížná a pokud dojde k realizaci totalitarismu, stane se tak, vzhledem k dynamičnosti 
přítomné v politických režimech, jen krátkodobě. V praxi bychom za totalitní režim mohli považovat 
v jisté fázi vývoje například Sovětský svaz, Čínu nebo Severní Koreu. 

2.2.2. Autoritarismus 

Vedle totalitarismu zavádí Linz definici jiné nedemokratické politické formy – autoritarismu. Podle 
Linze jde v porovnání s totalitarismem o podstatně frekventovanější režim v praxi. Autoritarismus 
popisuje jako politický systém „s omezeným, neodpovědným politickým pluralismem, který nemá 
vypracovanou vůdčí ideologii, ale zato výraznou mentalitu; vyznačuje se absencí intenzivní 
a extenzivní politické mobilizace (s výjimkou některých etap svého vývoje) a vůdce (nebo malé 
skupiny vůdců); disponuje mocí která formálně má nejasně vymezené, avšak snadno předvídatelné 
hranice.“ (Linz 2000: 160) 

Limitovaný pluralismus znamená, že režim toleruje řadu organizací, nejčastěji v oblasti sociální 
a ekonomické, ty však nesmí zpochybňovat a nabourávat podstatu režimu. Na rozdíl od totalitarismu 



9 

tedy autoritarismus toleruje existenci jiných politických postojů, nezávislých nepolitických 
subjektů, jako například církve, kulturní instituce, univerzity apod. Absence ideologie je druhým 
typickým rysem zmíněným v Linzově definici. Místo ideologie má režim vypracovanou silnou 
mentalitu, tedy jakýsi postoj, který se ovšem týká pouze malého okruhu témat, tzn. nepředstavuje 
kompletní filozofický systém zahrnující všechny oblasti lidského života. Navíc postrádá ideologické 
zaměření na budoucnost (např. v podobě různých utopií). Třetím rysem autoritarismu je absence 
extenzivní a intenzivní politické mobilizace, což úzce souvisí právě s absencí ideologie – ta zpravidla 
nutí každého jednotlivce k aktivnímu zájmu a participaci na politickém životě, jelikož politické je 
vše. 

Linz zavádí klasifikaci autoritářských režimů, v rámci které rozlišuje sedm typů. Chile by podle této 
klasifikace patřilo k byrokraticko-vojenským režimům. Pro tento typ je charakteristické, že moc je 
v rukou úzké skupiny osob pocházejících z úředních či vojenských kruhů, občané nejsou nuceni 
aktivně participovat na politickém životě v zemi, může dokonce existovat politický pluralismus, ale 
nikoli svobodné volby.  

Nyní jsme velice základně shrnuli pojmosloví, s kterým politická věda pracuje v oblasti 
demokratických a nedemokratických politických systémů. Mějme na paměti, že tento 
terminologický exkurz nemá ambice podrobně zmapovat vývoj jednotlivých koncepcí – takový cíl by 
vydal na samostatnou diplomovou práci.  

Nás bude, s ohledem na téma této bakalářské práce, zajímat skutečnost, že výše představené formy 
se v praxi nevyskytují jako statické modely, tzn. tak, jak jsou pojímány v teoretické rovině, ale jako 
dynamicky se vyvíjející politické systémy. Tyto systémy vznikají, vyvíjejí se a často jsme byli 
v historii svědky i jejich zhroucení. Začneme-li takto systém vnímat – jako živý mechanismus – 
vyvstane před námi množství otazníků, obrovské badatelské téma – přechody mezi systémy. 

Opět nejprve přistoupíme k vymezení pojmů související s oblastí tranzitologie prostřednictvím 
nejvýznamnějších teoretických přístupů. I nyní platí, že zde, vzhledem k rozsahu a parametrům 
práce, nebudeme předkládat kompletní výčet teoretických přístupů. Podrobněji se budeme věnovat 
jen autorům, jejichž teoretická stanoviska použijeme v této práci jako výchozí a na jejichž základě 
pak budeme zkoumat konkrétní politický systém (Chile). 

3.| Tematizace přechodu k demokracii v politické vědě: přehled 
koncepcí 
Téma přechodu k demokracii je jakýmsi vedlejším produktem tematizace jiných jevů. Obrovský 
demokratizační boom v 70. letech 20. století však způsobil, že teoretici politické vědy začali tento 
fenomén blíže zkoumat a právě ona zvýšená pozornost způsobila, že se na přechody k demokracii 
začalo pohlížet jinou optikou. 

V souvislosti s politickým klimatem po druhé světové válce, začal být tématu zrodu demokracie 
věnován větší prostor, v důsledku čehož začaly vznikat nové koncepční návrhy. 

3.1. Hledání korelací: ekonomické, sociální a institucionální předpoklady 
Ty první byly založeny především na zkoumání ekonomických a sociálních předpokladů nutných pro 
fungování demokratických institucí. Teoretici se snažili hledat korelace mezi politicko-
institucionálním, ekonomickým a sociálním systémem (Kunc, Dvořáková 1994). Zpravidla se ubírali 
cestou zkoumání vztahu různých indikátorů, jako jsou ekonomický růst, gramotnost, úroveň 
vzdělání, stupeň urbanizace, stupeň industrializace, k demokratickému rozvoji. Monitorováním 
těchto indikátorů lze zjistit obecnou charakteristiku společnosti, z níž lze usuzovat o její 
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připravenosti pro ustavení demokracie. Významným teoretikem tohoto směru v politické vědě je S. 
M. Lipset, který se strukturními podmínkami demokracie zabýval ve své práci Politický člověk5.  

Modernizačním teoriím je vyčítána skutečnost, že předpoklady demokracie redukují pouze na 
ekonomické a sociální proměnné – sebevětší vzorek korelací nemůže důsledně zodpovědět otázku, 
jaké jsou podmínky demokracie. Navíc některé korelace mohou být silně zavádějící. Tak například 
tvrzení, že ekonomický růst je podmínkou pro demokratický rozvoj nemá obecnou platnost. Pokud 
tomuto růstu neodpovídá rozvoj institucí, může být jeho vliv naopak destabilizující. Dále kritikům 
vadí, že tyto koncepce vycházejí ze snah utvořit paralelu  mezi vzorem a zkoumaným případem. 
Zkoumaný objekt musí dostatečně přesně kopírovat předpoklady obsažené v modelovém systému 
a očekává se, že v důsledku naplnění těchto předpokladů vyústí ve stejný výsledek. Vzor se 
abstrahuje z konkrétních úspěšných případů demokracie. Země, které prošly vývojem zakončeným 
žádoucím stavem – funkční demokracií, mají řadu společných rysů. Vybráním společných rysů 
a stádií prostřednictvím komparativní studie a jejich zobecněním pak lze stanovit žádoucí podmínky 
a stupně k naplnění. Negativním aspektem podobného přibližování se vzoru je fakt, že výběr 
vzorových demokracií se v zásadě omezuje na modely severozápadní Evropy a jejich anglofonních 
odnoží. Tento postup ovšem vyžaduje předpoklad, že cesta k demokracii je opakovatelná a přenosná 
do jakýchkoli reálií. Další námitkou by mohlo být, že demokracie, které jsou uváděny jako vzor, ve 
skutečnosti nejsou žádnými neměnnými modely, ale vyvíjejícími se systémy, které i dnes musí čelit 
řadě problémů.  

3.2. Kulturní předpoklady demokracie 
Nový rozměr do tematizace podmínek demokracie vnesli Gabriel Almond a Sydney Verba. Ve své 
práci Občanská kultura6 došli k závěru, že pro fungování demokratických institucí jsou rozhodující 
postoje a víry. Ty se odvíjejí od struktur autority ve společenských institucích, jako jsou například 
rodina, škola, církev. Příchylnost k demokratickým hodnotám je podle těchto autorů pro rozvoj 
demokracie stejně důležitá jako některé strukturní předpoklady. 

Podobně argumentuje Larry Diamond. Ten zavádí termín politická kultura, jímž má na mysli mezi 
lidmi převažující víry, postoje, hodnoty, ideály, pocity, hodnocení politického systému jejich země 
a jejich vlastní role v tomto systému. 

Z hlediska kulturních proměnných je tedy podstatné vnímání a uchopení reality před realitou jako 
takovou. Konstruují se indikátory postojů obyvatel k politickým otázkám. Podstatná je úroveň 
politické kultury a nikoli ekonomický rozvoj. Sbližování strukturních charakteristik zkoumané 
společnosti a společnosti vzorové znamená nakročení směrem k demokracii.  

3.3. Dynamický model tranzice 
Šedesátá léta znamenají rozmach komparativní politologie. Dochází k tematizaci obecného 
problému změny systému na poli teoretického zkoumání. Zásadní převrat vnesl do studia fenoménu 
vzniku demokracie Dankwart Rustow. Upozornil na možnost zkoumat tranzice jako dynamický 
proces, v němž hrají podstatnou roli aktéři a jejich rozhodnutí. Rustow neodmítá význam 
strukturních podmínek demokracie, avšak celé této početné množině předřazuje podmínku první 
a zásadní: národní jednotu. Pokud existuje vnitřní pnutí a obyvatelé projevují nespokojenost se 
svým příslušenstvím ke stávajícímu celku, jsou zde možnosti vzniku a vývoje demokracie velmi 
malé. Původ národní jednoty považuje Rustow za nepodstatný, hlavní skutečností je sama její 
existence. Ostatní předpoklady demokracie považuje Rustow za průvodní jevy, které se mohou 
dávat do vzájemných korelací. Vzhledem k jejich množství a s ohledem na trend rozšiřování 
demokracie v různých kulturách celého světa, je velmi problematické, či spíše nemožné, tyto 
předpoklady vyčíslit a dát jim jakousi obecnou platnost. Místo na statické předpoklady tedy upíná 

                                                 
5 S., M. Lipset, Political Man. The Social Bases of Politics. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1981 
6 Gabriel A. Almond – Sydney Verba, The Civic Culture, Boston 1965 
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svou pozornost na dynamiku procesu, tedy na průběh konfliktů a jejich řešení (způsob, jakým je 
dosahováno konsensu). 

Rustow rozlišuje tři fáze. V první – přípravné – fázi vznikají protagonisté demokracie, tzn., formují 
se protichůdné politické síly. Pokud žádná z nich nedokáže zničit svého protivníka, ustálí se 
polarizované politické spektrum, vzniká určitá forma pluralismu. V důsledku toho dochází 
k institucionalizaci procedur, prostřednictvím kterých je dosahováno konsensu, tj. 
k institucionalizaci demokratických procedur. Ve chvíli, kdy dosažené kompromisy již nepředstavují 
pouhou náhodu, ale jsou častějším jevem, se vchází do druhé, tzv. rozhodující fáze. V této fázi 
stále ještě přetrvávají významné rozdíly v názoru na procedurální otázky. Znakem přechodu do třetí 
fáze, uvykací, je rozšíření úzu uvážlivého konsensu mezi politiky a občany – pro všechny se 
demokratické procedury musí stát pragmatickou volbou. 

V roce 1991 publikoval americký politolog Samuel Huntington práci s názvem „Třetí vlna. 

Demokratizace na konci 20. století.“ Největší pozornost vyvolala jeho koncepce vln demokratizace. 
Rozlišuje celkem tři demokratizační vlny, po kterých zpravidla následují zpětné vlny, tj. zhroucení 
demokratických režimů. Pojem „třetí vlna“ se týká přechodů, které započaly v 70. letech 20. 
století, konkrétně revolučním převratem v Portugalsku, kde byla 25. dubna 1974 svržena diktatura 
trvající zde od roku 1926. Tento převrat odstartoval vlnu přechodů po celém světě – ke změnám 
režimů došlo nejprve v Řecku a Španělsku, posléze se trend rozšířil do Latinské Ameriky, kde padal 
jeden vojenský režim za druhým, následně vlna zasáhla Asii, Turecko, Filipíny a na sklonku 80. let se 
změny dotkly střední a východní Evropy. Huntington tedy změny režimů pojímá z globálního 
hlediska, tzn. probíhají v určitém časovém úseku a skupina států po celém světě, kde probíhá 
přechod od nedemokratických forem k demokracii je početnější, než okruh změn proběhlých 
v opačném směru. Řada zemí nedosáhne ustavení stabilního demokratického režimu a vrátí se zpět 
k nedemokratické formě vlády. Tento fenomén nazývá Huntington „zpětná vlna“. Jako příčiny 
odstartování třetí vlny uvádí Huntington: 1) problém legitimity starých nedemokratických režimů, 2) 
prudký hospodářský růst v 60. letech 20. století, který vedl k růstu životní úrovně, vzdělanosti a síly 
střední třídy, v důsledku čehož vzrostl tlak na demokratizaci, 3) změny doktríny a aktivit katolické 
církve (obzvláště v křesťanských zemích se katolická církev stala protivníkem autoritářských 
režimů), 4) změny vnějšího prostředí (demokratické země v 50. letech dosahovaly vysoké životní 
úrovně, což představovalo silnou motivaci pro zaostalejší nedemokratické země) a 5) v neposlední 
řadě sehrál významnou roli lavinový efekt, tj. první případy demokratizace ovlivnily další země. 
Dále Huntington definuje tři typy přechodů k demokracii: transformace (vládní elity se samy podílejí 
na likvidaci starého nedemokratického režimu), nahrazení (mezi vládními elitami převažují 
dogmatici a přechod nastartuje teprve opozice, která zesílí natolik, že je s to svrhnout starou moc, 
nebo se tato moc sama zhroutí) a přesun (je výsledkem kooperace mezi starými vládnoucími elitami 
a opozicí). Typologií přechodů k demokracii se však budeme zabývat až v další části práce věnované 
tranzici. 

3.4. Tranzitologie 
Rozmach zkoumání změny politických forem velmi úzce souvisí s otázkou zhroucení demokratických 
režimů a nastolování diktatur. Impuls k rozsáhlé teoretické tematizaci přechodu daly především 
zkušenosti latinskoamerických zemí, kde od poloviny šedesátých let docházelo k nastolování zcela 
nového typu diktatur. V tomto období dochází k ustálení pojmu tranzitologie užívaného pro oblast 
hledání příčin a možností přechodu k demokracii a předpokladů jeho úspěšného dokončení. Mezi 
přední teoretiky, kteří se změnám politických systémů v sedmdesátých letech věnovali, patří 
například Juan. J. Linz, Alfred Stepan, G. O'Donnell, Ph. C. Schmitter či L. Whitehead. Obohatili 
významně rozsah témat, které je potřeba v souvislosti s přechody zkoumat: povaha starého, 
odstraňovaného nedemokratického režimu, délka jeho trvání, způsob vlády tohoto režimu, režimem 
užívané mocenské prostředky, činnost opozice či mezinárodní ovzduší. (Dvořáková, Kunc 1994) 
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3.5. Guillermo O'Donnel, Philipe Schmitter: posun ke zkoumání aktérů 
O'Donnel a Schmitter uchopují téma demokratizace zcela novým způsobem: obracejí pozornost 
především na úlohu aktérů v procesu tranzice. Tato metoda, na rozdíl od modernizačních teorií, 
nevidí příklon k demokracii výhradně jako důsledek vztahů mezi makroukazateli, ale zdůrazňuje 
význam strategických rozhodnutí a voleb politických aktérů.  

Vztahy mezi strukturními faktory jsou zde studovány „pouze“ jako širší rámec, v němž se odehrávají 
rozhodnutí a řízení politických aktérů, a nijak předem neurčují výsledky politického procesu. Jinými 
slovy, spuštění demokratizace nelze považovat za důsledek příznivé konstelace ekonomických, 
sociálních a institucionálních faktorů mezi sebou a zcela vynechat ze hry lidský faktor, činnost 
(Przeworski in: Scott Mainwaring 1992). 

Cílem teorie politických aktérů není předem určit, jaké podmínky musí být splněny, aby byl zahájen 
demokratizační proces, ale systematicky sledovat a zkoumat tyto procesy, na poli empirickém 
i teoretickém, a vyvodit z těchto pozorování závěry popisující typické vzorce a problémy, s nimiž se 
režimy během přechodu v praxi setkávají. Teoretici nového zaměření se soustředí na více či méně 
omezený vzorek zemí, které mají zkušenost se změnou režimu. Tyto zkušenosti popisují, vzájemně 
porovnávají a nakonec podrobují kritické analýze. 

Shrnutí: nové tematizace kladly důraz především na autonomii politické sféry. Její představitelé 
totiž mohou svými kroky způsobit krach demokracie, byť ve společnosti existují obecně příznivé 
podmínky pro demokracii. Sociální a ekonomická data pouze tak či onak omezují možnosti, z nichž 
si političtí vůdci vybírají, ale nejsou samy o sobě předpokladem úspěchu demokracie.  

Společným znakem těchto tranzitologických prací je závěr, který má u většiny zmíněných badatelů 
podobné jádro: je výhodné dosáhnout politické demokracie bez dramatické diskontinuity a užití 
násilí. Další kapitola bude věnována konkrétním tranzitologickým koncepcím. 

4.| Tranzice 
O'Donnel a Schmitter definují tranzici jako interval mezi původním, autoritářským, a výsledným, 
blíže nedefinovaným, politickým režimem.Výsledkem změny systému nemusí být vždy demokratický 
systém – v mnoha případech dochází ke znovunastolení starého autoritářského režimu, popřípadě ke 
vzniku nové diktatury. Kromě toho může proces přechodu uvíznout na půli cesty, tzn. že sice dojde 
k odstranění autoritářského režimu, ale zároveň není dosaženo demokracie – proces zůstane 
zablokován. Takový typ režimů nazývá O'Donnel semidemokraciemi – formálně v nich jsou 
dodržovány všechna kritéria demokracie, avšak chování aktérů je silně poznamenáno jejich 
osobními zájmy a klientelismem. Exekutiva v těchto zemích mívá sklon oslabit a podřídit si ostatní 
veřejné orgány, nezodpovídá se soudní, ani zákonodárné moci.  

Jaké jsou podmínky demokracie, nebo jaké podmínky musí režim splňovat, aby mohl být považován 
za demokratický bylo jednak již částečně zodpovězeno v první části této práce, kde jsme představili 
některé demokratické koncepce, a jednak se těmto otázkám ještě budeme věnovat níže, při 
vymezování pojmů tranzice a konsolidace u Linze a Stepana. 

4.1. Fáze tranzice 
Teoretici přechodů k demokracii, kteří se zaměřující na roli politických aktérů, mluví o třech fázích 
přechodu, které po sobě v ideálním případě následují, tzn. ne vždy tomu tak je.  

4.1.1. Liberalizace 

První fázi označují termínem liberalizace. Jde o stadium, v němž se vládní elity pokoušejí otevřít 
autoritářský režim, a to kontrolovaným způsobem. V důsledku tohoto otevírání dochází k rozšíření 
osobních občanských svobod – lidé tak například získávají větší názorovou svobodu a svobodu 
sdružování. Jak už jsme ovšem předeslali, jde o proces kontrolovaný shora, a proto má toto 
rozšíření svobod zároveň horní limit, tzn. ani na základě nově nabytých svobod se občané nemohou 
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aktivně podílet na procesu politického rozhodování. Liberalizace tedy znamená jistou modifikaci 
autoritářského režimu (zmírnění represí, rozšíření svobod), nikoli jeho změnu.  

4.1.2. Demokratizace 

Pokud dojde k vytvoření demokratických institucí, které zajistí politickou soutěž a širokou účast 
občanů na politickém procesu, mluvíme o demokratizaci. Zpravidla je demokratizace vyústěním 
liberalizace, je to druhý stupeň tranzice a, co je důležité, mění zásadně charakter režimu.  

4.1.3. Konsolidace 

Demokratizační proces bývá následován třetí – nejsložitější – fází zvanou konsolidace. Ta je 
zahájena zvolením první demokratické vlády a ukončena stabilizací demokracie. Druhý mezník – 
dosažení stabilního demokratického režimu – je problematický, jelikož mezi teoretiky neexistuje 
shoda ohledně kriterií, která je potřeba splňovat, aby bylo režim možno považovat za 
konsolidovanou demokracii. V následující části představíme podmínky konsolidované demokracie, 
jak je definují autoři Linz a Stepan (1996). 

Podmínky konsolidované demokracie 

Bylo řečeno, že prvním stadiem tranzice je tzv. liberalizace. Co ale stojí na začátku liberalizačního 
procesu? Který faktor uvádí celé dění do pohybu? První příčinou může být ekonomická krize, nebo 
zahraniční impuls, následkem kterých se vytvoří trhlina mezi vládními elitami. Ty jsou pak nuceny 
na novou situaci reagovat. Jindy mohou vládní elity využít příznivé situace – období ekonomického 
rozkvětu – a samy dobrovolně přistoupit k dílčím reformám za účelem rozšíření a upevnění své 
legitimity. 

Bez ohledu na spouštěcí mechanismus podstatné je, že jakmile vzniknou nové alternativy 
k autoritářskému režimu, je tento režim ohrožen. Liberalizací se dává do pohybu vnitřně dynamický 
proces, na který elity musí reagovat buď ještě tvrdšími represemi, nebo přistoupením na 
demokratizační proces. 

a) Fáze: problém vymezení hranic mezi nimi 

Liberalizace zahrnuje politické a společenské změny, například zmírnění cenzury médií, vytvoření 
většího prostoru pro nezávislé organizace, zavedení či posílení právních záruk pro jednotlivce, 
propuštění politických vězňů, umožnění návratu exulantům nebo toleranci opozice. Širším 
konceptem je již zmíněná demokratizace, která vyžaduje otevřený spor, soutěž různých subjektů 
o moc. Logicky vyplývající podmínkou demokratizace jsou tedy svobodné volby, v nichž se rozhoduje 
o budoucí vládě. V průběhu demokratizace dochází k zavedení demokratických institucí a za 
konečný mezník jsou považovány svobodné volby. Zvolením demokratické vlády začíná fáze 
konsolidace. Zde ovšem přichází zásadní námitky ze strany teoretiků Linze a Stepana.  

Ti upozorňují na skutečnost, že sama existence svobodných demokratických voleb není dostatečným 
kritériem pro to, abychom mohli považovat demokratizaci za uzavřenou fázi. V mnoha případech 
totiž svobodné volby nezaručily vládám, které z nich vzešly, suverenitu a důležité oblasti státní 
správy zůstaly i nadále pod kontrolou složek bývalého režimu. Popsaný fenomén shrnují autoři pod 
pojem „electoralist fallacy“ – falešné volby, volby na oko. Kritérium svobodných voleb je platné 
pouze tehdy, existuje-li mezi politiky určitá shoda ohledně demokratických procedur. Konsensus by 
měl panovat především v otázkách státního uspořádání (unie, nebo federace?), zřízení (republika, 
nebo monarchie?) či volebního systému (většinový, nebo poměrný?)7. Jistá míra nesouladu je 
u těchto témat běžná, avšak přesáhnou-li neshody únosnou míru a přerostou v hluboce zakořeněnou 
konfrontaci a nerozhodnost, může dojít ke zpochybnění legitimity nově vzniklé vlády, rozhodovacího 
procesu a v konečném důsledku pak i celého politického systému. Institucionální neurčitost brání 
procesu konsolidace. 

                                                 
7 V závorkách jsou uvedeny pouze příklady, nikoli všechny alternativy, o kterých lze uvažovat. 
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Lze tedy říci, že konsolidace začíná až ustavením vlády, která je schopná vytvářet vlastní politiku, 
nezávislou na předchozím režimu. Další kritéria konsolidace by šlo shrnout takto: 

- přizpůsobení institucí novému postautoritářskému režimu,  

- normalizace aktivit ústavních institucí,  

- vytvoření zastupitelského systému8, 

- přijetí demokratických pravidel politickými elitami a veřejností. 

Tato i jiná kritéria jsou stále předmětem, živé diskuze. Konsolidace je totiž nejsložitější fází 
přechodu k demokracii.Vzrůstá během ní počet politických aktérů, tzn. štěpí se politické spektrum, 
a křehké, nestabilní vlády musí mnohdy čelit nejednoduchým výzvám: musí řešit ekonomické krize, 
vypořádat se zločiny předchozího režimu, nebo dokázat podřídit si armádu. 

b) Tři podmínky konsolidace. Definice konsolidované demokracie 

Linz a Stepan zavádějí tři hlediska, z nichž lze hodnotit, zda lze demokracii považovat za 
ukotvenou: behaviorální, subjektivní a konstituční. 

Z behaviorálního hlediska je přechod k demokracii završen, pokud se žádná z významných 
politických sil nepokouší svrhnout demokratický režim nebo se odštěpit od státu. Z hlediska 
subjektivního lze přechod považovat za završený ve chvíli, kdy ani vážné politické a hospodářské 
krize neohrozí přesvědčení většiny, že jakákoli politická změna musí vzejít z demokratických 
pravidel. Konstituční hledisko předpokládá, že všichni političtí aktéři uznávají, že politické konflikty 
musí být řešeny v rámci ustanovených zákonů a norem.  

Na základě uplatnění zmíněných hledisek představují Linz a Stepan následující definice 
konsolidované demokracie:  

� demokracie je konsolidovaná, pokud se žádná z významných národních, sociálních, 
hospodářských, politických nebo institucionálních sil nepokouší (za cenu vysokých nákladů) 
vytvořit nedemokratický režim za účelem dosažení vlastních cílů, ani se tyto cíle 
nepokouší prosadit násilím, či prostřednictvím zahraniční intervence, a neusiluje 
o odštěpení od státu, 

� demokracie je konsolidovaná, pokud většina veřejnosti věří v to, že demokratické postupy 
a instituce jsou nejvýhodnějším mechanismem k řízení veřejného života ve společnosti 
a okud podpora protirežimních alternativ je nízká a dostatečně izolovaná, 

� demokracie je konsolidovaná, pokud jsou vládní a nevládní síly přivyklé řešit konflikty 
v rámci specifických zákonů, postupů a institucí schválených novým režimem. 

 

Skutečnost, že režim splňuje výše uvedená kritéria, nevylučuje možnost jeho zhroucení někdy 
v budoucnu. Zhroucení režimu však v případě konsolidované demokracie poukazuje na průnik 
nového dynamismu, který naboural stávající mechanismus, tj. pád konsolidované demokracie 
nebývá zpravidla způsoben běžnými vnitřními problémy, které jsou řešeny v rámci zakotvených 
institucí a norem.  

Možnost zhroucení potvrzuje skutečnost, která v této práci již zazněla (při vymezování ideálních 
konstrukcí politických forem) – režim v praxi není nikdy statickým modelem, ale vyvíjejícím se 
organismem. Z toho plyne, že neexistuje pouze jeden typ konsolidované demokracie a že stávající 
typy konsolidované demokracie mohou být i nadále zdokonalovány. 

Shrnutí: konsolidace vyžaduje podstatně více než volný trh a svobodné volby; konsolidovaná 
demokracie znamená internalizaci sociálních, institucionálních a psychologických rozměrů 
demokracie do každodenního života. 

                                                 
8 T hlediska geografického (v regionech) a z hlediska hierarchie (funkce). 
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c) Pět oblastí konsolidované demokracie 

Existuje pět navzájem propojených oblastí, které by měla mít každá konsolidovaná demokracie. 
O ěch lze mluvit ovšem pouze v případě, je-li splněna základní podmínka fungující demokracie:  
existence státu. Pokud se významná většina neidentifikuje se státem, tj. pokud existuje významná 
skupina lidí snažící se o samostatnost, nebo přidružení k jinému státnímu celku, je konsolidace 
těžko dosažitelná9. Národní stát je tedy výchozím bodem a teprve na tomto základě můžeme 
představit pět oblastí, které Linz se Stepanem považují za základní pilíře konsolidované demokracie. 

1) Svobodná a živá občanská společnost 
Občanskou společností se zde rozumí oblast, v níž existuje řada sdružení či hnutí s vlastní 
organizací, která zastupují nejrůznější zájmy. Běžný občan, který není součástí žádné 
zájmové skupiny, může svůj postoj vyjádřit například manifestací v ulicích. 

2) Politická kultura 
Politickou kulturou se rozumí klíčové instituce (politické strany, volby, volební zákon, 
politické vedení, mezistranické  koalice, legislativa), které mají legitimní moc vykonávat 
vládu nad společností. Prostřednictvím demokratických institucí společnost volí a kontroluje 
vládu. 

Politická a občanská společnost jsou vzájemně komplementární, což  v praxi často není 
respektováno: Dokonce se v mnoha případech setkáváme s tím, že obě sféry – občanská 
a olitická kultura – k sobě zaujímají vzájemně nepřátelské postavení. Tento protiklad je 
typický zejména pro nedemokratické režimy, kde se živořící ostrůvky občanské společnosti 
zpravidla vymezovaly proti státní moci. Přetrvává-li však tato antonymie i v období 
přechodu k demokracii, může to vést k potížím. Politická moc má být kontrolována 
občanskou společností a v pravidelných intervalech obměňována představiteli z jejích řad. 
V neposlední řadě mají reprezentanti politické moci   

plnit roli prostředníka mezi občanskou společností a státem a vytvářet pole pro dohodu 
v rámci platných norem. 

3) Vláda práva 
Další oblastí je vláda práva (rule of law), která by měla zajistit svobody jedince a nezávislý 
život občanských sdružení. Právní stát ukotvený v ústavě je nezbytnou podmínkou pro 
fungující  občanskou a politickou společnost. Duch ústavy je něčím víc než pouhou vládou 
většiny. Je potřeba dosáhnout shody ohledně ústavy a také ohledně závazků ke způsobu 
vlády a vládním postupům. 

4) Vytvořená struktura státní byrokracie 
Moderní stát musí mít k tomu, aby dobře fungoval, vytvořený kvalitní státní byrokratický 
aparát podléhající demokratické vládě, která jeho prostřednictvím stát efektivně spravuje, 
chrání práva občanů a zajišťuje základní občanský servis. Dobře fungující byrokratický 
aparát umožňuje státu společnost lépe řídit a regulovat – vybírat daně a poskytovat za ně 
občanům služby soudů, policie apod. V opačném případě, pokud nejsou tyto byrokratické 
struktury dobře vyvinuty, stát funguje neefektivně, a v důsledku toho se občané těžko 
dovolávají svých práv a základních služeb. 

S přechodem k demokracii bývá často spojen problém přetrvávání starých byrokratických 
struktur, tzn. v klíčových pozicích zůstávají i nadále osoby spojené s autoritářským 
režimem.V takových případech je fungování státu silně narušeno. 

5) Institucionalizovaná hospodářská společnost 
Poslední klíčovou oblastí demokracie je podle Linze a Stepana „hospodářská společnost“. 
Tento termín neztotožňují autoři ani s jedním z extrémních pojetí vztahu ekonomiky a státu 
– konsolidovaná demokracie se nevyskytuje v souvislosti s centrálně řízenou ekonomikou, ale 

                                                 
9 Stejný předpoklad formuloval ve své práci. D. Rustow (1970).  
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ani s čistě tržním hospodářstvím. Moderní konsolidovaná demokracie vyžaduje řadu socio-
politicky vypracovaných a přijatých opatření: zákony, instituce a různé regulace. Všechna 
tato opatření vystupují v roli důležitého prostředníka mezi státem a trhem. Jistá míra 
autonomie trhu  a rozmanitosti vlastnictví je nutná k tomu, aby v občanské společnosti 
proudil život a nezávislost, což posléze vede k její participaci na demokracii. Pokud by však 
vše - majetek, ceny, pracovní místa, zásoby a jejich distribuce –bylo v rukou státu, zamezilo 
by to existenci politické společnosti, která je jednou z podmínek konsolidované demokracie. 
Také opačný extrém, trh bez minimální státní intervence, je v praxi těžko proveditelný. Trh 
ke svému fungování potřebuje obchodní zákony, regulaci trhů cenných papírů, regulaci 
standardů (váhy, míry, ingrediencí) nebo ochranu majetku, státního i soukromého. Tyto 
potřeby vyžadují nutně zásahy státu. Demokracie není udržitelná, pokud stát nechrání 
oblasti, které nejsou atraktivní pro investice a podnikání, tzn. stát musí udržovat jistou 
rovnováhu a podporovat fungování oblastí jako zdravotnictví, vzdělání, doprava, 
bezpečnost, a zabraňovat tak příliš velké míře nerovnosti, která by byla pro demokracii 
destabilizující. 

Moderní konsolidovaná demokracie může fungovat, stojí-li na pěti vzájemně propojených 
pilířích, které jsme popsali výše. „Demokracie je více než jen režim, je to interaktivní 
systém,“(Linz, Stepan: 1996). Každá oblast demokracie se opírá a má vliv na ostatní, 
neustále mezi nimi proudí „výměna látek“, reagují na sebe. Pro bližší představu 
o vzájemném propojení oblastí uvádím v příloze tabulku (Linz, Stepan: 1996). 

4.2. Političtí aktéři 
Významnou roli v procesu přechodu k demokracii mají političtí aktéři. Právě těm v dřívějších 
studiích nebylo věnováno mnoho pozornosti, jelikož byli zastíněni strukturními faktory. Je zřejmé, 
že strategie, které si aktéři vybírají mají opravdu zásadní vliv nejen na způsob tranzice, ale i na 
ustavení demokracie a její fungování. 

4.2.1. Typologie politických aktérů 

O'Donnel a Schmitter (in: Mora y Araujo) uvádějí, že jakmile jsou jednou podemlety základy 
diktátorského režimu, dostávají se vládní elity do situace, kdy musí čelit krizi legitimity. Činí tak 
buď nastartováním procesu liberalizace, nebo utužením represivních prvků. V situaci, kdy je režim 
takto rozmělněn se začínají více profilovat i političtí aktéři. Od hlavního proudu vládních elit, tzv. 
hardliners, se může významněji oddělit menšinový proud tzv. softliners. Tato menšina má je 
přístupnější k reformám a také k „dialogu“ s opozicí. Taktéž opozice se dělí na dvě skupiny – 
umírněné a radikály.  

Hardliners a radikální opozice sledují krajní, nekompromisní řešení a také jejich strategie jsou velmi 
rázné, tudíž i riskantní. Zbylé dvě umírněné skupiny – z řad vládních i opozice – prosazují mírnější 
metody k dosažení svých cílů. Nemusí se tedy nutně lišit zájmy a cíle obou skupin opozice a vládních 
elit, avšak způsob, kterým se snaží tyto zájmy prosadit. 

Na základě tohoto jednoduchého modelu čtyř hlavních aktérů v procesu tranzice rozlišují teoretici 
několik možných typů přechodu. Typologii se budeme věnovat později, v této chvíli je ale důležité 
uvědomit si onu těsnou souvislost mezi politickými aktéry v důsledku jejichž konání dochází 
k přechodu k demokracii právě jedním z možných způsobů. Na konci tohoto řetězce pak stojí typ 
demokracie, tzn. probíhá-li přechod „učebnicově“, na konci procesu stojí stabilní demokratický 
systém, v opačném případě, je-li tranzice komplikovaná a její průběh je v některé z fází přerušen, 
může být jejím výsledkem „nedonošená“ demokracie, popřípadě nový autoritářský režim10.  

                                                 
10 Existuje samozřejmě daleko větší škála možných výsledků tranzičního procesu. Tato práce je však vzhedem 
ke svému rozsahu nemůže zahrnout. 
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Už výchozí režim determinuje, resp. omezuje okruh možností průběhu přechodu k demokracii. Tak 
například, pokud je počátečním bodem procesu totalitární nebo sultánský režim, je již předem 
vyloučen přechod „paktem“ (dohodou). Tento typ přechodu (přechod paktem) je nejperspektivnější 
– jeho výslednicí je často, nikoli však vždy – konsolidovaná demokracie. Samozřejmě záleží na 
chování aktérů během celé doby, kdy přechod probíhá – ani optimální  předpoklady nezaručují 
s jistotou dobrý výsledek. Totalitarismus i sultanismus svou podstatou vylučují existenci čtyř 
jmenovaných politických aktérů. Občanská společnost v těchto typech režimu nemá dostatečnou 
autonomii, která by jí umožnila jistou míru strukturace. Proto zde neexistuje umírněná opozice. 
Stejně je tomu s vládními elitami – ani zde není vytvořen prostor pro křídlo přístupné reformám. 
Přechod paktem je v těchto typech nedemokratických režimů tudíž vyloučen. Utlačovaná opozice 
totiž nemá dostatečnou sílu, a tudíž ani výhodnou pozici, k vyjednávání se silnou vládní elitou. 

4.2.2. Typologie vládních elit 

Linz a Stepan v závislosti na typu nedemokratického režimu rozlišují také typy vládních elit: 

� hierarchizovaná armáda 

� nehierarchizovaná armáda 

� občanské elity 

� sultánské elity 

 

HIERARCHIZOVANÁ ARMÁDA 

Hierarchizovaný vojenský režim se slučuje jedině s autoritarismem. Pro armádu je totiž vždy větší 
prioritou zachovat sebe sama jakožto instituci, než možnost vládnout. Jinými slovy vojenští lídři ve 
chvíli, kdy nedemokratické vládnutí stojí příliš úsilí (že by jeho nároky dokonce mohly trvale 
poškodit pozici armády), vždy upřednostní strategii opustit vládní pozice a přistoupit na svobodné 
volby. Armáda je součástí státního aparátu a odvozuje z něj svou moc. Má tudíž zájem na stabilní 
situaci v zemi. Proto vždy, existují-li příznivé podmínky pro demokracii, volí strategii vedoucí 
k jejímu prosazení. A pokud situaci otočíme, armáda se ujímá vlády nedemokratickou cestou pouze 
v situaci, kdy je ohrožena stabilita země.  

Zároveň však platí, že armáda, jakožto trvalá složka státního aparátu, nepřispívá k rychlé 
konsolidaci demokracie. Vojenští političtí aktéři totiž i po odklonu od nedemokratického režimu 
zůstávají na svých pozicích ve státním aparátu, a jsou tak i nadále protagonisty politického dění, 
což brání přetrhání vazeb s minulým režimem. Pokud je navíc koalice stojící proti vládnoucím 
vojenským byrokratům slabá a nejednotná, získává vládní elita silnou pozici k vyjednávání. 
V důsledku toho může dosáhnout značných zisků v podobě uchování nejrůznějších výsad a kontroly 
nad určitými strategicky důležitými oblastmi. Představitelé vojenského režimu si z takovéto pozice 
mohou například vymínit, že nebudou potrestáni za hrubé porušování lidských práv, kterého se 
dopustili v období své vlády. To je případ Argentiny a Chile, kde se demokraticky zvolená vláda 
musela potýkat se silným vlivem armády bránícím konsolidaci demokracie. Redukce oblastí vlivu 
a přetrvávajících nedemokratických výsad složek starého režimu je hlavním úkolem, o jehož 
vyřešení se musí postarat představitelé nového demokratického režimu. 

NEHIERARCHIZOVANÁ ARMÁDA 

Tento typ politického aktéra činí přechod k demokracii a její konsolidaci o něco méně složitými. 
Pokud se totiž režim ocitne v těžkostech, volí armáda sebevytěsnění z vládních pozic 
a znovuobnovení hierarchie uvnitř instituce. V případě vypořádání se s minulostí prokazují vojenské 
složky bez pevné vnitřní struktury také více náklonnosti a ochoty ke kompromisnímu řešení. Jinými 
slovy jsou ochotny podívat se na představitele starého režimu jako na viníky, kteří poškozovali 
lidská práva, avšak nečinili tak z pozic armády jako instituce, ale pod hlavičkou izolované skupiny, 
která se vzepřela vnitřní hierarchii.  
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OBČANSKÁ VLÁDA 

Vládní elity občanského charakteru mají dostatečnou sílu a institucionální zázemí k zahájení a řízení 
procesu přechodu k demokracii a navíc mají velmi často silnější motivaci k vyjednávání s opozicí. 
Přesto zde mohou nastat problémy, pokud například liberalizační fáze pomůže ke znovuvyvážení 
systému, což může vést následně k ustrnutí tranzičního procesu. Pokud srovnáme nebezpečí pro 
konsolidační proces vycházející od vojenských a občanských politických aktérů11, shledáme, že 
armáda, jakožto stabilní složka státního aparátu, představuje pro ustavení plnohodnotné 
demokracie větší překážku. Občanská politická strana postrádá podobné institucionální zařazení do 
státního aparátu a nemůže si tudíž udržet tak rozsáhlou kontrolu nad klíčovými oblastmi jako 
armáda. Samozřejmě jde o zjednodušené tvrzení, které je potřeba modifikovat v souvislosti 
s výchozím bodem12 tranzice. Pokud stojí na počátku tranzice totalitní režim, je velmi 
pravděpodobné, že top nomenklatura vládních elit bude zaujímat důležité pozice ve státním 
aparátu mladého demokratického režimu.  

Vysocí představitelé vládních elit bývalého nedemokratického režimu, kteří se infiltrují do aparátu 
nového systému, nemají za cíl v prvé řadě rozložit tento režim, nýbrž z něho profitovat. Ze svých 
pozic mohou leckdy manipulovat dění a získávat tak pro sebe větší výhody – potud jsou s novou 
politickou formou spokojeni a nesnaží se aktivně o její rozložení. Zájmy příslušníků armády nejsou 
takto individualistické, ale naopak spíše kolektivní. Snaží se udržet si i v novém prostředí své 
dřívější výsady a zamezit případným krokům spravedlnosti, které by se dotýkaly armádní instituce. 
Proto v případě vojenských struktur hrozí otevřený projev nesouhlasu s novým systémem. 

Sultánský typ vládních elit ponecháme stranou, jelikož se nevztahuje k zeměpisným šířkám, jejichž 
politickými systémy se v této práci chceme zabývat. 

4.2.3. Kdo iniciuje a řídí proces tranzice? Přechod řízený shora nebo zdola. 

Kolaps nedemokratického režimu, způsobený ozbrojenou revolucí nebo hierarchicky 
neorganizovaným vojenským pučem, tedy zdola, zpravidla ústí v prozatímní vládu. Naproti tomu, je-
li přechod iniciován a veden shora, tj. vládními silami nedemokratického režimu, není prostor pro 
ustavení takové provizorní vlády, jelikož političtí aktéři bývalého režimu kontrolují situaci až do 
chvíle předání politické moci vítězi voleb, tedy až do chvíle, než jsou dohodnuta všechna pravidla 
přechodu. 

V prvním případě je důležité, aby prozatímní vláda fungovala skutečně jen provizorně a přivedla 
k zemi k demokratickým volbám. Pak je možné, že tranziční proces bude rychlý a efektivní. Pokud 
ale prozatímní vláda bude považovat samu skutečnost rozvrácení předchozího režimu za vlastní punc 
legitimity, může být přechod k demokracii ohrožen13 .  

V druhém případě (přechod řízený shora) vždy záleží na politických aktérech, kteří tranzici určují. 
Největší riziko zvrácení či ustrnutí procesu hrozí v situaci, kdy je vůdčí silou hierarchicky 
organizovaná armáda, a to z důvodů výše již vysvětlených. 

4.3. Kontext 
Souvislosti, v nichž se přechod k demokracii odehrává můžeme rozdělit na domácí a zahraniční. 
Přirozeně větší vliv na úspěch tranzice mají domácí okolnosti, přesto alespoň okrajově představíme 
možné zahraniční vlivy. 

                                                 
11 Ve druhém případě uvažujme o představitelích nedemokratického režimu založeného na monopolu jedné 
politické strany 
12 Typem výchozího režimu. 
13 Obzvláště pak rozhodne-li se tato vláda přijímat nejrůznější reformy a svobodné volby odložit do neurčita. 
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4.3.1. Vliv mezinárodní situace 

Existuje spousta možností – historií doložitelných – jak může mezinárodní situace ovlivnit situaci 
uvnitř státu. Nebudeme zde vyjmenovávat všechny možné způsoby, spíše jen načrtneme některé 
z nich.  

Sílu zahraničního vlivu pocítilo například v roce 1968 Československo, kdy byl zásahem z vnějšku 
zastaven liberalizační proces. Obdobnou zkušenost zažilo Maďarsko v roce 1956 – probíhající 
revolučně-demokratizační proces byl pod vnějším nátlakem zastaven. V obou případech tedy zasáhl 
silný hegemon v oblasti a za použití ozbrojených sil zabránil startujícím změnám a zakonzervoval 
v obou zemích nedemokratickou politickou formu, jíž byl sám nositelem. Může se stát, že 
nedemokratický, avšak vojensky vybavený  režim obsadí jinou – demokratickou, ale vojensky méně 
vyspělou – zemi a svrhne tamní vládu14. Do třetice může být tendence opačná – demokratický stát 
ovlivní nedemokratické země v regionu.. Minimálně může ať už aktivně, nebo formou pasivního 
vzoru pomoci nastartování liberalizačního procesu. Další vývoj tohoto procesu pak závisí na 
vnitropolitických podmínkách daného státu. Aktivní zásah regionálních hegemonů s demokratickým 
systémem může mít různé podoby. Pokud například v některé ze sousedních zemí směřuje – byť 
demokratickou cestou – politický vývoj opačným směrem, než jakým se ubírají zájmy vlivného státu 
v oblasti, může se rozhodnout zasáhnout a svržením demokracie napomoci v zájmu stability 
v regionu ustavení  nedemokratické vlády. Zde poslouží jako příklad Chile, které v roce 1973 
procházelo hlubokou krizí destabilizující celý region. Zhoršující se situace vedla demokratické 
Spojené státy k rozhodnutí podpořit vojenský puč, jehož výsledkem bylo nastolení autoritářského 
režimu.  

Jiným důležitým kontextovým prvkem je „duch doby“15. Tímto označením máme na mysli vztah té či 
oné země k politickým formám. Pokud je demokracie vnímána jako jedna z mnoha možných forem 
a nezaujímá nikterak výjimečné postavení, snižuje to možnosti rychlého a hladkého přechodu k ní. 
V opačném případě, je-li prostředí k demokracii vstřícné a přijímá-li ji jako formu výrazně 
převyšující ostatní ideologie, lze očekávat lehčí průběh ustavování demokracie. Demokracie přitom 
získává kredit především s ohledem na výsledky, kterých v praxi dosáhla. V meziválečném období 
měla tato politická forma několik silných konkurentů – komunismus, fašismus nebo monarchii – ale 
ve zkoušce časem obstála jako jediná. Kromě toho, že se demokracie stane v zemi hodnotou 
a prioritou, o niž je potřeba usilovat, je velice důležité politické učení a přebírání zkušeností od 
okolního světa. Kopírování kroků vyspělého demokratického státu sice nezaručí, že se demokracie 
uchytí a plně konsoliduje i kdekoli jinde16, přesto lze několik málo pravidel zobecnit a aplikovat. 

4.3.2. Vnitropolitický kontext 

V této podkapitole se zamyslíme nad ryze vnitřními souvislostmi, které buď napomáhají, nebo 
naopak brání konsolidaci demokracie.  

Již dříve jsme zmínili vliv ekonomické situace na demokratický vývoj. Ukázali jsme, že tato korelace 
je prokazatelná17, zároveň však nikoli determinující – hospodářský růst sám o sobě nijak nezaručuje 
úspěšný přechod k demokracii. Tuto korelaci tedy nelze vytrhávat z kontextu, ale naopak je nutné 
zkoumat ji v souvislosti s ostatními proměnnými a faktory. 

LEGITIMITA REŽIMU 

Takovým faktorem, který úzce souvisí s ekonomickou efektivitou režimu je legitimita. Ta 
představuje pro stabilitu režimu zásadní podmínku. Efektivní fungování režimu a ekonomický rozvoj 

                                                 
14 Opět za příklad poslouží Československo, tentokrát v roce 1938. 
15 Stepan a Linz používají termín Zeitgeist z německé historické tradice. 
16 Již jsme výše zmínili, že žádná zkušenost není plně přenosná, ale slouží spíše jako zdroj inspirace. 
Konsolidaci ovlivňuje, jak vidno, obrovské množství faktorů, které dohromady tvoří složitý kontext. 
17 Většina vyspělých demokratických společností se pojí s vysokou socioekonomickou úrovní a jen málo z nich je 
ve špatné sociální a hospodářské situaci. 
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vytvářejí hodnotovou orientaci ve společnosti, na základě které je přisuzována legitimita 
demokratickým institucím. Důležitým východiskem pro legitimitu režimu je tedy schopnost 
efektivně odpovídat na aktuální požadavky obyvatel. Vláda musí vyřešit otázku majetkových a 
politických práv občanů. Nedostatečná reakce na požadavky obyvatel zvyšuje pravděpodobnost 
ztráty legitimity, jelikož občané ztrácejí víru v hodnotu institucí. 

Ve vztahu ke zkoumanému fenoménu – tranzici – mohou oba faktory částečně přispět k rozhýbání 
procesu. Některé nedemokratické režimy ospravedlňovaly svou existenci skutečností, že se 
společnost ve chvíli převzetí vlády nacházela ve stále se prohlubující socioekonomické krizi 
a všechna demokratická řešení byla v té chvíli riskantní. Svou legitimitu tak čerpaly právě 
z povinnosti a nutnosti zvládnout tuto výjimečnou situaci. Mezi autoritářskými režimy najdeme 
několik takových, které dosáhly velmi slušných ekonomických výsledků a právě v těchto případech 
může hospodářský rozvoj přispět k nastartování demokratizace. Režim totiž zánikem „výjimečné 
situace“, která si vyžádala výjimečné prostředky, ztrácí možnost sebeospravedlnění, a v důsledku 
toho i svou legitimitu. V Chile se hospodářská situace během Pinochetovy diktatury stabilizovala, 
což postupně vedlo ke zmírnění represí a otevření cesty pro demokratické alternativy. 

CHARAKTER ÚSTAVY 

Důležitým vnitropolitickým faktorem, který usnadňuje nebo naopak znesnadňuje přechod 
k demokracii je charakter ústavy. Existuje mnoho alternativ, jak se v období tranzice s ústavou 
vypořádat. Vše odvisí od typu přechodu – pokud například vznikne prozatímní vláda, často je 
vytvořena provizorní ústava, v níž mohou být ukotveny některé nedemokratické prvky, které mají 
usnadnit prozatímní vládě stabilizovat situaci. Dokud nejsou tyto nedemokratické formule z ústavy 
vyškrtnuty, nebo dokud není nahrazena provizorní ústava ústavou demokratickou, je proces tranzice 
ohrožen, nebo alespoň velmi narušen. Jindy dochází k vytvoření nové demokratické ústava, do které 
jsou však vlivem omezujících okolností panující kolem jejího vzniku zakomponovány některé 
nedemokratické prvky. V některých případech zůstává v platnosti ústava z éry předchozího režimu, 
která je doplněna o různé dodatky. Bývalé vládní elity tak i nadále mají (ústavou zaručenou) 
kontrolu nad různými oblastmi, což zabraňuje realizaci přechodu k demokracii v plném rozsahu. 
Velmi často je tento stav důsledkem dohody mezi vládními a opozičními politickými aktéry, kdy si 
vládní elity snaží zajistit vliv a pozice ve státním aparátu nového režimu. Konsolidace je vyloučena 
do té doby, než jsou z ústavy odstraněny nedemokratické prvky dávající moc představitelům 
bývalého režimu.Toto je případ Chile, kde staré struktury měly moc ovlivňovat politický vývoj 
z významných pozic uvnitř státního aparátu. 

DĚDICTVÍ MINULÉHO REŽIMU 

V rámci kontextu je potřeba zkoumat také faktor, který nazveme „dědictví minulosti“. V této 
souvislosti bude potřeba odpovědět na otázky týkající se předchozího autoritářského režimu – bude 
nás zajímat jeho povaha, doba jeho trvání, způsob jeho fungování a posléze do jaké míry to vše 
ovlivňuje, či determinuje přechod k demokracii a možnost konsolidace demokracie.  

Zděděný prostor politických institucí starého režimu velmi zásadně ovlivňuje typ přechodu, který 
političtí aktéři zvolí18. Typ přechodu pak může následně zabránit demokratickému výsledku, nebo 
může naopak tranziční proces usnadnit. Historicky vytvořené struktury totiž mohou vytvářet 
„hraniční podmínky“19, které omezují, nebo naopak uvolňují prostor pro volby politických aktérů, tj. 
určují politickým aktérům okruh dostupných možností řešení, nebo dokonce pouze jednu specifickou 
možnost. Historicky dané sociální a politické struktury tedy ovlivňují rozhodnutí politických aktérů – 
stanovují hranice, a dostupné možnosti. 

                                                 
18 Určuje totiž také rozvržení sil politických aktérů; tj. například zda existuje prostor pro opozici, zda jsou 
vládní elity diferencované, či nikoli apod. 
19 Omezující podmínky; „confining conditions“ (Lynn, Schmitter, 1991: 270) 
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Omezení, která vyplývají z předchozího režimu jsou v jednotlivých případech velmi specifická. 
Nejčastější problém omezující plynulou tranzici v Latinské Americe vychází z povahy vztahu mezi 
vojenskými silami, tj. vládními elitami předchozího nedemokratického režimu, a občanskou 
vládou20. Právě zvládnutí tohoto vztahu, které vyžaduje zachování kontinuity a zároveň odstranění 
vlivu představitelů autoritářského režimu na politickou sféru, je pro završení tranzičního procesu 
klíčové.  

Nyní jsme vymezili a popsali fáze přechodu k demokracii, nastínili možné komplikace, které se 
v jednotlivých fázích často vyskytují. Tyto komplikace bývají často odvislé od „dědictví“, kterým je 
nový režim zatížen.  

Bylo řečeno, že tranzice, nebo-li přechod, je interval mezi dvěma politickými režimy: původním 
a novým. Právě počáteční bod tranzice, ancien régime, je jedním z komplexních faktorů ovlivňující 
celý proces přechodu k demokracii. Určit, jaké prvky výchozího režimu jsou podstatné a co všechno 
tranzici ovlivňuje, je nesnadné.  

Linz a Stepan rozlišují čtyři ideální typy nedemokratických režimů (autoritarismus, totalitarismus, 
post-totalitarismus a sultanismus), které jednak přímo ovlivňují způsob přechodu21, a jednak určují 
úkoly a obtíže, s nimiž se bude muset nový režim vyrovnávat.  

To znamená, že autoritářský režim, zanechává novému režimu zcela jiné dědictví, a tudíž i zadání, 
než režim totalitní.  

Nebudeme se zde podrobně zabývat všemi nedemokratickými formami jakožto východisky tranzice. 
Pro záměry této práce bude postačující, když se blíže podíváme pouze na dva systémy, kterým jsme 
už výše věnovali pozornost. 

Výchozí bod tranzice: totalitarismus, autoritarsimus 

Totalitarismus i autoritarismus jsme si již teoreticky vymezili, byť jen velmi základně. Nyní se na 
oba systémy podíváme z hlediska tranzitologie, tedy jako na výchozí body tranzice. V této 
souvislosti je potřeba zaměřit pozornost na konkrétní oblasti: bude nás zajímat jaký je stav sfér  
důležitých pro konsolidaci demokracie, tedy občanské, politické a hospodářské společnosti, státního 
aparátu a právního rámce.  

Z definice autoritarismu vyplývá, že v jeho rámci existuje limitovaný politický pluralismus, tedy 
středně nízká úroveň politické kultury. O něco lépe je na tom pluralismus v oblasti společenské 
a ekonomické, tzn. je zde částečný prostor pro aktivity občanské společnosti a jistá autonomie 
hospodářské oblasti. Pluralismus v těchto oblastech má často kořeny v režimu předcházejícím 
autoritarismu. Tyto parametry jednak definují okruh možných „tranzičních cest“, a jednak z nich 
vyplývají úkoly, které musí představitelé demokratického režimu zvládnout, aby dosáhli završení 
demokratizace. V případě dědictví autoritarismu je zřejmé, že nejvíce úkolů čeká politické aktéry 
v politické a občanské sféře, v právní oblasti a také v reformě státního byrokratického aparátu. 
Hospodářská oblast oplývala i během nedemokratického režimu jistou mírou autonomie, a tudíž zde 
již existují některé struktury blízké těm demokratickým. 

Oproti tomu totalitarismus kreslí startovací dráhu novým politickým podstatně dále cíli. V žádné 
z pěti oblastí neexistoval náznak pluralismu – všechny sféry jsou kontrolovány vládní stranou. Taková 
výchozí pozice zásadně omezuje i možnosti způsobu přechodu k demokracii. Například způsob 
přechodu dohodou (paktem) je zde vy loučen – na scéně totiž chybějí potřební aktéři. 

Tímto se dostáváme k poslední oblasti, kterou se v souvislosti s přechodem k demokracii budeme 
zabývat, a sice k typologii. Všechny dosud zmíněné okolnosti ovlivňují způsob, jak bude dosaženo 
změny politické formy. Aktéři – elitní či masoví , vládní či opoziční– mohou danou situaci řešit různě. 
Může dojít k naprostému přetrhání pout s bývalým režimem, může být dosaženo dohody, proces 

                                                 
20 civil-military relations 
21 O typech přechodu pojenáme níže. 
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může probíhat mírově, nebo naopak za použití ozbrojených sil. V následující podkapitole si 
vymezíme na základě studie  Karla a Schmittera několik modelových přechodů. 

4.4. Typologie 

4.4.1. Typy přechodů: teoretická a empirická východiska 

Autoři vycházejí z úvah, že určité sociální struktury činí demokratickou konsolidaci velmi 
nepravděpodobnou, zatímco jejich absence může posílit strategie vedoucí ke konsolidaci. Kladou 
důraz především na rozhodnutí politických aktérů jejich chování, zatímco objektivní podmínky spíše 
zužují, nebo naopak rozšiřují portfolio dostupných možností řešení. Tolik východiska autorů. Nyní 
přejděme k modelovým situacím. 

Úpravy přijaté klíčovými politickými aktéry v období přechodu se stávají východiskem pro charakter 
nového, vznikajícího režimu. Nová pravidla, vzory jednání a rozdělení rolí – to vše tvoří základ 
podoby budoucího režimu.  Tyto kroky mohou znamenat naprostý rozchod s minulostí, nebo naopak 
vedou k zachování více či méně pevných pout. 

Opatření přijatá pro daný moment dávají vzniknout jistým vzorcům, které se uchytí v praxi nového 
režimu a které mohou být v budoucnu těžko změnitelné. Tak například dočasná aliance 
s ozbrojenými silami, k níž je přistupováno jako k časově omezenému opatření, se může později  
proměnit v trvalou, těžko odstranitelnou překážku konsolidace. Jinými slovy počátek přechodu, 
způsob, jakým je proces zahájen, a momentální, provizorně zamýšlená opatření mohou mít trvalejší 
vliv a důsledky, než se zpočátku zdá. 

Pro utvoření jisté typologie přechodů je potřeba vyjít z empirické zkušenosti. Jako materiál ke 
zkoumání posloužily autorům změny politických forem v jižní Americe a v jižní, střední a východní 
Evropě. Tento vzorek poskytuje natolik různorodou látku, že lze jen stěží vyvodit obecné závěry 
a ustavit exaktní, obecně platné analogie. Autoři si tedy kladou relevantní otázku, zda lze 
jednotlivé případy přechodů k demokracii považovat za podtypy jednoho druhu. Předpokládají 
kladnou odpověď, při komparaci však musí být dodrženy tyto základní podmínky: 1) každý případ je 
jedinečný, ačkoli některé z nich mohou později posloužit jako modelový příklad pro ostatní, 2) jižní 
Evropa a jižní Amerika mají svá specifika odlišná od střední a východní Evropy, a proto je potřeba 
být ve zkoumání flexibilní, tzn. vycházet z předpokladu, že lze jednotlivé případy porovnávat, avšak 
upustit od něho, jakmile se objeví  nějaký originální, specifický prvek.  

4.4.2. Typy přechodů 

Autoři popisují tranzici jako proces realizovaný politickými aktéry, kteří  vybírají cestu a volí 
strategie, jak má k přeměně starého režimu v nový dojít. Tyto volby jsou pro průběh tranzice 
fundamentální. Zároveň jsou ale – ve větší či menší míře – ovlivňovány politickými, ekonomickými a 
sociálními strukturami, v důsledku kterých může vzniknout obrovské množství možných kombinací 
vlivů, což často vede k nečekaným výsledkům tranzice.  

Aktéři a strategie, jež si volí, však mají podle autorů na přechod největší vliv a opírají o tyto faktory 
i svou typologii přechodů. Uvažují o čtyřech základních (čistých) typech přechodu k demokracii: 

1. PAKT 
2. VNUCENÍ 
3. REFORMA 
4. REVOLUCE 

 

Ve všech případech závisí jednak na zvolené strategii (příklon k vícestranné dohodě, nebo 
jednostrannému rozhodnutí, které je vynuceno použitím síly), a jednak na politických aktérech. 
Změny mohou být iniciovány zdola – aktéry, kteří byli vyloučeni z politického, ekonomického 
a sociálního řádu minulého režimu, nebo shora, tedy reprezentanty bývalého režimu.  
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PŘECHOD PAKTEM 

Jde o o vícestrannou dohodu mezi vládními a opozičními elitami. Jako příklad zemí, kde došlo 
k přechodu k demokracii tímto způsobem uvádí autoři například Uruguay a Španělsko. Druhá 
z jmenovaných zemí bývá často používána jako vzorový příklad pro jiné země. Významným prvkem 
tohoto typu tranzice je existence „smlouvy“, kterou se obě strany zavážou dodržovat. Součástí 
takové smlouvy jsou v prvé řadě vzájemné záruky týkající se „životních zájmů“ obou skupin. 
Důležité je, aby pakt skutečně postihoval všechny oblasti, ve kterých se zúčastněné strany mohou 
cítit ohroženy. Pakt musí být navíc pro všechny politické aktéry výhodný, aby žádný z nich 
neusiloval o zničení té druhé. Běžnou součástí takové smlouvy tvoří dohoda mezi armádou a civilisty 
na podmínkách ustavení občanské vlády, dohoda mezi politickými stranami, které se zavazují 
soutěžit podle nových pravidel a v neposlední řadě rámcová dohoda mezi státní administrativou 
a podnikatelskými a obchodními sdruženími o nové formě spolupráce. Zpravidla v paktech nechybí 
kapitola týkající se procedurálních otázek demokracie. 

Obecně lze říci, že charakter těchto paktů je spíše antidemokratický. Obsahují totiž širokou škálu 
omezení a značně ochraňují vládní elity bývalého nedemokratického režimu i jejich sféry vlivu. Tím, 
že jsou představitelé bývalého režimu respektováni v důležitých pozicích, je však umožněno 
nastartování tranzice. 

VNUCENÍ 

I v tomto případě jde o přechod řízený shora. Vládní elity kontrolují průběh tranzice, změna režimu 
se však řídí pouze jejich jednostranným zájmem a pro svůj cíl odhodlány použít síly. Političtí aktéři 
jsou tedy stejní jako v případě přechodu paktem, liší se však jejich strategie. V prvním případě volí 
aktéři formu dohody22, ve druhém mohou silné elity řídit dění samy, aniž by musely uzavírat 
kompromisy s opozicí. Oba tyto typy přechodu jsou podle autorů nejvýhodnější, jelikož vedou 
nejčastěji ke ustavení stabilního demokratického systému. Platí tedy, že přechod iniciovaný shora 
má v praxi nejlepší výsledky. 

PŘECHOD REFORMOU 

Jde o zdola organizovanou nenásilnou formu přechodu, během které se mobilizované masy snaží 
tlakem na vládní elity dosáhnout uzavření dohody. Opozice je dostatečně silná, aby mohla 
vyjednávat s vládou, ale zároveň není natolik radikalizovaná, aby stávající vládní elity odstranila. 
Výsledkem je tedy vícestranná dohoda. Jako příklad tohoto přechodu uvádí autoři například 
Československo a Polsko. V Latinské Americe se tento typ přechodu neosvědčil, jen málokdy byl 
jeho výsledkem stabilní demokratický režim. Rok vydání této studie neumožnilo autorům sledovat 
z dostatečného časového odstupu výsledky reformního přechodu ve středovýchodní Evropě. 
Z dnešního hlediska snad lze tvrdit, zmiňované příklady patří do skupiny fungujících stabilních 
demokratických systémů, snad pouze některé země bývalé Jugoslávie, kde byl přechod proveden 
reformou, se dodnes potýkají s nestabilitou a jejich režimy nelze označit za konsolidované 
demokracie. 

REVOLUCE 

Protagonisty revolučního přechodu jsou radikalizované masy, které usilují o změnu režimu za použití 
síly. Revoluce však, jak dokazuje empirická zkušenost, nepřináší ustavení demokratického režimu, 
ale zpravidla jiné nedemokratické formy. Charakteristické je, že tento nový totalitarismus či 
autoritarismus je velmi stabilní a dlouhotrvající. Za příklad může posloužit Kuba, kde svržení 
Batistovy diktatury v roce 1959 vyústilo v implementaci totalitního komunistického režimu trvajícího 
dodnes. Obdobné historické příklady najdeme v Číně (1949), v Rusku (1917) nebo v Mexiku (1929). 
Přechod revolucí je tudíž nejméně žádoucí, jelikož nevede k ustavení demokracie. 

                                                 
22 Opozice je v této chvíli dostatečně silná, aby mohla s vládními ektéry vyjednávat, zároveň tato vládní elita 
má dostatek sil k udržení si významného vlivu. 
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Shrnutí: V prvních dvou případech jde o přechod řízený shora. Liší se pouze uplatněnou strategií – 
političtí aktéři uzavřou vzájemnou dohodu, nebo je přechod řízen a vnucen jednostranně. Reforma 
a revoluce jsou typy přechodu, u kterých dochází k mobilizaci širších mas, které s představiteli 
nedemokratického mírově vyjednávají, nebo je svrhnou silou. 

Všechny tyto typy jsou vyzkoušené a doložitelné v praxi, ale bylo by samozřejmě velmi 
zjednodušené, kdybychom na tak různorodý materiál pohlíželi optikou pouze těchto čtyř čistých 
typů. Vedle nich přirozeně existují i smíšené typy. Pro konkrétní představu uvádím v příloze tabulku 
převzatou od autorů Schmittera a Karla (příl. č. 2). 

5.| Latinská Amerika: zkušenosti se změnou politického režimu 
Dosud jsme se zabývali přechodem k demokracii pouze v teoretické rovině. Výsledkem provedeného 
teoretického exkurzu je graf vymezující jednotlivé typy, které teď budeme aplikovat na konkrétní 
zkušenosti jednotlivých zemí, tj. budeme zkoumat možnost zařazení těchto zemí do bodu, kde se 
protínají souřadnice představující politické aktéry (osa y) a jejich strategie (osa x). Viz Příloha č. 3. 

Vzhledem k zadání této práce zaměříme svou pozornost výhradně na oblast Latinské Ameriky. 
Nebudeme se však detailně věnovat jednotlivým zemím tohoto panregionu, spíše se pokusíme 
o náčrt souvislostí, v rámci kterých budeme hledat odpovědi na otázky kolem chilské zkušenosti.  

5.1. Latinská Amerika jako fenomén 
Latinská Amerika je zvenčí často vnímána jako pojem označující jednolitou realitu. Takové vnímání 
bezesporu souvisí s historickým vývojem, kdy jižní Amerika až do 19. století sdílela společný 
koloniální osud. Až v období bojů za nezávislost začala být aktuální témata jako idea Ameriky či 
otázka národa. Latinská Amerika byla do té doby z kulturního hlediska vnitřně heterogenním, 
napovrch však jednotným celkem. Proto i koncept národa zde byl něčím nepřirozeným. Šlo 
o evropský import násilně naroubovaný na zdejší realitu: „V Latinské Americe si národy nevytvářely 
státy, ale naopak státy, na něž se podle mocenských zájmů rozpadla španělská kolonie (na rozdíl od 
portugalské), si formovaly národy,“ (Housková, 2004: s. 13). Velikáni jako José Martí či Simón 
Bolívar snili ve své době o společném „americkém národu“. Tato představa však nebyla nikdy 
naplněna, ačkoli i po vzniku samostatných států jsme svědky pokračování onoho silně zakořeněného 
vědomí „nás“. Ani vznik států tedy nepohřbil amerikanistické ideály. Kontinentální národní vědomí 
bylo navíc utvrzováno konfrontací se Spojenými státy americkými, jejichž mocenské zájmy se 
dotýkaly i jižní části amerického kontinentu. Za této historické danosti lze říci, že i dnes je Latinská 
Amerika prostorem pro jednotu a různost. 

Z  hlediska společenských věd představuje Latinská Amerika velice různorodou entitu. Nejdeme zde 
oblasti, kde je  původní obyvatelstvo dávno integrovanou složkou populace daného státu, stejně 
jako oblasti, kde právě nedořešená otázka integrace představuje problém pro integritu celého 
území. Obrovské rozdíly existují i v sociální stratifikaci – opět můžeme najít místa s vysokou životní 
úrovní, která kontrastují s oblastmi naprosté bídy. Společným rysem všech latinskoamerických států 
však zůstává zkušenost se změnou politického režimu. 

Většina latinskoamerických zemí zažila během 20. století krach demokracie, ačkoli se téměř 
všechny mohly pyšnit více než století starou demokratickou tradicí. V 70. a 80. letech se na 
latinskoamerickém kontinentu rozšiřuje fenomén demokratizace a v mnoha zemích je odstartován 
přechod k demokracii. Důvody této vlny můžeme hledat v teoretické části této práce – vedle snah 
vyrovnat se okolním vyspělým zemím, jistě hrálo roli vítězství tržní ekonomiky nad centrálně 
plánovaným hospodářstvím, obecně lze říci, že praktické i hodnotové klady demokracie ovlivnily, či 
dokonce rozhýbaly proces přechodu k demokracii v Latinské Americe.  

V Latinské Americe si konkurovaly dva extrémní politické proudy. Socialismus, jehož představitelům 
šlo o vybudování centrálně plánované ekonomiky. Byl živen především deziluzí z buržoazní 
demokracie, která nebyla pro široké masy atraktivní. V méně či více radikální podobě se tento směr 
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prosadil (na různě dlouhá období) například na Kubě (1959 Fidel Castro), v Peru (1963-1968, 
Fernando Belaunde) nebo v Chile (1970-1973, Salvador Allende). V reakci na tyto v různé míře 
úspěšné pokusy zavést socialismus vznikaly vojenské autoritářské režimy, jejichž představitelé se 
pasovali do role zachránců demokracie. Deklarování tohoto cíle23 a konstatování výjimečné situace 
považovali za dostatečné ospravedlnění autoritářské povahy režimu a odvozovali z těchto okolností 
svou legitimitu. Příklad vojenského autoritářského režimu najdeme v jižní Americe například v Peru 
(1968, Juan Velasco) nebo v Chile (1973-1989, Augusto Pinochet) a ve střední Americe třeba  
v Salvadoru24 nebo v Hondurasu (1963-70, López Arellano). 

5.2. Tradice úcty k armádě 
Vojenské junty nejsou aktivně zasahující do politiky jsou v Latinské Americe obecně častým jevem, 
výše jsme uvedli pouze několik namátkou zvolených případů. Silná role armády je pro tento 
panregion velmi charakteristickým fenoménem. Armáda získala prestiž a obecné uznání v bojích za 
nezávislost, během kterých vzešlo z řad armády mnoho významných postav – kromě Kryštofa 
Kolomba, objevitele Ameriky, najdeme na náměstích latinskoamerických měst často sochy Simóna 
Bolívara, vojáka a bojovníka za nezávislost. Úcta k ozbrojeným silám má tedy v Latinské Americe 
tradici a  pro přechody k demokracii z toho vyplývají důsledky. Armáda totiž je nezbytnou součástí 
státního aparátu a pokud stála po určitou dobu u moci a vládla nedemokratickou cestou, je posléze 
velmi složité odstavit ji zcela odstavit. 

Důležitá otázka, kterou si musíme klást v souvislosti se změnou režimu je, kolik moci si ozbrojené 
síly udrží bez ohledu právní/zákonnou strukturu státu. Například v Chile nebo Brazílii ponechává 
ústava ozbrojeným silám poměrně široké spektrum působnosti. Ve většině latinskoamerických 
zemích je sice armáda papírově podřízena státní kontrole, institucím, avšak v praxi má zpravidla 
větší moc, kterou může prosazovat buď prostřednictvím práva veta, hrozby jeho použití nebo přímé 
kontroly části území (to platí obzvláště pro území s trvalým výskytem násilí). Někde ozbrojené síly 
omezují dokonce rozsah působnosti demokratické vlády – zabraňují kritickému zhodnocení 
minulosti, vyhrožují použitím nebo možností použití práva veta, pokud se objeví obavy z možnosti 
porušení tiché dohody (paktu), na níž bývá založen momentální status quo. 

6.| Chile 

6.1. Krátký historický exkurz: od koloniální nadvlády k demokracii 
Ačkoli by bylo jistě zajímavé ponořit se hlouběji do chilské historie, naše rekapitulace se bude týkat 
pouze modernějšího období, totiž začneme až aktem vyhlášením nezávislosti. 

Nezávislost byla vyhlášena 12. 2. 181825. Do té doby bylo Chile součástí místokrálovství Peru, tj.  
bylo přímo podřízeno španělskému králi. Rozsáhlé území bylo spravováno úzkou skupinou kreolů, 
kteří vlastnili rozsáhlé pozemky. Prvním prezidentem nově vzniklého státu se stal bojovník za 
nezávislost Bernardo O'Higgins. Země od počátku lavírovala mezi anarchií a diktaturou, panoval zde 
obrovský neklid. Správní instituce se po porážce Španělů ocitly v troskách a ani na lokální úrovni 
nedokázaly vládní elity naleznout shodu a kompromis. V roce 1830  se k moci dostávají 
konzervativní síly – ověnčené vojenskými vítězstvími – v čele s generálem Joaquínem Prietem. Ten 
se stává rok nato prezidentem a do čela vládního kabinetu se dostává Diego Portales. Úspěchem 
této vlády je ústava přijatá v roce 1833 a několik dílčích reforem. Přesto se i nadále množí pokusy o 
státní převrat a jednomu z nich padá za oběť předseda vlády D. Portales. Jeho zavraždění bylo 

                                                 
23 Zachránit a znovu nastolit řád a demokracii. 
24 Zde se vystřídalo obrovské množství nedemokratických vlád v čele s vojenskými juntami, od 30. let se zde 
nepodařilo ustavit stabilní demokratickou vládu a v roce 1979 vypukla dokonce 12 let trvající občanská válka, 
v níž na jedné straně bojovala pravicová armáda a na straně druhé oddíly levicově orientovaného hnutí FMLN 
(Farabundo Martí para la Liberación Nacional) 
25 Poprvé byla nezávislost deklarována již v roce 1810, avšak vysoká vnitřní nestabilita vedla k obnovení 
španělského koloniálního řádu. 
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zřejmě osnováno ze zahraničí generálem Andrésem Santa Cruzem, vůdcem peruánsko-bolivijské 
konfederace, který se takto chtěl zbavit rivala v oblasti obchodu v Tichomoří. Zavraždění Portalese 
mělo ve výsledku pozitivní dopad na domácí politickou scénu – vedlo ke sjednocení silně 
polarizovaných politických kruhů. Obrovský krok k ustavení demokracie v Chile udělal generál 
Manuel Bulnes, který, ačkoli měl širokou podporu veřejnosti, odmítl autokratickou formu vlády. 
Naopak dbal na profilaci institucí nezbytných pro fungování zastupitelské demokracie. Rozšířil práva 
zákonodárné moci, což vedlo k větší odpovědnosti prezidenta vůči kongresu, tj. k posílení 
kontrolních mechanismů demokracie. Dále Bulnes striktně oddělil armádu od vládních institucí – moc 
armády se tak omezovala čistě na vojenské záležitosti. Dbal na to, aby vláda byla výhradně 
občanská. Jeho nástupcem se měl stát Manuel Montt, kandidát pocházející ze střední vrstvy. 
Armáda vyjádřila s jeho kandidaturou nesouhlas a pokusila se o vzpouru. Sám Bulnes tak stanul 
v čele Národní gardy a vzpouru potlačil. Tato jednotlivá rozhodnutí velmi zásadně přispěla k usazení 
demokratických principů v Chile.  

Vedle posilování institucionálního rámce se vládě dařilo v ekonomické oblasti díky rozkvětu 
zahraničního obchodu s minerály a  pšenicí a důlního průmyslu. Kromě ledku začíná hrát Chile 
důležitou roli jako měděná velmoc díky zásobám, které jsou postupně objevovány. Výnosy 
z obchodu byly použity na rozvoj infrastruktury a školství. 

Během 40. a 50. let došlo k oficiálnímu zformování politických stran. První takto založenou stranou 
byla Konzervativní strana26, která bránila zájmy venkova a hodnoty katolické církve. Vedle ní se pod 
vlivem francouzské revoluce z roku 1848 zformovala Radikální strana27 zastávající zájmy rostoucích 
středních tříd. Vyznačovala se silně antiklerikálními postoji a usilovala sekularizaci společnosti 
a decentralizaci státní moci. Představitelé Konzervativní strany brzy pochopili, že za stávající 
situace vede cesta k udržení moci jen skrze demokratické volby, a proto sami usilovali 
o demokratizační změny, jejichž prosazování bychom čekali spíše ze strany liberálů. Zasazovali se 
o rozšíření volebního práva, čímž si chtěli zajistit širší voličskou základnu28.  

Během prezidentského období José Manuela Balmacedy (1886 – 1891) došlo k prvnímu vážnějšímu 
ohrožení fungování demokracie. Prezident nechtěl přistoupit na emancipační kroky Kongresu, který 
se rozhodl omezit funkční období prezidenta, omezit jeho právo veta a dále chtěl zavést praxi, aby 
ministři byli uváděni do úřadu pouze se schválením Kongresu. Kromě podřízení exekutivy usiloval 
Kongres o zavedení větší autonomie místní správy. Na tato opatření a požadavky reagoval prezident 
ostrým odmítnutím. Rozpočet schválil vydáním dekretu a svou vládu se rozhodl vykonávat bez 
podpory Kongresu. Tento přístup vyvolal ozbrojený konflikt, ze kterého vyšel vítězně Kongres. Země 
se ocitla v chaosu, a vlády se proto na tři měsíce ujala vojenská junta. Poprvé od roku 1830 měla 
země protiústavní vládu, přesto však tato skutečnost nevedla ke vzniku autoritářského režimu. 
Vláda zůstala i nadále vládou občanskou a stejně tak i Kongres zasedal bez vážnějšího přerušení. 

Následovaly čtyři desetiletí fungující parlamentní demokracie a relativního klidu. Během tohoto 
období se posunula váha rozhodování od exekutivy více směrem k zákonodárnému sboru a z centra 
na regionální úroveň. S rozšířením politické participace a pod vlivem dění v okolním světě vznikají 
další politické strany, zatím mimoparlamentní. Významným mezníkem je například založení Chilské 
Komunistické strany v roce 1921. Radikálové totiž nedokázali odpovídat na požadavky stále 
početnější skupiny dělnictva. Komunisté se záhy dostali do obou komor parlamentu a vznikla tak 
nová „třecí plocha“; kromě již tradičního rozštěpení v otázce náboženské, vzniká navíc spor mezi 
zaměstnanci (dělníky) a zaměstnavateli (podnikateli). Tato sporná témata rozdělovala utvářela 
dobovou politickou scénu v Chile. 

První světová válka měla negativní dopad na chilské hospodářství. Zejména vynález syntetických 
nitrátů položil chilský nitrátový průmysl. Situace se vyhrotila i v parlamentu – pravice ostře 

                                                 
26 V roce 1857 došlo k rozpadu volného konzervativního uskupení a došlo k založení dvou moderních politických 
stran: Konzervativní strany a Národní strany. 
27 Radikální strana, tvořená novými podnikateli a středními vrstvami, se odštěpila od liberálního uskupení. 
28 Konzervativci měli silnou podporu na venkově, kde byly zakořeněné tradiční hodnoty. 
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kritizovala středolevou koalici pro neschopnost řešit problémy vyplývající z mezinárodní situace. 
Vláda navíc čelila řadě stávek vyvolaných zesílením odborového a socialistického hnutí. Celá 
roztržka vyústila vojenským převratem a úřadující prezident Alessandri byl nucen odejít nakrátko do 
exilu. Ne všichni armádní představitelé se na převzetí moci vojenskou juntou dívali souhlasně. Moc 
byla nakonec vrácena zpět do rukou občanské vlády a v roce 1925 byla přijata nová ústava, která 
posílila pozici prezidenta.  

Následovalo období nepokojů – roli zde hrála i světová hospodářská krize – během kterého byla 
dokonce na 90 dní ustavena „Socialistická republika“. Nejistou situaci uklidnily až volby v roce 1938, 
z nichž vzešla středolevá koalice. Její sociální politika sice sklízela kritiku od pravicové opozice, ale 
země se na čas ocitla v klidovém stadiu. Větší pohyb na politické scéně přinesla další ekonomická 
recese a úspěchy komunistů v komunálních volbách. V roce 1964 vyhráli volby, mimo jiné také díky 
podpoře pravice, křesťanští demokraté29 v čele s Eduardem Freiem. Neschopností prosadit tolik 
potřebné reformy a samolibým stylem vládnutí se křesťanští demokraté izolovali od pravice – ta 
v dalších volbách odmítla podpořit křesťanskodemokratického kandidáta a nominovala vlastního. 
Tímto rozkolem otevřely obě politické strany cestu k vítězství sociálnědemokratickému Salvadorovi 
Allendemu. 

6.2. Pilíře demokracie 
Cílem této velmi zjednodušené rekapitulace krátkého úseku chilské historie je ukázat, jak hluboká 
a dlouhá je v této zemi tradice demokracie. Za více než 150 let, kterýchžto události jsme si výše 
stručně popsali, v Chile propukly mnohokrát nepokoje, ocitlo se ve válečném stavu kvůli 
teritoriálním otázkám, demokracie zde prošla mnoha zkouškami, ba i krizemi, avšak vážněji byla 
ohrožena jen dvakrát. V obou případech se vlády ujala protiústavně vojenská junta, ale ani jednou 
nabyté moci nezneužila k nastolení autoritářského režimu. Všeobecná úcta k demokratickým 
institucím byla natolik zakořeněná, že političtí aktéři řešili konflikty v rámci demokratických 
procedur. Tato skutečnost je o to pozoruhodnější, že Chile na počátku 19. století nesplňovalo řadu 
kritérií, aby se zde demokracie uchytila a vyvinula ve stabilní politický systém. V teoretické části 
jsme zmiňovali přístupy, podle kterých přítomnost či absence některých strukturních podmínek činí 
úspěch demokracie v té či oné zemi velmi pravděpodobný, nebo naopak vyloučený. Chilský politický 
vývoj se vymyká všem těmto racionálním předpokladům – historické, politické, kulturní ani 
ekonomické faktory zde nenahrávaly ustavení demokratického systému. 

6.2.1. Teoretické předpoklady versus realita 

HISTORICKÉ PŘEDPOKLADY DEMOKRACIE V CHILE 

Pokud se zaměříme na historii země a z ní plynoucí předpoklady pro optimální vývoj demokracie, 
nenacházíme zde žádný demokratický odkaz předchozího období. Španělská koloniální správa 
nevyvinula, na rozdíl od té britské, rovnoměrně ve všech částech svého koloniálního území systém 
správních institucí, který by jednotlivým oblastem dával jistou míru autonomie. Chile po získání 
nezávislosti nemělo na co navázat. Historická kontinuita tak byla zcela zpřetrhána, k čemuž přispěla 
i násilná forma přechodu z koloniálního období do éry nezávislosti. Chilské demokratické instituce 
jsou tedy výhradně výdobytkem a úspěchem nové éry a k jejich upevnění vedlo pouze jejich 
dlouholeté užívání v praxi. Jedinou berličkou evoluce demokratických institucí v zemi byl zahraniční 
vzor: Tudorovská Anglie a Severoamerické kolonie. 

KULTURNÍ PŘEDPOKLADY 

Ani kulturní tradice nenahrává demokratickému vývoji. Přítomnost rovnostářských hodnot – jako 
v případě protestantské Evropy nebo Spojených států, které byly zasažené Osvícenstvím a Reformací 
– usnadňuje, dle některých teoretiků demokracie, demokratický vývoj. Latinská Amerika naproti 

                                                 
29 Křesťanská demokracie (KD) vystřídala v politickém středu radikály, kteří ztratili masovou podporu 
veřejnosti. 
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tomu přejala konzervativní hodnoty aristokratismu a feudalismu spojené s katolicismem. To se 
odráželo zejména na rozdělení půdy v zemi – v Chile vlastnil půdu úzký okruh aristokratů. 
Antidemokratická sociální struktura a existence feudálních vztahů mezi hospodáři a rolníky30 úspěch 
demokracie spíše vylučovaly než umožňovaly. Demokracie v Chile se tak vyvinula, aniž by v chilské 
společnosti byly zakořeněny jakékoli demokratické hodnoty. Ty se vyvinuly až díky fungování 
demokratických procedur. V Chile tedy demokratické hodnoty nikoli předcházely ustavení 
demokracie, ale vznikají až jako důsledek praxí prověřeného systému, tj. demokratická politická 
forma napomohla zkultivovat zdejší politické prostředí. 

EKONOMICKÉ A TŘÍDNÍ31 PŘEDPOKLADY 

Další faktor, který je často dáván do souvislosti s demokracií, je vysoká úroveň hospodářského 
rozvoje. Chile bylo v 19. století zemí venkovského charakteru, nezasaženou průmyslovou revolucí, 
s nízkou úrovní gramotnosti a navíc, měřeno kritériem bohatství připadajícího na jednoho obyvatele, 
zemí poměrně chudou. Modernizace zde ještě nedorazila v plné míře. Přesto i tak splňovalo Chile 
zásadní kritéria demokracie. I zde se případ chilské demokracie tedy vymyká teoretickým 
předpokladům. Stejně je tomu i s předpokladem existence střední městské a venkovské třídy, která 
zasáhne do suverenity úzké elity vlastníků půdy a zlomí monopol jejich politické moci. V Chile 
v době, kdy se zde prosadila demokracie, nebyla městská buržoazie nikterak silná, aby mohla 
ovlivňovat politické dění.  

6.2.2. Faktory umožňující konsolidaci demokracie v Chile 

Pro konsolidaci demokracie v Chile byly rozhodující následující faktory: „národní identita“, státní 
autonomie, výkonnost vlády, občanská kontrola nad ozbrojenými silami a podpora demokratických 
pravidel konzervativci (Valenzuela in: Linz 1989).  

Národní vědomí získali Chilané během bojů za nezávislost a obzvláště pak díky zásadním vítězstvím, 
jak ve válce s kolonizátory, tak bojích o hranice území se sousedními státy32. Tyto události zvýšily 
pocit národní jednoty. V otázce procesu institucionalizace, tj. rozvoje autonomní státní správy, 
hrála rozhodující úlohu, více než kterýkoli předpoklad, osoba generála Bulnese. Skutečnost, že se 
nezachoval jako despotický caudillo, ale vynaložil velké osobní úsilí na ustavení demokratických 
institucí, položila bezesporu pevný základ demokracie v Chile. Třetí faktor, výkonnost vlády, velmi 
zásadně ovlivňuje charakter situace v zemi. Pokud je vláda s to přijímat opatření vedoucí 
k ekonomickému rozkvětu, posiluje tím demokratické hodnoty v jednotlivých občanech. V důsledku 
toho je velmi pravděpodobné, že případná období krize nepovedou ke zhroucení demokracie, ale že 
systém krizi, s ohledem na již vybudovanou legitimitu a všeobecnou důvěru, překoná. Tradice 
občanské kontroly nad armádou založená již M. Bulnesem měla obrovský význam pro zachování 
demokracie. Armáda získala charakter profesionální instituce zasahující pouze ve vojenských 
záležitostech. Vážnější pokusy zasáhnout do politické situace v zemi byly pouze dva a v obou 
případech armáda vrátila moc občanské vládě. Poslední zmíněný prvek mající vliv na konsolidaci 
chilské demokracie – podpora demokratických pravidel ze strany konzervativců – velmi urychlil 
demokratizaci země. Konzervativci byli nuceni podporovat rozšíření demokratickým metod 
a prostředků, jelikož to byl jediný způsob, jak bránit své zájmy. Podřízením armády státnímu 
aparátu nemohli usilovat o změny násilím, ale pouze zasazením se o rozšíření politické participace. 
Již bylo řečeno, že chilský venkov byl od pradávna baštou konzervativců. V případě expanze 
volebního práva zde mohli konzervativci počítat s velkým počtem voličů. 

Všechny jmenované faktory vedou k závěru, že nikoli strukturní předpoklady oblasti, ale konkrétní 
rozhodnutí a kroky politických aktérů vedly k ustavení a konsolidaci demokracie.  

                                                 
30 Za zmínku stojí, že tento feudální model přetrvával na venkově hluboko do 20. století. Agrární reforma byla 
provedena až v 60. letech. 
31 Výrazem „třídní“ zde máme na myslisociální stratifikaci společnosti. 
32 K posílení mezinárodní prestiže a národního vědomí vedlo vítězství v bitvě u Youngay (1836) s peruánsko-
bolivijskou konfederací. 
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6.3. Pád demokracie v Chile 
K pádu demokracie v Chile nedošlo ze dne na den. Byl výsledkem souhry okolností, které nahlodaly 
politický systém doposud charakteristický svou snahou dosahovat kompromisů. Základy eroze 
můžeme hledat hluboko v 60. letech.  

6.3.1. Kořeny zhroucení demokratického systému v Chile 

První nabourání základů spočívalo ve změně volebního zákona přijaté v roce 1958. Středolevá 
koalice ve snaze zlikvidovat korupční volební praktiky přijala opatření, které zakazovalo uzavírat 
předvolební dohody opozičních stran. Důsledkem tohoto zákona bylo vzájemné oddálení politických 
stran a menší schopnost vyjednávat mezi sebou. Tento posun omezil funkci a flexibilitu parlamentu, 
jelikož bylo obtížné najít zde shodu napříč politickým spektrem a vytvářet většinové koalice. 
Polarizace politické situace vedla ke snížení akceschopnosti celého systému, zatímco palčivé 
problémy nabývaly na intenzitě. 

Dalším krokem, který ovlivnil stabilitu chilské demokracie, bylo omezení pravomocí kongresu 
a posílení moci exekutivy. Kongres měl v důsledku tohoto opatření jen velmi úzký prostor pro své 
manévrování. Vinou reformy byl například zásadně omezen způsob přijímání legislativních dodatků 
a Kongres byl prakticky zbaven možnosti zasahovat do oblasti sociálního zabezpečení, mzdové 
politiky a penzí ve státním a soukromém sektoru.Tyto kroky ještě více podtrhly tendence 
k polarizaci politického spektra.  

Posílení prezidentského prvku bylo výsledkem permanentní krize, v níž se prezidentský systém po 
většinu 20. století nacházel. Vítězný kandidát na prezidenta zpravidla zastupoval pouze jednu 
třetinu voličů a jen velmi obtížně hledal podporu v Kongresu. Daleko častěji spíše čelil opozici 
parlamentních stran. Taková situace vedla k neschopnosti prosadit jakoukoli dílčí reformu, pokud se 
politický střed neuvolil sehrát roli prostředníka, či jazýčku na vahách výměnou za ústupky v jiné 
oblasti, či velvyslanecké pozice v zahraničí. Posílení role prezidenta mělo vyřešit frekvenci patových 
situací a učinit vládní kroky efektivnějšími. Namísto toho došlo pouze k upevnění bariéry mezi 
exekutivou a legislativou. Strany měly ze silného prezidenta strach a jejich zábrany podpořit tak 
silného šéfa exekutivy ještě vzrostly. Lze tedy konstatovat, že silný prezident vedl v Chile k oslabení 
prezidentského systému, k ještě větší politické polarizaci a podpořil trend vytváření vysoce 
rizikových koalic. To vše se v plné síle projevilo během Allendeho funkčního období. Můžeme 
spekulovat o tom, jak by se situace vyvíjela, pokud by byl zachován systém parlamentní 
demokracie. Zřejmě by nevyhnutelně došlo ke krizi a k pádu Allendeho vlády, ale je velmi 
pravděpodobné, že demokracie by zůstala zachována.  

6.3.2. Vývoj předcházející zhroucení demokracie: politická situace na přelomu 60. a 70. let 

Hlavní politické cíle a témata tohoto období představovala agrární reforma, znárodňování 
nerostného bohatství, růst ekonomiky a sociální politika. Plánované reformy souvisely se snahami 
nastartovat proces modernizace, v důsledku kterého by země přestala zaostávat za vyspělými, 
industrializovanými společnostmi. 

V souvislosti se zvýšením participace širších společenských vrstev v politice vznikl v Chile nový typ 
společenské strany – křesťanští demokraté. Ti v sobě spojovali tradici a moderní progresivitu, 
nabízeli novou alternativu řešení hospodářských problémů země, a tak ve volbách v roce 1964 
zaznamenali velký úspěch. Křesťanské demokracii se však během svého vládního období nepodařilo 
vypořádat s kupícími se problémy. Křesťanští demokraté nedokončili agrární reformu započatou 
předchozí vládou konzervativců, nepodařilo se jim uspokojit podnikatelské kruhy, ani široké lidové 
vrstvy a akumulací kapitálu nedocílili nastartování modernizačního procesu. Celkově došlo ke 
zpochybnění kumulačního kapitalismu jakožto cesty ven ze závislosti a zaostalosti země. Na sklonku 
60. let tak podpora KD v chilské společnosti významně klesala.  

Vlivem neschopnosti vlády plnit efektivně svou funkci a selhání politického středu, v jehož důsledku 
došlo k radikalizaci levice i pravice a roztříštěnosti politického spektra, vznikl prostor pro druhou, 
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doposud nevyzkoušenou politickou alternativu a v prezidentských volbách v roce 1970 dosáhl 
vítězství kandidát Lidové jednoty (UP, Unidad Popular) Salvador Allende. Ve volbách konaných 5. 
září 1970 vyhrál s 36,3 % hlasů. S těsným odstupem za ním se umístil kandidát pravice Alessandri 
s 34,98 % hlasů. KD ve volbách propadla. Její kandidát, Radomir Tomic, obdržel pouze 27,84 % 
hlasů33.  

SOCIALISTICKÁ VLÁDA S. ALLENDEHO 

Zvolení Salvadora Allendeho prezidentem lze považovat za nový mezník chilského modernizačního 
procesu. Jeho vláda, orientující se na spolupráci s Kubou a Sovětským svazem, záhy podnikla rázné 
kroky, mezi něž patřilo rychlé provedení agrární reformy doplněné o zemědělskou kolektivizaci, 
rozsáhlé znárodňování důlního (i ostatního) průmyslu34, bank a telekomunikací, regulace cen zboží, 
potravin, zafixování kurzu národní měny, zvýšení cel pro zahraniční průmyslové výrobky, zvýšení 
platů v zaměstnanecké sféře o 40 %, rozšíření sociální sítě nebo valorizace státních sociálních dávek. 
Allende zamýšlel těmito populistickými kroky získat podporu pro zamýšlený plebiscit, který měl 
rozhodnout o změně ústavy, tak aby vyhovovala jeho exekutivě. Za stávajících okolností totiž neměl 
potřebnou většinu k prosazení všech plánovaných reforem a musel o všech krocích smlouvat s KD35.  

Lidovou podporu měl však Allende pouze v počátečním období své vlády. Nepříznivé důsledky jeho 
reforem se totiž dostavily záhy – vinou poskytování dotací znárodněnému průmyslu došlo ke 
zvyšování rozpočtového deficitu, nekontrolovaně rostla inflace, a jelikož chilský průmyslový 
a zemědělský sektor nebyl schopen produkovat potřebný objem, došlo ke vzniku paralelní 
ekonomiky, tj. státem podporovaných levných potravin bylo v obchodech málo a lidé si tak byli 
nuceni opatřovat zboží na černém trhu. Již v roce 1971 se objevila první veřejná vystoupení proti 
Allendeho vládě. Posléze se k protestům přidali podnikatelé a obchodníci, kteří organizovali masové 
protesty, a ke konci roku 1972 bylo zřejmé, že socialistická vláda zcela ztratila důvěru střední třídy.  

Způsob Allendovy vlády vyvolával rozhořčení i v parlamentu – prezident odmítal brát v potaz jeho 
hlas. Pokud parlament například vyjádřil některému z jeho ministrů nedůvěru, Allende reagoval 
pouze přesunem dotyčného do čela jiného rezortu. Ve stejném – antidemokratickém – duchu vetoval 
zákony vzešlé z parlamentní půdy. Tímto jednáním naprosto znevážil kontrolní funkci parlamentu. 
V květnu 1973 se nechal slyšet Ústavní soud, který Allendův kabinet nařkl z porušování ústavy. 
Následovala parlamentní deklarace, podle které socialistická „vláda neporušila ústavu či zákony 
několikrát, nýbrž učinila z jejich systematického porušování svůj politický program,“ (citováno in: 
Chaloupka 1999: s. 440).  

VOJENSKÝ PUČ  

Režim, v jehož čele stál S. Allende, se ocitl ve velmi těžké situaci. Čelil vnějším tlakům ze strany 
nespokojeného obyvatelstva, silným vnitřním tlakům plynoucím z rozštěpení levice, vážným 
hospodářským problémům, a v důsledku toho také krizi legitimity. Chile se po tisíci dnech Allendeho 
vlády ocitlo v důsledku programu socializace v hluboké hospodářské, sociální a politické krizi 
a v krizi právního státu. Proti celkovému chaosu v zemi se rozhodla zakročit armáda, a 11. září 1973 
tak došlo ke svržení Allendeho vlády vojenskou juntou generála Augustina Pinocheta Ugarteho. 

6.3.3. Chile za vlády Augusta Pinocheta  

CHARAKTERISTIKA REŽIMU 

Očekávané obnovení ústavního pořádku v zemi vypsáním voleb se nekonalo. Namísto toho junta 
pokračovala v destrukci demokratických principů v zemi. Pozastavila činnost politických stran, 

                                                 
33 V porovnání s rokem 1964, kdy Frei získal 55,7 % hlasů byl tento volební výsledek obrovkou prohrou KD. 
34 Produkce v jednotlivých průmyslových odvětvích v důsledku znárodnění prudce poklesla, jelikož v zemi 
chyběli kvalifikovaní odborníci. 
35 Allende musel přistoupit na řadu podmínek a musel navíc podepsat tzv. Statut demokratických záruk, v němž 
se jeho strana zavazovala ke striktnímu dodržování ústavy (Chalupa 1999). 
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zrušila ústavu z roku 1925, dekretem ze dne 13. září 1973 rozpustila parlament a převzala všechnu 
moc – legislativní i výkonnou – do svých rukou. Zemi řídila prostřednictvím tzv. Actas Institucionales, 
tzn. vládních dekretů. Do čela samosprávných celků, univerzit a dalších významných institucí byli 
juntou dosazeni lidé z řad armády. Pinochet získal funkci prezidenta republiky, vrchního velitele 
pozemního vojska a stal se Jefe Supremo de la Nación, nejvyšší hlavou národa.  

Jako hlava státu si A. Pinochet vybudoval obrovskou osobní moc a to do té míry, že všechna 
rozhodnutí čtyřčlenné junty byla podřízena jeho vůli. Svědectvím o jeho obrovském vlivu je 
i způsob, jakým se vypořádal s opozicí generála Leigha. Leigh nesouhlasil s rostoucími výsadami 
Pinocheta a v několika případech se pokusil o zablokování Pinochetových návrhů36. Prezident vyřešil 
konflikt odvoláním Leigha z úřadu37. Tímto krokem byl završen přesun veškeré moci na osobu 
A. Pinocheta.  

 V prvních dnech po převratu zmizely stovky představitelů levice a odborových organizací, další 
tisíce byly nuceny emigrovat38. Byly zahájeny reformy, diktované z chicagské laboratoře 
neoliberalismu, které měly stabilizovat katastrofální hospodářskou situaci. Vláda vzala zpět většinu 
kroků té předešlé – snížila veřejné výdaje, znárodněné podniky byly vráceny do soukromých rukou, 
byla provedena agrární kontrareforma apod. Takto drastická opatření vedla v první fázi k recesi ve 
všech průmyslových odvětvích. Podařilo se však zabránit ekonomickému kolapsu, ke kterému země 
v době vojenského puče směřovala a v letech 1976 – 1980 se konečně dostavil ekonomický růst. 

Této skutečnosti chtěla nejvyšší hlava národa využít k získání legitimity pro svůj režim. Již v 70. 
letech započaly práce na nové ústavě, která byla pokusem ukotvit vojenský režim v jistém právním 
rámci. Ústava přijatá v roce 1980 vycházela v mnoha aspektech z té předchozí. Posilovala pravomoci 
prezidenta a potvrzovala tak model centralizované, do jedné osoby koncentrované moci. Oslabovala 
legislativní moc a dávala prezidentovi právo jmenovat do Senátu vlastní, jím vybrané, zástupce. 
Pinochet mohl na základě této ústavy vládnout dalších osm let. Vojenská junta měla posléze v roce 
1988 navrhnout jméno kandidáta na prezidenta, jenž měl být schválen v lidovém referendu. 
V případě, že by tento kandidát v referendu neobstál, předpokládala ústava konání prezidentských 
voleb v roce 1989.  Vítěz voleb mohl kandidovat pouze jednou. V této souvislosti byl v textu ústavy 
uveden jmenovitě uveden generál Pinochet, jelikož měl v tomto ohledu tvořit mezi prezidentskými 
kandidáty  výjimku, a měl tudíž nárok ucházet se o prezidentský úřad opakovaně.  Výkonná moc 
měla být vedle prezidenta tvořena Vládním výborem (Junta de Gobierno), Radou národní 
bezpečnosti39 a Radou státu (Consejo del Estado).  

V polovině 80. let čelil režim první vážné ekonomické krizi. S blížícím se plebiscitem navíc v zemi 
ožívala opozice. Ta byla sice zatím nejednotná, přesto byly patrné tendence k vytvoření širší aliance 
schopné ujmout se role vyjednavače s vládními elitami. Na uvolnění atmosféry v zemi se podílela 
velkým dílem katolická církev, která rázně vystupovala proti páchaným represím. Režim byl tedy 
nucen postupně zmírňovat politická omezení a nakonec dospěl k ústavou předjímanému vypsání 
lidového referenda, které mělo rozhodnout o jeho trvání. Opozici se podařilo, ačkoli neměla stejné 
podmínky jako stávající vláda, zmobilizovat veřejnost rozsáhlou kampaní. Tuto kampaň, která se 
dočkala podpory ze zahraničí, lze vnímat jako spouštěcí mechanismus demokratizačního procesu – 
entuziasmus a optimismus opozice nezadržitelně rostl. Alternativa „NO“ byla prezentována jako 
symbol štěstí a kroku do budoucna, zatímco „SÍ“ okazovalo k neveselé, represemi protkané, 
minulosti.  

                                                 
36 Čtyřčlenná junta se musela unášet jednomyslně. Leigh se snažil zabránit Pinochetovým snahám prosadit nový 
princip rozhodování, podle kterého by mu stačila většina. 
37 Generál Leigh stál v čele letectva. 
38 V této souvislosti hrála klíčovou roli tajná policie DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), která 
představovala významný prostředek kontroly a byla k osobě generála Pinocheta loajální.  
39 RNB (Consejo de Seguridad Nacional) byla složená z vojenských důstojníků a měla moc odstranit jakékoli 
sdružení, které by ohrožovalo národní bezpečnost.   
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LIDOVÉ REFERENDUM 

Referendum zaznamenalo rekordně vysokou účast40. Z vítězství se radovala opozice, „ne“ 
autoritářskému režimu vyjádřilo 55,99 % občanů, zatímco pro jeho pokračování hlasovalo 44,01 %41. 
Ponechejme stranou spekulace, zda oficiální výsledky prošly „kosmetickou úpravou“ ze strany 
představitelů autoritářského režimu, či nikoli. Výsledek napovídá, že ve společnosti byla poměrně 
silná touha po návratu k demokracii, zároveň zde však zůstávalo dost příznivců generála Pinocheta. 
Skutečnost, že získal 44 % hlasů mohla být do jisté míry ovlivněna strachem z případných represí, 
kdyby se vojenská junta rozhodla u vlády navzdory výsledkům referenda setrvat. Toto číslo mohlo na 
druhé straně vyjadřovat obavy středních a vyšších vrstev z případného návratu k poměrům ze 
začátku 70. let.  

Vzhledem k přetrvávající síle vojenského režimu a pojistkám zabudovaných v ústavě měla vítězná 
opozice z vládních elit respekt a neodvážila se k rychlému kroku převzetí moci a přetrhání pout 
s minulostí. V souladu s ústavou tak začala příprava svobodných prezidentských voleb, které byly 
naplánovány na příští rok. 

REŽIM A. PINOCHETA V RÁMCI ŠIRŠÍ PERSPEKTIVY 

Zhroucení demokracie se 150letou tradicí a následný vznik autoritářského režimu byly důsledkem 
selhání politických aktérů a v druhé řadě pak řady okolností, kterým jsme se věnovali výše. Události 
však lze chápat také v širším měřítku. 

Státy Latinské Ameriky v 60. a 70. letech zaostávaly za vyspělými společnostmi, které prošly 
procesem modernizace. Na půdě Latinské Ameriky byla otázka modernizace, tj. optimální 
racionalizace tradičních politických, ekonomických a společenských institucí, předmětem diskuzí. 
Na jedné straně stály názory, že zaostalost je důsledkem závislosti latinskoamerických zemí na 
vyspělých společnostech, která vyplývá z rozdělení světa na chudou a bohatou část, a dále pak 
přetrvávajících semifeudálních vztahů v latinskoamerickém zemědělství. Zastánci krajního řešení 
neuspokojivé situace navrhovali cestu socialistické revoluce, zatímco umírněnější hlasy podporovaly 
antiimperialistický typ kapitalismu. Proti těmto marxisticky laděným receptům stála nevyzkoušená 
cesta neoliberalismu.  

Chilská společnost prošla vývojem, během kterého zažila neúspěch státního kapitalismu, nastoupení 
cesty marxistického experimentu a posléze, když socialistické reformy dovedly zemi do hluboké 
krize, nastolení vojenské diktatury. Všechny tyto cesty byly snahou najít cestu ze situace zaostalosti 
směrem k modernizaci. Pinochetův režim lze tedy v tomto kontextu vnímat jako svébytný způsob – 
experiment – jak zajistit co největší a nejrychlejší růst úrovně společnosti v různých oblastech. 

6.4. Tranzice 
Pokud bychom měli vymezit hraniční body chilského přechodu k demokracii, stál by na jeho počátku 
rok 1988, kdy byl v lidovém referendu odmítnut stávající diktátorský režim. Koncový mezník 
přechodu, tedy bod, v němž by politický systém v Chile splňoval podmínky konsolidované 
demokracie, zatím ponecháme s otazníkem. Bude totiž záležet, jak odpovíme, na základě studia 
posledního vývoje událostí v Chile, na otázku, zda byla v Chile završena konsolidační fáze.  

6.4.1. Překážky přechodu k demokracii 

Nyní se zamyslíme nad výchozí situací tranzice, konkrétně nad otázkou, jaké možnosti dávala tato 
situace prosazení demokracie v Chile.  

Ústava z roku 1980, o které jsme zde již mluvili, dávala armádním špičkám obrovskou moc 
a umožňovala jim ovlivňovat politickou situaci v zemi ještě po další desetiletí. Ačkoli tedy 
v referendu Pinochet prohrál a po prezidentských volbách došlo v březnu roku 1990 k oficiálnímu 

                                                 
40 Zúčastnilo se 92% populace s volebním právem (Valenzuela in“ Linz 1989). 
41 Zdroj: Wikipedia (http://es.wikipedia.org). 
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předání moci, měl tou samou ústavou, na jejíž bázi byl „svržen“, zaručen dostatečný vliv na dění 
v zemi. Zde tedy vyvstává zjevná překážka bránící úplnému přechodu k demokracii: nový prezident 
musel vládnout na základě této ryze nedemokratické ústavy a pravomoci jeho vlády tak byly 
zásadně omezeny. Vytváření vlastní politiky je přitom jednou ze základních podmínek konsolidované 
demokracie. Patricio Aylwin přesto v roce 1994 prohlásil cestu tranzice za ukončenou. 

Další překážkou bylo nedemokratické nastavení volebního zákona. Bývalé vládní elity si totiž 
zajistily právo jmenovat devět ze čtyřiceti sedmi členů Senátu. Toto privilegium si odcházející 
garnitura schválila ústavním zákonem těsně před odevzdáním moci42. Stejně tak si Pinochet uzákonil 
neodvolatelnost své osoby z funkce velitele ozbrojených sil43. Všichni členové bývalé junty byli 
i nadále členy Rady národní bezpečnosti. Na bázi stejného ústavního zákona získala armáda širokou 
autonomii – její důstojníci nemohli být odvoláváni prezidentem, čímž byl Aylwin zbaven nástroje 
k pročištění armády od osob, které se v minulém režimu dopustily hrubého porušení lidských práv. 
Tímto se oddálil proces očisty armády potřebný k tomu, aby začala být znovu vnímána jako 
neutrální nepolitická složka státního aparátu. Tato situace přetrvala bez závažnějších změn hluboko 
do 90. let. 

Problém představovalo také fungování Ústavního soudu, které bylo uzpůsobeno Pinochetovu režimu. 
Ústavní soud nebyl rozhodně nezávislou institucí, o čemž svědčila skutečnost, že všech sedm členů 
bylo do funkce jmenováno generálem a nebylo možné je odvolat dokud nedosáhnou věku 75 let44. 

Z této perspektivy začíná být zjevné, že klidné a nenásilné předání moci, které na začátku 
vzbuzovalo naděje na poklidné obnovení demokratické tradice, ve skutečnosti skrývalo řadu velmi 
zásadních překážek. Tyto překážky si vytvořil bývalý režim jako pojistku svého vlivu do budoucna, 
a zakonzervoval tak v mnoha oblastech status quo. Proces tranzice se tímto zkomplikoval a protáhl 
na dlouhých 15 let. 

Chilský případ odpovídá v teoretické oblasti následujícímu zařazení. Přechod byl iniciován shora – 
vládními elitami – a osciluje mezi typem přechodu paktem a vnucením. Ačkoli vládní elity musely 
vyjednávat o předání moci s opozicí, zázemí jejich moci bylo natolik velké, že do značné míry mohly 
směr, tempo i charakter přechodu určovat samy45.Vládní elity autoritářského režimu lze definovat 
jako „hierarchizovanou armádu“ s pevnými vazbami na „civilní spojence“. Organizovaná armáda, 
jakožto pevná součást státního aparátu, může vytvářet těžko překonatelná omezení, která značně 
znesnadňují možnost konsolidace demokracie. Nová vláda navíc musí vytvářet svou politiku na 
základě nedemokratické ústavy předchozího režimu. Zařazení Chile do teoretických kategorií 
napovídá, že dosažení cíle bude vyžadovat vskutku chytré a obratné jednání politických aktérů. 

6.4.2. Vládní priority: odstranit vliv předchozího režimu 

Nová vláda byla postavena před složitý úkol. Pokud chtěla usilovat o skutečné obnovení 
demokratických institucí, byla nucena postavit se proti odkazu starého režimu a zasadit se o zrušení 
všech nedemokratických omezení vyplývajících z ústavy: „... dokud není odstraněn nebo významně 
oslaben systém vzájemně propojených nedemokratických privilegií, nemůže být přechod 
k demokracii dokončen, a tudíž chilská demokracie nebude konsolidována“ (Linz 1996: 210). 

Úsilí nové vlády tedy mělo být zaměřeno na zrušení praxe jmenovaných senátorů, zajištění 
prezidentského práva odvolávat armádní důstojníky z funkce, změnu statutu neodvolatelnosti 
Augusta Pinocheta (i ostatních členů bývalé junty) z funkce velitele ozbrojených sil a, v neposlední 
řadě, na reorganizaci personálního složení a cílů Ústavního soudu. Dále se měla tlačit na posílení 
parlamentního prvku a zajistit konání voleb na komunální úrovni. 

                                                 
42 Zákon byl podepsán 12 dní před jmenování Aylwina do prezidentského úřadu. 
43 Stejnou výsadu měli i ostatní členové junty v pozicích velitelů námořnictva, letectva a policie. 
44 Jasný záměr Pinocheta udržet si kontrolu nad soudní mocí prozrazoval akt vyplacení odstupného starším 
členům soudcovkého sboru za účelem jmenování mladších loajálních soudců, ke kterému Pinochet přistoupil ve 
chvíli, kdy již bylo rozhodnuto o předání moci opozici. 
45 Opozice zkrátka zdělila pravidla předchozího režimu a neměla možnost o nich jednat. 
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Velmi důležité bylo, aby vláda přistoupila k vypořádání se s minulostí – konkrétně v oblasti 
porušování lidských práv. Vzhledem k Pinochetovu vlivu ve všech důležitých oblastech systému, byl 
tento velice obtížný. 

6.4.3. Fáze (z hlediska vojensko-civilních vztahů) 

KONFRONTAČNÍ FÁZE 

První fáze přechodu, konfrontační, se datuje mezi roky 1990 – 1994, což odpovídá období, během 
něhož vládl první post-Pinochetovský kabinet. V čele exekutivy stanul Patricio Aylwin, který si za cíl 
vytkl upevnit demokratické směřování Chile. Krok, kterým se vláda rozhodla potvrdit tento cíl, byla 
ústavní změna délky vládního mandátu z osmi na čtyři roky. Aylwinova vláda usilovala o to, aby byla 
ústava zbavena těch nejvýraznějších nedemokratických formulí a omezení. Šlo však o dlouhou, 
vysilující bitvu, která ani na konci Aylwinova volebního období nebyla zdaleka u konce. Název fáze 
vyplývá z charakteru vztahu mezi Pinochetem a vládou. První konflikt mezi prezidentem 
a generálem vznikl kvůli odmítnutí Aylwina podepsat povýšení několika důstojníků se 
zločineckou minulostí. Pinochet se proto obrátil na Ústavní soud, který však dal za pravdu 
prezidentovi. Další důvod vyostření vztahů mezi představiteli bývalého a současného režimu vznikl 
kvůli zřízení Komise pro pravdu a usmíření (Comisión de verdad y reconciliación), která měla 
zkoumat případy nejhrubějšího porušení lidských práv. Výsledky vyšetřování byly následně veřejně 
publikovány a následovala omluva prezidenta za činy minulého režimu. V neposlední řadě se Aylwin 
rozhodl postupovat obezřetně při udělování amnestií. Ústava amnestie důstojníku nařizovala, Aylwin 
si však vymohl čas na důkladné prošetření jednotlivých případů. 

Lze říci, že během prvních čtyř let byly vytvořeny mantinely pro moc armády a větší prostor pro 
civilní vládu, tj. civilní složky a demokratické mechanismy byly posíleny. Vláda navíc získala body 
dobrou ekonomickou kondicí země. 

FÁZE UKLIDŇOVÁNÍ A SMIŘOVÁNÍ 

Začíná zvolením Eduarda Freie Ruiz-Tagleho prezidentem v roce 1994. Na rozdíl od svého 
předchůdce se rozhodl ve vztahu k armádě sledovat nekonfliktní kurs. Odsunul do pozadí ústavní 
reformy a téma vyrovnání se s minulostí. Jedinou epizodou, která „pocuchala“ jinak bezproblémové 
vztahy mezi armádou a vládou, bylo zatčení a uvěznění exprezidenta tajné policie, který byl v roce 
1995odsouzen za vraždu Orlanda Leteliera46, spáchanou před 20 lety.  

Rozpaky dále vyvolalo Pinochetovo rozhodnutí zaujmout v březnu 1998, tedy po skončení jeho 
funkce vrchního velitele ozbrojených sil, místo v Senátu, k čemuž ho opravňovala ústava. Tento krok 
vyvolal obecnou nevoli a několik poslanců dokonce podalo ústavní stížnost. Freiova politika 
usmiřování však nedovolila, aby tato stížnost uspěla. 

KATARZE 

Do chilského vývoje musel vstoupit zásah zvenčí, aby mohla začít poslední fáze, katarze. Onou 
vnější událostí bylo zatčení A. Pinocheta v Londýně. Tento krok odstartoval novou vlnu žalob proti 
představitelům bývalého režimu, čímž bylo znovu otevřeno téma zodpovědnosti za spáchané 
zločiny. V první fázi došlo vlivem otevření tohoto tématu k prudkému ochlazení civilně-vojenských 
vztahů – armáda zaujala obrannou pozici – a ke zmírnění napětí napomohlo až postoj vlády 
odmítající zasahování zahraničních subjektů do vnitřních záležitostí Chile. Ve druhé fázi se však 
pravicoví politici historicky poprvé rozhodli čelit minulosti a přestali ignorovat otázky „zmizelých 
osob“ (desaparecidos). Tento zásadní posun na pravici ilustrovala předvolební kampaň pravicového 
kandidáta Joaquína Lavína, který se distancoval od praktik vojenského autoritářského režimu a jeho 
představitelů, a stal se tak vážným soupeřem kandidátů středu, jelikož oslovoval jejich voliče. 
Armáda, která nyní ztratila oporu soudní moci a politické pravice, se ocitla v izolaci. Její nový šéf, 
generál Ricardo Izurieta, se rozhodl hledat z této situace cestu ven. Sám patřil k mladší generaci, 

                                                 
46 O. L. Byl jedním z ministrů Allendovy vlády. 
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která nechtěla být s vojenským pučem z roku 1973 spojována, a usiloval o modernizaci armády 
a opětovné získání neutrality. Aféra Pinochet tak byla vhodnou příležitostí k očištění armády od její 
minulosti. Izurieta se rozhodl maximálně spolupracovat s vládou ve věcech vyšetřování zločinů 
vojenských důstojníků. Armáda se například zavázala zjišťovat a dodávat informace o osobách, 
které během minulého režimu zmizely beze stopy. 

DEMOKRACIE: NORMÁLNÍ STAV 

Během volebního období prezidenta Ricarda Lagose (2000 – 2006) byla dokončena „očista“  Chile. 
Soudy usilovně pracovaly na případech zločinů minulého režimu – padaly první rozsudky, a co je 
hlavní, vyšetřování se nevyhnul ani generál Pinochet. Kromě toho, že čelil velkému množství žalob, 
utrpěla jeho čest odhalením tajných účtů jeho rodiny ve Spojených státech. 

Armáda konečně překročila stín své minulosti. Nový vrchní velitel Emilio Cheyre v den 30. výročí 
vojeského puče uznal odpovědnost armády za spáchané činy proti lidskosti a vyzval armádu, „aby 
sloužila všem Chilanům“ (Alcántara Sáez 2006). 

Skutečné završení tranzice však přinesla až zásadní změna ústavy v roce 2005, která zrušila enklávy 
– sféry vlivu – bývalého režimu. Reforma tak konečně odstranila zbývající překážky konsolidace 
vyplývající z ústavy z roku 1980. Na otázku, zda je lze chilskou demokracii považovat za 
konsolidovanou tedy odpovídáme: ano. 

7.| Závěr 
Cílem práce bylo vymezit teoretickou půdu pro zkoumání chilského případu přechodu k demokracii. 
Definovali jsme tedy základní pojmy politické vědy v oblasti změny politických forem, podali jsme 
vývojový přehled tematizací této problematiky a posléze přistoupili k teoretickému rozboru 
přechodu jako takového – v této souvislosti jsme definovali fáze, typy, kontext a roli politických 
aktérů. Při definici tranzice jsme vycházeli z prací A. Stepana a J. J. Linze, Ph. Schmittera či 
G. O'Donnella. 

Na základě získané typologie přechodů a podmínek konsolidované demokracie jsme přikročili ke 
zkoumání přechodu k demokracii v Chile s následujícími otázkami: k jakému typu tranzice patří 
chilský případ? Umožňuje dědictví minulého režimu hladký přechod k demokracii? Pokud ne, jaká 
omezení zde pro konsolidaci demokracie existují a kterak mohou být překonána?  

Abychom lépe pochopili chilskou otázku, podnikli jsme krátký historický exkurz, kterým jsme 
dokladovali dlouholetou tradici demokracie v Chile. Ustavení demokracie v Chile po získání 
nezávislosti jsme dále podrobili analýze z hlediska strukturních faktorů. Ukázalo se, že země 
nesplňovala žádný z předpokladů usnadňující ukotvení demokracie, což nás vedlo k závěru, že 
klíčovým faktorem pro zrod demokracie v Chile byli političtí aktéři. V tomto ohledu se tedy 
přikláníme k teoriím politických aktérů. (Klasiky v této oblasti je dvojice Ph. Schmitter 
a G. O'Donnell.) 

Pokračujeme rozborem příčin pádu demokracie – i zde platí, že kroky politických aktérů měly na 
zhroucení demokratického systému větší vliv než samy objektivní okolnosti – a charakteristikou 
autoritářského režimu, který vznikl po vojenském puči v roce 1973. Popisujeme nejen historické 
mezníky, ale především struktury režimu (vládní elity, legislativu, způsob vlády), od kterých odvisí 
jednoduchost či složitost cesty k demokracii. 

Výsledkem analýzy byl tento obrázek:  

� V Chile byl přechod řízen především vládními elitami, se kterými vyjednávala opozice. Ta 
však neměla k vyjednávání dostatečný prostor. Typologicky se Chile pohybuje mezi formou 
přechodu paktem a vnucením. 

� Vládní elity měly charakter striktně hierarchizované armády, z čehož vyplývala řada 
komplikací pro tranziční proces. 
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� Nová vláda zdědila nedemokratickou ústavu, ze které jen stěží odstraňovala nejrůznější 
omezení ve prospěch představitelů bývalého režimu. 

S těmito překážkami nebylo snadné se vyrovnat, jelikož obzvláště ze třetího bodu (ústava 
předchozího režimu) vyplývala pro demokratické vlády obrovská omezení. Bylo tedy zřejmé, že 
tranzice v Chile bude trvat řadu let. Jedinou okolností, která přechod činila navzdory popsaným 
překážkám reálným, byla demokratická tradice zakořeněná ve společnosti. Tu autoritářský režim, 
ačkoli politický život ve společnosti značně omezil, nedokázal zcela vyvrátit. Odlesk dob demokracie 
spočíval i na institucích. Ty sice režim zmanipuloval ke svým potřebám, důležité však je, že 
nemusely být nově ustavovány. 

Tranzice dostala rychlejší spád až v roce 1998. Tehdy jednak vypršel Pinochetovi mandát v čele 
ozbrojených sil, a jednak do chilské reality zasáhla zahraniční událost: zatčení generála Pinocheta 
v Londýně. Tímto byla uvolněna řetězová lavina, v rámci které došlo: 

� k očištění armády a pravice od puncu minulého režimu, tím že uznaly jeho chyby 
a distancovaly se od osoby generála Pinocheta,  

� k procesu vyrovnávání se s minulostí, odsouzením represí minulého režimu a díky 
skutečnosti, že se soudy začaly efektivně zabývat případy porušení lidských práv, 

� k reformě ústavy. 

Zejména poslední bod, reforma ústavy, kterou byly zrušeny všechny nedemokratické výsady 
představitelů bývalého režimu, můžeme vnímat jako poslední krok k završení procesu tranzice a na 
otázku, zda Chile je demokracií splňující teoretické podmínky můžeme odpovědět: ano. 
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Příloha č. 1 
 

Oblast Primární princip 
organizace 

Potřebná podpora 
z ostatních oblastí 

Zprostředkovávací funkce mezi 
ostatními oblastmi 

Občanská 
společnost 

Volné sdružování a 
svoboda komunikace 

� Právní stát, který 
ustaví právní záruky 

� Státní aparát, který se 
postaví za práva OS* 
sdružovat se, pokud 
jsou tato práva 
porušována 

� Hospodářská pluralitní 
společnost, která 
zaručí jistý stupeň 
autonomie a pružnosti 
OS 

� Zájmy a hodnoty OS jsou hlavním 
zdrojem politické společnosti 

� OS je zdrojem nápadů, kontroluje 
státní aparát a hospodářskou oblast 

Politická 
oblast  

Svobodné a všeobecné 
volby  

� V očích OS musí být 
legitimní 

� Potřebuje právní 
záruky zakotvené 
v právním státě a 
provozované 
(podporované) státním 
aparátem 

� Vytváří ústavu a hlavní zákony 

� Řídí státní aparát 

� Vytváří regulační rámec pro 
hospodářskou sféru 

Právní stát Ústavní vláda 
(konstitucionalismus) 

� Právní kultura 
zakořeněná v OS a 
respektovaná 
politickou kulturou a 
státním aparátem 

� Ustavuje hierarchii zákonů, které 
se realizují prostřednictvím 
ostatních oblastí (legitimních a 
předvídatelných) a dohlíží na ně   

Státní aparát Racionální, legální, 
byrokratické normy 

� Normativní podpora 
státnímu aparátu ze 
strany OS. OS jej musí 
vnímat jako legální 
instituci (autoritu) 

� Finanční podpora 
zajištěná politiky 
prostřednictvím 
fungující ekonomiky 
(daně) 

� Prosazování dodržování zákonů a 
sankcí, ustavených politickou 
sférou, v občanské, politické a 
hospodářské společnosti 

Hospodářská 
oblast 

Institucionalizovaný trh � Legální a regulační 
rámec vytvářený 
politickou sférou, 
respektovaný OS a 
vynucovaný státním 
aparátem 

� Vytváří nadbytek potřebný 
k efektivnímu fungování státního 
aparátu a poskytuje materiální 
základ nutný k existenci pluralismu 
a autonomie občanské a poltické 
společnosti 

 

*Občanská společnost 
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Příloha č. 2 
 

 

 

 

Zdroj: Karl, Terry Lynn a Schmitter, Philippe C. 1991: s. 275 
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Příloha č. 3 
 

 

 

 

 

Zdroj: Karl, Terry Lynn a Schmitter, Philippe C. 1991: s. 276 

Použité zkratky: UR (Uruguay), ES (Španělsko),CH (Chile), BR (Brazílie), ECU (Ekvádor), CZ 
(Československo), PL (pPolsko), ARG (Argentina), BOL (Bolívie), MEX (Mexiko). 
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