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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je analyzovat příčiny vzniku etnických konfliktů a některé 

jejich charakteristiky. Porovnáním s neetnickými konflikty bylo zjišťováno, zda existují 

rozdíly v mechanismu vzniku těchto konfliktů a zda tedy existuje prostor pro hledání 

příčin vzniku etnických konfliktů v samotné etnicitě. Výběr zkoumaných příčin je 

výsledkem diskuze literatury v první části a reflektuje směr, jakým se výzkum 

vnitrostátních konfliktů ubírá. V jednotlivých analýzách je pomocí statistických metod 

zkoumán vliv nezaměstnanosti mužů, úrovně Indexu lidského rozvoje a jeho varianty se 

započtenou nerovností, lidských práv a nakonec i vliv občanských válek v okolních 

zemích. Také je porovnána intenzita obou typů konfliktů a vliv Indexu lidského rozvoje 

na počet let strávených ve válce. Právě komparativní charakter práce napomáhá pochopit 

pravou příčinu vnitrostátních konfliktů a ukazuje, že mezi etnickými konflikty a 

neetnickými žádný rozdíl není. Práce je empirického charakteru, a tak se i vymezuje vůči 

jiným kvantitativním výzkumům konfliktů, porovnává dosažené výsledky a hledá 

objektivně co možná nejlepší úroveň analýzy tak, aby poznatky tohoto typu výzkumů 

měly hmatatelný přínos. 

  



    

 

 
  

Abstract 

The aim of this thesis is to analyze factors responsible for onset of ethnic conflicts and 

selected characteristics. By comparing to non-ethnic conflicts it was determined, if there 

are any differences in onset mechanisms of these two types of conflicts and thus if there 

is a space for explanatory role of ethnicity as a cause of ethnic conflicts. Selection of 

examined factors is congruent with the relevant literature and existing analyses and 

reflects the context of contemporary conflict research. The influence of male 

unemployment rate, level of Human development index and its inequality-adjusted 

version, human rights and finally the influence of conflicts in neighbouring countries on 

the onset of conflict is tested by statistical methods in component analyses. Also the 

intensity of ethnic and non-ethnic conflicts, war years and HDI are also compared. The 

comparative style of the research helps to understand the true nature of causes of intrastate 

conflicts and indicates, that there is no difference between the two types. Empirical 

character of this thesis is also the reason for assessing it within the context of other 

quantitative studies of conflict, comparing the results and defining the proper level of 

analysis for reaching tangible contributions. 
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předpokládaný název: Analýza příčin a průběhu etnických konfliktů 

Existují pochybnosti, zda sama etnicita může být zdrojem ozbrojeného konfliktu. Pokud 

ne, jaké jsou tedy opravdové příčiny? Vnitrostátní etnické konflikty jsou zdrojem napětí 

po celém světě, a přestože se tento fenomén zintenzivňuje už od druhé světové války, o 

jeho příčinách se stále vedou spory. Tato práce by mohla přispět do této debaty a pomoci 

zužitkovat některé databáze, které se věnují mapování konfliktů všeobecně nebo čistě 

etnických konfliktů. 

výzkumná otázka: Jaké mohou být příčiny vzniku vnitrostátních etnických konfliktů? 

Co má vliv na jejich průběh? 

přehled literatury a vymezení projektu: 

V rámci elementární diskuze literatury a zařazení této práce je třeba zmínit hlavní směry 

výzkumu příčin etnických konfliktů. 

Jedním ze stále aktuálních vysvětlení je sama etnická rozmanitost, která podle některých 

autorů způsobuje nestabilitu a konflikt (Muller, 2008). Z dlouhodobého hlediska je tak 

jediný fungující model státu stát národní, vše ostatní je odsouzeno k zániku. 

Další směr, který si ve svém jádru uchovává příčinnost v etnické rozdílnosti, je mobilizace 

menšin. Tezi, že slabší skupiny obyvatelstva ze strachu aktivně přistoupí ke konfliktnímu 

jednání, ztělesňuje Ted Robert Gurr a jeho databáze Minorities at Risk (Gurr, 1993), která 

byla široce využita pro výzkum etnických konfliktů. 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce 



    

 

 
  

Proti těmto směrům se vymezují další autoři, kteří tvrdí, že sama etnicita nemá se vznikem 

konfliktu nic společného a hlavním důvodem je ekonomická rentabilita konfliktu nebo 

nového pořádku, který vznikne po skončení konfliktu. Jedná se tedy o neuspokojivou 

ekonomickou situaci, která stojí za vypuknutím konfliktu, nikoliv etnické rozdílnosti. 

Collier a Hoeffler vytvořili v této souvislosti hojně používaný pojem „greed“, který 

reprezentuje tyto ekonomické důvody, které mají být důležitější příčinou vzniku 

etnických konfliktů než „grievance“ – tedy příslušnost k etniku (Collier, Hoeffler, 2000).  

Fearon a Laitin zase dokazují, že více než etnicita hrají roli při vzniku povstání jiné 

faktory jako síla (nebo spíše slabost) vlády, neprostupnost terénu, velikost populace a 

přístup ke zbraním (Fearon, laitin, 2003). 

Jako posledním důležitým příspěvkem, který se vymezuje vůči předchozím tradicím je 

svázán s relativně novou databází Ethnic Power Relations (EPR), která vznikla na 

univerzitě ETH v Curychu a UCLA (Wimmer, Min, Cederman, 2009). Její tvůrci 

poněkud obešli aktuální debaty a pokusili se vysvětlit etnický konflikt jako boj o moc ve 

státě, přičemž zdůrazňují právě etnopolitickou konfiguraci v zemi, jako určující ukazatel 

možného vzniku konfliktu. Rozdělují tak etnické konflikty na rivalitu, povstání a odtržení 

(infighting, rebellion a secession) – podle toho, jak daleko od centrální moci a na jaké 

úrovni se nacházejí strany konfliktu. Docházejí k závěru, že pravděpodobnost každého 

výše vymezeného typu konfliktu má jasný původ v segmentaci (na centrální úrovni), 

vyloučení (podíl na moci) a nesoudržnosti (segmentation, exclusion, incohesion). 

Všechny tyto teorie, přestože identifikují jiné zdroje etnického konfliktu, mají společného 

jmenovatele v ekonomické zaostalosti, jako průvodním jevu vzniku těchto konfliktů. 

Fearon a Laitin mluví o hodnotě HDP na osobu jako o síle vlády (operacionalizují tak 

schopnost státu zabránit rebeliím), Wimmer a spol. (EPR) přiznávají ekonomické 

vyspělosti svůj podíl, ale příliš ji nerozebírají, ostatní na ni přímo staví. Nikdo se ale 

přímo nedívá na strukturu ekonomického neúspěchu těchto zemí, resp. na jeho efekty, 

které samy o sobě mohou být příčinami nestability a mohou dát vzniknout vlně násilí. 

Pokud bychom dokázali identifikovat tyti ekonomické projevy přesněji, dalo by se 

snadněji zabránit nebo alespoň utlumit takto vznikající násilí. Hodnoty jednotlivých 

ukazatelů ekonomického vývoje by také šly porovnat s intenzitou konfliktů podle 

Heidelbergské databáze (Heidelberg conflict barometer) 



    

 

 
  

rámec výzkumu: Pokud má mít tento kvantitativní výzkum nějaký význam, je třeba 

pokusit se zpracovat co nejvíce údajů a dat. Protože se v této práci snažím ukázat na 

kauzální vlivy vybraných jevů na vznik konfliktu, je pro sílu argumentu vhodné zkoumat 

tyto konflikty z celého světa, neomezovat se na jednotlivé regiony. Co se časového rámce 

výzkumu týče, uchopitelná a zpracovatelná data lze sledovat zhruba od roku 1990 do roku 

2005. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu těchto konfliktů, by časový rámec měl být 

dostačující a neměl by ovlivnit výsledky výzkumu. 

Definice proměnných, konceptů: 

závislá proměnná: Rozhoření etnického konfliktu  

nezávislé proměnné: sociální, demografické, ekonomické, politické, etnografické a 

kulturní ukazatele, které by mohly vysvětlovat vznik etnického konfliktu. Fungují 

zároveň jako kontrolní proměnné. 

- HDP země i na osobu, sociálně-ekonomické rozdíly mezi etnickými skupinami, 

zaměstnanost 

- věková struktura obyvatelstva, věková pyramida 

- Human Development Index, Failed State Index 

- forma vlády, státní zřízení – podíl etnických skupin na vládě 

- náboženství 

- region 

kontrolní proměnná: Pro srovnání vybrat několik států, které jsou etnicky taktéž 

heterogenní a nevznikl zde ozbrojený konflikt – porovnání stejných ukazatelů. Budou-li 

nepřítomné, potvrdí výsledek, pakliže budou přítomné, jejich vliv se neprokáže. 

Dále lze sledovat vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Například, že pouze teprve 

přítomnost určité kombinace spouští konflikt. Tyto ukazatele nemusí být vyloženými 

příčinami, ale mohou tvořit jakési katalyzátory, bez jejichž pomoci by konflikt nevznikl. 

Pro další výzkum lze tyto ukazatele porovnávat mezi separatistickými hnutími a 

neseparatistickými skupinami, zkoumat jejich regionální rozčlenění, atd. 

 



    

 

 
  

Operacionalizace proměnných: 

Etnický konflikt: Je definován konzistentně s databází Ethnic armed Conflict a Ethnic 

Power Relations z ETH v Curychu, ze které tato práce bude čerpat nejvíce. Ta identifikuje 

celkem 110 etnických konfliktů od roku 1945 do roku 2005. Čerpá z Uppsala/PRIO 

Armed conflict Database, přičemž ale klasifikuje jako etnické konflikty ty, ve kterých jde 

o etno-nacionalistické cíle a obě strany rekrutují mezi rozdílnými etniky. 

Závislá proměnná: Rozhoření etnického konfliktu – rok, kdy začal ozbrojený konflikt 

mezi etnickými skupinami 

Nezávislé proměnné: 

HDP na osobu: Hrubý domácí produkt v jednotlivých zemích za každý rok 

Sociálně-ekonomické rozdíly mezi etnickými skupinami: Lze vysledovat rozdílnou 

úroveň mezi konfliktními etniky? 

Zaměstnanost: úroveň nezaměstnanosti v dané zemi pro každý rok  

Věková struktura obyvatelstva, věková pyramida: Věková pyramida každého státu – 

počet mladých mužů  

Human development Index – hodnota indexu pro každou zemi za každý rok  

Failed State Index – hodnota indexu pro každou zemi za každý rok  

Přítomnost náboženského konfliktu – Jsou etnické skupiny zároveň rozdělené 

nábožensky? Ano – ne  

Forma vlády – autokracie X demokracie 

Podíl etnických skupin na vládnutí – podle databáze Ethnic Power Relations (ETH 

Curych) 

 

 



    

 

 
  

Metodologie, metody: 

Vzhledem k velkému množství dat a povaze výzkumu budou použity kvantitativní 

metody. Jednotlivé metody budou použity v závislosti na komplexnost dat a jejich 

povaze. Metodami výzkumu budou základní popisná statistika, týkající se etnických 

konfliktů. Dále (multinominální) logistická regrese, pomocí které budu zkoumat vliv 

zvolených jevů na pravděpodobnost vzniku etnického konfliktu. Bude zajímavé sledovat 

vliv těchto ukazatelů na průběh a další charakteristiky jednotlivých konfliktů (např. 

region, délka, intenzita). To bude možné pomocí Coxovy regrese. Další výsledky může 

přinést užití korelační analýzy či chí-kvadrát testu. 

Předpokládaná osnova práce 

Úvod: Představení hlavní směrů výzkumu příčin etnických konfliktů; diskuze literatury; 

předpokládaný přínos DP 

Stať: Vymezení základní pojmů, proměnných a konceptů; Aplikace statistických metod 

na vybrané databáze; interpretace výsledků a porovnání s ostatními výzkumy 

Závěr: Potvrzení či vyvrácení kauzálních vazeb socio-ekonomických aspektů 

s vypuknutím etnických konfliktů 

Zdroje dat: 

Heidelberg conflict barometer, databáze Ethnic Armed Conflict a Ethnic Power Relations 

z ETH Curych, Minorities at Risk (MAR) 

Literatura: 
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Úvod 

Existují vcelku ověřené ukazatele, které podle odborné literatury zřejmě ovlivňují 

vznik vnitrostátního konfliktu. Mezi těmi nejčastějšími se objevují faktory jako výše 

HDP, velikost populace nebo ekonomická rentabilita konfliktu.1 Postupně přibývá 

tvrzení, že etnicita nemá vliv na vznik etnického konfliktu a že spíše ekonomická a 

sociální situace v zemi si je nápadně podobná se státy, které zažívají občanské války 

neetnického charakteru. Tato práce má za cíl zpřesnit a porovnat vybrané faktory u těchto 

dvou typů vnitrostátního konfliktu a dále ověřit odpověď na otázku, zda je správné 

zkoumat občanské války pouze na úrovni států. 

Po krátkém úvodu, formulaci výzkumných otázek a vysvětlení rozdílů oproti tezi 

následuje teoretická část práce, která obsahuje diskuzi literatury. Ta je rozdělena do tří 

částí, z nichž první pracuje s nejdůležitějšími použitými koncepty jako je etnicita nebo 

konflikt a vysvětluje problém s definováním etnických konfliktů, který se pak projevuje 

ve výzkumech této oblasti. Druhá část se zabývá relevantní odbornou literaturou, která se 

zabývá kvantitativní analýzou etnických a občanských válek a konfliktů. Výčet těch 

nejdůležitějších studií, shrnutí jejich poznatků a otázky, které z nich vyplývají, se pak 

projevují ve zvolených výzkumných otázkách a formulaci samotných hypotéz. Třetí část 

pak reflektuje roli kvantitativních výzkumů jednak v mezinárodních vztazích, ale právě i 

ve výzkumech vnitrostátních konfliktů. S jejich přiznanými nedostatky se pak snaží 

vypořádat i tato práce. V praktické části práce se nachází popis výzkumného rámce, 

testované hypotézy, zvolené statistické metody a nakonec samotná analýza. V její první 

části je nastíněn kontext občanských válek ve světě v kapitole s deskriptivní statistikou, 

následně je každá kapitola věnovaná analýze jedné hypotézy včetně popisu práce a 

získaných výsledků. Ty jsou všechny nakonec shrnuty v závěru práce, ve kterém se také 

nachází diskuze o limitech práce a dalším možném směru výzkumu. 

Je etnický konflikt nevyhnutelný? Tuto otázku si klade celá řada lidí, včetně 

výzkumníků a autorů článku se stejným názvem ve Foreign Affairs,2 po jehož přečtení 

                                                 

1 Vlivné výzkumy Fearona a Laitina, Colliera a Hoefflera nebo Sambanise 

2 HABYARIMANA, James a HUMPHREYS, Macartan et al. Is Ethnic Conflict Inevitable? Foreign 

Affairs. 14 Feb. 2015. Web. 14 Dostupné z: <http://www.foreignaffairs.com/articles/64457/james-

habyarimana-macartan-humphreys-daniel-posner-jeremy-weinst/is-ethnic-conflict-inevitable>.  
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autora poprvé napadlo zabývat se tímto tématem. Přestože mnohokrát zkoumaná, do této 

chvíle však uspokojivě nezodpovězená otázka, je velmi důležitá. Podíl vnitrostátních 

konfliktů na celkovém počtu úmrtí ve válkách je velmi vysoký (podle některých zdrojů 

se uvádí až pětinásobek oproti mezistátním válkám od druhé světové války3) a konflikty, 

které lze považovat za etnické, tvoří od konce studené války téměř tři čtvrtiny všech 

občanských válek.4 Pokud je opravdu etnicita zdrojem napětí a přispívá k vypuknutí válek 

(diversity breeds conflict), znamená to tedy, že jediný funkční model státu je etnicky 

homogenní?5 Dalším velmi rozšířeným názorem je, že za vypuknutím vnitrostátních 

konfliktů (etnických i neetnických, jejichž definicí se zabývá následující kapitola) – může 

být státní uspořádání.6 Strach menšin nebo obecně utlačovaných skupin ve společnosti 

vede k nevyhnutelnému konfliktu s vládnoucí elitou. Takové směry tak v podstatě 

podporují realistický koncept bezpečnostního dilematu na vnitrostátní úrovni, obvykle 

používanou jako argument pro války mezistátní. Dalším často se objevujícím důvodem 

je tzv. „prokletí přírodním bohatstvím“, které za příčinu konfliktů považuje přílišnou 

závislost státu na jedné nebo několik málo surovinách, která má za následek nefunkční 

vztah mezi vládou a obyvatelstvem. Mechanismus tohoto fenoménu byl také dopodrobna 

zkoumán.7 

Rešerše stávajících výzkumů bude podrobnější v následující kapitole, je však 

s podivem, kolik výzkumů – zvláště kvantitativního charakteru – bylo v rámci 

vnitrostátních konfliktů a potažmo etnických provedeno, aniž by nějaký přišel s jasným 

a pevným závěrem. Tato otázka je také rozpracována v tomto textu. Na čem se však 

většina studií shoduje, je role ekonomiky jednotlivých států, které zažívají občanské 

                                                 

3 FEARON, James D. a David D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political 

Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1017/s0003055403000534., str. 

75 

4 WIMMER, A., L.-E. CEDERMAN a B. MIN. Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational 

Analysis of a New Global Data Set. American Sociological Review [online]. 2009, vol. 74, issue 2, s. 316-

337 [cit. 2015-02-25]. DOI: 10.1177/000312240907400208. str. 316 

5 "Us and Them." Foreign Affairs. 14 Feb. 2015. Web. 14 Feb. 2015. 

<http://www.foreignaffairs.com/articles/63217/jerry-z-muller/us-and-them>. 

6 GURSES, Mehmet a T. David MASON. Weak States, Regime Types, and Civil War. Civil Wars [online]. 

2010, vol. 12, 1-2, s. 140-155 [cit. 2015-02-14]. DOI: 10.1080/13698249.2010.492952. 

7 SOYSA, Indra De a Eric NEUMAYER. Resource Wealth and the Risk of Civil War Onset: Results from 

a New Dataset of Natural Resource Rents, 1970-1999.Conflict Management and Peace Science [online]. 

2007, vol. 24, issue 3, s. 201-218 [cit. 2015-02-14]. DOI: 10.1080/07388940701468468. 
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války. Náchylnost slabých států k občanské válce je obecně považována za nejvyšší.8 

Z pohledu kauzálního vysvětlení je někdy nejobtížnější zjistit (respektive pracnější), jak 

chudoba souvisí s válkou a jestli logická úvaha o jednom způsobující druhé není pouze 

začarovaný kruh bez jasné příčiny a následku. Hlavní částí této práce tak bude detailnější 

rozpracování jednotlivých ekonomických ukazatelů (často spojených se sociální 

problematikou) a hledání souvislostí se vznikem etnického konfliktu. Důvodem je jednak 

nalezení společného základu velké většiny studií zabývajících se tématem ekonomických 

faktorů způsobujících vnitrostátní konflikty a podezření, že dosud nebyly dostatečně 

rozpracovány. Vzhledem k povaze výzkumu a testování vybraných hypotéz je možné, že 

nalezené výsledky se neukáží jako dostatečně signifikantní a bude třeba takovou hypotézu 

vyvrátit. I to ale může být dostatečnou odpovědí na položené otázky. 

Přínos této práce tedy spočívá už v samotném zužitkování databází konfliktů a 

dalších, které jsou spojeny s vysvětlujícími proměnnými. Snahou je samozřejmě posunout 

výzkum etnických konfliktů a, přestože snad v omezené míře, testováním jiných možných 

faktorů najít spojitosti se vznikem a povahou těchto konfliktů. Díky tomu, že vybrané 

faktory budou zkoumány zvlášť na souborech etnických a také ostatních vnitrostátních 

konfliktů, bude možné následné porovnání, které nebývá tolik obvyklé. Jedna z hypotéz 

se pak věnuje otázce, zda není třeba hledat příčiny vnitrostátních konfliktů i za hranicemi 

dané země a nabízí i základní analýzu, kterou by v budoucnu šlo rozpracovat. Vzhledem 

k rozměrům a podílu vnitrostátních konfliktů na bezpečnosti ve světě je důležité se této 

otázce věnovat a pokoušet se posunout výzkum dále. 

Z bohaté literatury a výzkumů etnických konfliktů lze vyvodit několik otázek, které 

jsou ostatními výzkumy opomíjeny nebo jsou zpracovány nedostatečně. Problémem 

může být i nevhodný výběr vysvětlujících ukazatelů nebo jejich zkreslující interpretace. 

Několik takových sporných bodů bylo vybráno pro tento výzkum. Vždy mají své 

opodstatnění v empirické či teoretické literatuře a jejich geneze je vysvětlena 

v následujících teoretických kapitolách. Vzhledem k návaznosti této práce na tradici 

kvantitativního výzkumu konfliktů je respektováno přesvědčivé vysvětlení, že etnické 

                                                 

8 GURSES, Mehmet a T. David MASON. Weak States, Regime Types, and Civil War. Civil Wars [online]. 

2010, vol. 12, 1-2, s. 140-155 [cit. 2015-02-14]. DOI: 10.1080/13698249.2010.492952. 
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složení obyvatelstva a jejich náboženské a kulturní odlišnosti nemají rozhodující vliv na 

vznik konfliktu, a od této premisy se odráží.  

Příležitost: Může být nedostatek pracovních příležitostí zodpovědný za vznik 

etnického/vnitrostátního konfliktu? 

V diskuzi literatury se několikrát objevuje ekonomický motiv jako rozhodující pro 

vznik konfliktu. Pokud mají obyvatelé pocit, že je pro ně konflikt a jeho následky 

výhodnější, aktivně se budou podílet na povstání.9 Tento motiv zde bude testován 

z opačné strany – jako nemožnost seberealizace obyvatel státu za daného režimu, která 

vede ke vzniku konfliktu. Na rozdíl od standardního posuzovaní výše HDP, které má 

zastupovat spokojenost společnosti, se však podívá na konkrétnější statistiku, a to 

nezaměstnanost mužů, jejichž frustrace a nedostatek důstojného uplatnění by mohly 

přispívat k výbušnosti společnosti a jejím přetavení v konflikt. 

Nerovnost: Je nerovnost důležitější předpoklad pro vznik konfliktu než celkový stupeň 

rozvoje státu? 

Výzkumy, které se zabývají ekonomickými faktory vzniku vnitrostátních 

konfliktů, se shodují v roli ekonomické výkonnosti státu jako obecně platném 

předpokladu pro vznik konfliktu. Jinými slovy: chudé státy mají větší pravděpodobnost 

občanské války než bohaté. Přesnější ukazatel pro určení funkčnosti státu než samotný 

výkon (měřený HDP na osobu) je však Human Development Index, který kromě 

bohatství zahrnuje i mnoho dalších charakteristik, které vykreslují stát mnohem 

komplexněji, a dávají lepší obraz o situaci v zemi. Vnitropolitická situace země (konflikt 

nebo mír) ale zdaleka nemusí odrážet celkový obraz, který je v těchto statistikách 

zachycen. Logičtější je hledat tyto parametry a jejich rozložení uvnitř státu, tedy brát v 

potaz nerovnost v těchto kategoriích. Je logické se domnívat, že tření mezi 

znevýhodněnými vrstvami a zbytkem společnosti může stát za vznikem budoucího 

konfliktu spíše, než absolutní pořadí v žebříčku států. Srovnáním HDI a IHDI, které právě 

                                                 

9 COLLIER, P. Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers[online]. 2004, vol. 56, issue 4, 

s. 563-595 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1093/oep/gpf064., str. 588 
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akcentuje nerovnost v těchto oblastech, tedy získáme důkaz o výši vlivu těchto dvou 

proměnných.  

Lidská práva: Jsou země dodržující lidská práva více imunní k vypuknutí konfliktu? 

Také vliv režimů byl zkoumán ve spojitosti se vznikem etnických/vnitrostátních 

konfliktů. A to zvlášť jak role diktatur, tak i míra demokratičnosti. Neexistují ale lepší 

ukazatele, které by vysvětlovaly klidné soužití ve společnosti než samotný režim? 

Demokracie bývá v tomto ohledu angažována proto, že symbolizuje vládu většiny 

s dostatečnou ochranou práv menšin a respekt k právnímu státu. Tato studie tedy použije 

toto konkrétnější hledisko, protože právě dodržování lidských práv je v tomto ohledu 

průkaznějším elementem než pojem demokracie. 

Role sousedních států: Jaký vliv mají konflikty v okolních státech na stabilitu země? 

K analyzování vnitrostátních konfliktů je třeba přistoupit komplexněji a 

nesledovat jen statistiky samotného státu, jako by existoval ve vakuu. Určité teorie říkají, 

že podstatný vliv má stabilita okolních zemí a možné přelévání konfliktů přes hranice 

států.10 Tato část tedy bude zkoumat vliv regionální nestability na vznik možného 

vnitrostátního konfliktu.  

Intenzita konfliktu: Existuje rozdíl v intenzitě etnického a neetnického konfliktu? 

Otázka, která nemá v empirické literatuře příliš mnoho prostoru, je – pokud už 

konflikt vznikne – co má vliv na jeho intenzitu. Jsou etnické konflikty krvavější než 

ostatní vnitropolitické? To by potvrzovalo roli etnické diverzity jako důležitého faktoru 

průběhu konfliktu. Nebo lze počet obětí jednoduše vysvětlit počtem obyvatel státu? Tyto 

otázky budou také v této práci také zkoumány. 

Jaký je tedy rozdíl mezi etnickým a neetnickým vnitrostátním konfliktem? 

Otázka, která je vlastně shrnutím všech dílčích analýz odpovídajících na výzkumné 

otázky v této práci, bude zodpovězena v závěru práce. Existují tedy rozdíly v příčinách 

                                                 

10 WARD, M. D., B. D. GREENHILL a K. M. BAKKE. The perils of policy by p-value: Predicting civil 

conflicts. Journal of Peace Research [online]. 2010, vol. 47, issue 4, s. 363-375 [cit. 2015-03-02]. DOI: 

10.1177/0022343309356491., str. 373 
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těchto typů konfliktů, které by dávaly prostor pro vysvětlení vzniku etnického konfliktu 

jako důsledku neschopnosti soužití etnických skupin a etnické frakcionalizace? Nebo se 

příčiny občanských válek shodují, ať už se jedná o etnický nebo neetnický konflikt? 

Oproti původní tezi doznala práce několika dílčích změn. Časový rozsah 

zkoumaných konfliktů byl, tam kde bylo možno, rozšířen do periody od konce druhé 

světové války až do roku 2008. Základním souborem, ze kterého byly převzaty údaje o 

konfliktech, nebyla databáze Ethnic Armed Conflict, nýbrž dataset Fearona a Laitina, 

s čímž se pojí i dodržení jejich definiční hladiny konfliktu. Důvodem je komplexnost 

souboru a zahrnutí států a let, kdy žádný konflikt neprobíhal. To se ukázalo pro použití 

zamýšlených metod jako zásadní. Zúžena byla naopak množina vysvětlujících 

proměnných, která byla v tezi pouze v obecné rovině, samotné statistické metody 

reflektovaly kvalitu a typ dat. Jiné zásadní změny neproběhly a hlavní linie výzkumu 

proběhla způsobem, který byl v tezi načrtnut. 

1 Teoretická část 

1.1 Etnicita, nacionalismus a etnický konflikt 

Následující kapitola se bude zabývat vysvětlením několika podstatných pojmů, na 

kterých se odborná veřejnost často neshodne, přitom je jejich vymezení naprosto klíčové. 

Vzájemné zaměňování může způsobovat nekonzistenci a vzájemně si odporující 

výsledky různých výzkumů nebo chybnou interpretaci. Zároveň bude velmi zajímavé 

v samotné analýze porovnat nejen možné příčiny vznikajícího konfliktu se zeměmi, 

v nichž ke konfliktu nedochází, ale také právě války občanské (v nichž nehraje etnicita 

roli) a etnické. Pokud totiž chceme přesvědčivě dokázat nebo vyvrátit podstatnou roli 

etnicity při vypuknutí nebo specifickém průběhu konfliktu, mimo porovnání 

s nekonfliktními státy bude vhodné porovnat je s občanskými válkami, které nemají rysy 

etnického charakteru. K tomu by bylo zapotřebí důsledně vymezit tyto rysy a sledovat 

jejich naplňování v jednotlivých datasetech, což je jedna z nejobtížnějších částí. Bez 

dostatečně hlubokého kvalitativního vhledu do jednotlivých konfliktů tuto položku 
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ovšem není možné stoprocentně dodržet a tato práce, jejíž autor si je těchto limitů vědom, 

bude spoléhat na kódování etnicity předchozích autorů.11 

Jaký je tedy rozdíl mezi konfliktem etnickým, nacionalistickým nebo etno-

nacionalistickým? Velmi široká definice etnicity může být ta, která říká, že se jedná o 

skupinu lidí s odlišnými kulturními znaky.12 Přitom zdaleka nemusí jít o skupiny uvnitř 

státu, stejně jako se nemusí jednat o menšiny, s nimiž se pojem často automaticky 

asociuje. Rozdíl je ale také v samotném vnímaní etnicity, tedy v identitě, která může být 

individuální a nemusí nutně souviset s etnickým původem.13 

Zajímavým příspěvkem do této debaty je bezpochyby práce Horowitze, který 

definuje etnický konflikt jako: „válku o sebeurčení nebo ovládnutí území, které je 

považováno za část vlastní země dvěma etnickými skupinami, ve kterých: jedna etnická 

skupina bojuje proti státní autoritě reprezentující jednu nebo více etnických skupin a 

území jsou nárokována na základě koncentrace osídlení.14 Na tuto definici namítá T. J. 

Mabry, že odpovídá spíše nacionalistickému konfliktu, nikoliv etnickému. Výsledný 

chaos je prý spoluzodpovědný za neuspokojivé výsledky zkoumání příčin etnických 

konfliktů, protože jsou pak vedle sebe zkoumány konflikty, jejichž příčiny jsou ve 

skutečnosti jiné.15 Nad nedostatečným pochopením těchto pojmů a jejich nadužíváním se 

zamýšlí i antropolog Thomas Hylland Eriksen, který nabízí velmi zevrubnou studii ve své 

knize Etnicita a Nacionalismus.16 Namítá, že pojmy jako etnický konflikt nebo etnická 

                                                 

11 Týká se především databází Fearona, Laitina a Wimmera, Cedermana a Mina, které spojují etnické 

konflikty s ostatními vnitrostátními  

12 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Překlad 

Marek Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 352 s. Studijní texty (Slon), 51. sv. 

ISBN 9788074190537., str.22 

13 PHINNEY, Jean S. Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. Psychological 

Bulletin [online]. 1990, vol. 108, issue 3, s. 499-514 [cit. 2015-04-29]. DOI: 10.1037/0033-

2909.108.3.499., str. 508 

14HOROWITZ, Shale. Mapping Pathways of Ethnic Conflict Onset: Preferences and Enabling 

Conditions. Ethnopolitics [online]. 2008, vol. 7, 2-3, s. 307-320 [cit. 2015-02-25]. DOI: 

10.1080/17449050802243483., str. 309 

15 MABRY, Tristan James. RESPONSE: Navigating Ethnic Conflict by the 

Numbers. Ethnopolitics [online]. 2008, vol. 7, 2-3, s. 325-328 [cit. 2015-02-15]. DOI: 

10.1080/17449050802338267. 

16 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Překlad 

Marek Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 352 s. Studijní texty (Slon), 51. sv. 

ISBN 9788074190537. 
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skupina se staly běžnou součástí našeho uvažování17 a podobně jako většina termínů, 

jejichž užívání se posune z akademické (expertní) roviny do každodenní (například 

mediální), postupně ztrácí svou terminologickou přesnost. Na rozdíl od rasové 

kategorizace je etnické rozdělení založené na pozitivní identifikaci, zároveň ale sdílí 

stejný mýtus o původu – může být tedy stejně nebezpečná.18 Etnicita a rasa jsou podle něj 

příbuzné koncepty, které se často překrývají, etnická skupina však svoji sounáležitost 

hledá více v kultuře a sociální integraci.  

Ještě o něco zajímavější a vzhledem k tématu relevantnější je vztah mezi etnicitou 

a nacionalismem. Ideologie nacionalismu staví také na jisté kulturní soudržnosti, mnohem 

více se ale vymezuje proti všemu vně. Zároveň je svázána hranicemi státu, které by měly 

odpovídat právě kulturní sounáležitosti. Eriksenův návod na odlišení etnické a 

nacionalistické skupiny je tedy v požadavku na státní zřízení reflektující tyto skupiny, 

což podporuje spíše Mabryho snahu o lepší vymezení etnických konfliktů.19 Jedna 

z velmi užívaných databází pro studium etnických konfliktů Ethnic Armed Conflict tak 

například kvalitativně odlišuje konflikty, kde se skupiny snaží o odtržení od státu, a tak 

vlastně identifikuje skupiny s nacionalistickým cílem a nikoliv etnické.20 Nacionalisté 

totiž nesnesou nejednotnost mezi hranicemi a vlastním etnikem. Z antropologického 

hlediska je tedy i jejich tříúrovňové rozřazení nesprávné, protože stírá hranice mezi 

nacionalistickými a etnickými cíli. V praxi je ale nesmírně složité kvalifikovat jednotlivé 

konflikty jako etnické nebo nacionalistické už jen proto, že se mohou překrývat. Často se 

tak setkáváme s pojmem etno-nacionalismus nebo etno-nacionalistický konflikt.21 Tím se 

sice záměrně ustupuje od přesného označení, na druhou stranu zjednodušuje následný 

výzkum. Není totiž zcela jasné, zda vůbec může existovat nacionalismus bez etnicity a 

naopak. Eriksen k této problematice přidává zajímavou poznámku z afrického kontextu. 

Jediný institucionálně zhroucený stát v 90. letech bylo Somálsko, které je paradoxně 

                                                 

17 ERIKSEN (2012), str. 17 

18 ERIKSEN (2012), Str. 24 

19 ERIKSEN (2012), Str. 28 

20 Například v WIMMER, A., L.-E. CEDERMAN a B. MIN. Ethnic Politics and Armed Conflict: A 

Configurational Analysis of a New Global Data Set. American Sociological Review [online]. 2009, vol. 74, 

issue 2, s. 316-337 [cit. 2015-02-25]. DOI: 10.1177/000312240907400208. 

21 Například právě v WIMMER, CEDERMAN, MIN (2009). 
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etnicky jednotnější než řada jiných afrických států.22 23 Rozhodně tedy sama etnicita 

nezaručuje silný cit pro nacionalismus a ani naopak. Z tohoto uvažování pramení i teorie, 

které vysvětlují nefunkčnost afrických států právě na základě nejednotnosti etnicity a 

konstruktu státu. Protože africké národy nemohou navazovat na společný přirozený 

mýtus státnosti, nedaří se ani vytvořit funkční státní model. Z druhého pohledu pak může 

nacionalismus působit jako pojítko několika etnických skupin, typicky v poly-etnických 

státech, kde se obyvatel identifikuje v první řadě jako občan státu. Stále také platí, že stát 

má výsadní postavení jednak v mezinárodních vztazích (suverenita, nedotknutelnost 

hranic) a také směrem dovnitř – ke svým občanům (právo vybírat daně a legitimita 

v použití násilí). Dává tedy nepochybně smysl zabývat se vnitrostátními konflikty 

z pohledu států a nikoliv menších subjektů. 

Tato práce si bude muset vystačit s širším vymezením, které dostatečně rozlišuje 

etnické skupiny, které se podílí na konfliktu. Etnické rysy konfliktu dělí do již 

zmiňovaných tří úrovní dataset Ethnic Armed Conflict.24 Zda je nebo není konflikt 

etnický, totiž definuje, jestli v konfliktu hraje etnicita roli při rekrutování (strany konfliktu 

se vymezují podle etnického klíče), zda v souboji jde o naplnění etnického cíle 

(ethnoaims) a také jestli jde o válku o odtržení (secession). Poslední kategorie právě spadá 

spíše pod nacionalistickou kategorii a v přísnějším vymezení by tak chyběla. Jak tedy zní 

definice, podle které je konflikt definován jako etnický? Definici ozbrojeného konfliktu 

přejímá z UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset, tedy více než 25 obětí za rok a válčí dvě 

organizované strany.25 Pokud konflikt zároveň splňuje podmínky etnického cíle 

(sebeurčení, rovnováha sil mezi etniky, autonomie etnika nebo konec diskriminace) a 

dělící linie stran konfliktu je skutečně na pomezí etnik, pak označují konflikt jako etnický. 

Fearon a Laitin ve svém datasetu označují za etnické konflikty takové, jejichž účastníci 

byli mobilizováni na základě etnické příslušnosti. Zároveň posouvají analýzu na vyšší 

                                                 

22 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Překlad 

Marek Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, Studijní texty (Slon), 51. sv. ISBN 

9788074190537. str, 191 

23 Podle CIA Factbook je asi 85 % obyvatelstva somálského původu. The World Factbook. Central 

Intelligence Agency, 2015 [citováno 2015-4-25]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/so.html 

24 WIMMER, CEDERMAN, MIN (2009) 

25 UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook, version 4-2014a, Uppsala Conflict Data Program 

(UCDP), Centre for the Study of Civil Wars, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) 
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stupeň intenzity konfliktu, protože zahrnují pouze konflikty s více než tisícem obětí.26 

Tuto hranici tedy respektuje i tato práce. 

1.2 Diskuze literatury a rozdělení do hlavních směrů výzkumu 

V této kapitole přijde na řadu diskuze hlavních směrů výzkumu příčin etnických či 

obecně vnitrostátních konfliktů. Jednotlivé studie jsou řazeny pro přehlednost do několika 

kategorií, podle oblasti, ve které autoři příčiny hledají. Výzkum vnitrostátních konfliktů 

je velmi bohatý a určitě není možné postihnout všechny zástupce. Snahou je však popsat 

především empirickou literaturu, a to hlavně kvantitativního typu. V rámci tohoto textu 

není možné věnovat se studiím konkrétních válek a pracovat s výsledky kvalitativních 

studií. Nejvlivnější empirická literatura v tomto oboru se nejčastěji pojí s vlastní databází, 

ze kterých čerpá i tato práce. 

1.2.1 Různorodost způsobuje konflikt 

Jedním ze stále aktuálních vysvětlení je sama etnická rozmanitost, která podle 

některých autorů způsobuje nestabilitu a konflikt27 nebo je to vzájemná nevraživost 

pramenící z krvavé historie28 či dokonce člověku vlastní strach a odpor k jiným etnikům.29 

Z dlouhodobého hlediska je tak jediný fungující model státu stát národní (myšleno 

etnicky jednotný), vše ostatní je odsouzeno k zániku. Tento názor, zdá se, není 

v akademickém prostředí příliš rozšířený, je však trvalý a většina autorů má potřebu se 

s ním ve svých textech vyrovnat. V kvantitativních výzkumech byla tato teze často 

vyvracována a pravdou je, že jednoduché srovnání etnické diverzity a konfliktů nedává 

mnoho prostoru pro vysvětlení etnických konfliktů na základě samotné etnicity.30 Donald 

Horowitz však předkládá poněkud jinou, nelineární souvislost mezi etnickou diverzitou 

a vznikem konfliktu, když říká, že největší riziko vypuknutí konfliktu není ve státech 

                                                 

26 FEARON, LAITIN (2003), str. 79 

27 "Us and Them." Foreign Affairs. 14 Feb. 2015. Web. 14 Feb. 2015. 

<http://www.foreignaffairs.com/articles/63217/jerry-z-muller/us-and-them>. 

28 Např: COOPER, Henry R. a Robert D. KAPLAN. Balkan Ghosts: A Journey through History. Slavic 

Review [online]. 1993, vol. 52, issue 3 [cit. 2015-02-26]. DOI: 10.2307/2499730. 

29 LEGVOLD, Robert a Roger D. PETERSEN. Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and 

Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe. Foreign Affairs [online]. 2003, vol. 82, issue 2 [cit. 

2015-02-26]. DOI: 10.2307/20033549. 

30 Například COLLIER, P. Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers[online]. 2004, vol. 

56, issue 4, s. 563-595 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1093/oep/gpf064., 
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s větším množstvím etnických skupin, nýbrž v těch, kde vládne jasná etnická většina 

(vzhledem k počtu a volbám má jistotu vládnutí) a v opozici je etnická menšina.31  

1.2.2 Mobilizace menšin 

Další směr, který si ve svém jádru uchovává příčinnost v etnické rozdílnosti, je 

mobilizace menšin. Tezi, že slabší skupiny obyvatelstva ze strachu aktivně přistoupí ke 

konfliktnímu jednání, ztělesňuje Ted Robert Gurr a jeho databáze Minorities at Risk 

(MAR), která byla široce využita pro výzkum etnických konfliktů.32 Oproti ostatním 

databázím je totiž v každém státě odlišena etnická většina a menšina, a proto je v určitých 

výzkumech nezastupitelná. Jonathan Fox například použil databázi MAR k otestování 

známé Huntingtonovy teze o sílících konfliktech po konci studené války na hranicích 

různých civilizací. Porovnání množství a intenzity konfliktů (rozdělené na civilizační a 

uvnitř jedné civilizace) do konce studené války a po ní nepotvrdilo významný nárůst 

konfliktů mezi zástupci různých civilizací – jejich procento zůstává takřka stejné – a tedy 

nepotvrdilo Huntingtonovu teorii.33 

1.2.3 Konflikt jako důsledek ekonomické deprivace 

Proti těmto směrům se vymezují další autoři, kteří tvrdí, že sama etnicita nemá se 

vznikem konfliktu nic společného a hlavním důvodem je ekonomická rentabilita 

konfliktu nebo nového pořádku, který vznikne po skončení konfliktu. Jedná se tedy o 

neuspokojivou ekonomickou situaci, která stojí za vypuknutím konfliktu, nikoliv etnické 

rozdílnosti. Collier a Hoeffler vytvořili v této souvislosti hojně používaný pojem „greed“, 

který reprezentuje tyto ekonomické důvody, které mají být důležitější příčinou vzniku 

etnických konfliktů než „grievance“ – tedy příslušnost k etniku.34 V tomto duchu 

pokračovali i Fearon a Laitin, kteří ve své vlivné práci dokazují, že více než etnicita hrají 

roli při vzniku povstání jiné faktory jako síla (nebo spíše slabost) vlády, neprostupnost 

                                                 

31 HOROWITZ, Donald L.  Ethnic groups in conflict. 2nd ed. Berkeley, Calif: University of California 

Press, 2000. ISBN 0520227069., str. 360 

32 Minorities at Risk Project. (2009) "Minorities at Risk Dataset." College Park, MD: Center for 

International Development and Conflict Management. Dostupné z: http://www.cidcm.umd.edu/mar 

33 FOX, JONATHAN. Ethnic Minorities and the Clash of Civilizations: A Quantitative Analysis of 

Huntington's Thesis. British Journal of Political Science [online]. 2002, vol. 32, issue 03, s. 415-434 [cit. 

2015-03-02]. DOI: 10.1017/S0007123402000170. Dostupné 

z:http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007123402000170, str. 429 

34 COLLIER, P. Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers[online]. 2004, vol. 56, issue 4, 

s. 563-595 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1093/oep/gpf064., str. 588 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007123402000170
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terénu či velikost populace.35 V souvislosti s jejich prací je třeba upozornit i na jejich 

velmi rozsáhlou databázi konfliktů, kterou bude v této práci využita. 

K hledání ekonomické podstaty příčin se řadí i další autoři, kteří tvrdí, že 

vnitrostátní konflikty způsobuje přírodní bohatství daných zemí. Tomuto paradoxu se 

někdy říká „prokletí přírodním bohatstvím“ a pramení z nerozvinutého vztahu mezi 

vládou a občany, který je pokřiven právě soběstačností režimu. Celá teze spočívá 

v základním narušení vztahu mezi občanem jako plátcem daně a státem, který za vybrané 

daně poskytuje protislužbu – provozování státu a všech služeb s tím spojených. Vytváří 

se tak oboustranná a vlastně prospěšná závislost, jejímž výsledkem je kultivace vztahů: 

občané platící daně si jsou vědomi toho, že od své vlády získávají nepostradatelné služby 

a stát se, vědom si této závislosti, chová k občanům zodpovědně a do jisté míry podle 

jejich vůle. O tomto fenoménu píše například Fareed Zakaria: „Během posledního 

půlstoletí některé režimy velice zbohatly, a přece jsou to diktatury: například území v 

Perském zálivu ovládaná šejky, Nigérie či Venezuela. Bohatství ropných států nevytváří 

podmínky pro pozitivní politickou změnu…“36 Právě platba daní – vzájemná směna – je 

pro vlády v dnešním světě zdrojem legitimity.37 Tento deficit, který by mohl být 

zodpovědný za vznik vnitrostátních konfliktů, byl prozkoumán ve studii Resource Wealth 

and the Civil War Onset38, jejíž závěry nejsou zcela jednoznačné. Autoři rozdělili přírodní 

zdroje na dvě skupiny – minerální bohatství a energie. Ani jedna skupina ovšem 

neukázala signifikantní vliv při testování na občanských válkách (minimální počet obětí 

tisíc). Když se ovšem snížil práh na 25 obětí ročně (všeobecně uznávaná definice 

ozbrojeného konfliktu z databáze UCDP/PRIO), státy s velkými energetickými zásobami 

měly vyšší pravděpodobnost vzniku konfliktu.39 

                                                 

35FEARON, James D. a David D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political 

Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1017/s0003055403000534. 

36 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve světě. Vyd. 2., opr. Překlad 

Jaroslav Veis. Praha: Academia, 2005, 363 s. ISBN 8020012850.91, str. 91 

37 ZAKARIA (2005), str. 94 

38 SOYSA, Indra De a Eric NEUMAYER. Resource Wealth and the Risk of Civil War Onset: Results from 

a New Dataset of Natural Resource Rents, 1970-1999.Conflict Management and Peace Science [online]. 

2007, vol. 24, issue 3, s. 201-218 [cit. 2015-02-14]. DOI: 10.1080/07388940701468468. 

39 SOYSA, NEUMAYER (2007), str. 216 
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1.2.4 Vliv režimu 

Jak se občanským válkám daří v různých režimech, zjišťovali autoři Gurses a 

Mason40. Vcelku logickou hypotézu, že v diktaturách se kvůli represi menšin bude 

konfliktům dařit více než v demokraciích, které mívají ochranu menšin pevně ukotvenou 

v ústavě, se podařilo potvrdit. Teorie vychází z předpokladu, že autoritativní typ vlády 

automaticky produkuje disidentská hnutí, která se mohou přetavit v hnutí ozbrojená.41 

Není ovšem pravdivá pro všechny typy diktatur. Studie představuje typologii, která dělí 

diktatury na personální, vojenské, vládu jedné strany a hybridní režimy, přičemž k jejich 

posouzení používá dataset konfliktů podle Fearona, Laitina a Sambanise. Závěr je takový, 

že pouze personální režimy, jejichž moc je reprezentována kultem jedné osobnosti, jsou 

náchylnější k občanským konfliktům, zatímco u jiných se toto podezření neprokázalo. 

1.2.5 Etnopolitická konfigurace v zemi 

Následující důležitý příspěvek, který se vymezuje vůči předchozím tradicím, je 

svázán s relativně novou databází Ethnic Power Relations (EPR), která vznikla na 

univerzitě ETH v Curychu a UCLA.42 Její tvůrci poněkud obešli aktuální debaty a 

pokusili se vysvětlit etnický konflikt jako boj o moc ve státě, přičemž zdůrazňují právě 

etnopolitickou konfiguraci v zemi, jako určující ukazatel možného vzniku konfliktu. 

Odmítají tedy posuzovat etnické konflikty jako jeden homogenní typ konfliktu, ke 

kterému by hledali příčiny, ale kategorizují etnické konflikty na rivalitu, povstání a 

odtržení (infighting, rebellion a secession) – podle toho, jak daleko od centrální moci a 

na jaké úrovni se nacházejí strany konfliktu. Docházejí k závěru, že pravděpodobnost 

vzniku každého výše vymezeného typu konfliktu má jasný původ v segmentaci (na 

centrální úrovni), vyloučení (podíl na moci) a nesoudržnosti (segmentation, exclusion, 

incohesion). Jejich vysvětlení fenoménu etnického konfliktu se pohybuje na úrovni 

institucí státu a jejich ovládání etnickými skupinami. Nenahlížejí tedy na stát jako na 

neutrální místo, kde si jednotlivé skupiny vyřizují své účty, nýbrž přidávají státu (vládě) 

roli zainteresovaného aktéra, který je vytvářen jednou nebo více stranami konfliktu. 

                                                 

40 GURSES, Mehmet a T. David MASON. Weak States, Regime Types, and Civil War. Civil Wars [online]. 

2010, vol. 12, 1-2, s. 140-155 [cit. 2015-02-14]. DOI: 10.1080/13698249.2010.492952. 

41 GURSES, MASON (2010), str. 141 

42 WIMMER, A., L.-E. CEDERMAN a B. MIN. Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational 

Analysis of a New Global Data Set. American Sociological Review [online]. 2009, vol. 74, issue 2, s. 316-

337 [cit. 2015-02-25]. DOI: 10.1177/000312240907400208. 
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Zajímá je tedy podíl na vládě mezi jednotlivými etnickými skupinami a sledují, jaké 

následky má různé rozdělení moci ve státě. Tvrdí, že ozbrojená povstání jsou 

pravděpodobnější, pokud stát vyloučí z podílu na vládě velkou část populace na základě 

jejich etnického původu. Dále, že pravděpodobnost soupeření se zvyšuje, pokud se více 

etnických elit podílí na exekutivní moci a jsou si zároveň rivaly. A nakonec oba typy 

konfliktu – soupeření i povstání – je pravděpodobnější a nabývá snah o odtržení od státu, 

pokud část populace trpí krátkou a útrpnou nadvládou centrální vlády.43 

1.2.6 Občanská válka jako důsledek nestability v okolních zemích 

Přestože jsou v menšině, existují teorie, které vnímají fenomén občanské války 

nikoliv jako izolovaný jev, nýbrž jako souhru více faktorů, které přesahují hranice dané 

země. Tento směr se poněkud vymyká tradičnímu výzkumu vnitrostátních konfliktů a zdá 

se být odpovědí na obvyklejší kvantitativní studie. Podle některých výzkumů se ukazuje, 

že země, které sousedí s nestabilními státy, mají vyšší pravděpodobnost vypuknutí 

konfliktu.44 Obecněji jde o fenomén vztahu mezi občanskou a mezistátní válkou (v této 

práci budou porovnány jen ty občanské), které bývají studovány zvlášť. Na tento problém 

upozorňuje například studie Fighting at Home, Fighting Abroad, která právě vztah těchto 

dvou vzdáleně oddělených jevů zkoumá.45 V jiné práci zase autoři dokazují, že příliv 

uprchlíků z okolních států zasažených válkou opět zvyšuje šanci na vypuknutí konfliktu 

v zemi, která uprchlíky přijímá.46 Souvislost občanské války s tím, co se děje v okolních 

zemích se odráží i v této analýze. 

                                                 

43 WIMMER, CEDERMAN, MIN (2009), str. 317 

44 SALEHYAN, Idean a Kristian Skrede GLEDITSCH. Refugees and the Spread of Civil 
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10.1017/s0020818306060103336, str. 336 

45 GLEDITSCH, K. S., I. SALEHYAN a K. SCHULTZ. Fighting at Home, Fighting Abroad: How Civil 

Wars Lead to International Disputes. Journal of Conflict Resolution [online]. 2008, vol. 52, issue 4, s. 479-

506 [cit. 2015-04-23]. DOI: 10.1177/0022002707313305., str. 480 

46 SALEHYAN, Idean a Kristian Skrede GLEDITSCH. Refugees and the Spread of Civil 
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1.3 Role kvantitativních výzkumů ve studiu etnických a 

vnitrostátních konfliktů 

Pro studium tohoto oboru jsou kvantitativní metody výzkumu typické a dominantní, 

ač rozhodně ne jediné. Publikováno jich bylo mnoho a, jak bylo naznačeno v úvodu, zdá 

se, že žádný z nich nedospěl k všeobecně uznávané teorii, která by jednoznačně 

vysvětlovala důvody vzniku těchto konfliktů. K čemu je tedy vlastně dobrý další 

kvantitativní výzkum vnitrostátních/etnických konfliktů? Je toto vůbec, po tolika 

předchozích pokusech, vhodná metoda ke zkoumání tohoto fenoménu? Tato kapitola se 

bude zabývat těmito otázkami a popíše prostředí, ve kterém se studium vnitrostátních 

válek nachází. 

Snaha převádět vše na čísla má několik jasných motivací. Ta první by se dala 

označit jako neprůstřelnost faktů. Aplikace statistických metod a jejich výsledky nám 

dávají do ruky velmi jasné a tvrdé informace, které nelze tak lehce smést ze stolu. Při 

dodržení daných postupů a správném zařazení do teoretického rámce se každý takový 

výzkum může zdát po formální stránce více „vědecký“, přestože jeho přínos zdaleka 

nemusí mít takovou váhu. Další výhodu nabízí komplexnost a propracovanost celého 

matematického aparátu, který můžeme využít, převedeme-li náš výzkum na čísla. Po 

tisíciletí vznikající vědní obor disponuje nepřeberným množstvím technik, které se dají 

využít ke zpracování téměř jakéhokoliv problému, pokud jej vyjádříme čísly. Nakonec se 

výzkumy podpořené číselnými výsledky obecně těší i většímu vlivu a vážnosti i mimo 

akademickou sféru. Když můžeme svá doporučení nebo analýzy podepřít čísly, šance, že 

budou úspěšně implementována, je určitě větší.47 

1.3.1 Role kvantitativních výzkumů v mezinárodních vztazích 

V mezinárodních vztazích, do jejichž podmnožiny se obvykle řadí i bezpečnostní 

studia, se kvantitativní metody používají velmi často, a dokonce se v určitých etapách 

stávají dominantním způsobem výzkumu. Po tzv. Druhé velké debatě se dostávají ke 

slovu vědecké metody zkoumání mezinárodních vztahů, později ztělesněné 

neorealismem a neoliberalismem, kde se vedle ekonomických modelů začínají používat 

                                                 

47 MEIER, Kenneth J, Jeffrey L BRUDNEY a John BOHTE. Applied statistics for public and nonprofit 

administration. 8th ed. Boston, MA: Wadsworth, 2012, xxv, 576 p. ISBN 1111342806., str. 5 
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i statistické metody.48 Scientisté, kteří věří, že objektivní měření přesných dat 

vyprodukuje nezpochybnitelné závěry oproštěné od subjektivního vnímání 

pozorovatele,49 ovšem naráží na argumenty protistrany. Stále přítomná je totiž otázka, 

zda je vůbec správné kvantitativní metody převzaté z přírodních věd ve vědách sociálních 

používat. Tento názor formuloval například Hedley Bull, který namítal, že podstata 

předmětu studia těchto oborů a disciplín je natolik komplexní a nelze z ní izolovat 

zkoumané vztahy, takže nemá vůbec smysl tyto metody do výzkumů aplikovat, protože 

jsou z podstaty vytvořené pro analyzování diametrálně odlišného prostředí.50 Dále tvrdí, 

že scientisté nepřinášejí nové poznatky51 a z podstaty svých metod vylučují vše 

neměřitelné, přestože to může být důležité. Vyhrazují pak studiu sociálního prostředí 

kvalitativní metody, které se k tomu více hodí. Druhá strana, která může být v kontextu 

této práce reprezentována například Robertem O. Keohanem nebo Gary Kingem, využití 

kvantitativních metod v sociálních vědách obhajuje tím, že sama metoda může být bez 

obav použita v jakémkoliv prostředí, musí mít ovšem oporu v teorii a musí být správně 

interpretována. Kvalitativní a kvantitativní tradice výzkumů se totiž liší svými metodami 

a stylem, jejich logika a cíl je ale stejný a nejlepší výzkumy často kombinují obojí, jak 

vysvětluje King a spol. v kapitole výstižně nazvané Věda v sociálních vědách.52 Na 

námitku ohledně komplexnosti studovaného prostředí a tedy nevhodnost kvantitativních 

metod odpovídají tím, že spíše záleží na schopnosti zjednodušit realitu a být si vědom 

nejistoty závěrů pramenící jednak právě z komplexnosti, ale také například z chybovosti 

v datech. Kvůli těmto překážkám ale nemá smysl zatracovat vědecké metody jako takové, 

jen se s nimi musí umět zacházet.53 

                                                 

48 DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 220 s. ISBN 8071787256., 
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51 BULL (1966), str. 366 
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1.3.2 Kritika kvantitativního přístupu ke studiu vnitrostátních konfliktů 

Právě kvantitativní a přesněji statistické metody jsou hodně využívány při studiu 

občanských válek, vnitrostátních či specificky etnických konfliktů. Důvod je zcela jasný: 

množících se vnitrostátních konfliktů, které mají na svědomí ohromný počet obětí a 

ohrožují stabilitu celých regionů, je mnoho. Pokud chceme vysvětlit tento fenomén jako 

takový, samotný počet případů kvalifikuje kvantitativní metody jako velmi vhodnou 

cestu. Při formulaci teorie nebo jejím testování se tak v tomto případě bude jen těžko 

hledat logičtější volba než právě statistika, která je schopna v jedné analýze prozkoumat 

více příčin a důsledků než jiné metody. To ovšem neznamená, že by kvantitativní metody 

měly při studiu této otázky monopol. V odborné literatuře nalezneme velké množství 

případových studií zabývajících se hloubkovou analýzou jednoho konfliktu nebo analýzy 

komparativní. Často právě tyto práce slouží jako základ pro tvorbu databází a hrají tak 

nezastupitelnou roli ve shromažďování přesných a úplných informací, kterých není nikdy 

dost. Atraktivita a dostupnost velkých databází konfliktů je ale velmi lákavá a samotné 

jejich zužitkování dalším výzkumem je chápáno jako příspěvek do debaty. 

Kvantitativní analýzu kritizuje již zmíněný T. J. Mabry, který ostře namítá, že 

celkový přínos kvantitativních studií s velkým počtem zkoumaných proměnných je 

přinejlepším skromný.54 Tímto tvrzením navazuje na Horowitzův článek, který analyzuje 

několik kvantitativních studií etnických konfliktů a nalézá na nich několik základních a 

opakujících se chyb, které znemožňují dospět ke kvalitním a pevným závěrům.55 Předně 

namítá, že se kvantitativní výzkumy více nezabývají tím, co se nalézá v již hotové 

databázi, a tím dochází ke smíšení ostatních vnitrostátních konfliktů mezi zkoumané 

etnické a hledání jejich společných příčin je pak zkreslené.56 Tato výtka je opodstatněná, 

nicméně namířená na nesprávné místo. Jen těžko si lze představit standardní kvantitativní 

analýzu s podrobnou revizí celých datasetů a hledání nesrovnalostí s označením povahy 

konfliktů. Horowitz dále říká, že vypuknutí konfliktu není ideální závislá proměnná, tou 
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by podle něj mělo být vyvolání konfliktu – tedy asociovat jej s jednou stranou konfliktu, 

která je za vznik konfliktu zodpovědná. Těmto původcům konfliktu připisuje dvě úrovně: 

lidovou (mass-level) a vládnoucí (elite-level).57 Zatímco zkoumané proměnné související 

s lidovou úrovní obecně nedokáží vysvětlit vznik konfliktu na takové úrovni, aby se dostal 

do databází (etnická frakcionalizace, velikost etnických skupin či jejich polarizace), 

proměnné spojené s vládnoucí vrstvou obyvatelstva by měly nabývat intenzivnějších 

hodnot, neboť jsou spojené s kontrolou armády nebo disponuje velkým množstvím 

prostředků. Vliv vládnoucí elity se často operacionalizuje jako míra demokracie, výše 

HDP nebo přírodní bohatství, což je podle autora velmi zkreslující a kategorizuje 

vládnoucí elitu na umírněné, ideologické a diverzní, z nichž každé skupině jsou vlastní 

jiné konfliktní mechanismy, které by měly mnohem větší vypovídající hodnotu pro 

vytvoření kauzálního vztahu.58 Tyto navrhované principy jsou nepochybně zajímavým 

příspěvkem a pohledem na vnitřní strukturu moci a vztahů mezi etnickými skupinami se 

podobá výzkumům Wimmera a Cedermana, kteří právě sledují etnopolitickou 

konfiguraci a její vliv.59 Nicméně ostatní námitky o nepřesnosti dat a nevyhovujícím 

výběru vysvětlujících proměnných vycházejí z poněkud nerealistického předpokladu, že 

kvantitativní metody – jako nástroje – jsou schopné a měly by vysvětlit celý fenomén. 

Výběr proměnných také často reflektuje realitu dostupnosti dat – lepší buď neexistují, 

nebo se nedají kvantifikovat a potom nezbyde než použít méně uspokojivé proměnné.60 

K čemu jsou nám tedy dobré kvantitativní výzkumy konfliktů? Znamená 

statisticky signifikantní vztah mezi příčinami a konfliktem automaticky schopnost 

předvídat riziko vzniku konfliktu? Z analýzy nejvýznamnějších a nejcitovanějších prací 

vypadá, že nikoliv.61 Autoři testovali výsledky Fearona a Laitina a Colliera a Hoefflera a 

dospěli k názoru, že signifikantní výsledky zdaleka nemusí znamenat lepší schopnost 
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předpovědi.62 Zkoumali přitom schopnost předpovědět konflikt jak v databázích, které 

použili sami autoři výzkumů, tak i mimo ně. Ani v jednom případě se vysvětlující 

proměnné neukázaly jako příliš přesvědčivé prediktory. Pro úspěšné přetavení výsledků 

statistických analýz je třeba správných heuristických úsudků a pohybovat se na jiné 

úrovni analýzy než státní. Lokální konflikty zdaleka nemusejí mít souvislost s celým 

státem nebo může hrát roli stabilita sousedících států a případné přelévání konfliktu 

přesahující hranice daného státu,63 což se příčí s hledáním příčin, které bývají právě 

celostátního charakteru. 

1.4 Výzkumný rámec a formulace hypotéz 

Pokud má mít tento kvantitativní výzkum nějaký význam, je třeba pokusit se 

zpracovat co nejvíce údajů a dat. Protože se tato práce snaží ukázat kauzální vlivy 

vybraných jevů na vznik konfliktu, je pro sílu argumentu vhodné zkoumat tyto konflikty 

z celého světa, neomezovat se na jednotlivé regiony, jejichž specifika by mohla výsledky 

zkreslovat. Co se časového rámce výzkumu týče, i zde je bezesporu vhodné využít celou 

škálu dostupných databází, které většinou mapují konflikty zpětně až k druhé světové 

válce. Bohužel ne vždy jsou uchopitelná a zpracovatelná data nezávislých proměnných 

tak bohatá, některé z nich lze sledovat až zhruba od roku 1990. Přestože se tedy 

v některých případech jedná jen o menší část zmapovaných konfliktů (zvláště po 

vynechání výskytů s neúplnými daty) jejich počet je dostatečný k provedení zamýšlených 

statistických metod a neměl by ovlivnit výsledky výzkumu. Všechny zmapované 

konflikty budou rozděleny do dvou skupin – etnických a neetnických vnitrostátních. Toto 

rozdělení pomůže kontrolovat, zda se vliv vybraných ukazatelů v tomto srovnání mění, a 

tedy zda se samotná etnicita nějak podílí buď na vzniku konfliktu, nebo na jeho průběhu. 

Všechny tyto výzkumy, přestože identifikují jiné zdroje etnického konfliktu, mají 

často společného jmenovatele v ekonomické zaostalosti, jako průvodním jevu vzniku 

těchto konfliktů. Fearon a Laitin mluví o hodnotě HDP na osobu jako o síle vlády 

(operacionalizují tak schopnost státu zabránit rebeliím), Wimmer a spol. (EPR) přiznávají 
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ekonomické vyspělosti svůj podíl, ale příliš ji nerozebírají, ostatní na ni přímo staví.64 

Nikdo se ale přímo nedívá na strukturu ekonomického neúspěchu těchto zemí, resp. na 

jeho efekty, které samy o sobě mohou být příčinami nestability a mohou dát vzniknout 

vlně násilí. Pokud bychom dokázali identifikovat tyto ekonomické projevy přesněji, dalo 

by se snadněji zabránit nebo alespoň utlumit takto vznikající násilí, případně vypozorovat 

nebezpečně se akumulující příčiny a včas upozornit na riziko vypuknutí konfliktu. 

Sociálně-ekonomické faktory tedy budou hlavním podezřelým, které tato práce 

prozkoumá, aby se následně podívala za hranice státu a zjistila možné regionální faktory.  

V souladu s teoretickou literaturou a empirickými výzkumy byly zvoleny 

následující hypotézy, jejichž potvrzením či vyvrácením se bude zabývat praktická část 

práce: 

H1: Vyšší míra nezaměstnanosti mužů zvyšuje pravděpodobnost vzniku konfliktu. 

Míra nezaměstnanost mužů byla zvolená jako kvantifikovatelný zástupce vidiny 

příležitosti obyvatel země. Vzhledem k předpokládanému podílu mužů na vzniklém 

povstání byla použita právě nezaměstnanost pouze mužů – jako přesnější ukazatel. 

H2: Nerovnost občanů ve státě bude přesnějším prediktorem vzniku konfliktu než samotný 

stupeň rozvoje. 

V zásadě nepanují pochybnosti o vlivu stupně rozvoje státu na možný vznik 

konfliktu. Tato hypotéza se pokusí zpřesnit tuto formulaci započtením do hodnocení země 

index nerovnosti. Pokud by se potvrdila role nerovnosti při vzniku konfliktu, nasměrovala 

by další výzkum tímto směrem. 

H3: Nerespektování lidských práv ovlivňuje vznik konfliktu. 

Tato hypotéza se odvíjí od původní myšlenky, že ve státech, kde je zaručen mír 

mezi jednotlivými skupinami (ochrana menšin), se riziko vypuknutí konfliktu snižuje. 

Zatímco byla jako vysvětlující proměnná často používána míra demokracie, tato práce 

otestuje dodržování lidských práv jako zástupce v podstatě stejného argumentu. 
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H4: Přelévání konfliktu přes hranice je důležitým faktorem při vzniku konfliktu. 

Část odborné literatury, která kritizuje kvantitativní výzkumy vnitrostátních a 

etnických konfliktů, namítá, že nelze všechny možné příčiny hledat na úrovni států, 

protože ty neexistují ve vakuu a ovlivňují se navzájem. Tato hypotéza tedy bude zkoumat 

vliv sousedních států na vznik nebo trvání konfliktu ve sledované zemi. 

2 Analýza 

V následujících kapitolách proběhne samotný výzkum. Každé z předem stanovených 

hypotéz se věnuje samostatná kapitola. Výzkumná otázka týkající se intenzity konfliktu, 

která nemá vlastní hypotézu, je zodpovězena v kapitole s deskriptivní statistikou. Stejně 

tak rozdíly etnických a neetnických konfliktů, kterým je věnována výzkumná otázka, jsou 

shrnuty až v závěrečné části. 

2.1 Data 

Následující kapitola popíše data, která jsou použita v jednotlivých krocích analýzy, 

vysvětlí jejich výběr a zhodnotí jejich limity. Všechna použitá data jsou dostupná pouze 

na úrovni států, což do jisté míry předurčuje výzkumné otázky, které tak jako referenční 

jednotku musí používat stát, přestože by v některých ohledech bylo vhodnější pohybovat 

se buď na nižší úrovni (například jednotlivých etnik) nebo naopak vyšší – transnacionální 

či regionální. Konkrétní aplikace dat a jejich operacionalizace bude popsána vždy až u 

samotné analýzy. 

2.1.1 Data: konflikty 

Sběrem dat o vnitrostátních válkách a jejich analýzách se zabývá několik institucí, 

ze kterých pak vycházejí i ostatní akademici a výzkumníci, kteří je například rozšiřují 

nebo je používají tak, jak jsou. Tato práce čerpá zejména ze tří databází, které jsou 

nejpoužívanější a zároveň rozdílné hned v několika ohledech. 
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První z nich je databáze Ethnic Armed Conflict (EAC), kterou sestavili Wimmer, 

Cederman a Min.65 Definici konfliktu používají podle UCDP/PRIO66 (tedy hranici 25 

obětí) a mapují tyto konflikty od roku 1946 do roku 2005. Za toto období spočítali celkem 

215 konfliktů, z nichž 110 označují jako etnické. Rozlišují dva rysy konfliktu, které musí 

být naplněny, aby mohl být označen jako etnický: strany se musí rekrutovat na základě 

etnické příslušnosti a jejich cíle a motivace musí být etnonacionálního charakteru. Do této 

kategorie podle autorů spadají konflikty v bývalé Jugoslávii na počátku 90. let, ale i 

dlouhotrvající občanská válka v Myanmaru. Ta je v datasetu dokonce rozdělena na 

několik konfliktů v závislosti na zúčastněných etnických skupinách. Dále přidávají 

konfliktům ještě dva další atributy – zda se jedná o separatistickou válku a zda bojují 

skupiny, které se podílejí na vládě nebo vyloučené skupiny. Vzhledem k organizaci 

databáze ve stylu země-válka je přehledná a vhodná na popisné statistiky a sledování 

průběhu, méně se hodí na analýzy týkající se vzniku konfliktu, neboť agreguje samotné 

konflikty a nikoliv státy (ani období) bez konfliktu. Jak už z názvu vyplývá, jsou v něm 

obsaženy pouze konflikty etnické. 

Druhou databází je Armed Conflict Dataset – projekt univerzity v Uppsale 

Upssala Conflict Database Program (UCDP) a Peace Research Institute v Oslu (PRIO). 

Patří k asi jedné z nejužívanějších a je neustále aktualizovaná - momentálně je k dispozici 

čtvrtá verze, která obsahuje konflikty od roku 1946 do roku 2008 a celkem jich obsahuje 

260. Konflikty nerozděluje na základě etnické nebo neetnické charakteristiky, což je sice 

pro tuto práci nevýhodné, ale protože je nejaktuálnější, byla zapojena do většiny analýz. 

Kromě standardních ukazatelů identifikuje strany konfliktu na úrovni jednotlivých 

skupin, konflikt pak lokalizuje jednak do příslušného státu, ale také do konkrétní oblasti 

uvnitř státu. Co se geografického vymezení týče, nechybí ani regionální rozdělení. Dále 

také rozlišuje dvě intenzity: konflikt (do tisíce obětí za rok) a válku (nad jeden tisíc). 

Ozbrojený konflikt definuje jako: „Projevenou neshodu, která se týká vlády a/nebo 

teritoria, kde jsou použity ozbrojené síly mezi dvěma stranami, z nichž alespoň jedna je 

                                                 

65 CEDERMAN, Lars-Erik, Andreas WIMMER a Brian MIN. Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data 

and Analysis. World Politics [online]. 2009, vol. 62, issue 01 [cit. 2015-02-26]. DOI: 

10.1017/s0043887109990219. 

66 GLEDITSCH, Nils Petter et al. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook, Version 4‐ 2009. 

Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Centre for the Study of Civil Wars, International Peace Research 

Institute, Oslo (PRIO). 2009, str. 1 
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vládou státu a má za následek nejméně 25 obětí spojených s konfliktem.”67 Tato definice 

se stala obecně platnou a uznávanou a funguje jako jedna ze dvou hlavních skupin 

konfliktu. 

Intenzita konfliktu byla měřena pomocí speciální verze UCDP/PRIO databáze, 

která od roku 1946 rovněž zaznamenává počty obětí.68 Tento parametr je použit pro 

doplnění představy o rozsahu občanských válek. Stanovení počtu obětí jakéhokoliv 

konfliktu není zcela přesná záležitost, s čímž se databáze vyrovnává rovnou třemi čísly. 

Nejvyšším odhadem obětí, nejnižším odhadem a pak tím stanovuje tzv. nejlepší odhad. 

Ten, pokud byl u konfliktu k dispozici, byl použit i v této práci. V případech, kde nejlepší 

odhad nefiguroval, byl vytvořen průměr z nejvyššího a nejnižšího odhadu počtu obětí. 

Nejkrvavější občanská válka si podle databáze vyžádala v Číně od roku 1946 do roku 

1948 podle nejlepších odhadů asi 1,2 milionu obětí. 

Třetí nejpodstatnější databáze pracuje právě s druhou skupinou konfliktu – 

válkou. Fearon a Laitin zkompletovali pro své výzkumné účely bohatý soubor, jehož 

hlavní devízou je přítomnost všech států a to jak v letech kdy se odehrával konflikt, tak i 

mimo něj.69 Počet výskytů ve formátu země-rok je tak větší než 6000. To na jednu stranu 

skýtá ohromné množství prostoru pro různé analýzy, na druhou stranou mnoho prostoru 

pro porovnávání neporovnatelného. I při stanovování na první pohled jasných kritérií není 

možné rozlišit všechny nuance jednotlivých výskytů, které se v datasetu vyskytují. 

Konkrétně identifikuje 114 občanských válek (tedy minimálně 1000 obětí spojených 

s konfliktem) v období od konce druhé světové války do roku 1999. Z nich je podle tohoto 

datasetu 78 etnického a 36 neetnického charakteru. Kromě toho je v databázi obsaženo 

mnoho proměnných, se kterými výzkum pracoval, tedy například důvod války, výše 

HDP, region, velikost populace či etnická frakcionalizace apod. Vzhledem k parametrům 

                                                 

67 GLEDITSCH, Nils Petter et al. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook, Version 4‐ 2009. 

Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Centre for the Study of Civil Wars, International Peace Research 

Institute, Oslo (PRIO). 2009 

68 LACINA, Bethany a GLEDITSCH, Nils Petter, 2005. „Monitoring Trends in Global Combat: A New 

Dataset of Battle Deaths‟, European Journal of Population. 2005, 21(2–3): 145–116. 

69 FEARON, James D. a David D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political 

Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01. Data k replikaci dostupná z: 

http://web.stanford.edu/group/ethnic/publicdata/publicdata.html 
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této databáze, oddělení etnických a neetnických konfliktů a faktu, že obsahuje pouze 

občanské války, se stala základem dat o konfliktech pro tuto práci. 

Kromě datace konfliktů – tedy označení času vzniku konfliktu – je důležité ještě 

trvání konfliktu a jeho zánik (v některých případech snížení intenzity pod úroveň války). 

Při hledání příčiny je samozřejmě důležité zachovat časovou posloupnost, vysvětlující 

proměnné tedy budou, tam kde je to možné, do analýz zahrnuty časově pouze před 

vznikem konfliktu. Následující roky jsou odstraněny, aby nedocházelo k opačnému 

efektu, kdy probíhající válka ovlivňuje výši ukazatelů, pomocí nichž se snažíme vznik 

konfliktu vysvětlit. 

2.1.2 Data: vysvětlující proměnné 

Vzhledem k výzkumným otázkám odvozeným z literatury byla data sesbírána 

z různých zdrojů. K první výzkumné otázce byla použita data o míře nezaměstnanosti 

z databáze Světové banky, které je poskytuje International Labour Organization (ILO) – 

největší organizace zabývající se mapováním různých aspektů práce a pracovního trhu na 

světě.70 Přesto jsou data neúplná a použitelná v plném rozsahu až od roku 1991, což 

značně zmenšuje počet konfliktů, se kterými se v této otázce pracuje. Otázka nad použitím 

nezaměstnanosti, jako proměnné vyjadřující nespokojenost obyvatel a frustrace 

z neuplatnění, pokulhává ještě v jedné věci: mezi nezaměstnané se totiž počítají pouze 

občané, kteří jsou evidování na úřadech a o práci se aktivně snaží, což vzhledem k 

nefunkčním státním institucím nebo neexistenci centrálních úřadů, které by evidovaly i 

odlehlé kmenové oblasti, často není možné. Pak docházíme k tak podezřelým hodnotám 

nezaměstnanosti, jako jsou například 3.8 % v Afghánistánu apod. 

Na otázku vlivu nerovnosti na vznik konfliktu je odpovídáno pomocí Indexu 

lidského rozvoje (HDI)71 a její upravené varianty, která do pořadí započítává právě 

ukazatele nerovnosti (přístup ke vzdělání, příjem, očekávaná délka života atd.).72 Oba 

                                                 

70 Unemployment, male (% of male labor force) (modeled ILO estimate). Světová banka, 2014 [citováno 

2015-4-25]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.MA.ZS?page=4 

71 Human Development Index. Organizace spojených národů, 2014 [citováno 2015-4-25]. Dostupné z: 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

72 Inequality Adjusted Human Development Index. Organizace spojených národů, 2014 [citováno 2001-

2015-4-25]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-human-development-index-

ihdi 
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indexy publikuje Organizace spojených národů (OSN) a tento žebříček je každoročně 

aktualizován. Skládá se z ekonomických, environmentálních, sociálních i 

demografických ukazatelů a výsledný koeficient se pohybuje v intervalu od 0 do 1, kde 1 

je nejvyšší možný výsledek – tzv. ideální stát. Index je dostupný od roku 1980. 

Lidská práva jsou pojem relativně široký a mohou znamenat mnoho věcí. 

Konkrétnější představu dává databáze CIRI,73 která hodnotí jednotlivé kategorie jako 

počet politických vězňů, mimosoudní zabití, svobodu shromažďování apod. Součtem 

bodů u jednotlivých států od roku 1981 do roku 2011 tak získáme porovnatelný ukazatel 

lidských práv. 

Role sousedních států byla z hlediska sběru dat největší problém, jelikož si žádá už 

v této fázi kompilaci z více databází (postup viz konkrétní analýza). Ke každému státu 

byly přiřazeny země, které s ním sdílejí hranici (na zemi) a pro každý rok byl přidán 

výskyt konfliktu. Seznam sousedících států pochází ze CIA Factbook.74 V potaz nebyly 

brány ostrovní státy.  

2.2 Použité metody 

Použité statistické metody a modely jsou popsány pouze v základní míře, je zde 

vysvětleno, proč jsou v tom kterém případě vybrány a nastíněna jejich funkce. Samotná 

aplikace metod a práce s daty probíhala v programu IBM SPSS Statistics 20. 

2.2.1 Logistická regrese 

Pro odpověď na otázky spojené se vznikem konfliktu je vhodné použít metodu 

logistické regresní analýzy, neboť právě omezený počet hodnot závislé proměnné (jev 

buď nastal, nebo nenastal) je typická situace pro použití logistického regresního modelu.75 

Navíc oproti jiným použitelným variantám posuzování závislosti (např. t-test) nabízí 

vyčíslení podílu šancí, za kterých situace nastane. 

                                                 

73 CINGRANELLI, David L., RICHARDS, David L. and CLAY, K. Chad. 2014. “The CIRI Human Rights 

Dataset.” Version 2014.04.14. http://www.humanrightsdata.com. 

74 The World Factbook. Central Intelligence Agency, 2015 [citováno 2015-4-25]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2096.html#xx 

75 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 

2012, 734 s. ISBN 9788026202004. str. 455 
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𝑙𝑛 (
𝑃𝑋

1 − 𝑃𝑥
) =  𝛽0 +  ∑ 𝛽𝑖

𝑖

𝑥𝑖 

Zdroj: HENDL (2012), str. 455 

V tomto modelu jsou 𝑃 hodnoty pravděpodobností, která jsou dány hodnotami nezávislé 

proměnné a pravá část vzorce udává předpokládané hodnoty. Pokud tedy událost nastala, 

je 𝑃(𝑌 = 1) a pokud nenastala je 𝑃(𝑌 = 0). Výsledná rovnice je sestavena z přirozeného 

logaritmu této šance ku pravděpodobnosti, neboli logitu čísla 𝑃.76 

Výsledný regresní koeficient určuje prediktivní sílu nezávislé proměnné,77 tedy 

změnu podílu šancí při změně nezávislé proměnné o jednu jednotku. Při analýze příčin 

vzniku konfliktu se jedná o běžně používanou metodu a mimo jiné ji používají jak Fearon 

a Laitin,78 tak Collier a Hoeffler.79  

2.2.2 Korelační analýza 

V práci bude také použit Pearsonův korelační koeficient, což je metoda pro 

stanovení míry síly lineárního vztahu mezi dvěma spojitými proměnnými.80 Výsledný 

korelační koeficient se pohybuje v rozmezí od -1 do 1, kde oba krajní body znamenají 

perfektní pozitivní nebo negativní korelaci. Hodnoty kolem nuly naopak ukazují, že mezi 

proměnnými není žádná souvislost. 

𝑠𝑥𝑦 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
 

Zdroj: HENDL (2012), str. 253 

                                                 

76 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 

2012, 734 s. ISBN 9788026202004., str. 458 

77 HENDL (2012), str. 455 

78 FEARON, James D. a David D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political 

Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1017/s0003055403000534. 

79 COLLIER, P. Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers[online]. 2004, vol. 56, issue 4, 

s. 563-595 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1093/oep/gpf064. 

80 HENDL (2012), str. 253 
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Korelační koeficient 𝑟 je tedy určen kovariancí 𝑠𝑥𝑦 a směrodatnými odchylkami 

obou proměnných, se kterými pracujeme.81 Pearsonův korelační koeficient se užívá pro 

detekci lineárního vztahu dvou proměnných a zde byla s jeho pomocí testována závislost 

počtu let ve válce na výši HDI a IHDI. 

2.2.3 Chí-kvadrát test 

Pro analýzu asociace mezi kategoriálními proměnnými byl použit χ²-test 

nezávislosti. Tato metoda induktivní statistiky je založena na principu odchylek 

pozorovaných četností od očekávaných četností, které jsou specifikované předpokladem 

„nulové hypotézy“, tedy nezávislosti obou sledovaných proměnných.82 Testovací 

statistika má tvar: 

𝜒2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑗)

2

𝑚𝑖𝑗

𝑠

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

Zdroj: HENDL (2012), str. 322 

V tomto vzorci je 𝑟 , 𝑠 počet možných hodnot analyzovaných kategoriálních 

proměnných, 𝑛𝑖𝑗 jsou pozorované četnosti v kombinační kategorii 𝑖𝑗.  𝑚𝑖𝑗 představují 

příslušné očekávané četnosti specifikované hypotézou nezávislosti.83 V této práci je 

metoda chí-kvadrátu využita ke stanovení závislosti vzniku konfliktů na konfliktech 

v okolních státech, protože se jedná přesně o tento typ dat.84  

2.2.4 T-test 

Pro porovnání distribuce zkoumaného kvantitativního znaku u dvou nezávislých 

skupin (v tomto případě etnických a neetnických konfliktů) byl použit dvouvýběrový t-

test. Existují dvě varianty tohoto testu, které se používají v závislosti na rozptylech 

                                                 

81 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 

2012, 734 s. ISBN 9788026202004., str. 253 

82 PENNINGS, Paul, Hans KEMAN a J KLEINNIJENHUIS. Doing research in political science. 2nd ed. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2006, x, 324 p. ISBN 1412903777.Str. 102 

83 HENDL (2012), str. 314 

84 MEIER, Kenneth J, Jeffrey L BRUDNEY a John BOHTE. Applied statistics for public and nonprofit 

administration. 8th ed. Boston, MA: Wadsworth, 2012, xxv, 576 p. ISBN 1111342806., str. 270 
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testované proměnné u obou porovnávaných souborů.85 V případě této práce (pro 

porovnání počtu obětí u etnických a neetnických konfliktů), kde nebyl zjištěn 

signifikantní rozdíl mezi oběma rozptyly, byl aplikován t-test při homogenní varianci.  

𝑡 =
�̅� − �̅�

√(
1

𝑛𝑋
+

1
𝑛𝑌

)
(𝑛𝑋 − 1)𝑆𝑋

2 + (𝑛𝑌 − 1)𝑆𝑌
2

𝑛𝑋 + 𝑛𝑌 − 2

  ,   

Zdroj: HENDL (2012), str. 220 

kde platí, že 𝑛𝑋 , 𝑛𝑌   jsou rozsahy,  �̅�, �̅�  průměry a  𝑆𝑋
2 , 𝑆𝑌

2   rozptyly analyzovaných 

výběrů.86 

2.3 Deskriptivní statistika 

Začněme se základními fakty, které se dají zjistit z databází mapující etnické 

konflikty, abychom získali kontext toho, jak se vnitrostátní a etnické konflikty vyvíjely 

od druhé světové války. Z databáze Ethnic Armed Conflict byly zkonstruovány tři grafy, 

ukazující počty etnických konfliktů, jejich délku a intenzitu. Tato databáze může sloužit 

i k porovnání s dalšími použitými, které užívají jinou definici konfliktu a války. 

K regionálnímu rozdělení byla využita databáze Fearona a Laitina, která obsahuje 

kódování podle jednotlivých regionů a byla doplněna o posledních devět let z 

UCDP/PRIO Armed Conflict Database. Kromě porovnání typů konfliktů, nabízí tato 

kapitola i přehled vývoje vnitrostátních konfliktů a občanských válek, tedy porovnání 

dvou intenzit.  

EAC databáze identifikuje 240 občanských válek od roku 1946 do roku 2005, 

z nichž 122 považuje za konflikty etnické. Následující graf (Obr. 1) zobrazuje počet 

etnických konfliktů podle roku jejich vzniku v letech 1946 až 2005. 

                                                 

85MEIER, Kenneth J, Jeffrey L BRUDNEY a John BOHTE. Applied statistics for public and nonprofit 

administration. 8th ed. Boston, MA: Wadsworth, 2012, xxv, 576 p. ISBN 1111342806., str. 224 

86 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 

2012, 734 s. ISBN 9788026202004. str. 221 
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 Obr.  1: Počet etnických konfliktů nad 25 obětí 

 

Zdroj dat: Ethnic Armed Conflict dataset 

Dá se říci, že jejich počet se pozvolna od druhé světové války zvyšuje a vrcholu 

dosahuje na počátku 90. let. Fenomén etnického konfliktu ale nelze spojovat čistě 

s koncem studené války, jak je často popisován.87 Vysoký počet zobrazených konfliktů 

v roce 1946 je dán tím, že se v něm zobrazují i ty konflikty, které vznikly dříve. V roce 

1992 vypuklo 12 konfliktů, ale více než polovina z nich se týká východní Evropy a 

bývalého Sovětského svazu. Po krátké periodě vyprovokované kolapsem velké mocnosti 

se počet vznikajících konfliktů vrací do normální hladiny předchozích let.  

Zatímco předchozí obrázek ukazoval pouze vzniky etnických konfliktů, 

následující ukazuje souhrnný vývoj pro etnické i neetnické konflikty vyšší intenzity tak, 

jak probíhaly (Obr. 2). Je zde tedy zobrazen nejen rok, kdy konflikt vypukl, ale i průběh 

(všechny válečné roky). Získáme tedy o něco přesnější obrázek toho, jak se z hlediska 

občanských válek vyvíjela bezpečnostní situace ve světě. 

                                                 

87 LAKE, David A. a Donald ROTHCHILD. Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic 

Conflict. International Security [online]. 1996, Vol. 21, No. 2, 41 - 75 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/2539070, str. 41 
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Obr.  2: Počet občanských válek 

 

Zdroj dat: Fearon a Laitin, UCDP/PRIO databáze 

Charakter křivky a vrcholy jsou v podstatě obdobné s předcházejícím grafem, 

znázorňujícím pouze etnické konflikty. Dá se tedy říci, že i neetnických konfliktů 

postupně až do počátku 90. let přibývalo a vrcholu bylo dosaženo v letech 1992 a 1994, 

kde se počet současně se odehrávajících občanských válek vyhoupl na číslo 37. Tento 

graf také nejlépe ilustruje soubor, se kterým vlastně celá tato práce a její analytické části 

pracují. 

Co se týče délky etnických konfliktů (Obr. 3), většina z nich skončí tentýž rok, ve 

kterém začala nebo se jedná o opravdu nekonečné konflikty. Za vůbec nejdelší se 

považuje konflikt v Myanmaru, který v podstatě trvá od konce druhé světové války 

dodnes. Podobně je na tom například Izrael, kde začala válka o pouhý rok později a je 

v této databázi veden jako nepřetržitý až do roku 2005. Z těchto dat se dá vyvodit, že jen 

málokdy trvá vnitrostátní válka nějakou střední dobu: buď se jedná o velmi krátký 

konflikt, nebo můžeme očekávat velmi zdlouhavé, nekonečné boje. Z popsaných 240 

konfliktů jich totiž celých 86 skončilo v témže roce, zatímco 37 jich trvalo více než 15 

let. 
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Obr.  3: Délka etnických konfliktů nad 25 obětí 

 

Zdroj: Ethnic Armed Conflict dataset 

Regionální pohled na vnitrostátní a etnické konflikty ukazuje několik zajímavých 

věcí (Obr. 4). U všech regionů vnitrostátní konflikt – jakožto nadmnožina – převyšuje 

počet těch etnických, kromě oblasti subsaharské Afriky, kde je každý konflikt od konce 

druhé světové války v databázi veden jako etnický. Zároveň jich v subsaharské Africe 

bylo nejvíce – 34 občanských válek. Za ní se řadí Asie, s velkým odstupem dále severní 

Afrika a Střední východ, Latinská Amerika a Karibik a podle předpokladů východní 

Evropa a bývalý Sovětský svaz. Jediné zaznamenané občanské války v západních 

demokraciích a Japonsku byly v roce 1969 v Severním Irsku a v roce 1946 v Řecku. 

Zároveň platí, že podíl etnických na všech vnitrostátních konfliktech je většinový. Podle 

dat sesbíraných Fearonem a Laitinem lze tedy tvrdit, že většina všech občanských válek 

je etnického charakteru. Tento dataset ovšem identifikuje pouze války, které mají na 

svědomí minimálně tisíc obětí, čímž vyřazuje z analýzy mnoho jiných konfliktů.  
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Obr. 4: Počty občanských válek v regionech (min. 1000 obětí) 

 

Zdroj dat: Fearon a Laitin dataset 

EAC ovšem i s definicí s nižším počtem obětí přichází se stejným závěrem.88 Tato 

hranice ale má svůj důvod a je pro robustnost závěrů žádoucí. Signifikantní výsledky 

analýz u občanských válek jsou aplikovatelné i na konflikty nižší intenzity. Jiné databáze, 

například zmiňovaná UCDP/PRIO, která identifikuje konflikty již od 25 mrtvých, 

bohužel nedisponuje rozdělením na etnické a ostatní konflikty, takže pro účel této práce 

má spíše doplňkový charakter. Jak se mění vliv vybraných faktorů, může ale záviset i na 

použité definici konfliktu.89 Regionální rozdělení konfliktů s vymezením těch etnických 

s sebou přináší pochopitelně otázky geopolitického charakteru, ale také pochybnosti o 

správném vymezení etnických konfliktů, které diskutuje předchozí kapitola. Při pohledu 

na subsaharskou Afriku je zcela zřejmé, že místní „etnické“ konflikty jsou právě spíše 

                                                 

88 CEDERMAN, Lars-Erik, Andreas WIMMER a Brian MIN. Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data 

and Analysis. World Politics [online]. 2009, vol. 62, issue 01 [cit. 2015-02-26]. DOI: 

10.1017/s0043887109990219. 

89 Jak se projeví zkoumané faktory na konfliktech podle různé definice nabízí například Soysa, Neumayer, 

kteří porovnávají vliv typů nerostného bohatství na vznik konfliktu: SOYSA, Indra De a NEUMAYER, 

Eric. Resource Wealth and the Risk of Civil War Onset: Results from a New Dataset of Natural Resource 

Rents, 1970-1999.Conflict Management and Peace Science [online]. 2007, vol. 24, issue 3, s. 201-218 [cit. 

2015-02-14]. DOI: 10.1080/07388940701468468. 
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nacionalistické, neboť v nich nepochybně budou hrát velkou úlohu státní hranice, které 

v této oblasti nekopírují hranice národní. S vědomím těchto nepřesností a ne zcela dobrým 

vymezením „etnických“ konfliktů však tato analýza bude pracovat s těmito verzemi 

databází a nemá ambice je měnit. 

Následující graf (Obr. 5) zobrazuje na jedné ose celkový počet vnitrostátních 

konfliktů a na druhé podíl etnických konfliktů z celkového počtu. Jak již bylo řečeno 

výše, veškeré konflikty, které se odehrávaly v subsaharské Africe, byly etnické povahy. 

Dále byl nejvyšší podíl ve východní Evropě a bývalém Sovětském svazu, Asii, severní 

Africe a Středním východu. Míra konfliktů a násilností v subsaharské Africe ostře 

kontrastuje s objemem výzkumů, které se této oblasti věnuje, což zřejmě souvisí s menší 

geopolitickou důležitostí pro západní odbornou veřejnost. 

Obr. 5: Počet občanských válek podle jednotlivých oblastí a podíl etnických 

konfliktů na celkovém počtu válek 

 

Zdroj dat: Fearon a Laitin dataset 

Stejně tak data o intenzitě konfliktů – tedy počtu mrtvých – ukazují zajímavé 

souvislosti (Obr. 6). Zatímco průměrně je v každém roce konfliktu zabito asi 5300 lidí, 

medián je pouze cca 500 obětí. Z toho vyplývá jistý nedostatek často používaných 

databází, které berou v úvahu pouze občanské války, tedy konflikty, kde zemře 
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minimálně 1000 lidí. Nezapočítáním velkého množství menších konfliktů tak zkreslují 

celkový obraz a charakteristiku vnitrostátních konfliktů. Společně se směrodatnou 

odchylkou o hodnotě přes 24 tisíc tyto údaje vypovídají o velké disproporčnosti konfliktů 

a několika velmi krvavých válkách, které svým rozsahem vybočují. Nejvíce lidí zemřelo 

v občanské válce v Číně, během roků 1946 až 1949 to bylo asi 1,2 milionu. Maxima po 

konci studené války dosahuje konflikt v Iráku, kde jen v roce 2005 zemřelo podle 

UCDP/PRIO přes 21 tisíc obětí. 

Obr.  6: Počet obětí v letech 

 

Zdroj dat: UCDP/PRIO Battle deaths databáze 

K otázce, jak moc si jsou etnické a neetnické konflikty podobné nebo naopak 

rozdílné, může přispět právě i pohled na jednu z nejdůležitějších charakteristik konfliktu 

– její intenzitu. Intenzitu konfliktu lze definovat například podle škály Heidelberg 

Conflict Barometer90 – projektu, který zaznamenává ke každému konfliktu i množství 

kvalitativních charakteristik: všímá si stran, které proti sobě stojí, a v neposlední řadě 

určuje i jeho intenzitu. Ta má pět stupňů (1 – 5) a navíc je k dispozici i porovnání 

                                                 

90 Conflict Barometer. Heidelberg Institute for International Conflict Research [online]. [cit. 2015-04-26]. 

Dostupné z: http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/index.html 
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s předchozím rokem, tedy zda konflikt graduje nebo se jeho intenzita naopak snižuje. 

Bohužel je publikován pouze ve formě textu91 a to znesnadňuje jeho použití 

v kvantitativním výzkumu. Druhým způsobem, jak změřit intenzitu konfliktu, je všímat 

si počtu obětí. Přesto, že toto číslo je jednou z nejdůležitějších vlastností konfliktu, ve 

výzkumu etnických konfliktů s ní nikdo nepracuje.  Ke zjištění, zda se v tomto ohledu liší 

etnický a neetnický konflikt – tedy zda jeden z typů inklinuje k větší ztrátám na životech 

– bylo zapotřebí ke každé občanské válce přiřadit počet obětí. K vytvořenému datasetu 

občanských válek s etnickým kódováním (od roku 1946 do roku 2008) bylo manuálně 

přiřazeno číslo, které jako počet obětí uvádí speciální verze databáze UCDP/PRIO. 

V potaz byly brány opět pouze konflikty s více než tisícem obětí. Analýza počítala s tzv. 

nejlepším dostupným odhadem počtu obětí. Dále totiž databáze obsahuje hodnoty 

nejnižšího a nejvyššího odhadu. V případě, že nejlepší dostupný odhad nebyl k dispozici, 

byl použit průměr právě z těchto dvou hodnot. Samotný počet obětí byl ale ještě srovnán 

s počtem obyvatel státu a do výsledné analýzy byl tedy použit podíl těchto dvou čísel.  

Tab. 1: Základní statistika 

  
Typ 

konfliktu 
Počet 

pozorování 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Střední chyba 
průměru 

Podíl obětí na populaci 

Etnické 63 0,224% 0,462% 0,058% 

Neetnické 27 0,380% 0,597% 0,115% 

 

Metoda t-testu, která byla za tímto účelem vybrána, v podstatě porovnává průměry 

obou souborů. Podle získaných výsledků lze konstatovat, že etnické i neetnické konflikty 

jsou si svou intenzitou podobné a důsledky – počty mrtvých, které mají na svědomí – se 

signifikantně na 5% hladině významnosti neliší (Tab. 2). Nezdá se, že by tedy existovala 

nějaká přirozená nenávist mezi etniky, která by v případě války extremizovala situaci a 

přinášela větší počet obětí jakožto součást emocionálního náboje (do občanských 

konfliktů nejsou zahrnovány genocidy). Faktem pouze je, že mezi vnitrostátními 

konflikty je těch posuzovaných jako etnických většina, obětí je však téměř srovnatelně.  

                                                 

91 Teprve pro rok 2014 existuje dataset. 
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Tab. 2: Dvouvýběrový t-test 

    

Leveneův 
test 

shodnosti 
rozptylů 

t-test 

    F Sig. t df Sig.  Rozdíl průměrů 
Standardní chyba 

rozdílu 

Podíl 
obětí na 
populaci 

Homogen
ní 
variance 

3,5 0,065 -1,342 88 0,183 -0,156% 0,116% 

Nehomog
enní 
variance 

    -1,212 39,946 0,233 -0,156% 0,129% 

 

2.4 Nezaměstnanost jako zdroj konfliktu? 

Bližší pohled na strukturu ekonomického neúspěchu zemí, které trpí vnitrostátní 

nestabilitou, může být jedním z přínosů k lepšímu pochopení mechanismu vypuknutí 

etnického konfliktu. Nezaměstnanost by mohla být jednou z logických podmínek, které 

buď přímo zapříčiňují, nebo alespoň katalyzují vznik konfliktu. Autoři, kteří se studiem 

konfliktů zabývají, se shodují v důležitosti role ekonomických motivací, které pro 

povstalce z případného konfliktu pramení. Právě jejich špatné vyhlídky za stávajícího 

režimu je mohou nasměrovat k aktivní vzpouře. Fearon a Laitin tak věří, že pokud jsou 

ekonomické příležitosti natolik špatné, že se rebelství jeví jako výnosnější, vypuknutí 

konfliktu se stává pravděpodobnější.92 Collier and Hoeffler tvrdí, že vznik nového 

pořádku po skončení války a s tím spojené ekonomické zisky jsou důvodem, proč vůbec 

etnické skupiny rebelují.93 Výběr ukazatele nezaměstnanosti mužů tedy dobře poslouží 

jako zástupce špatných ekonomických vyhlídek a zoufalé situace skupin, které se mohou 

podílet na mobilizaci. 

 

                                                 

92 FEARON, James D. a David D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political 

Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01, DOI: 10.1017/S0003055403000534. str. 88 

93 COLLIER, Paul a Anke HOEFFLER. Greed and Grievance in Civil War. The World Bank Development 

Research Group. May 2000, str. 26 
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2.4.1 Sestavení analýzy 

Ke zjištění vztahu mezi nezaměstnaností mužů a možným vznikem konfliktu bylo 

třeba propojit dvě databáze. Míra nezaměstnanosti byla použita z rozsáhlé datové 

základny Světové banky, přesto ani tato základní statistika nebyla dostupná u všech zemí 

a pouze v období od roku 1990. Data o konfliktech byla čerpána z Fearona a Laitina, 

protože jejich rozdělení po jednotlivých letech bylo pro spojení s daty o nezaměstnanosti 

nejsnazší. Hlavně lze ale sledování rozdělit na etnické konflikty, ostatní vnitrostátní a 

zbytek států, což je nezbytné pro celou analýzu, kde kromě obvyklého porovnání zemí 

konfliktních a nekonfliktních porovnáváme právě konflikty etnické a neetnické. Pokud 

tedy zjišťujeme, zda má etnicita vliv na vznik konfliktu, toto porovnání je nejdůležitější. 

Přestože tato databáze byla bohatší, musela být zredukována o množství států, pro které 

nebyla dostupná data o nezaměstnanosti. K rozšíření mapovaných konfliktů až do roku 

2008 tak vypomohla databáze UCDP/PRIO, ze které byly vybrány války (tedy konflikty, 

které mají 999 obětí a více) a v této periodě manuálně doplněny. Protože UCDP/PRIO 

databáze neobsahuje rozlišení etnického a neetnického konfliktu, musel být využit ještě 

třetí dataset Ethnic Armed Conflict, z něhož byla přidána právě tato informace. 

Výsledkem je tedy plnohodnotné rozšíření databáze etnických i neetnických občanských 

válek o devět let až do roku 2008. Z analyzovaných států byly nakonec odebrány ty státy, 

u kterých se v roce 1991 již vyskytoval probíhající konflikt, protože čísla nezaměstnanosti 

u těchto států by byla ovlivněna již započatým konfliktem. I přes tyto limity však bylo 

k dispozici dostatečné množství pozorování k sestavení modelu logistické regrese. 

H1: Vyšší míra nezaměstnanosti mužů zvyšuje šanci na vznik konfliktu. 

Závislá proměnná:  

1) Vypuknutí etnického konfliktu – Rok, ve kterém vypukl konflikt. Ano – Ne 

(binární závislá proměnná) 

2) Vypuknutí neetnického konfliktu – Rok, ve kterém vypukl konflikt. Ano –  Ne 

(binární závislá proměnná) 

Nezávislá proměnná: 

1) Míra nezaměstnanosti mužů: vždy rok před vypuknutím konfliktu a pro každý 

rok u zemí, které neutrpěly žádný konflikt (spojitá nezávislá proměnná). 
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Pokud tedy v zemi započal konflikt, následující roky již nejsou brány v úvahu, 

aby samotný konflikt zpětně neovlivňoval míru nezaměstnanosti. 

Tab. 3: Průměry nezaměstnaností 

Státy 
Počet 

pozorování 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Střední 
chyba 

průměru 

Bez konfliktu 2495 8,098 5,992 1,199 

S etnickým konfliktem 26 8,115 5,767 1,131 

S neetnickým konfliktem 10 8,029 4,255 1,345 

 

Už z jednoduchého porovnání průměrů nezaměstnanosti (Tab. 3) u států, které 

nezažily občanskou válku a států s výskytem etnických a neetnických konfliktů, je patrné, 

že rozdíly jsou pouze minimální. I přes tyto nepatrné odchylky je vhodné pro větší 

důvěryhodnost výsledku tyto rozdíly testovat. Pro určení významnosti tohoto rozdílu 

proto byla následně použita logistická regrese. Z naměřených hodnot se ukázalo, že 

nezaměstnanost nemá vliv na vznik ani jednoho typu vnitrostátního konfliktu, ať už 

etnického nebo neetnického (Tab. 4 a 5). To je vzhledem k faktu, že hypotéza o vztahu 

mezi nezaměstnaností a vzniku konfliktu není v rozporu s žádnou vlivnou teorií, velmi 

překvapivé a výsledek tak odporuje dosavadnímu uvažování o konfliktu jako možném 

východisku pro zoufalé obyvatele státu. Fakt, že se vliv nezaměstnanosti nepotvrdil jako 

příčina u etnického ani neetnického konfliktu, zatím nedokáže potvrdit, ale ani se nepříčí 

teorii o etnicitě jako rozdílovém faktoru. Lze pouze konstatovat, že v tomto ohledu není 

mezi typy konfliktu téměř žádný rozdíl. Vliv nezaměstnanosti na vznik jakéhokoliv 

konfliktu se tedy ukázal jako nesignifikantní na 5% hladině významnosti a nelze tedy 

interpretovat jakýkoliv podíl šance na vypuknutí nebo naopak nevypuknutí konfliktu.  

 

Tab. 4: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku etnického konfliktu na 

nezaměstnanosti 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 

Poměr rizika 

Nezaměstnanost 0,000 0,033 0,000 1 0,989 1,000 

Konstanta -4,568 0,331 189,874 1 0,000 0,010 
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Tab. 5: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku neetnického konfliktu na 

nezaměstnanosti 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 

Poměr rizika 

Nezaměstnanost -0,002 0,053 0,001 1 0,971 0,998 

Konstanta -5,510 0,534 106,581 1 0,000 0,004 

 

Nebylo by ovšem správné výsledek takto jednoznačně interpretovat bez bližšího 

prozkoumání datové základny, která navíc u ukazatele nezaměstnanosti není příliš 

věrohodná. Přestože International Labour Organization (ILO) je největší organizací, která 

se zabývá sběrem dat v této oblasti, jsou i zde patrné nedostatky, které významně 

ovlivňují výsledek analýzy. 

Definice nezaměstnanosti, tak jak ji užívá ILO, se počítá jako podíl ekonomicky 

aktivní síly, která je momentálně bez práce, ale aktivně ji hledá a je k dispozici patřičným 

úřadům.94 Je zřejmé, že výše míry nezaměstnanosti není odvozená jen od opravdové 

nezaměstnanosti, ale také schopnosti státních (centrálních) institucí tuto statistiku 

evidovat. Dochází tak k paradoxu, kdy se u méně rozvinutých států, kde instituce 

nedokáží patřičným způsobem evidovat své občany, snižují hodnoty nezaměstnanosti a u 

vyspělejších států naopak. To se naplno projevilo u aplikování tohoto ukazatele do 

analýzy. Příkladem tak může být míra nezaměstnanosti pod 1 % ve Rwandě nebo 3% 

nezaměstnanost v Afghánistánu. Zamýšlené jiné statistiky, které by mohly lépe naplnit 

myšlenku frustrace ze špatné životní situace bez východiska – dlouhodobá 

nezaměstnanost nebo odrazení nezaměstnaní, kteří hledají práci, bohužel nejsou pro 

drtivou většinu zemí dostupná. Společně se zkrácenou zkoumanou periodou, která má za 

následek nízký počet výskytu konfliktů, je to předpokládaný důvod, proč nebyla nulová 

hypotéza vyvrácena. 

                                                 

94 Definice ILO: Definitions: Unemployment. International Labour Organization [online]. [cit. 2015-04-

26]. Dostupné z: http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/conceptsdefinitions?_adf.ctrl-

state=zlm4uocvx_270&clean=true&_afrLoop=792177347678655 
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2.5 Nerovnost a stupeň rozvoje 

Nerovnost obyvatel uvnitř státu by podle dosavadních výzkumů měla hrát roli při 

vzniku konfliktu.95 Nelze ji ovšem porovnávat mezi státy bez kontroly dalších ukazatelů, 

které hrají podstatnou roli. Aby tedy nerovnost obyvatel nebyla vytrhnuta z kontextu 

úrovně rozvoje států, byly vybrány dva indexy, které tato kritéria splňují: Human 

Development Index (HDI) a Inequality-adjusted Human development Index (IHDI). 

Tradičně se jako proměnná vyjadřující úroveň státu používá výše HDP. Toto 

zjednodušení pouze na ekonomickou rovinu, která ve výzkumech zastupuje funkčnost 

vlády, není zcela přesné a výše zmíněné indexy lépe vystihují aktuální stav společnosti 

ve zkoumaném státu.  

Tyto indexy sestavuje OSN a skládají se z komplexních statistik v několika 

oblastech kvality života a zdraví, životního standardu a rovněž ekonomických ukazatelů. 

Naopak nereflektuje chudobu a nerovnost.96 Právě ukazatel nerovnosti, který by mohl 

umocňovat neshody mezi obyvatelstvem a vyvolávat pocit křivdy, je obsažen v upravené 

verzi indexu – IHDI. Od celkového součtu „bodů“ je zde odčítáván navíc index 

nerovnosti, který je měřen v každé zkoumané oblasti a skládá se například z genderové 

nerovnosti, nerovnosti v příjmech, zastoupení ve vládě, vzdělání a jiných.97 Při perfektní 

rovnosti jsou tedy HDI a IHDI naprosto stejná. Čím více je v zemi nerovných příležitostí, 

tím větší je pak mezi těmito indexy ve výsledku rozdíl. Obě verze indexů jsou vyjádřeny 

číslem od 0 do 1, kde 0 je nejhorší možný výsledek (v praxi má nejnižší ohodnocení Niger 

s indexem 0,337) a naopak 1 by byl ideální stát. Na prvním místě se již několik let drží 

skandinávské země v čele s Norskem (0,944) a následují Austrálie a země západní 

Evropy. Na chvostu se naopak ocitají nepřekvapivě země subsaharské Afriky. Index HDI 

neexistuje pouze u několika zemí,98 IHDI naproti tomu není k dispozici u více států, které 

                                                 

95 CEDERMAN, Lars-Erik, Kristian Skrede GLEDITSCH a Halvard BUHAUG.Inequality, grievances, 

and civil war. New York, NY: Cambridge University Press, 2013, xiii, 259 s. Cambridge studies in 

contentious politics. ISBN 9781107603042. 

96 Human Development Index. Organizace spojených národů, 2014 [citováno 2015-4-25]. Dostupné z: 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

97 Inequality Adjusted Human Development Index. Organizace spojených národů, 2014 [citováno 2001-

2015-4-25]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-human-development-index-

ihdi 

98 KLDR, Marshallovy ostrovy, Monako, Nauru, San Marino, Somálsko, Jižní Súdán a Tuvalu  
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jsou nicméně rozloženy napříč žebříčkem vcelku rovnoměrně, takže by tento fakt neměl 

příliš zkreslovat výsledek. 

2.5.1 Sestavení analýzy 

Vzhledem k tomu, že se hodnoty HDI u jednotlivých států v průběhu času měnily 

velmi rovnoměrně99 a index, do kterého je započtena nerovnost, je k dispozici pouze od 

roku 2010, bylo rozhodnuto použít ke každému státu pouze jednu hodnotu HDI a IHDI. 

V první řadě byly porovnávány státy s výskytem etnického konfliktu a státy, kde žádný 

konflikt nenastal. Druhá část analogicky testovala státy s výskytem neetnických 

konfliktů. Použita byla tedy hodnota indexů pro rok 2013, a to zvlášť pro etnické 

konflikty a zvlášť pro ostatní vnitrostátní konflikty. Jako první stupeň ohodnocení vztahu 

mezi indexy a vznikem konfliktu byly vypočteny průměry jednotlivých skupin států, které 

vykazují značné rozdíly (Tab. 6 a 7). Byly provedeny celkem čtyři logistické regrese pro 

kombinace etnických a neetnických konfliktů na jedné straně (závislé proměnné) a HDI, 

IHDI na straně druhé (nezávislé proměnné). 

Jako zdroj závislých proměnných, tedy konfliktů, byl opět použit dataset Fearona a 

Laitina (konflikty nad 1000 obětí), který byl rozšířen o dalších 9 let až do roku 2008. 

Konflikty (označené jako etnické a neetnické) byly vždy porovnávány zvlášť se státy, 

které konflikty neutrpěly, aby bylo možné srovnat oba typy konfliktů.  

H2: Nerovnost občanů ve státě bude přesnějším prediktorem vzniku konfliktu než stupeň 

jeho rozvoje. 

Závislá proměnná: 

1) Vypuknutí etnického konfliktu – Vypukl ve státě etnický konflikt? Ano – Ne 

(binární závislá proměnná) 

2) Vypuknutí neetnického konfliktu – Vypukl ve státě neetnický konflikt? Ano 

– Ne (binární závislá proměnná). 

                                                 

99 HDI Nigeru se od r. 1980 zvýšil o 0,146 bodů z 0,191 na 0,337 (poslední stát v žebříčku) a u Norska o 

0,151 z 0.793 na 0,944 (první stát v žebříčku): Human Development Index. Organizace spojených národů, 

2014 [citováno 2015-4-25]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/countries 
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Nezávislá proměnná: 

1) Hodnota HDI pro rok 2013 (spojitá nezávislá proměnná) 

2) Hodnota IHDI pro rok 2013 (spojitá nezávislá proměnná)  

Pro základní představu o hodnotách indexu HDI a IHDI u států s etnickým 

konfliktem a států, u kterých konflikt nenastal, byla vytvořena následující tabulka (Tab. 

6). Ta zobrazuje nejen průměrnou hodnotu indexu jednotlivých kategorií států, ale také 

směrodatnou odchylku a střední chybu průměru. Součástí tabulky je také informace o 

počtu pozorování, tj. počtu států, které spadají do jednotlivých kategorií. Rozdílné počty 

států u těchto dvou indexů jsou dány chybějícími daty, kterých je u IHDI více, proto je 

zde pouze 39 pozorování států s etnickými konflikty oproti 46 u HDI. Pro lepší 

interpretaci výsledků logistické regrese byly hodnoty indexů vynásobeny 10. 

Tab. 6: Základní statistika HDI a IHDI států s etnickými konflikty a bez konfliktů 

  
Etnický 
konflikt 

Počet 
pozorování 

Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

HDI 
ANO 46 5,832 1,521 0,224 

NE 120 7,282 1,428 0,130 

IHDI 
ANO 39 4,439 1,753 0,281 

NE 87 6,022 1,888 0,202 

 

Průměrné hodnoty indexů a další základní statistiky byly vytvořeny také pro státy, u 

kterých vznikl neetnický konflikt v porovnání se státy, u kterých žádný konflikt nevznikl 

(Tab. 7). 

Tab. 7: Základní statistika HDI a IHDI států s neetnickými konflikty a bez 

konfliktů 

  
Neetnický 

konflikt 
Počet 

pozorování 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Střední chyba 
průměru 

HDI 
ANO 30 6,669 1,231 0,225 

NE 120 7,282 1,428 0,130 

IHDI 
ANO 26 5,160 1,238 0,243 

NE 87 6,022 1,888 0,202 
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Následující grafy (Obr. 7 a 8) zobrazují právě rozložení hodnot indexů u států, kde 

vznikl etnický a neetnický konflikt. Je z nich patrné, že medián HDI států, které se setkaly 

s etnických konfliktem, je nižší (pod 0,6) než u ostatních států (vyšší než 0,6). Třetí kvartil 

u etnických konfliktů se nachází pod hranicí mediánu států, které se s etnickým 

konfliktem nesetkaly. Kvartilové rozpětí u států, které se potýkaly s neetnickým 

konfliktem, je poměrně nízké a polovina z nich se vměstná do rozmezí dvou desetin 

celého indexu. To je zřejmě důsledkem i nižšího počtu konfliktů, které jsou označeny 

jako neetnické a tento rozptyl to ovlivňuje.   

Obr.  7: Krabicový graf HDI států s etnickými konflikty 
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Obr.  8: Krabicový graf HDI států s neetnickými konflikty 

 

Samotný model logistické regrese, který dobře vyjadřuje sílu vztahu mezi 

proměnnými, ukázal, že etnické konflikty jsou častěji spojené se státy, které mají horší 

obě hodnoty indexů (Tab. 8 a 9). Lze tak konstatovat, že etnický konflikt má oproti jinému 

vnitrostátnímu větší šanci vzniknout u států s nižším stupněm lidského rozvoje. Z 

porovnání obou indexů pak vyplývá, že standardní HDI je lepším prediktorem konfliktů 

než IHDI. Hypotéza o nerovnosti, jako dalším katalyzátoru konfliktního jednání ve 

společnosti se tak nepotvrdila. Pro lepší interpretaci výsledků logistické regrese byla škála 

indexů převedena na hodnoty od 1 do 10 namísto původního intervalu od 0 do 1. 

 

Tab. 8: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku etnického konfliktu na HDI 

státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

HDI 0,614 0,125 23,940 1 0,000 1,847 

Konstanta -3,081 0,818 14,174 1 0,000 0,046 
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Tab. 9: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku etnického konfliktu na IHDI 

státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

IHDI 0,446 0,113 15,545 1 0,000 1,562 

Konstanta -1,526 0,595 6,570 1 0,010 0,217 

 

Tab. 10: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku neetnického konfliktu na 

HDI státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

HDI 0,299 0,142 4,407 1 0,036 1,349 

Konstanta -0,702 0,993 0,500 1 0,479 0,495 

 

Tab. 11: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku neetnického konfliktu na 

IHDI státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

IHDI 0,277 0,131 4,488 1 0,034 1,319 

Konstanta -0,339 0,737 0,211 1 0,646 0,713 

 

Z modelu logistické regrese lze naměřené hodnoty interpretovat takto: pokud se 

hodnota HDI zvýší o jeden bod, pak má stát 1,8krát vyšší šanci, že v zemi nevypukne 

etnický konflikt (Tab. 8). U neetnických konfliktů se tato šance zvýší 1,3krát (Tab. 10). 

U ukazatele IHDI pak konflikty vykazují nižší stupeň závislosti, protože s každým bodem 

IHDI navíc se pouze 1,6krát zvyšuje šance na nevypuknutí etnického konfliktu (Tab. 9). 

U neetnického zůstává hodnota na zhruba stejné hladině 1,3 (Tab. 11). Nerovnost tedy 

nezvyšuje riziko vznik konfliktu tolik, jako samotný stupeň rozvoje a dá se tedy soudit, 

že pro vznik etnického konfliktu je HDI lepším prediktorem než IHDI. Všechny získané 

výsledky byly signifikantní na 5% hladině významnosti. 

Kromě vlivu HDI a IHDI na vznik konfliktu, který z principu poněkud zplošťuje 

výsledky, je možná zajímavější sledovat, nakolik spolu souvisí doba, po kterou je stát ve 
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válce, a hodnota indexu. Počet let strávených ve válečném stavu totiž dovolí plastičtější 

a přesnější vyhodnocení, neboť nezávislou proměnou rozprostře do více hodnot. Nejvíce 

let ve válce podle databáze strávily státy, které se s ní od druhé světové války potýkají 

v podstatě neustále a všechny tyto roky vykazují alespoň tisíc obětí. Kolumbie a Myanmar 

jsou tedy státy, jejichž poválečná existence je spojena téměř výhradně s občanskou 

válkou. Hodně válečných let prožila i Indie a subsaharské státy. Nejvíce vnitrostátních 

válek, jak bylo poznamenáno už v kapitole s deskriptivní statistikou, je však těch, které 

trvají maximálně jeden rok. Vliv takového konfliktu na stát a jeho obyvatele je tedy 

zákonitě menší a je logické se ptát i na tuto otázku. 

Lineární závislost mezi počtem let strávených ve válečném stavu a výší indexu 

HDI a IHDI byla sledována pomocí korelační analýzy. Výsledky zobrazuje tabulka 12. 

Tab. 12: Výsledek korelační analýzy: lineární závislost mezi počtem let ve válce a 

HDI a IHDI státu 

    
Počet let ve 

válce 
HDI IHDI 

Počet let ve válce 

Pearsonův korelační 
koeficient 

1,000 -0,287 -0,276 

Sig.   0,000 0,001 

Počet pozorování 187 187 145 

HDI 

Pearsonův korelační 
koeficient 

-0,287 1,000 0,978 

Sig. 0   0 

Počet pozorování 187 187 145 

IHDI 

Pearsonův korelační 
koeficient 

-0,276 0,978 1,000 

Sig. 0,001 0,000   

Počet pozorování 145 145 145 

Pozn: Korelační koeficient mezi HDI a IHDI je dle očekávání extrémně vysoký r = 0,98. 

Korelační analýza potvrdila statistickou závislost mezi výší hodnot obou indexů a 

počtem let strávených v občanské válce. Pearsonův korelační koeficient o hodnotě -0,287 

a -0,276 lze označit za nižší až střední korelaci a všechny výsledky jsou signifikantní na 

5% hladině významnosti. Můžeme tedy tvrdit, že jak Index lidského rozvoje, tak i jeho 

varianta se započtením indexu nerovnosti mají vliv na dobu strávenou v občanské válce.  

Klasický HDI opět vykázal vyšší hodnotu korelačního koeficientu, lze tedy konstatovat, 

že nerovnost – kontrolovaná stupněm rozvoje států – není přidanou hodnotou, která by 
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lépe vysvětlovala vznik etnického a neetnického konfliktu a ani počet let, který v tomto 

konfliktu stát stráví.  

2.6 Lidská práva a vznik konfliktu 

Stav soužití obyvatel jednoho státu a schopnost řešit potenciální problémy mírovou 

cestou – tedy způsob, jak předcházet konfliktům – lze operacionalizovat více způsoby. 

Tradičním a vícekrát použitým zástupcem tohoto uvažování byl ukazatel stupně 

demokracie.100 101Tato volba má svou logiku: demokracie má zakotvenou dostatečnou 

ochranu menšin, vládu práva a nezávislé soudnictví, tudíž by v těchto podmínkách mělo 

docházet k ozbrojeným konfliktům méně. Jedná se v podstatě o přesunutí konceptu 

demokratického míru na vnitrostátní úroveň. Horowitz ovšem správně namítá, že toto 

vidění není zcela přesné a existují lepší způsoby jak kvantifikovat atmosféru snášenlivosti 

a nižší riziko výbušného prostředí.102 Je tedy vhodné otestovat stav lidských práv 

v jednotlivých zemích a jeho vliv na možný konflikt. O kvantifikování lidských práv 

napříč státy se pokouší projekt CIRI Human Rights Data Project Cingranelliho, Richardse 

a Claye,103 který ohodnocuje jednotlivé sféry lidských práv třemi stupni od 1 do 3. Mezi 

hodnocené aspekty lidských práv tak patří například počty případů mučení, věznění 

z politických důvodů, či mimosoudních zabití. Vedle těchto „tvrdých“ případů 

nedodržování lidských práv jsou to však i svoboda shromažďování, pohybu, právo na 

sebeurčení či náboženská svoboda. Projekt sahá až do roku 1981, datová základna je tedy 

dostatečná. Čím menší ohodnocení tedy stát za jednotlivé kategorie má, tím hůře na tom 

s oblastí lidských práv je. Maximální počet získávají státy severní Evropy v čele 

s Finskem, Švédskem a Islandem a dále země Beneluxu a západní Evropy. Naopak součet 

                                                 

100 REYNAL-QUEROL, Marta. Does democracy preempt civil wars?. European Journal of Political 

Economy [online]. 2005, vol. 21, issue 2, s. 445-465 [cit. 2015-04-26]. DOI: 

10.1016/j.ejpoleco.2004.08.003, str. 456 

101 GLEDITSCH, K. Skrede a A. RUGGERI. Political opportunity structures, democracy, and civil 

war. Journal of Peace Research [online]. 2010, vol. 47, issue 3, s. 299-310 [cit. 2015-04-26]. DOI: 

10.1177/0022343310362293. 

102 HOROWITZ, Shale. Mapping Pathways of Ethnic Conflict Onset: Preferences and Enabling 

Conditions. Ethnopolitics [online]. 2008, vol. 7, 2-3, s. 307-320 [cit. 2015-04-12]. DOI: 

10.1080/17449050802243483. str. 308 

103 CINGRANELLI, David L., RICHARDS, David L. and CLAY, K. Chad. 2014. “The CIRI Human Rights 

Dataset.” Version 2014.04.14. http://www.humanrightsdata.com. 
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lidských práv ve všech oblastech je nejnižší v některých letech u Afghánistánu, 

Myanmaru a dále u zemí subsaharské Afriky. Rozpětí pak sahá od 0 do 57 bodů. 

2.6.1 Sestavení analýzy 

 Postup analýzy je shodný s tím u otázky nezaměstnanosti.  Je tedy porovnávána 

úroveň lidských práv vždy rok před vypuknutím konfliktu, následující roky nejsou do 

analýzy zahrnuty, protože občanský konflikt, který s sebou nese rysy porušování lidských 

práv, by tento ukazatel zpětně ovlivňoval. 

H3: Nerespektování lidských práv ovlivňuje vznik konfliktu. 

Závislá proměnná: 

1) Vypuknutí etnického konfliktu – Rok, kdy vypukl ve státě etnický konflikt. Ano 

– Ne (binární závislá proměnná). 

2) Vypuknutí neetnického konfliktu – Rok, kdy vypukl ve státě neetnický konflikt. 

Ano – Ne (binární závislá proměnná). 

Nezávislá proměnná: 

1) Součet ohodnocení úrovně lidských práv CIRI v roce před vypuknutím konfliktu. 

(intervalová nezávislá proměnná) 

Pro základní přehled o hodnotách indexu CIRI byly vytvořeny následující tabulky 

(Tab. 13 a 14). Porovnávány byly opět zvlášť státy s etnickým a neetnickým konfliktem 

vůči státům, které konflikt neutrpěly. Pro lepší interpretaci výsledků logistické regrese 

byly hodnoty indexu CIRI vyděleny 10, hodnoty v tabulce jsou tedy prezentovány v této 

pozměněné jednotce.  

Tab. 13: Základní statistika CIRI států s etnickými konflikty a bez konfliktů 

  
Etnický 
konflikt 

Počet 
pozorování 

Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Střední chyba 

průměru 

Lidská 
práva index 
CIRI 

ANO 33 2,652 0,940 0,164 

NE 2705 3,521 1,349 0,026 
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Tab. 14: Základní statistika CIRI států s neetnickými konflikty a bez konfliktů 

  
Neetnický 

konflikt 
Počet 

pozorování 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Střední 
chyba 

průměru 

Lidská 
práva index 
CIRI 

ANO 10 2,500 0,973 0,308 

NE 2705 3,521 1,349 0,026 

 

Logistická regrese potvrdila hypotézu a ukázala silný vztah mezi úrovní lidských 

práv v zemi a následným vznikem obou typů konfliktů. O něco silnější vztah vykázaly 

neetnické konflikty, u kterých vyšlo najevo, že s každými 10 body v součtu indexu CIRI 

se 1,7krát zvyšuje šance, že konflikt nevznikne (Tab. 16). U etnických konfliktů je podíl 

šance 1,6 – tedy nepatrně nižší (Tab. 15). Tento rozdíl však není dostatečně robustní, 

abychom mohli hovořit o rozdílném vlivu stavu lidských práv na oba jednotlivé typy 

konfliktů.  

Tab. 15: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku etnického konfliktu na CIRI 

indexu státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

CIRI  0,468 0,131 12,704 1 0,000 1,597 

Konstanta 2,962 0,392 57,191 1 0,000 19,327 

 

Tab. 16: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku neetnického konfliktu na 

CIRI indexu státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

CIRI 0,551 0,241 5,219 1 0,022 1,736 

Konstanta 3,942 0,683 33,338 1 0,000 51,545 

 

Pokud bychom u každé země zprůměrovali index lidských práv za celou 

sledovanou dobu a v závislosti na ní chtěli obecně zjistit náchylnost země ke konfliktu, 

získáme ještě silnější vztah (Tab. 17). Při každých 10 bodech v CIRI indexu navíc se 

zvyšuje šance, že etnický konflikt nevznikne více než 2krát.  
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Tab. 17: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku etnického konfliktu na 

průměrném CIRI indexu státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

CIRI index (průměr) 0,817 0,196 17,291 1 0,000 2,264 

Konstanta -1,186 0,553 4,608 1 0,032 0,305 

 

U neetnických konfliktů má odhad podílu šancí hodnotu téměř 2,5 (Tab. 18). S každými 

10 body v indexu tedy stoupá 2,5krát šance, že stát nezažije občanskou válku neetnického 

charakteru. 

Tab. 18: Výsledek logistické regrese: závislost vzniku neetnického konfliktu na 

průměrném CIRI indexu státu 

  Beta S.E. Wald df Sig. 
Exp(B) = 
Poměr 
rizika 

CIRI index (průměr) 0,901 0,337 7,141 1 0,008 2,461 

Konstanta -0,051 0,862 0,003 1 0,953 0,951 

 

2.7 Přelévání konfliktu 

Poslední analýza, kterou se tato práce zabývá, se poněkud vymyká dosavadní logice 

hledání příčiny konfliktu v předcházejících analýzách a dalo by se říci, že i většinovému 

proudu v oblasti kvantitativních výzkumů příčin konfliktů obecně. Tradičně se jako 

příčiny hledají kvantifikovatelné údaje na národní úrovni státu, který se právě zkoumá. 

Tyto ukazatele zastupují teoretické koncepty, které testujeme a použitím nejrůznějších 

statistických metod ověřujeme, zda platí či nikoliv. Jako příklad mohou sloužit předchozí 

dílčí analýzy v této práci, ale i nejvlivnější texty, jejichž přínos a váhu nikdo 

nezpochybňuje. Přesně podle tohoto klíče postupovali Fearon a Laitin, když přesvědčivě 

dokázali vliv velikosti populace, neprostupného terénu či výše HDP na osobu.104 

Několikrát zmiňovaní Collier a Hoeffler zase porovnávali subjektivní nevraživost a 

etnickou frakcionalizaci s objektivními ekonomickými problémy uvnitř společnosti, aby 

                                                 

104 FEARON, James D.. a David D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political 

Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1017/s0003055403000534. 
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dokázali, že ekonomické motivace jsou mnohem důležitější při vzniku konfliktu, než 

první zmíněné faktory.105 Takových výzkumů je celá řada, výsledky některých z nich jsou 

protichůdné, další naopak potvrzují předešlé teorie. Tento standardní postup má své 

výhody a nepochybně přišel s mnoha zajímavými výsledky. 

To, co mají všechny tyto výzkumy společného – tedy hledání příčiny 

vnitrostátního konfliktu na národní úrovni, bylo předmětem kritiky již dříve.106 Logicky 

také vznikly výzkumy, které hledají příčiny občanských válek a konfliktů na nižší úrovni 

analýzy, jako je konfigurace moci ve státě a podíl na vládě jednotlivých skupin107 108 nebo 

mobilizace menšin. Chybí však pohled z opačné strany, který by hledal příčiny 

v mezinárodním prostředí. Bylo by totiž nesprávné uvažovat o státu jako entitě, která je 

umístěna ve vakuu, a příčiny konfliktu tedy musejí pocházet z vnitra státu. Samozřejmě 

lze sledovat konflikty podle regionů, ale to je velmi zjednodušená charakteristika (viz 

graf v kapitole Deskriptivní statistika). Dalším problémem je, že takzvané 

internacionalizované konflikty nejsou součástí databází se zkoumanými konflikty, 

protože jsou považovány za mezinárodní a tím jsou uměle vyčleněny, přestože 

mechanismus vzniku může být stejný.109 Existují výzkumy, které se snaží spojovat 

vnitrostátní a mezistátní konflikty. Tyto práce se shodují na společném předpokladu, tedy 

že i přes stále silnou roli státu jako entity v mezinárodních vztazích nelze uvažovat o 

dynamice uvnitř státu jako o izolované skutečnosti, na kterou nemá vliv dění za 

hranicemi. Kromě již zmíněného výzkumu o vlivu uprchlíků na nestabilitu regionu se ale 

výzkum soustředil spíše na vliv intervencí na domácí konflikt.110 Cílem této analýzy tedy 

                                                 

105 COLLIER, P. Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers[online]. 2004, vol. 56, issue 

4, s. 563-595 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1093/oep/gpf064. 

106 WARD, M. D., B. D. GREENHILL a K. M. BAKKE. The perils of policy by p-value: Predicting civil 

conflicts. Journal of Peace Research [online]. 2010, vol. 47, issue 4, s. 363-375 [cit. 2015-04-12]. DOI: 

10.1177/0022343309356491., str. 365 

107 CEDERMAN, Lars-Erik, Andreas WIMMER a Brian MIN. Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data 

and Analysis. World Politics [online]. 2009, vol. 62, issue 01 [cit. 2015-04-12]. DOI: 

10.1017/s0043887109990219 

108 WIMMER, Andreas; CEDERMAN, Lars-Erik; MIN, Brian. Ethnic politics and armed conflict: a 

configurational analysis of a new global data set. American Sociological Review, 2009, 74.2: 316-337. 

109 HOROWITZ, Shale. Mapping Pathways of Ethnic Conflict Onset: Preferences and Enabling 

Conditions. Ethnopolitics [online]. 2008, vol. 7, 2-3, s. 307-320 [cit. 2015-04-12]. DOI: 

10.1080/17449050802243483. str. 309 

110 ELBADAWI, Ibrahim A a Nicholas SAMBANIS. External interventions and the duration of civil wars. 

Washington, D.C.: World Bank, Development Research Group, Public Economics, 2000. Policy research 

working papers (Online), 2433. nebo REGAN, Patrick M. Civil Wars and Foreign Powers: Outside 
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bude zjistit, zda tzv. přelévání konfliktu (spillover effect) může vysvětlit vznik 

vnitrostátních a etnických konfliktů. Pozitivní výsledek by také implikoval 

nedostatečnost dosavadních výzkumů na národních úrovních.  

2.7.1 Sestavení analýzy 

K provedení analýzy vlivu konfliktů u sousedních států na vznik konfliktu ve 

sledovaném státu byl vytvořen originální dataset, který zahrnoval informace o 

sousedících zemí, které byly čerpány z databáze CIA Factbook.111 Ke každé z nich byla 

v patřičném roce doplněna informace o tom, jestli zde probíhal konflikt či nikoliv. U 

zkoumaných států tedy šlo pouze o vznik konfliktu (v tomto případě nebyl rozlišován 

etnický a neetnický) a u sousedních států byla brána v potaz celá doba trvání konfliktů, 

protože mechanismus přelévání konfliktu může začít v jakémkoliv roce probíhajícího 

konfliktu. Pro jasné vymezení času, po který může konflikt vypuknout jako následek 

nestability v jedné ze sousedních zemí, byl stanoven časový rámec pěti let. Pokud tedy 

byl v předchozích pěti letech zaznamenán konflikt v alespoň jedné ze sousedících zemí, 

bylo sledováno, zda ve zkoumané zemi konflikt nastal nebo nikoliv. Časová hranice pěti 

let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se ukázal vliv konfliktu v okolní zemi. Zároveň 

byly odstraněny roky probíhajícího konfliktu ve zkoumané zemi. V datasetu byly 

ponechány pouze země, které sdílí alespoň jednu pozemní hranici s jiným státem. Byly 

tedy odstraněny všechny ostrovní země, u kterých lze hovořit pouze o vodní hranici, která 

ale poskytuje výraznější izolaci proti vlivům zvenčí. 

H4: Přelévání konfliktu přes hranice je důležitým faktorem při vzniku konfliktu. 

Závislá proměnná: 

1) Vypuknutí konfliktu – Vypukl konflikt ve sledovaném státu v období do pěti let 

od probíhajícího konfliktu v některém ze sousedních států?. Ano – Ne (binární 

závislá proměnná) 

                                                 
Intervention in Intrastate Conflict. The International history review [online]. 2001, roč. 23, č. 3, s. 743-745 

[cit. 2015-04-23]. 

111 The World Factbook. Central Intelligence Agency, 2015 [citováno 2015-4-25]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2096.html#xx 
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Nezávislá proměnná: 

1) Existence probíhajícího konfliktu v alespoň jednom ze sousedních států ve 

stanoveném časovém intervalu. Ano – Ne (binární nezávislá proměnná) 

Vzhledem k binárnímu typu proměnných, které se v této analýze vyskytují, poslouží 

k analýze metoda chí-kvadrátu.  

Tab. 19: Kontingenční tabulka 

  
  Konflikt (ZP) 

Celkem 

  NE ANO 

Konflikt 
v sousední 
zemi (NP) 

NE 
Počet 860 41 901 

Podíl 95,40% 4,60% 100,00% 

ANO 
Počet 348 74 422 

Podíl 82,50% 17,50% 100,00% 

Celkem 
Počet 1208 115 1323 

Podíl 91,30% 8,70% 100,00% 

 

Tab. 20: Výsledek testu nezávislosti 

  Chí-kvadrát df Sig. 

Pearsonův Chí-kvadrát test 61,055 1 0,000 

Fisherův exaktní test     0,000  

Počet případů 1323     

 

Z hodnoty chí-kvadrát testu vyplývá, že na 5% hladině významnosti opravdu 

existuje asociace mezi vznikem konfliktu uvnitř státu a konflikty v sousedících zemích 

(Tab. 19 a 20). Z celkem 115 konfliktů, které byly zahrnuty do analýzy, jich 74 vzniklo 

ve státech, jejichž sousedé sami trpěli občanskou válkou, a to maximálně v horizontu do 

pěti let před tím, zatímco jen 41 konfliktů vzniklo bez této okolnosti. Pokud tedy 

v sousední zemi žádný konflikt nebyl, pouze v 5 % případů konflikt u zkoumaného státu 

vznikl. Naproti tomu až v 18 % případů konflikt vnikl, pokud v jednom ze sousedních 

států nějaký konflikt probíhal. Výsledkům nelze přiznat jedinečné kauzální spojení již jen 

proto, že u 348 států, v jejichž okolí konflikt probíhal, se efekt přelévání konfliktu 

neprojevil. Lze však namítat, že státy náchylné k občanským válkám regionální 
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nestabilita předurčuje ke vzniku konfliktu. Tento výsledek je spíše preliminární a přímo 

si žádá o následující kvalitativní zhodnocení jednotlivých případů, to však součástí této 

práce není. 

Alespoň zběžný pohled na data však skutečné souvislosti ukazuje. Typickým 

příkladem, který data zachycují, je případ Jugoslávie v 90. letech. Původní lokální 

konflikty se nakonec rozšířily do více oblastí a rezultovaly v rozpad celého státu. Drtivá 

většina konfliktů v subsaharské Africe vznikla po roce 1960 a přelévání konfliktů je zde 

dobře identifikovatelné. Pomáhá k němu pohyb obyvatel napříč státy, jejichž uměle 

vytvořené hranice obyvatelstvo nerespektuje. Jen od roku 1960 do roku 1989 tu vzniklo 

20 konfliktů z celkových 34 v oblasti. Například konflikt v Zimbabwe a s ním spojená 

činnost armády Zimbabwe (ZANLA) na hranicích s Mosambikem vedla k následné 

občanské válce i v tomto státě, která trvala od roku 1976 až do roku 1992.112 Příkladem 

mohou ale být i aktuálnější konflikty: útěk militantních Hutuů z Rwandy do 

Demokratické republiky Kongo způsobil následný občanský konflikt v roce 1996.113 

V datasetu nezachycené nedávné boje v Somálsku a Keni, celé Arabské jaro a nejnověji 

rozšíření konfliktu v Sýrii a vznik ISIS jsou jasnými důkazy tohoto fenoménu. 

Pro tvrzení, že tyto konflikty vznikly jako následek nestabilního prostředí 

v sousední zemi, by bylo třeba kvalitativně posoudit všechny případy a zjistit konkrétní 

mechanismy vzniku konfliktů v těchto zemích. Samotná kvantitativní analýza pouze 

ukazuje na souvislosti a je dostatečným upozorněním na to, že nelze vnitrostátní 

konflikty, ať už označené jako etnické nebo neetnické, zkoumat pouze uvnitř státu. Pro 

další výzkumy tohoto charakteru se tedy nabízí rozšíření rámce analýzy minimálně o 

sousedící státy, lépe však o celou oblast regionu.  

                                                 

112 CARMIGNANI, Fabrizio a Parvinder KLER. The Geographical Spillover of Armed Conflict in 

SubSaharan Africa.  [online]. 2014, č. 2 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

https://www120.secure.griffith.edu.au/research/file/ca534a54-c06e-4a1b-ac7b-1d56e2d545d4/1/2014-02-

geographical-spillover-of-armed-conflict-in-sub-saharan-africa.pdf, str. 1 

113 CARMIGNANI (2014), str. 1 

https://www120.secure.griffith.edu.au/research/file/ca534a54-c06e-4a1b-ac7b-1d56e2d545d4/1/2014-02-geographical-spillover-of-armed-conflict-in-sub-saharan-africa.pdf
https://www120.secure.griffith.edu.au/research/file/ca534a54-c06e-4a1b-ac7b-1d56e2d545d4/1/2014-02-geographical-spillover-of-armed-conflict-in-sub-saharan-africa.pdf
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2.8 Jaký je rozdíl mezi etnickým a neetnickým konfliktem? 

Shrnutí poznatků z analýzy. 

Celá práce se zabývala otázkou, co napomáhá vzniku etnických konfliktů. 

Vzhledem k bohatému literárnímu aparátu, který tento typ výzkumu doprovází, bylo třeba 

navázat na výsledky, které můžeme považovat za přesvědčivé a ověřené. Tento výzkum 

tedy vzal za své vysvětlení, že sama etnicita nemá vliv na vznik etnického konfliktu. 

Pokud tomu tak opravdu je, co tedy stojí za vypuknutím těchto konfliktů a jak se tedy 

mechanismus vzniku liší od ostatních vnitrostátních konfliktů, které považujeme za 

neetnické? Kvůli této podstatné otázce byly v každé hypotéze pracující 

s předpokládanými faktory porovnávány etnické a neetnické občanské války a 

příslušnými metodami zjišťováno, zda existují rozdíly, které by ospravedlňovaly hledání 

výlučných příčin etnických konfliktů. 

První výzkumná otázka pracovala s faktorem nezaměstnanosti mužů, jako možnou 

příčinou ovlivňující vznik konfliktu. Ten se ovšem ani u jednoho typu konfliktů 

nepotvrdil a v tomto ohledu se tedy etnické a neetnické konflikty neliší. Pochybnosti o 

datové základně vysvětlující proměnné a nízkém výskytu konfliktů jsou pojmenovány 

v příslušné kapitole. 

Druhá výzkumná otázka se odrážela od silné korelace mezi stupněm vývoje země 

a její náchylnosti k občanské válce. Měla za úkol dokázat, že pokud kontrolujeme právě 

stupeň lidského rozvoje států (HDI), ukáže se nerovnost (IHDI) jako ještě lepší prediktor 

vypuknutí konfliktu. To se kupodivu neprokázalo, neboť silnější vztah byl nalezen mezi 

HDI a vznikem obou typů konfliktů, přičemž etnické konflikty se častěji vyskytují u států 

s nižším HDI, než u neetnických konfliktů. To mimo jiné ukazuje na dobrou vypovídající 

schopnost tohoto indexu, který sestavuje OSN, a jeho důležitost ve formování našeho 

pohledu na svět. 

Třetí výzkumná otázka zkoumala vztah mezi úrovní lidských práv v zemi a 

možným konfliktem. Tento vztah se ukázal jako velmi silný a státy nerespektující lidská 

práva, alespoň tak, jak je chápeme v západní civilizaci (jednotlivé komponenty jsou 

definovány v databázi CIRI), mají mnohem větší šanci, že zde vznikne konflikt – a to jak 

etnického i neetnického charakteru. Rozdíl se opět neprokázal. 
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Poslední dílčí čtvrtá analýza poněkud vybočovala z dosavadního směru výzkumu a 

je odpovědí na kritiky kvantitativních výzkumů vnitrostátních válek a konfliktů, které 

namítají, že systém spojování vzniku konfliktu s ukazateli na národní úrovni není 

dostatečný. Za vysvětlující proměnné tedy nedosazuje statistiky na úrovni států, ale 

sleduje fenomén přelévání konfliktů mezi sousedními státy. Zde nemělo cenu smysl hlídat 

charakter konfliktů, protože při přelévání konfliktů by to nemělo hrát roli. Tato část 

prokázala, že riziko vypuknutí konfliktu stoupá s nestabilitou v okolních zemích. Téměř 

dvě třetiny občanských válek vznikly ve státech, které patří do regionů s již konfliktním 

prostředím. Tento výsledek by neměl být konečný. Prozkoumání vztahů zemí, mezi nimiž 

k přelévání konfliktů dochází, by mohl být cílem celé další práce.  

Celkově se tedy ukázalo, že mezi etnickým a neetnickým konfliktem neexistuje 

rozdíl ve zkoumaných faktorech, u kterých byl předpokládaný vliv na jejich vznik. Žádná 

z proměnných se ve svém vlivu na daný typ konfliktu nelišila. Pouze u porovnávání vlivu 

HDI se ukázalo, že průměrně je tento index nižší u států s výskytem etnických konfliktů 

než u ostatních. Celkově se ale zdá, že neexistuje nic jako specifický etnický konflikt, 

alespoň tak, jak je chápán – tedy v souvislosti příčiny a etnicity. Etnický konflikt je totiž 

automaticky vnímán jako konflikt, jehož příčiny jsou etnického charakteru. Při porovnání 

se ale zkrátka neukázal prostor pro další proměnnou, která by domnělý rozdíl mohla 

vysvětlovat. Autor práce je tedy přesvědčen, že vnitrostátní konflikty by se měly zkoumat 

společně a je nežádoucí uměle vytvořenou kategorii etnických konfliktů vyčleňovat.  

2.9 Limity práce 

Kvantitativní výzkum tohoto charakteru má pochopitelně několik předem daných 

limitů, které je třeba mít na paměti. Další vznikají přímo ze způsobu zpracování tématu a 

operacionalizací vstupujících proměnných.  

Standardní slabinou všech kvantitativních výzkumů jsou samotná data, která nikdy 

nejsou perfektní. Autor se musí spoléhat na hotové databáze, jejichž vznik a obsah není 

v takovém rozsahu možné kontrolovat. Nicméně i z pouhého náhledu dat se občas ukáže, 

že zpracovaná data nejsou přesná nebo jich mnoho chybí. V tomto případě panují největší 

pochyby nad ukazatelem nezaměstnanosti, který byl použit v první části analýzy. 

Vypočtené míry Mezinárodní organizace práce, která se monitorováním statistik 

spojených s pracovním trhem zabývá, jsou zaznamenána bez ohledu na schopnost dané 
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země dodat relevantní podklady a nejsou opatřena jakýmkoliv komentářem o případné 

nejasnosti nebo nespolehlivosti dat.  V analýze jsou tak porovnávány hodnoty, které mají 

již na první pohled daleko k reálnému stavu. Hodnoty IHDI zase nebyly dostupné pro 

delší časový úsek, aby bylo možné sestavit analýzu respektující časovou posloupnost, 

která je důležitá pro dokazování kauzality.  Jelikož hodnoty HDI se u všech zemí zvyšují 

konstantně, byl i s IHDI zacházeno s tímto předpokladem. Je třeba ale uznat, že se jedná 

o zjednodušení a v případě dostupnosti dat mohl být výsledek jiný. 

Pak je to samotné kvalitativní posuzování, jehož výsledkem je například pro práci 

zásadní kategorizace konfliktů na etnické a neetnické. O této záležitosti bylo psáno 

v kapitole pojednávající o etnicitě a vymezení etnického konfliktu. I zde je třeba 

poznamenat, že nebylo v rozsahu této práce možné posuzovat správnost tohoto vymezení, 

je ale důležité tento fakt zmínit. Co se vnitrostátních konfliktů týče, existují i další 

problémy, které znesnadňují jejich výzkum. Jako vnitrostátní jsou totiž charakterizovány 

pouze ty, které opravdu nepřekročí hranice státu. Je ovšem nesmyslné se domnívat, že 

konflikt změní svůj charakter a platí pro něj jiné parametry, pokud překročí hranice, a to 

zejména v oblastech, kde hranice nerespektují národní cítění obyvatelstva nebo 

jednotlivých kmenů. Vzhledem ke stejným aktérům a jasné návaznosti se stále jedná o 

tentýž konflikt, který se často nijak nemusí lišit od konfliktů, které se za hranicemi státu 

neprojeví. Jenže přesně tyto případy jsou automaticky ze všech databází mapujících 

občanské války a konflikty vyřazovány a dostávají nálepku mezistátních válek.114 Stejně 

tak v databázích nefigurují koloniální války a genocidy. Takováto zjednodušení jsou 

bohužel vlastní tomuto typu výzkumu a použitým databázím. 

Dalším neduhem, kterému se nevyhnula ani tato analýza, je užší zaměření na 

občanské války, tedy konflikty vyšší intenzity. Existují přitom případy, které ukazují, že 

signifikantní faktory u konfliktů nižší intenzity se nemusí projevit u válek a naopak.115 

Tato práce původně zamýšlela porovnání s menšími konflikty, vzhledem k nedostatečné 

datové základně a hlavně absenci uceleného rozlišení etnických a ostatních konfliktů od 
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toho ale upustila a mimo vymezení základních charakteristik deskriptivní statistiky se 

pohybuje výlučně na úrovni intenzity občanských válek. Dalším rizikem použití vyšší 

intenzity konfliktů je možné zmírnění sledovaného konfliktu pod hranici tisíce obětí, 

které se v databázi projeví jako konec konfliktu. Pokud se konflikt po několika letech 

zintenzivní, kódování jej automaticky označí jako nový konflikt, přestože se ve 

skutečnosti jedná stále o ten samý. 

Užitá metodologie byla zvolena vždy s ohledem na typologii dat, jejichž úroveň ani 

v jednom případě nebyla snižována s cílem dosažení co možná nejpřesnější informace. I 

zde ovšem dochází již z principu ke zjednodušování celé sociální reality a je třeba klást 

velký důraz na interpretaci každé části analýzy.  Statistické metody, které byly vybrány, 

nejsou jedinými aplikovatelnými na dané problémy a jejich výběru jsou poplatné i 

výsledky studie. Je tedy možné, že při jiném – rovněž správném – postupu by analýza 

dospěla k jiným výsledkům, což je také třeba mít na paměti. I přes všechny tyto limity je 

autor přesvědčen, že postupoval dle svých nejlepších úsudků a závěry analýzy jsou 

relevantním příspěvkem do výzkumu vnitrostátních konfliktů. 

Závěr 

Existuje mnoho studií a výzkumů, které se pokoušejí vysvětlit fenomén 

vnitrostátního konfliktu. Důvod je jasný: počet těchto konfliktů je enormní v porovnání 

s tradičními mezistátními válkami a jsou zodpovědné za drtivý počet obětí válek.116 V této 

analýze byl zkoumán vznik etnického konfliktu a některé jeho rysy pomocí porovnávání 

s vnitrostátními konflikty, které nejsou charakterizovány jako etnické. 

Nezaměstnanost, Index lidského rozvoje, nerovnost, lidská práva a konečně fenomén 

přelévání konfliktů mezi sousedními zeměmi. Tyto jednotlivé faktory vykázaly 

signifikantní i nesignifikantní vztahy se vznikem konfliktu, vždy ovšem u obou typů 

konfliktu stejně, pouze Index lidského rozvoje byl nižší u etnických konfliktů. Ukázalo 

se, že nezaměstnanost mužů neovlivňuje vznik žádného typu konfliktu. Nerovnost uvnitř 

společnosti (IHDI) není lepším prediktorem než samotný stupeň rozvoje (HDI). Vnitřní 

dynamika způsobená rozdílným postavením částí obyvatelstva tedy překvapivě – alespoň 
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75 



64 

 

 
  

proti dosavadním poznatkům – nikterak nezvyšuje šance na vyvolání občanské války. 

Naopak Index lidského rozvoje (HDI) a úroveň lidských práv se ukázaly jako 

signifikantní ve vztahu se vznikem občanských válek a výše těchto ukazatelů souvisí i 

s délkou konfliktů. Zvláště u lidských práv, která v tomto výzkumu nahradila běžnější 

zástupce vztahu mezi obyvatelstvem a vládou (jako demokracie nebo výše HDP), byl 

vztah velmi silný. Posledním zkoumaným faktorem byl vliv nestability způsobené 

konflikty v okolních zemích na vznik konfliktu uvnitř zkoumaného státu. Analýza 

opravdu potvrdila, že tento jev existuje i na úrovni občanských válek a že šance na vznik 

konfliktu je vyšší ve státech, jejichž soused se s konfliktem sám potýká. Tento fakt je 

velmi důležitý i pro další výzkumy, které by vždy měly brát v potaz i souvislosti na jiné 

než národní úrovni, a analýzy konfliktů vedené na úrovni států by měly vždy interpretovat 

své výsledky jako součást širšího rámce a nikoliv jako definitivní závěr. 

Výsledkem této práce je tedy tvrzení, že se vnitrostátní etnické a neetnické konflikty 

v podstatě neliší při zkoumání pravděpodobných příčin a ani v počtu obětí, které mají na 

svědomí. Všechny zkoumané ukazatele se jeví velmi podobně a nedávají příliš prostoru 

pro odůvodnění vzniku etnických konfliktů jinými faktory, než těmi, které jsou společné 

pro všechny občanské války. Provedené analýzy tedy jasně podporují tezi, že „greed“ je 

důležitější než „grievance“. Dávat tedy do souvislosti etnický konflikt s hledáním 

příčin etnického charakteru nedává příliš smysl a jejich dělení a následný výzkum pouze 

jedné skupiny jen zkresluje situaci. Etnicky heterogenních států je zkrátka příliš mnoho 

na to, aby mohly vysvětlit tak vzácný (v poměru k nekonfliktním státům) jev jako je 

etnická válka.117 Odmítnutí této teze má důsledky nejen na způsob výzkumu 

vnitrostátních konfliktů, ale také na způsob, jakým vnímáme etnické skupiny uvnitř států. 
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Summary 

The results of the performed analyses showed, that male unemployment rate does 

not influence onset of any type of conflict and Inequality-adjusted human development 

index is not a better predictor than traditional HDI. Inner dynamics caused by inequality 

of certain groups in the society surprisingly – at least in context with contemporary 

research – does not increase the risk of civil conflict outbreak. On the other hand Human 

development index and level of human rights are significantly related to onset of civil 

war and HDI is also related with the length of conflict. Especially human rights, which in 

this research replaced more commonly used proxies like GDP or level of democracy, 

proved to be a strong predictor. Last examined factor was the influence of instability 

caused by a conflict in the neighbouring countries on onset of conflict in observed 

country. Analysis proved that the spillover effect exists also between civil wars and raise 

the question of the proper level of analysis in the civil conflict research. All the examined 

factors performed similarly when applied on the ethnic and non-ethnic conflicts, therefore 

there is no reason to believe that ethnic conflicts are caused by any ethnicity-related 

phenomena. 

  



66 

 

 
  

Použitá literatura 

Metodologie: 

1. HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., 

rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012, 734 s. ISBN 9788026202004. 

2. KING, Gary, Robert O KEOHANE a Sidney VERBA. Designing social inquiry: 

scientific inference in qualitative research. Princeton, N.J.: Princeton University 

Press, c1994, xi, 245 p. ISBN 0691034710. 

3. MEIER, Kenneth J, Jeffrey L BRUDNEY a John BOHTE. Applied statistics for 

public and nonprofit administration. 8th ed. Boston, MA: Wadsworth, 2012, xxv, 

576 p. ISBN 1111342806. 

4. PENNINGS, Paul, Hans KEMAN a J KLEINNIJENHUIS. Doing research in 

political science. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2006, x, 324 p. ISBN 

1412903777. 

 

Odborná literatura: 

5. BULL, Hedley. International Theory: The Case for a Classical Approach. World 

Politics [online]. 1966, vol. 18, issue 03, s. 361-377 [cit. 2015-02-25]. DOI: 

10.2307/2009761.Str. 369 

6. CARMIGNANI, Fabrizio a Parvinder KLER. The Geographical Spillover of 

Armed Conflict in SubSaharan Africa. Discussion Papers [online]. 2014, č. 2 [cit. 

2015-04-29]. Dostupné z: 

https://www120.secure.griffith.edu.au/research/file/ca534a54-c06e-4a1b-ac7b-

1d56e2d545d4/1/2014-02-geographical-spillover-of-armed-conflict-in-sub-

saharan-africa.pdf 

7. CEDERMAN, Lars-Erik, Andreas WIMMER a Brian MIN. Why Do Ethnic 

Groups Rebel? New Data and Analysis. World Politics [online]. 2009, vol. 62, 

issue 01 [cit. 2015-02-26]. DOI: 10.1017/s0043887109990219. 

8. CEDERMAN, Lars-Erik, Kristian Skrede GLEDITSCH a Halvard 

BUHAUG.Inequality, grievances, and civil war. New York, NY: Cambridge 



67 

 

 
  

University Press, 2013, xiii, 259 s. Cambridge studies in contentious politics. 

ISBN 9781107603042. 

9. COLLIER, P. Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers[online]. 

2004, vol. 56, issue 4, s. 563-595 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1093/oep/gpf064. 

10. Conflict Barometer. Heidelberg Institute for International Conflict Research 

[online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/index.html 

11. COOPER, Henry R. a Robert D. KAPLAN. Balkan Ghosts: A Journey through 

History. Slavic Review [online]. 1993, vol. 52, issue 3 [cit. 2015-02-26]. DOI: 

10.2307/2499730. 

12. Definitions: Unemployment. International Labour Organization [online]. [cit. 

2015-04-26]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/conceptsdefinitions?_adf.ctr

l-state=zlm4uocvx_270&clean=true&_afrLoop=792177347678655 

13. DIAMOND, Jared M. Collapse: How societies choose to fail or succeed. New 

York: Viking, 2005, xi, 575 p., [24] p. tab. ISBN 0670033375. 

14. DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 220 

s. ISBN 8071787256. 

15. ELBADAWI, Ibrahim A a Nicholas SAMBANIS. External interventions and the 

duration of civil wars. Washington, D.C.: World Bank, Development Research 

Group, Public Economics, 2000. Policy research working papers (Online), 2433.  

16. ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické 

perspektivy. Vyd. 1. Překlad Marek Jakoubek. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON), 2012, 352 s. Studijní texty (Slon), 51. sv. ISBN 9788074190537. 

17. FEARON, JAMES D. a DAVID D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil 

War. American Political Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01 [cit. 

2015-03-02]. DOI: 10.1017/s0003055403000534. 

18. FOX, JONATHAN. Ethnic Minorities and the Clash of Civilizations: A 

Quantitative Analysis of Huntington's Thesis. British Journal of Political 

Science [online]. 2002, vol. 32, issue 03, s. 415-434 [cit. 2015-03-02]. DOI: 

10.1017/S0007123402000170. Dostupné 

z:http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007123402000170 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007123402000170


68 

 

 
  

19. GLEDITSCH, K. S., I. SALEHYAN a K. SCHULTZ. Fighting at Home, Fighting 

Abroad: How Civil Wars Lead to International Disputes. Journal of Conflict 

Resolution [online]. 2008, vol. 52, issue 4, s. 479-506 [cit. 2015-04-23]. DOI: 

10.1177/0022002707313305. 

20. GLEDITSCH, K. Skrede a A. RUGGERI. Political opportunity structures, 

democracy, and civil war. Journal of Peace Research [online]. 2010, vol. 47, issue 

3, s. 299-310 [cit. 2015-04-26]. DOI: 10.1177/0022343310362293. 

21. GLEDITSCH, Nils Petter et al. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook, 

Version 4‐2009. Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Centre for the Study of 

Civil Wars, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO). 2009 

22. GURSES, Mehmet a T. David MASON. Weak States, Regime Types, and Civil 

War. Civil Wars [online]. 2010, vol. 12, 1-2, s. 140-155 [cit. 2015-02-14]. DOI: 

10.1080/13698249.2010.492952. 

23. HABYARIMANA, James a HUMPHREYS, Macartan et al. Is Ethnic 

Conflict Inevitable? Foreign Affairs. 14 Feb. 2015. Web. 14 Dostupné z: 

<http://www.foreignaffairs.com/articles/64457/james-habyarimana-macartan-

humphreys-daniel-posner-jeremy-weinst/is-ethnic-conflict-inevitable>.  

24. HOROWITZ, Donald L. Ethnic groups in conflict. 2nd ed. Berkeley, Calif: 

University of California Press, 2000. ISBN 0520227069. 

25. HOROWITZ, Shale. Mapping Pathways of Ethnic Conflict Onset: Preferences 

and Enabling Conditions. Ethnopolitics [online]. 2008, vol. 7, 2-3, s. 307-320 [cit. 

2015-02-25]. DOI: 10.1080/17449050802243483. 

26. HOUTEN, Pieter Van. RESPONSE: The Promise and Limitations of Quantitative 

Studies of Ethnic Conflict. Ethnopolitics [online]. 2008, vol. 7, 2-3, s. 321-324 

[cit. 2015-02-26]. DOI: 10.1080/17449050802338283. 

27. LACINA, Bethany a GLEDITSCH, Nils Petter, 2005. „Monitoring Trends in 

Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths‟, European Journal of 

Population. 2005, 21(2–3): 145–116. 

28. LAKE, David A. a Donald ROTHCHILD. Containing Fear: The Origins and 

Management of Ethnic Conflict. International Security [online]. 1996, Vol. 21, 

No. 2, 41 - 75 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2539070 



69 

 

 
  

29. LEGVOLD, Robert a Roger D. PETERSEN. Understanding Ethnic Violence: 

Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe. Foreign 

Affairs [online]. 2003, vol. 82, issue 2 [cit. 2015-02-26]. DOI: 10.2307/20033549. 

30. MABRY, Tristan James. RESPONSE: Navigating Ethnic Conflict by the 

Numbers. Ethnopolitics [online]. 2008, vol. 7, 2-3, s. 325-328 [cit. 2015-02-15]. 

DOI: 10.1080/17449050802338267. 

31. MULLER, Jerry. Us and Them. Foreign Affairs. 14 Feb. 2015. Web. 14 Feb. 

2015. Dostupné z: <http://www.foreignaffairs.com/articles/63217/jerry-z-

muller/us-and-them>. 

32. PHINNEY, Jean S. Ethnic identity in adolescents and adults: Review of 

research. Psychological Bulletin [online]. 1990, vol. 108, issue 3, s. 499-514 [cit. 

2015-04-29]. DOI: 10.1037/0033-2909.108.3.499. 

33. REGAN, Patrick M. Civil Wars and Foreign Powers: Outside Intervention in 

Intrastate Conflict. The International history review [online]. 2001, roč. 23, č. 3, 

s. 743-745 [cit. 2015-04-23]. 

34. REYNAL-QUEROL, Marta. Does democracy preempt civil wars?. European 

Journal of Political Economy [online]. 2005, vol. 21, issue 2, s. 445-465 [cit. 

2015-04-26]. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2004.08.003 

35. SALEHYAN, Idean a Kristian Skrede GLEDITSCH. Refugees and the Spread of 

Civil War. International Organization [online]. 2006, vol. 60, issue 02 [cit. 2015-

04-23]. DOI: 10.1017/s0020818306060103336 

36. SOYSA, Indra De a Eric NEUMAYER. Resource Wealth and the Risk of Civil 

War Onset: Results from a New Dataset of Natural Resource Rents, 1970-

1999.Conflict Management and Peace Science [online]. 2007, vol. 24, issue 3, s. 

201-218 [cit. 2015-02-14]. DOI: 10.1080/07388940701468468. 

37. SOYSA, Indra De a NEUMAYER, Eric. Resource Wealth and the Risk of Civil 

War Onset: Results from a New Dataset of Natural Resource Rents, 1970-

1999.Conflict Management and Peace Science [online]. 2007, vol. 24, issue 3, s. 

201-218 [cit. 2015-02-14]. DOI: 10.1080/07388940701468468. 

38. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook, version 4-2014a, Uppsala 

Conflict Data Program (UCDP), Centre for the Study of Civil Wars, International 

Peace Research Institute, Oslo (PRIO) 



70 

 

 
  

39. WARD, M. D., B. D. GREENHILL a K. M. BAKKE. The perils of policy by p-

value: Predicting civil conflicts. Journal of Peace Research [online]. 2010, vol. 

47, issue 4, s. 363-375 [cit. 2015-03-02]. DOI: 10.1177/0022343309356491. 

40. WIMMER, A., L.-E. CEDERMAN a B. MIN. Ethnic Politics and Armed 

Conflict: A Configurational Analysis of a New Global Data Set. American 

Sociological Review [online]. 2009, vol. 74, issue 2, s. 316-337 [cit. 2015-02-25]. 

DOI: 10.1177/000312240907400208. 

41. ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody: neliberální demokracie v USA i ve 

světě. Vyd. 2., opr. Překlad Jaroslav Veis. Praha: Academia, 2005, 363 s. ISBN 

8020012850.91. 

Zdroje dat: 

42. CEDERMAN, Lars-Erik, Andreas WIMMER a Brian MIN. Why Do Ethnic 

Groups Rebel? New Data and Analysis. World Politics [online]. 2009, vol. 62, 

issue 01 [cit. 2015-02-26]. DOI: 10.1017/s0043887109990219. 

43. CINGRANELLI, David L., RICHARDS, David L. and CLAY, K. Chad. 2014. 

“The CIRI Human Rights Dataset.” Version 2014.04.14. 

http://www.humanrightsdata.com. 

44. FEARON, JAMES D. a DAVID D. LAITIN. Ethnicity, Insurgency, and Civil 

War. American Political Science Review [online]. 2003, vol. 97, issue 01 [cit. 

2015-03-02]. DOI: 10.1017/s0003055403000534. 

45. GLEDITSCH, Nils Petter et al. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset, Version 4‐

2009. Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Centre for the Study of Civil 

Wars, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO). 2009 

46. Human Development Index. Organizace spojených národů, 2014 [citováno 2015-

4-25]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

47. Inequality Adjusted Human Development Index. Organizace spojených národů, 

2014 [citováno 2001-2015-4-25]. Dostupné z: 

http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-human-development-index-

ihdi 

48. The World Factbook. Central Intelligence Agency, 2015 [citováno 2015-4-25]. 

Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/ 



71 

 

 
  

49. Unemployment, male (% of male labor force) (modeled ILO estimate). Světová 

banka, 2014 [citováno 2015-4-25]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.MA.ZS?page=4



72 

 

 
  

 


