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Téma práce 

  Přechod k demokracii v konkrétní zemi je téma, které vždy budí pozornost nejen u 

odborného publika z řad politologických či jiných společensko-vědních oborů, ale též u laické 

veřejnosti. Pád autoritářské osoby v čele státu, která zemi vládla mnohdy dlouhá léta a její 

vládu provázely tvrdé represe a porušování lidských práv, pak vyvolává naděje, že nový 

ústavní pořádek přinese to, co původní režim odpíral – svobodné a demokratické volby, 

svobodu sdružování, projevu či ochranu základních lidských práv a svobod. Ne vždy se ale 

tyto ideály daří naplnit. Již samotný pojem „přechod k demokracii“ není úplně bez výhrad, je 

spíše optimistickou úvahou o šancích na dokončení přechodu v konečnou demokracii, tedy 

vznik demokratického politického systému. Samotný termín „přechod“ můžeme 

charakterizovat jako „interval mezi jedním a druhým politickým režimem“ (Dvořáková, 

Kunc, 1994, 77). Z toho vyplývá, že výsledek není dopředu nikdy znám a navzdory všem 

pozitivním ukazatelům a snahám se konečné konsolidování demokracie v zemi podařit 

nemusí.  

Pád prezidenta Suharta v Indonésii v květnu roku 1998 vyvolal stejné optimistické naděje 

v možnost zavedení demokratického řádu v zemi. Nespokojenost s autoritářskou vládou, 

ekonomická krize, náboženské a etnické konflikty nakonec přerostly v protesty takového 

charakteru, že donutily Suharta po 32 letech u moci abdikovat na prezidentský post. Otázka 

pak vyvstává, tedy zda můžeme nyní, po 15 letech, považovat danou změnu za úspěšnou a 

demokracii za konsolidovanou. Právě to by mělo být cílem diplomové práce. 

Práce bude členěna na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou, a dále do několika 

kapitol a podkapitol. Cílem je aplikovat teorii vymezenou v první části práce na konkrétní 

případ Indonésie a na základě těchto teorií výsledek zhodnodit. Aby bylo možné 

charakterizovat přechod, je vždy nutné určit, odkud a kam vlastně přecházíme, tzn. režim 

minulý a režim budoucí/v budoucnu ideálně nastolený. Teoretická část se proto nejprve 

zaměří na teorii autoritářského a sultanistického režimu. Využita bude převážně typologie J. J. 

Linze. Druhá kapitola se bude týkat samotných teorií přechodu k demokracii. Snahou je 

postihnout celou dynamiku přechodu již od jeho počátků. Tady jsou hlavními autory 

Huntington a Linz se Stepanem, Linz se Stepanem konkrétně v: Linz, J. - Stepan, A. (1996): 

Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and 

Post- Communistic Europe. Baltimore. John Hopkins University Press. Dalším autorem, jehož 

teorie bude v práci zmíněna, pak bude Adam Przeworski. Ten mj. upozorňoval, že 



demokracie může být jen jedním z několika možných výsledků a poukázal na množství 

překážek, které mohou tomuto úspěšnému zakončení bránit. 

 Po teoretickém vymezení přechodu je nutno určit, k jakému stavu přecházíme a jaká 

kritéria je nutné splnit. Souhrnný pokus o stanovení různých fází konsolidace a stanovení 

kritérií konsolidované demokracie zformuloval Klaus von Beyme ve své práci 

„Osteuropaforschung nach dem Systemwechsel. Der Paradigmawandel der Transitologie“ 

z roku 1999. Tato kritéria byla stanovena primárně k ohodnocení konsolidace středo- a 

východoevropských politických systémů, ale vzhledem k jejich obecnosti je možné aplikovat 

je i na země z jiného regionu. Pět základních požadavků konsolidované demokracie stanovili 

dále autoři Linz a Stepan, i tato teorie proto bude více konkretizována, stejně tak jako 

koncepce Larryho Diamonda. Ten stanovil celkem devět bodů, které je nutné splnit, aby se 

daný politický řád mohl označit za liberální demokracie. 

Poté bude následovat analytická část, kde na konkrétním případu Indonésie mohou být 

dané teorie aplikovány. Stručně bude vymezen režim a vláda prezidenta Suharta, jaké složky 

měly během jeho prezidentské funkce podíl na moci, jakým způsobem bylo omezeno 

fungování politických stran či jak bylo nakládáno s příslušníky etnických či náboženských 

menšin. V další části budou uvedeny příčiny pádu prezidenta Suharta. Co vedlo k abdikaci 

prezidenta, jakou roli hrála armáda a opozice. Cílem proto také bude rozčlenit složky opozice 

do jednotlivých kategorií a pomoci tak lepšímu pochopení situace z roku 1998. Předoslední 

kapitola druhé části by se pak zabývala přímo konsolidací politického režimu a úspěšností 

zavádění prvků liberální demokracie. Tato část by měla být stěžejní a analyzována na základě 

teoretického vymezení z první části, tj. za pomoci teorie K. von Beymeho, Linze a Stepana a 

v neposlední řadě i Larryho Diamonda, s pomocí jehož vymezení liberální demokracie může 

být stav v Indonésii zhodnocen. Poslední část bude přímo navazovat na předcházející a bude 

se zabývat stavem demokracie v zemi, tj. tím, k jaké formě režimu dospěl vývoj od pádu 

Suharta, nakolik lze současný systém označit za demokratický a také tím, jaké jsou 

perspektivy demokracie, jaké faktory představují největší hrozbu pro trvalé zakotvení 

demokracie (liberální demokracie) v Indonésii. Pozornost proto bude obrácena na radikalizaci 

islámu v Indonésii a s ní související hrozbu terorismu, na přetrvávající etnické a náboženské 

konflikty a separatistické tendence v některých oblastech.  

 

 



Metodologie, výzkumné otázky a hypotézy   

Předmětem výzkumu bude charakterizovat okolnosti pádu prezidenta Suharta a 

nastínit vývoj, který po jeho pádu následoval. První část se bude teoreticky zabývat 

vymezením autoritářského režimu, teoriemi přechodu k demokracii a teoriemi konsolidace 

demokracie a liberální demokracie. Druhá část pak aplikuje dané teorie na indonéskou praxi. 

 

Výzkumná otázka č. 1: 

 Od jakého nedemokratického režimu se přechod uskutečnil? 

Výzkumná otázka č. 2: 

 Jaké byly příčiny změny a kdo byl hlavním aktérem/hlavními aktéry přechodu? 

Výzkumná otázka č. 3: 

 Jakému typu přechodu daná změna odpovídá? 

Výzkumná otázka č. 4: 

 Je možné daný přechod považovat za úspěšný? 

Výzkumná otázka č. 5: 

 Je daná země v současné době konsolidovanou demokracií naplňující prvky 

liberálního státu? 

 

Hypotéza č. 1: 

 Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání islám a pestré etnické složení. 

Hypotéza č. 2: 

Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání politická kultura, klientelistické 

vazby a jejich respektování ve společnosti. 

 

 



Předběžná struktura práce 
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Přínos práce 

Cílem práce je aplikovat významné teorie přechodu k demokracii a konsolidace 

liberální demokracie na konkrétní případ Indonésie. Této oblasti není v českém prostředí 

věnována velká pozornost, už proto považuje autorka daný výzkum za přínosný. 
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