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Přílohy 
 

Příloha č. 1 
Mapa ukazuje možné budoucí státní útvary na území dnešního Iráku, Sýrie a Saúdské 

Arábie 

- Modrá barva na severu značí Kurdistán, na jihu Severní Arábii 

- Žlutá barva označuje stát Allawitů 

- Zelená barva Sunnistán 

- Růžová barva Ší
c
itistán 

 

 

Zdroj: WRIGHT, Robin. How 5 Countries Could Become 14. The New York Times. 

[on-line], obrázek oříznut autorkou 
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Příloha č. 2 
Rozdělení obyvatelstva Iráku dle etnicko-náboženské příslušnosti 

 

 
 

Zdroj: HASSAN, Hussein D. Iraq: Tribal Structure, Social, and  Political Activities. 

Congressional Research service. [on-line]  
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Příloha č. 3 

Hodnocení Freedom House- Irák 1972- 2013 

Období Politické 

svobody 

Občanské 

svobody 

Status Období Politické 

svobody 

Občanské 

svobody 

Status 

1972 7 7 Nesvobodný 1973 7 7 Nesvobodný 

1974 7 7 Nesvobodný 1975 7 7 Nesvobodný 

1976 7 7 Nesvobodný 1977 7 7 Nesvobodný 

1978 7 6 Nesvobodný 1979 7 7 Nesvobodný 

1980 6 7 Nesvobodný Led. 1981- 

srp. 1982 

6 7 Nesvobodný 

Srp. 1982- 

lis.1983 

6 7 Nesvobodný Lis. 1983- 

lis. 1984 

7 7 Nesvobodný 

Lis. 1984- 

lis. 1985 

7 7 Nesvobodný Lis. 1985- 

lis.1986 

7 7 Nesvobodný 

Lis. 1986- 

lis.1987 

7 7 Nesvobodný Lis. 1987- 

lis. 1988 

7 7 Nesvobodný 

List. 1988- 

pro. 1989 

7 6 Nesvobodný 1990 7 7 Nesvobodný 

1991 7 7 Nesvobodný 1992 7 7 Nesvobodný 

1993 7 7 Nesvobodný 1994 7 7 Nesvobodný 

1995 7 7 Nesvobodný 1996 7 7 Nesvobodný 

1997 7 7 Nesvobodný 1998 7 7 Nesvobodný 

1999 7 7 Nesvobodný 2000 7 7  Nesvobodný 

2001 7 7 Nesvobodný 2002 7 7  Nesvobodný 

2003 7 5 Nesvobodný 2004 7 5 Nesvobodný 

2005 6 5 Nesvobodný 2006 6 6  Nesvobodný 

2007 6 6  Nesvobodný 2008 6 6  Nesvobodný 

2009 5 6  Nesvobodný 2010 5 6  Nesvobodný 

2011 5 6  Nesvobodný 2012 6 6  Nesvobodný 

2013 5 6  Nesvobodný 

 

Zdroj: Country Ratings and Status, 1973-2014 (FINAL). Freedom House.  [on-line]  
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 Příloha č. 4 
Srovnání autoritářského a totalitního režimu 

 

 Autoritářský režim Totalitní režim 

Autonomie společenských struktur a 

nepolitické sféry 

Ano Ne 

Kontrola všech aspektů života společnosti Ne Ano 

Absolutní kontrola ekonomické činnosti Ne Ano 

Vůdčí úloha jediné masové strany Ne/ omezená* Ano 

Ovládnutí správních struktur představiteli 

vládnoucí strany 

Ne Ano 

Legální či semilegální opozice Omezeně Ne 

Existence vůdčí ideologie Ne Ano 

Masový teror doléhající na celou společnost Ne Ano 

Vypořádávání se s politickými protivníky 

prostřednictvím násilí 

Ano Ano 

Politická mobilizace obyvatel Ne/ omezená* Ano 

Snaha o expanzi Ne Ano 

Vzor pro jiné země Ne/ omezeně Ano 

 

* Většinou pouze v krátkém období ustavování autoritářského režimu 

Zdroj: BALÍK, Stanislav a KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních 

režimů. 2004, s. 64. 
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 Příloha č. 5 
Pět arén moderní konsolidované demokracie a jejich vzájemná podpora a vyjednávání 

podle Juana Linze a Alfreda Stepana 

Aréna Primární organizační 

principy 

Nezbytná podpora 

od dalších arén
1
  

Primární vyjednávání s dalšími 

arénami 

občanská 

společnost 

Svoboda sdružování 

se a komunikace 

Vláda práva, která 

utváří legální 

garance 

 

Zájmy a hodnoty občanské 

společnosti jsou hlavním 

tvůrcem politické společnosti 

politická 

společnost 

Svobodná a inkluzivní 

volební soutěž 

Potřebuje 

legitimitu v očích 

občanské 

společnosti 

Napsání ústavy a hlavních 

zákonů 

vláda práva konstitucionalismus Legální kultura se 

silnými kořeny 

občanské 

společnosti  

Vytvoření hierarchie norem, 

které dělají akce jiných arén 

legitimní a předvídatelné 

státní aparát Racionálně legální 

byrokratické normy 

Normativní 

podpora 

z občanské 

společnosti pro 

racionálně legální 

autoritu 

Nezbytné prosazení 

demokratického sankčních 

zákonů a procedur utvořených 

politickou společností na 

občanskou, politickou a 

ekonomickou společnost 

ekonomická 

společnost 

Institucionalizovaný 

trh 

Legální a regulační 

rámec utvořený 

politickou 

společností 

Produkuje nepostradatelné 

přebytky, které dovolují státu 

vykonávat jeho kolektivní 

prospěšné funkce 

 

Zdroj: vlastní překlad LINZ, Juan J a Alfred STEPAN. Problems of democratic 

transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist 

Europe, 1996, s. 14. 

 

 

                                                 
1
 Vždy jsem vybrala jeden příklad 
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Příloha č. 6 

Hlavní rozdíly mezi konsensuálním a majoritním typem demokracie dle Arenda 

Lijpharta 

Konsensuální typ demokracie Majoritní typ demokracie 

Sdílení exekutivní moci, velké koalice Koncentrace výkonné moci v rukou jedné 

strany, „jednobarevná“ vláda 

Formální a neformální rozptýlení moci Fůze moci, převaha vlády nad 

parlamentem 

Vyvážený (symetrický) bikameralismus Nevyvážený (asymetrický) 

bikameralismus 

Multipartismus Biapartismus 

Vícerozměrný stranický systém Jednorozměrný stranický systém 

Poměrný volební systém Většinový volební systém 

Teritoriální i neteritoriální federalismus, 

vysoký stupeň decentralizace 

Unitární a centralizovaná vláda 

Psaná ústava a menšinové veto Nepsaná ústava a neohraničená suverenita 

parlamentu- neomezuje ji ani přímá 

demokracie 

Korporativismus Pluralismus 

Nezávislost centrální banky Závislost centrální banky 

 

Zdroj: HLOUŠEK, Vít a KOPEČEK, Lubomír. Konsensuální a konkurenční 

demokracie. In HLOUŠEK, Vít, ed. a KOPEČEK, Lubomír, ed. Demokracie: teorie, 

modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2003,  s. 216. 
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Příloha č. 7 
Typologie demokracie podle Arenda Lijpharta 

 Struktura společnosti 

Homogenní Pluralitní 

Chování elit Soudružnost Depolitizovaná 

demokracie 

Konsociační 

demokracie 

Soupeření Dostředivá 

demokracie 

Odstředivá 

demokracie 

 

Zdroj: LIJPHART, Arend. Democracy in plural societies: a comparative exploration. 

1980, s. 106. 

 

 

 

Příloha č. 8 
Příklad letáčků, které byly distribuovány v Iráku, aby se občané vzdělávali v tom, co je 

to demokracie
2
 

1.  Občanská práva 

Jaká práva mají občané v demokracii? 

Každý má základní lidská práva, které mu stát nemůže vzít 

            V demokracii každý občan má jistá základní práva, která mu stát nemůže vzít. 

Tato práva jsou mezinárodně uznána a garantována. Každý má právo na to mít vlastní 

víru, včetně náboženské víry, a říci a napsat, co si myslí. Každý má právo hledat různé 

zdroje informací a myšlenek. Každý má právo se sdružovat s jinými lidmi a tvořit 

organizace a připojovat se k organizacím podle svého výběru, včetně odborů. Každý má 

právo se shromažďovat a protestovat proti akcím vlády. Nicméně, občané mají 

povinnost vyžadovat tyto práva mírově a s respektem k zákonům a právům ostatních. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Vybrala jsem pro ukázku první dva z devíti dostupných  
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2.  Federalismus 

Jaké jsou benefity federální či decentralizované vlády? 

Všichni lidé v Iráku budou mít prospěch z federalismu díky férové distribuci moci 

ve všech částí země. 

Více a více demokracií přijímá federalismus či jiný způsob decentralizace. Podle 

tohoto principu každá vládní funkce má být provedena na nejnižším stupni vlády, který 

je schopen provádět tuto funkci efektivně. Jen národní vláda může tisknout peníze, řídit 

zahraniční politiku, řídit obchod a hranice, zajišťovat národní obranu. Nicméně, lokální 

záležitosti, jako jsou komunální služby, jsou nejlépe řízeny lokální či provinční vládou. 

Místní úřady jsou nejlépe schopny poznat a reagovat na okamžité potřeby a zájmy 

svých občanů. Decentralizace podporuje národní jednotu díky distribuci moci a zdrojů 

více spravedlivě po celé zemi, přináší vládu blíže lidem a dovoluje místním komunitám 

určitou kontrolu nad jejich záležitostmi. Demokracie je více stabilní, když moc je 

přenesena podél geografických linií a ne podle etnického-náboženského dělení.  

 

Zdroj: vlastní překlad, Democracy Education for Iraq—Nine Brief Themes. Stanford 

University. [on-line]  
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Příloha č. 9 

Příklad volebního lístku 
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Příklad voličského listu 

 

Zdroj: PROCEDURES FOR POLLING AND COUNTING FOR THE IRAQI 

COUNCIL OF REPRESENTATIVES ELECTION. The Independent High Electoral 

Commission.[on-line] 
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Příloha č. 10 

Etnicko-náboženské rysy výsledků voleb z prosince 2005 

 

Provincie Etnicita Celkový 

počet 

křesel 

UIA a 

další 

ší
c
itské 

strany 

Irácký 

seznam 

Sunnits

ké 

strany 

Kurdské 

strany 

Jiné 

Basra ší
c
ité 16 13 2 1 - - 

DhiQar ší
c
ité 12 11 1 - - - 

Babel ší
c
ité 11 9 1 1 - - 

Najaf ší
c
ité 8 7 1 - - - 

Qaddisya ší
c
ité 8 7 1 - - - 

Misan ší
c
ité 7 6 1 - - - 

Wasit ší
c
ité 8 7 1 - - - 

Karbala ší
c
ité 6 5 1 - - - 

Muthana ší
c
ité 5 5 - - - - 

Anbar sunnité 9 - - 9 - - 

Salah al-

Din 

sunnité 8 1 1 6 - - 

Sulaymani

ya 

Kurdové 15 - - - 15 - 

Irbil Kurdové 13 - - - 13 - 

Duhok Kurdové 7 - - - 7 - 

Bagdád mix, 

většina 

ší
c
ité 

59 35 8 14 1 1 

Ninive mix, 

většina 

sunnité 

19 2 2 10 4 1 

Diyala mix, 

většina 

sunnité 

10 2 1 5 2 - 
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Kirkúk mix, 

většina 

Kurdové 

9 - - 3 5 1 

 

Zdroj: DAWISHA, Adeed a DIAMOND, Larry. Iraqʼs Year of Voting Dangerously. In 

DIAMOND, Larry, ed. a PLATTNER, Marc F., ed. Electoral systems and democracy. 

2006, s. 235.  

 

 

 

Příloha č. 11 
 

Rozdělení křesel ve Sněmovně reprezentantů po volbách z března 2010 

 

 

Zdroj: Nouri Maliki reappointed Iraqi prime minister. BBC NEWS. 12. listopadu 2010. 

[on-line]  
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Příloha č. 12 
Čtyři nejsilnější koalice 

 

Irácké národní hnutí (Iráqíja) 

Koalice byla utvořena v říjnu 2009. Její hlavní apel směřoval k sunnitům.
3
 Ale 

sama sebe označovala za sekulární, že není založena na etnicko-náboženském dělení.
4
 

Iráqíja byla utvořena mezi stranami, které neměly toho moc společného, šlo jim jen o 

vítězství ve volbách.
5
 Zakládala si spíše na velkých politických osobách než na silném 

politickém programu.
6
  

Součástí Iráqíje jsou:  

Irácká národní dohoda (IND), která byla založena v roce 1991 mimo Irák, 

v jejím čele je Ijád Aláví. Dříve ji podporovala Saudská Arábie nebo CIA. Aláví byl 

podporován několika západními vládami a do pádu režimu Saddáma Husajn byl 

prozatímním premiérem. Dodnes je vnímán jako sekulární a prozápadní.
7
 

Irácká fronta národního dialogu (IFND), která byla založena v roce 2005, v jejím 

čele je Saleh al-Mutlaq, který se ale parlamentních voleb v roce 2010 nemohl účastnit, 

protože byl ve straně Baas, kterou opustil v 70. letech. Strana chce centralizovaný Irák 

bez vlivu cizích mocností.
8
 

Obnovený list, který byl založen v roce 2009 a v jeho čele je Tareq al-Hashemi, 

který byl dříve spojován s Iráckou islámskou stranou, která byla nejdůležitější sunnitská 

strana a která byla pro bojkot parlamentních voleb v roce 2005. Strana je proti 

federalismu, proti etnicko-náboženskému dělení, pro sociální jednotu.
9
 

Strana Hasbaa má v čele Usamu Nujeifiho.
10

 

Národní budoucí shromáždění má v čele Dhafera al-Aaniho, který byl vyškrtnut 

z voleb z března 2010.
11

 

Rozpad Iráqíje začal, když se odtrhlo 8 poslanců a vytvořilo Bílý Iráqíja blok 

v čele s Hassanem Alouím. Tento blok se stal velmi kritickým ke své původní koalici a 

jejímu předsedovi.
12

 

                                                 
3
 KATZMAN, Kenneth. Iraq: Politics, Governance, and Human Rights. [on-line] 

4
 Iraqi National Movement. [on-line] 

5
 OTTAWAY, Marina, KAYSI, Daniel Anas. Op. cit.  

6
 Iraqi National Movement. [on-line] 

7
 Iraqi National Movement. [on-line] 

8
 Iraqi National Movement. [on-line] 

9
 Iraqi National Movement. [on-line] 

10
 Iraqi National Movement. [on-line] 

11
 Iraqi National Movement. [on-line] 
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Dle dohod z Irbilu předseda Sněmovny je z této koalice, stal se jím Usama 

Nujeifi, který se snaží oslabovat premiéra nejen zvyšováním role Parlamentu, ale i 

voláním po větší moci provinčních představitelů, což například ukázal, když hostil 

konferenci představitelů provinční politiky, kde volal po oslabení hegemonie centrální 

vlády.
13

 

 

Koalice právního státu (KPS) 

Tato koalice byla představena na podzim 2009 před volbami. Kladla důraz na 

nacionalismus, prosazovala silnou centrální vládu a chtěla národní usmíření.
14

 Al-

Málikí se snažil, aby koalice působila jako sekulární, chtěl se spojit s různými 

uskupeními, ale získal jen malé organizace, které mají vliv a popularitu jen provinčně.
15

 

KPS sama sebe představuje na stranu, které záleží na irácké integritě a svrchovanosti. Je 

proti korupci a chce vyhnat ze země všechny teroristy.
16

 

Součástí této koalice jsou: 

Da
c
wa, která byla založena již v roce 1957, v jejím čele je Núrí al-Málikí. Za 

zrodem strany stál sílící arabský nacionalismus a sekularismus, proti kterému chtěla 

strana bojovat. Saddám Husajn ji brutálně potlačil a členové strany utekli do Íránu, poté 

se přesunuli do jiných arabských či západních států. Přestože strana byla budována jako 

ší
c
itská, dnes se hlásí k sekularismu. Prosazuje silnější centrální vládu a bezpečnost 

Iráku.
17

 Na svých internetových stránkách v angličtině se hlásí k hodnotám svobody, 

rovnosti a spravedlnosti, které jsou dle nich základem islámu. Všechny tyto hodnoty 

režim Saddáma Husajna popíral. Na stejném místě ukazují svých 10 přesvědčení: 

zavazují se, že jsou stranou pro všechny Iráčany, bojují za umírněný islám, pro 

demokratizaci Iráku, podporují občanskou společnost, hájí práva občanů a rovnost 

jejich příležitostí, prosazují rodinu jako základ a chtějí vyšší zapojení žen a vidí svou 

zodpovědnost v tom, aby mládež žila nadále v míru.
18

 Da
c
wa stála u zrodu INC, ale 

později se s ním rozešla. Přihlásila se k pokusu o zabití syna Saddáma Husajna 
c
Udaje 

v roce 1997.
19

  

                                                                                                                                               
12

 OTTAWAY, Marina, KAYSI, Daniel Anas. Op. cit.  
13

 OTTAWAY, Marina, KAYSI, Daniel Anas. Op. cit.  
14

 SHADID, Antony. Maliki Creates Coalition To Compete in Iraqi Vote. [on-line], obdobně ALKADIRI, 

Raad. Op. cit.,  s. 1324. 
15

 State of Law Coalition. [on-line] 
16

 Why State of Law? [on-line] 
17

 State of Law Coalition. [on-line] 
18

 Our Beliefs: Values. The Values & Principles Of The Islamic Dawa Party. [on-line] 
19

GOMBÁR, Eduard a PECHA, Lukáš. Op. cit., s. 538. 
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Národní fronta Anbarské spásy byla založena v roce 2008 a v čele má šejcha 

Aliho Hatema al-Suleimana, který stojí i v čele Generální rady iráckých kmenových 

šejchů. Anbar je irácká provincie, kde al-Suleiman s dalšími se snažili porazit al-Kaidu. 

Na jednu stranu chce strana zachovat vlivy kmenů, ale na druhou stranu říkají, že 

kmenoví šejchové by neměli držet moc.
20

 

Nezávislé arabské hnutí bylo založeno v roce 2009 a v čele stojí Abed Mutlaq 

al-Jabbouri, který má mezi sunnity dobrou pověst. Prosazuje, aby i bývalí členové 

strany Bass mohli kandidovat.
21

 

Nezávislý spojený irácký blok reprezentuje ší
c
itské Kurdy a v čele je Thaer al-

Feyli. 

Nezávislé irácké Kafaat shromáždění má v čele Aliho al-Dabbagh. 

Shromáždění al-Tajamo 

Nezávislí
22

 

 

Irácká národní aliance (INA) 

Irácká národní aliance byla vytvořena v srpnu 2009.
23

 Jedná se o následovníka 

UIA, která vyhrála volby do Parlamentu v roce 2005. Především se skládá z ší
c
itských 

stran.
24

  

Součásti INA jsou: 

Islámská nejvyšší rada Iráku (ISCI) má v čele Ammara al-Hakima, který 

nahradil svého otce Abdula Azize al-Hakima po jeho smrti v roce 2009. ISCI se dříve 

jmenovala Nejvyšší rada pro islámskou revoluci v Iráku (SCIRI) a pod tímto jménem 

byla založena již v roce 1982 v Íránu. Jméno si změnila v roce 2007. Tato strana je 

nejpopulárnější mezi ší
c
ity. Prosazuje decentralizovanou vládu a federalismus. 

Zvažovali i možnost, že by se ší
c
itské provincie měly spojit a získat autonomii jako má 

Kurdistán. 

Organizace Badr byla založena též v roce 1982 a v jejím čele stojí Hadi al-

Amiri. Dříve se nazývala Badrovy brigády. Bojovali ozbrojeně proti režimu Husajna. 

Dnes se pořádně neví, co se stalo s bojovníky Brigády, zřejmě se stali součástí 

                                                 
20

 State of Law Coalition. [on-line] 
21

 State of Law Coalition. [on-line] 
22

 State of Law Coalition. [on-line] 
23

 KATZMAN, Kenneth. Iraq: Politics, Governance, and Human Rights. [on-line] 
24

 Iraqi National Aliance. [on-line] 
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ozbrojených složek ministerstva vnitra,
25

 což tvrdila i americká studijní skupina. Její 

členové měli dlouhodobé vazby na Írán. Její bojovníci bojovali nejen proti sunnitům, 

ale i proti Mahdi Army na jihu Iráku.
26

 

Sadristé byli založeni v roce 2003. V jejich čele je Muqtada as-Sadr. Rodina 

Sadrů již v 90. letech bojovala proti Saddámu Husajnovi. Obdobně jako Organizace 

Badr měla (má) ozbrojené složky. Muqtada as-Sadr je kontroverzní osobou. Sadristé 

jsou proti podléhání Íránu a USA. Chtějí posílení centrální vlády.
27

 Sadristé mají 40 

křesel ve Sněmovně. Odmítají další zůstávání amerických jednotek na území Iráku, což 

by si přál premiér al-Málikí. V Parlamentu neustále kritizují předsedu vlády.
28

 Muqtada 

as-Sadr dle některých pozorovatelů následuje libanonský Hizballáh, který vedle 

politické strany má ozbrojené jednotky mimo vládu.
29

 

Islámská strana ctnosti byla založena též v roce 2003. Má dva vůdce- 

generálního Hashema al-Hashemiho a duchovního šejcha Muhammada al-Yaqubiho. 

Strana byla považována za frakci Sadristů. Jsou proti okupaci Iráku, volají po 

sebeurčení Iráčanů. Jsou pro větší decentralizaci (například větší pravomoci provincie 

Basra) a proti korupci.
30

 

Irácký národní kongres (INC) vede Ahmad al-Chalabi. Byl vytvořen již v roce 

1991 s cílem svrhnout Saddáma Husajna, proto byl financován CIA. Al-Chalabi je mezi 

Iráčany vnímán poměrně negativně kvůli jeho spojenectví s Američany.
31

 

Národní reformní hnutí má v čele bývalého prozatímního premiéra Iráku 

Ibrahima al- Dža
c
farího. Dříve byl spojován s Da

c
wou a SCIRI. Strana byla založena 

v roce 2008 s cílem bojovat proti etnicko-náboženskému dělení. Strana má problém 

udržet si své členy.
32

 

Anbarská rada spásy byla založena v roce 2006. V jejím čele je Hamid al-Hayes. 

Jedná se o první sunnitskou stranu, která vstoupila do INA. Dříve byli její představitelé 

spojováni s al-Kaidou.
33
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Vlastenecká aliance Kurdistánu (VAK) 

Jedná se o spojení dvou čelních stran Kurdů a to Kurdské demokratické strany 

(KDS) a Vlasteneckého svazu Kurdistánu (PUK)
34

 

Kurdská demokratická strana byla založena otcem současného lídra a prezidenta 

Kurdistánu Masúda Barzániho již v roce 1946. Často je obviňována, že je kmenová a 

zkorumpovaná.
35

 

Vlastenecký svaz Kurdistánu byl založen v roce 1975 současným prezidentem 

Iráku Jalálem Tálabáníem. Od PUK se oddělila strana Gorran, která získává na síle.
36

 

Příznivci Gorranu vyčítají zavedeným kurdským stranám, že se snaží zatajit svou 

korupci a nepotismus tím, jak upozorňují na odpor k Arabům.
37
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Příloha č. 13 
 

Zdroj: Government of Iraq. Welcome to Iraq. [on-line]  

 

 


