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Anotace 
Téma tezí mé bakalářské práce bude aplikování teorií E. Luttwaka a A. Sancheze Nieta 

na případy konfliktů v Mali a ve Rwandě. Tyto teorie jsou popsané v článcích „Give 

War a Chance“ od Edwarda Luttwaka a „Give War a Chance Revisited – The Price to 

Pay: The Military and Terrorism in Peru“ v práci A. Sancheze Nieta. Má práce se bude 

zabývat uplatněním dvou teorií z těchto článků na případové studie vnitropolitických 

konfliktů, a to konkrétně v Mali a ve Rwandě. Rozdíl mezi těmito teoriemi lze vidět 

v pozitivním nebo negativním pojetí zásahu vnějších mocností do konfliktu. Svá tvrzení 

podporují případy v dějinách, kdy mocnosti konflikt buď protáhly a nechaly ho 

nevyřešeným, nebo naopak ukončily a nastolily téměř celostátní stav míru. Následně se 

pokusím oba případy srovnat v oblasti lidských ztrát na životech a stabilitě/nestabilitě 

míru nastoleného po konci konfliktu. V závěru práce nastíním možný průběh konfliktů 

při použití opačné teorie řešení občanských válek, než byla ve skutečnosti uplatněna. 

 

Klíčová slova 
Afrika, Mali, Rwanda, vnitropolitické konflikty, civilní války, stabilita míru, Luttwak, 

Nieto.



 

Abstract 

Topic of my bachelor thesis will be apply the theories of E. Luttwak and A. Sanches 

Nieto on the internal conflicts in Mali and Rwanda. These theories are described in the 

articles "Give War a Chance" by Edward Luttwak and "Give War a Chance Revisited - 

The Price to Pay: The Military and Terrorism in Peru" by A. Sanchez Nieto. My work 

will deal with the application of two theories of these articles on case studies of internal 

political conflicts, namely in Mali and Rwanda. The difference between these theories 

can be seen in a positive or negative approach to intervention by external powers into 

conflict. They support their claims cases in history when the external powers the 

conflict dragged on, leaving it unsolved or conversely, bring conflict to the end and has 

raised nearly nationwide state of peace. Subsequently, I will compare both cases in the 

field of the human loss of life and the stability / instability of peace bequeathed after the 

end of the conflict. In conclusion, I will try to outline the possible cause conflicts when 

using the opposite theory solutions to civil wars than were actually implemented. 

 

Key words 
Africa, Mali, Rwanda, internal political conflicts, civil wars, stability of peace, 

Luttwak, Nieto.
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Téma práce 
Tématem mé bakalářské práce bude aplikování teorií E. Luttwaka a A. S. Nieta 

na případy konfliktů v Mali a ve Rwandě. Tyto teorie jsou popsané v článcích „Give 

War a Chance“ od Edwarda Luttwaka a „Give War a Chance Revisited – The Price to 

Pay: The Military and Terrorism in Peru“ v práci A. Sancheze Nieta. Práce se bude 

zabývat uplatněním dvou teorií z těchto článků na případové studie vnitropolitických 

konfliktů, a to konkrétně v Mali a ve Rwandě. Následně provedu komparaci obou 

případů v oblasti počtu lidských ztrát na životech délce průběhu konfliktu 

a stabilitě/nestabilitě míru nastoleného po konci konfliktu. 

  Konflikt v Mali mezi představiteli oficiální vlády na jihu a tuarežské menšiny 

na severu země, která se spojila s islamistickou skupinou spolupracující Al-Káidou, 

probíhal od ledna 2012 jako následek znovuotevření tuarežské otázky po Arabském jaru 

do ledna 2013, kdy byly nasazeny jednotky Francie a spolku západní Afriky ECOWAS. 

Konflikt skončil porážkou povstalců a podepsáním mírové dohody centrální vlády 

s Tuaregy v červnu 2013. Tento konflikt není dodnes ukončen, jelikož některé části 

severních teritorií jsou stále pod nadvládou islamistických skupin. Druhým konfliktem 

v mé práci bude genocida Tutsiů ve Rwandě provedena kmenem Hutuů v roce 1994. Po 

občanské válce z let 1990 až 1993 přišlo ze strany poraženého kmene Hutu období tří 

měsíců, které je označováno jako jedna z největších genocid v moderních dějinách.  

Obsah této práce spadá převážně do oboru mezinárodních vztahů, zejména 

geopolitiky, kdy tyto dvě případové studie ovlivňují svět v oblasti mezinárodních či 

bezpečnostních studií a byly ovlivněny mezinárodním společenstvím států, ať už 

regionálním jako např. ECOWAS nebo světovým, čímž bylo bezpochyby OSN. Téma, 

které jsem zvolil, je důležité zkoumat z pohledu zásahu mezinárodních společenství, 

organizací či mocností do vnitrostátních konfliktů. Tato práce má srovnat dva 

protichůdné názory, zda je prospěšné zasáhnout do vnitřního konfliktu státu a zejména 

jaký důsledek plyne z takového zásahu pro průběh konfliktu a stabilitu poválečného 

míru. Přínos takové práce se zvyšuje s ohledem na dění a napětí v oblasti 

mezinárodních vztahů jako v případech konfliktů na Ukrajině, ISIS nebo států 

Arabského jara na začátku nynějšího desetiletí. 

 



 

Výzkumný cíl bakalářské práce 
Cílem mé bakalářské práce bude správně aplikovat teorie E. Luttwaka 

a A. Sancheze Nieta a potvrdit, nebo vyvrátit jejich platnost v případových studiích 

vnitrostátních konfliktů v Mali a ve Rwandě. Dále si kladu za cíl zodpovědět následující 

výzkumné otázky: 

 

1. Který z konfliktů po uplatnění dané teorie konfliktu s sebou přináší větší počet ztrát 

na životech? 

Tato otázka je logickým vyústěním rozporu mezi oběma články. Oba autoři 

tvrdí, že jejich teorie přináší menší počet lidských ztrát na životech. Při zodpovězení 

této otázky budu vycházet a čerpat jak z akademických a odborných článků, například 

ze zdrojů OSN nebo člena Komise Africké unie (AU) J. Pinga, tak i neakademických 

článků, které se danou problematikou zabývají. 

 

2. Která teorie přináší rychlejší průběh konfliktu? 

I tato otázka se vztahuje k dalšímu z řady rozporů mezi stěžejními články mojí 

práce. Zde budu vycházet také z akademických, odborných, ale i neakademickou 

literaturou vztahující se k dané problematice. 

 

3. Která teorie se po ukončení konfliktu vyznačuje stabilnějším mírem? 

  Podle mého názoru jedna z nejdůležitějších polemik vedená mezi autory teorií. 

Jelikož si nejsem vědom žádné práce, která by porovnávala tyto dvě teorie na případech 

Mali a Rwandy, vidím zde právě možnost přínosu mé bakalářské práce. Při hledání 

odpovědi na tuto otázku budu muset spoléhat zejména na zdroje, které pojednávají 

o následující situaci po ukončení celého konfliktu v zemi. U Rwandy se bude jednat jak 

o akademické, tak i neakademické zdroje, ale díky krátkému času od bojů v Mali se 

u tohoto konfliktu bude jednat zejména o neakademické zdroje, u kterých se budu snažit 

dbát na jejich serióznost, neutralitu a pravdivost.  

 



 

Současný stav poznání 
Téma mojí práce zatím nebylo zpracováno a nejsem si vědom žádné podobné 

práce o aplikaci vybraných teorií E. Luttwaka a A. Sancheze Nieta na případové studie 

vnitrostátních konfliktů v Mali a ve Rwandě. Má práce bude prohloubením výzkumu 

ohledně tématu konfliktu v Mali, a také ve Rwandě, o kterých napsalo mnoho autorů 

množství akademických či odborných prací. Mezi autory, z kterých čerpám ohledně 

Mali, bych zmínil například člena Komise Africké unie Jean Pinga nebo Suzanne 

D. Wingovou. Oba články se zabývají krizí mezi centrální vládou a skupinami Tuaregů 

obývajících severní část země. Pro pochopení současné krize poukazují na historické 

spory mezi těmito stranami již od 90. let minulého století. Jean Ping zohledňuje také 

faktory v zemi, které této krizi umožnily eskalaci do nynější podoby. Článek 

S. D. Wingové zkoumá zejména politický model Mali, kde stejně jako Ping poukazuje 

na mnoho nedostatků této na africké poměry velmi demokratické, tolerantní země. 

Ohledně tématu Rwandy chci vycházet mimo jiné z článků Reného Lemarchanda, 

zabývajícího se historií konfliktu mezi kmeny Hutu a Tutsi již od doby Belgického 

Konga, kdy v tomto období proběhly 3 případy masového vraždění příslušníků 

z jednoho nebo druhého kmene. Dalším autorem píšícím o Rwandě je Helen 

M. Hintjens, která rozpracovává otázku možnosti genocidy i 50 let po objevení táborů 

smrti nacistického Německa. Samozřejmě je zde i mnoho neakademických článků 

a prací o obou tématech, např. ze známých portálů světových nebo tuzemských medií. 

 

Metodologie 
Tato bakalářská práce je jedinečnou komparační případovou studií, která 

využívá kvalitativní i kvantitativní prvky a zdroje. Hlavní použitou metodou mé 

bakalářské práce bude kvantitativní metoda, která se opírá o analýzy faktů a informací 

z odborných článků o Mali, Rwandě nebo geopolitických teorií. Komparací Luttwakovy 

a Nietovy teorie s jejím následným uplatněním na Rwandu a Mali se doposud nikdo 

nezabýval, avšak existují zdroje mapující každý konflikt odděleně, a to 

i o předcházejících událostech konfliktu, jeho samotném průběhu nebo souvisejících 

důsledcích pro danou zemi po válce. Před aplikací teorií na případové studie v Mali a ve 

Rwandě provedu operacionalizaci teorií E. Luttwaka a A. Sancheze Nieta a stanovím 

tak nezávisle a závisle proměnné, které jsou potřebné pro provedení aplikace. 

Dohromady pak podávají celkem obsáhlý, relevantní a ucelený pohled na oba mnou 



 

zvolené případy. Dále budu čerpat ze zdrojů institucí jako The World Factbook of Mali 

and Rwanda, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, oficiální portál Informačního centra 

o NATO v České republice, natoaktual.cz nebo světových mediálně sdělovacích 

prostředků, například The BBCNews, The CNN apod. 
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Úvod 

 
Cílem bakalářské práce bude nejprve aplikace dvou teorií, o způsobech řešení 

vnitropolitických konfliktů a jejich následcích v případě intervence vnějších aktérů 

do konfliktu, na případové studie v Mali a ve Rwandě. Teorie pochází od dvou různých 

autorů zabývajících se vnitropolitickými konflikty. Tím prvním je Edward N. Luttwak 

publikující svou teorii v článku „Give war a chance“ akademického časopisu Foreign 

Affairs v roce 1999 a na něho reagujícího W. Alejandra Sancheze Nieta článkem „Give 

War a Chance Revisited – The Price to Pay: The Military and Terrorism in Peru“ 

v akademického časopisu Defence Studies z roku 2011. Oba autoři se věnují tématu 

občanských válek, zejména pak vlivu vnějších aktérů na průběh a stabilitu míru 

po ukončení takového případu, avšak mají rozdílný pohled na použitý přístup 

a následný výsledek. Největší odlišnost mezi teorií Nieta a Lutwaka spočívá ve vnímání 

role vnějších aktérů, zejména OSN, a jejich zasahování do vnitřních konfliktů ve státě. 

Edward Luttwak takovou intervenci odmítá, neboť prodlužuje konflikt a znemožňuje 

uzavřít trvající mír. Své tvrzení dokládá příklady konfliktů z Bosny a Hercegoviny, 

Arabsko-Izraelské války z let 1948-1949 a také celým obdobím studené války.1 Autor 

Nieto s názorem Luttwaka nesouhlasí a nepokládá vnější zásah za zbytečný 

a nežádoucí. Lze říci, že „nechat obě strany bojovat“ do úplného vítězství jedné ze stran 

i za cenu četných obětí na životech z řad civilistů a válečných zločinů, není humánním 

řešením pro civilizovanou společnost.2 Pro teorie jsem zvolil dvě případové studie, ve 

kterých byly uplatněny rozdílné přístupy v řešení občanských válek.  

Prvním případem je genocida Tutsiů ve Rwandě v roce 1994, kde navzdory 

včasnému varování o blížícím se nebezpečí představitelé vnějších mocností nezasáhli.3 

Tím druhým pak konflikt v Mali, trvající od roku 2012 mezi oficiální vládou země 

                                                
1 LUTTWAK, Edward N. Give War a Chance. Foreign Affairs. [online]. 1999, vol. 78, no. 4, s. 36. [cit. 
2016-02-10]. Dostupné z:  <https://peacelearner.files.wordpress.com/2010/01/edward-luttwak-give-war-
a-chance1.pdf>. 
 
2 SANCHEZ NIETO, Alejandro W. Give War a Chance Revisited – The Price to Pay: The Military and 
Terrorism in Peru. Defence Studies. [online]. 2011, vol. 11, no. 3, s. 518. [cit. 2016-02-12] Dostupné z: 
<http://dx.doi.org/10.1080/14702436.2011.630178>. 
 
3 UVIN, Peter. Reading the Rwandan Genocide. International Studies Review. [online]. 2001, vol. 3, no. 
3, s. 88. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1521-
9488.00245/abstract>. 
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a Tuaregy, kteří našli spojence v tamní skupině Al-Káidy islámského Maghrebu 

(AQMI). Naopak v Mali zásah vnějších sil do vnitřních bojů v zemi přišel v důležité 

fázi konfliktu, kdy hrozilo, že povstalecké jednotky postoupí až k hlavnímu městu 

Bamako,4 kde se nacházelo kromě dvou a půl milionu obyvatel města i sídlo centrální 

vlády země.5 Na rozdíl o předchozího případu ve Rwandě se nejednalo o cílenou 

anihilaci části obyvatelstva.6 

Po aplikovaní teorií na případové studie se práce dále zabývá komparací obou 

teorií uplatněných na vnitropolitické konflikty v Mali a ve Rwandě ve třech aspektech 

srovnání. Zaprvé je to komparace délky průběhu konfliktu, zadruhé počtu ztrát 

na lidských životech a zatřetí stabilita míru nastoleného po ukončení ozbrojeného 

konfliktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 PING, Jean. The Crisis in Mali. Harvard International Review. [online]. 2014, vol. 35, no. 3, s. 23. [cit. 
2016-02-14]. Dostupný z: <http://hir.harvard.edu/the-crisis-in-mali/>. 
 
5 Central Intelligence Agency. The World Factbook - Mali. [online]. 2014. [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html>. 
 
6 PING, Jean. The Crisis in Mali. Harvard International Review. [online]. 2014, vol. 35, no. 3, s. 23. [cit. 
2016-02-14]. Dostupný z: <http://hir.harvard.edu/the-crisis-in-mali/>. 
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Struktura a výzkumné otázky 

Začátek této práce bude věnován vysvětlením odborných termínů, definicím 

Petera Wallensteena, které vymezují vnitrostátní konflikt, a rezoluci Organizace 

spojených národů č. 1674 o legitimitě vnějších aktérů intervenovat do konfliktem 

postižených zemí. Tato rezoluce stanovuje jasné podmínky, kdy se intervence vnějšího 

aktéra do země s probíhajícím vnitropolitickým konfliktem stává legitimním. V případě 

intervence/neintervence vnějších sil do konfliktů v Mali a ve Rwandě tato rezoluce 

pomůže vytvořit ucelený pohled, zda intervence záležela čistě na rozhodnutí vnějšího 

aktéra, nebo mu nebyla z mezinárodně právního hlediska umožněna některou ze 

zainteresovaných institucí OSN. Druhá kapitola pokračuje představením vybraných 

případových studií. Nejdříve analyzuji konflikt v Mali, poté genocidu ve Rwandě. Třetí 

kapitola se zabývá představením teorií E. Luttwaka a A. Sancheze Nieta o zapojení 

vnějších aktérů do vnitropolitických konfliktů a jejich vlivem na daný konflikt. Čtvrtá 

kapitola bude věnována aplikaci daných teorií na vybrané případové studie v Mali 

a ve Rwandě. Před konečným shrnutím a samotným závěrem mé práce provedu 

komparaci obou konfliktů, jednak v délce trvání konfliktu, výši ztráty na lidských 

životech a stabilitě míru po nastolení míru (mírové dohody) či nějaké smlouvy 

ukončující otevřený konflikt.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude aplikovat teorie E. Luttwaka 

a A. Sancheze Nieta a potvrdit či vyvrátit jejich platnost na daných případových 

studiích vnitrostátních konfliktů. Dále si kladu také za cíl zodpovědět následující 

vedlejší výzkumné otázky: 

1. Který z konfliktů při hypotetické aplikaci dané teorie konfliktu s sebou přináší 

větší počet ztrát na životech? Tato otázka bude logickým vyústěním právě z rozporu 

mezi oběma články, které si v klíčových tvrzeních odporují. Při zodpovězení této otázky 

budu vycházet a čerpat jak z akademických a odborných článků ze zdrojů OSN 

nebo Komise Africké unie (AUC), tak i neakademických článků, které se danou 

problematikou zabývají. 

2. Která teorie spolu s dalšími přináší i rychlejší průběh konfliktu? I tato otázka 

se vztahuje k dalšímu z řady rozporů mezi stěžejními články. Zde budu vycházet také 

z akademické a odborné literatury, ale i z té neakademické vztahující se k dané 

problematice. Zejména půjde o porovnávání času v konfliktech mezi “oficiálním“ 

začátkem konfliktu, jeho koncem, popřípadě i událostí, které následovaly po konci 
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občanské války a určitým způsobem ji prodlužovaly - toto platí zejména u případu 

genocidy ve Rwandě, která následovala až po konci občanské války. 

3. Která teorie se po ukončení konfliktu vyznačuje vyšší mírou stability? 

Zodpovězení této výzkumné otázky a vysvětlení rozporů mezi oběma autory teorií 

považuji za jednu z nejdůležitějších. Jelikož neexistuje žádná literatura, která by 

porovnávala tyto dvě teorie na konkrétních případech Mali a Rwandy, považuji svou 

bakalářskou práci za přínosnou. Při hledání odpovědi na tuto otázku budu pracovat 

se zdroji, které pojednávají o následující situaci po ukončení celého konfliktu v zemi. 

U Rwandy se bude jednat jak o akademické, tak i neakademické zdroje. Díky krátkému 

času od bojů v Mali však využiji především neakademické zdroje. 

 

 Metodologie a použité zdroje 

 Tato bakalářská práce je jedinečnou komparační případovou studií, která 

využívá kvalitativní i kvantitativní prvky a zdroje. Hlavní použitou metodou mé 

bakalářské práce bude kvantitativní metoda, která se opírá o analýzy faktů a informací 

z odborných článků o Mali, Rwandě nebo geopolitických teorií. Komparací Luttwakovy 

a Nietovy teorie s jejím následným uplatněním na Rwandu a Mali se doposud nikdo 

nezabýval, avšak existují zdroje mapující každý konflikt odděleně, a to 

i o předcházejících událostech konfliktu, jeho samotném průběhu nebo souvisejících 

důsledcích pro danou zemi po válce. Před aplikací teorií na případové studie v Mali a ve 

Rwandě provedu operacionalizaci teorií E. Luttwaka a A. Sancheze Nieta a stanovím 

tak nezávisle a závisle proměnné, které jsou potřebné pro provedení aplikace. 

Dohromady pak podávají celkem obsáhlý, relevantní a ucelený pohled na oba mnou 

zvolené případy. Dále budu čerpat ze zdrojů institucí jako The World Factbook of Mali 

and Rwanda, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, oficiální portál Informačního centra 

o NATO v České republice, natoaktual.cz nebo světových mediálně sdělovacích 

prostředků, například The BBCNews, The CNN apod. 
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1. Základní obecné teorie 

 

1.1. Definice vnitropolitických konfliktů 

 Pro definování vnitropolitických konfliktů použiji teorii o ozbrojených 

konfliktech od Petera Wallensteena a Margarety Sollenbergové. Ozbrojený konflikt je 

obecně takový, kde dvě nebo více stran bojují z důvodu jejich neslučitelnosti o vládu 

nebo určité teritorium pomocí ozbrojených sil, přičemž v důsledku bojů ročně zemře 

minimálně 25 lidí.7 Vnitropolitický konflikt je tedy bojem dvou či více aktérů uvnitř 

jednoho státu. V mnoha případech jeden z bojujících aktérů symbolizuje oficiální vládu 

země. Dále Wallensteen rozděluje ozbrojené konflikty do tří skupin podle intenzity 

konfliktu. A to na následující: 

1) Minor armed conflictus - s počtem obětí do 25 za rok a ne více než 1000 

za celou dobu konfliktu 

2) Intermediate armed conflictus - počet padlých nad 1000 za celý konflikt a méně 

než 1000 za 1 rok 

3) (Civil) War - počet padlých za rok převýší 1000 obětí.8 

 

1.2. Rezoluce č. 1674 o intervenci OSN 

 Rezoluce rady bezpečnosti OSN číslo 1674 se zabývá tématem odpovědnosti 

každého jednotlivého státu za ochranu civilního obyvatelstva na území, a to především 

před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. Tato 

rezoluce s názvem „Responsibility to Protect (R2P)“ stanovuje, že mezinárodní 

společenství smí pomoci státu sjednat nápravu v souladu s Chartou OSN, pokud je 

nečinný, nebo selže v ochraně svých obyvatel před výše zmíněnými body.9 Koncept byl 

představen v prosinci 2001 Mezinárodní komisí o intervenci a státní suverenitě 

                                                
7 WALLENSTEEN, Peter; SOLLENBERG Margareta. Armed Conflicts, Conflict Termination and Peace 
Agreements, 1989-96. Journal of Peace Research. [online]. 1997, vol. 34, issue 3, s. 354. [cit. 2016-02-
15]. Dostupné z: <http://jpr.sagepub.com/content/34/3/339.abstract>. 
 
8 WALLENSTEEN, Peter; SOLLENBERG Margareta. Armed Conflicts, Conflict Termination and Peace 
Agreements, 1989-96. Journal of Peace Research. [online]. 1997, vol. 34, issue 3, s. 339. [cit. 2016-02-
16]. Dostupné z: <http://jpr.sagepub.com/content/34/3/339.abstract>. 
 
9 United Nations. Resolution 1674 (2006). Security Council. [online]. (28.4.2006). [cit. 2016-02-16]. 
Dostupné z: <http://www.refworld.org/docid/4459bed60.html>.	  
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(International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)) jako reakce 

na změnu povahy vnitropolitických konfliktů na konci 20. století. Konflikty ve Rwandě, 

Kambodži nebo Bosně ukázaly, že válka nepřináší pouze boj dvou ozbrojených stran, 

ale může se zaměřit na boj proti části obyvatelstva, která není ozbrojena. Samotná 

rezoluce o ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech schválila Rada bezpečnosti 

v dubnu 2006, je zde zmíněna i samotná rezoluce „Responsibility to Protect“. V lednu 

roku 2009 byl uveden ve zprávě generálního tajemníka OSN možný návrh realizace 

R2P ve třech pilířích.  

„1. pilíř: Jednotlivé státy mají hlavní odpovědnost za ochranu svých vlastních obyvatel 

před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. 

2. pilíř: Pomoc mezinárodním společenstvím států při budování kapacit pro ochranu 

svého obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny 

proti lidskosti. 

3. pilíř: Včasné a rozhodné zakročení mezinárodního společenství, v souladu s chartou 

OSN, které má předejít a zabránit genocidě, válečným zločinům, etnickým čistkám 

a zločinům proti lidskosti.“10 

 

                                                
10 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Odpovědnost chránit. [online]. 2010. [cit. 2016-02-
17]. Dostupné z: 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/osn/osn_tematicky/inde
x_3.html>. 
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2. Případové studie vnitropolitických konfliktů 

 

2.1. Mali 

 Mali je země Afriky nacházející se v oblasti Sahelu. Na území o rozloze 1,2 mil. 

km² žije zhruba 14 miliónů obyvatel, z nichž se zhruba 90% hlásí k islámu.11 Mali má, 

nebo spíše měla, ve světě pověst afrického příkladu demokratické a tolerantní země 

v oblasti náboženství a souznění etnických skupin. Tato demokracie byla víceméně 

funkční díky prvkům jako civilní vláda zvolená z řádných voleb, nezávislý ústavní soud 

ochotný vládnout proti prezidentovi nebo decentralizace.12 V Mali se nachází více jak 

deset národnostních skupin. 13  Rozdělení afrického kontinentu v době kolonizace 

Evropou, mnohdy jen podle poledníků a rovnoběžek na mapě, často rozčlenilo kmeny, 

jež se ocitly v prostoru nového státu s jinými kmeny s odlišnou kulturou, náboženstvím, 

zvyky nebo rozdílného etnika. Takové rozštěpení vedlo k problémům mezi kmeny. 

Navzdory snahám sdružit a sjednotit africké národy do různých společenství jako 

Organizace africké jednoty (OAJ) a Africká unie (AU), stejně jako sub-regionální 

organizace např. Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS), v dnešní 

době globalizace stále více vynikají snahy o separaci díky vzestupu nacionalismu, 

zhoršování etnického, náboženského nebo regionálního napětí.  

Mali patří podle teorie Jeffreyho Herbsta k „hinterland states“, tedy zemím 

s relativně velkou rozlohou, ale nerovnoměrně distribuovaným obyvatelstvem. Většinou 

se velká část obyvatelstva shromáždí v jedné oblasti, kdy zbytek státu zůstává z velké 

části prázdný. Lidé žijící mimo osídlenou oblast bývají spolu s oblastí vynecháni 

ze záležitostí a zájmu státu. Typ hinterland s sebou přináší také nerovnoměrně 

rozvinutou infrastrukturu, což znemožňuje centrální vládě dobře kontrolovat celé území 

země. Mezi státy typu hinterland patří státy Sahelu, tedy Čad, Mauritánie, Mali 

                                                
11 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mali: základní informace o teritoriu. [online]. [cit. 
2016-02-20]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/mali/>. 
 
12 WING, Susanna D. Mali: Politics of a crisis. African Affairs. [online]. 2013, vol. 112, no. 448, s. 476. 
[cit. 2016-02-20]. Dostupné z: <http://afraf.oxfordjournals.org/content/112/448/476.extract>. 
 
13 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mali: základní informace o teritoriu. [online]. [cit. 
2016-02-22]. Dostupné z: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/mali/>. 
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a Niger.14 Právě neobydlené části země v severní části Mali, kde není vliv centrální 

vlády silný, obývá bílá rasa, převážně Arabové, Berbeři, Maurové a také Tuaregové. 

Naopak na jižní polovině země žije obyvatelstvo převážně negroidního typu. Několikrát 

proto v Mali nastaly etnické boje Tuaregů za ochranu svého způsobu života a proběhlo 

zde několik povstání Tuaregů vůči oficiálnímu režimu, a to na začátku let 60. a 90. 

a v roce 2006.15 Konflikt, který se stal občanskou válkou vyvstal až v lednu 2012, kdy 

se v severních regionech začaly formovat tuarežské ozbrojené skupiny, vyzbrojené díky 

rabování v libyjských skladech po pádu Kaddáfího režimu, pod Národním hnutím 

za osvobození Azawadu (MNLA).16 Tyto tuarežské skupiny chtěly docílit větší míry 

práv pro obyvatele na severu země a autonomie či úplná nezávislost severní části Mali, 

zejména oblasti měst Timbuktu, Kidal a Gao.17 Můžeme říci, že počátek konfliktu 

v Mali je vzdáleným následkem arabského jara z roku 2011, kdy jednotkám Tuaregů 

bojujících v řadách Kaddáfího jednotek, po pádu jeho režimu, nezbylo nic jiného než se 

vrátit do svých rodných domovů na severu Mali spolu s vojenským vybavením 

z Kaddáfího skladů. Počátek povstání se datuje k lednu 2016, kdy jednotky Tuaregů 

začaly vyhánět vládní jednotky ze severu Mali.18 Armáda centrální vlády byla slabá 

a tak Tuaregové brzy dobyli severní oblasti státu. Vládní jednotky se naopak stáhly 

a 21. března provedly vojenský puč, kdy svrhly vládu prezidenta Amadou Toumani 

Tourého. Důležité bylo přidání se lokálních islamistických skupin, především tuarégská 

Ansar Dine (česky Obránci víry) a skupiny al-Káidy v islámském Maghrebu (AQMI - 

Al-Qaida au Maghreb islamique) k Tuaregům. Jejich hlavním cílem bylo zavedení 

                                                
14 HERBST, Jeffrey. States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control. 
Princeton University Press. 2000, s. 152. [cit. 2016-02-24]. ISBN: 9780691010281. 
 
15 BØÅS, Morten; TORHEIM, Liv E. The Trouble in Mali - corruption, collusion, resistence. Third 
World Quarterly. [online]. 2013, vol. 34, no. 7, s. 1280-1281. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2013.824647>. 
 
16 DANIEL, Jan. Operace Serval: francouzský neokolonialismus nebo francouzský Afghánistán?. 
[online]. (28.1.2013). [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: <http://www.natoaktual.cz/operace-serval-
francouzsky-neokolonialismus-nebo-francouzsky-afghanistan-
1bh/na_analyzy.aspx?c=A130128_085310_na_analyzy_m02>. 
 
17 ČEPIČKOVÁ, Lucie. Azawad: historie, příčiny a mezinárodní okolnosti pokusu o nezávislý stát. Praha. 
2015. 31 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických 
studií. Katedra politologie. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martin Riegl, Ph.D. [cit. 2016-05-04]. 
Dostupné z: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/148788/>. 
 
18 FindTheData. Northen Mali conflict. [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupný z: 
<http://wars.findthedata.com/l/451/Northern-Mali-conflict>. 
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práva šaría na celém území země19, což znamenalo svržení dosavadní vlády. Společně 

obsadili téměř celou severní polovinu země a vyhlásili nezávislý stát Azawad. Politický 

chaos tak ještě posílil pozice rebelů. V květnu 2012 se začaly objevovat první spory, 

když se nacionalisticky orientovaní bojovníci MNLA střetli s islamisty z Ansar Dine 

a AQMI požadujícími zavedení striktního výkladu islámského práva šaría. Islamisté 

vytlačili Tuaregy a na dobytém území Azawad se tak stali hlavní silou. Navázali tak 

spolupráci s dalšími džihádistickými organizacemi v Nigérii (Boko Haram) či Somálsku 

(aš-Šabáb). V říjnu 2012 Rada bezpečnosti OSN jednohlasně schválila francouzskou 

rezoluci volající po rozmístění mezinárodních afrických jednotek v zemi (Francie měla 

v oblastech své zájmy např. pěstování bavlny, těžbu ropy, nejvíce pak těžbu uranu 

v sousedním Nigeru) na září 2013, které by malijské armádě poskytly pomoc. Dne 

10. ledna však zaútočili povstalci na jih.20 Následující den Francie zasáhla v Mali poté, 

co prozatímní prezident země Dioncounda Traoré požádal o jejich podporu. Nigerijský 

prezident Mahamadou Issoufou, senegalský prezident Macky Sall a guinejský prezident 

Alpha Condé, ti všichni podpořili francouzskou intervenci.21 Odražení povstalci byli 

zahnáni francouzskou vzdušnou silou z Čadu a Burkina Faso a následně postupem 

pozemních jednotek Mali a Francie podle předem připravených krizových plánů. 

Po Francii se do konfliktu v Mali zapojily i další evropské země, USA a ECOWAS. 

Představitelé MNLA se vzdali snahy o nezávislost, uzavřeli s malijskou vládou příměří 

a nabídli pomoc proti islamistům. Islamisté byli ke konci ledna 2013 zahnáni zpět 

do svého teritoria. 22  Samotný konec konfliktu v Mali se oficiálně datuje k 18. červnu 

2013, kdy bylo uzavřeno příměří s tuarežskou skupinou MNLA a islamisté byli 

                                                
19 ČEPIČKOVÁ, Lucie. Azawad: historie, příčiny a mezinárodní okolnosti pokusu o nezávislý stát. Praha. 
2015. 32 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických 
studií. Katedra politologie. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Martin Riegl, Ph.D. [cit. 2016-05-04]. 
Dostupné z: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/148788/>. 
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poraženi.23 Intervence Francie v Mali tvoří kontrast k té, co se odehrála v Libyi. Zde 

v Mali byly francouzské síly požádány Mali, ECOWAS a také AU aby zasáhly po boku 

vojáků z dalších afrických zemí.24 „Secesionistické tendence byly poraženy, teroristé 

zatlačeni zpět, vojáci se vrátili zpět do svých domovů a demokracie se svobodnými 

volbami zaujmou své místo.“25 Na druhou stranu s sebou tato krize, v období od ledna 

2012 do poloviny června 2013, přinesla podle zdrojů více jak 3 500 obětí.26 

 Dále není vyřešeno, jak se 400 000 malijských obyvatel, kteří utekli mimo zem, 

zúčastní voleb majících přinést větší demokratičnost a zastoupení menšin v Mali. Mezi 

nimi je i mnoho Tuaregů z Bamaka, majících strach z odplaty centrální armády, pokud 

se do země vrátí. Válečné zločiny se při této občanské válce odehrály na obou 

stranách.27 

 

2.2. Rwanda 

Stát Rwanda se nachází v oblasti centrální Afriky s hlavním městem Kigali, kde 

sousedí s Demokratickou republikou Kongo na svých západních hranicích a na jihu 

s Burundi. Ačkoli činí rozloha této země pouze 26,3 tisíc km², přesto zde v současné 

době žije zhruba 12,6 mil. obyvatel. Jeffrey Herbst řadí Rwandu do států s tak malou 

rozlohou, že nemůže mít téměř vliv na působnost autority a moci státu. V těchto zemích 

bývá obyvatelstvo rozšířeno zejména okolo hlavního města.28 Za nevýhodu zemí tohoto 

typu politické geografie můžeme označit velký sklon k vytvoření bojiště přímo 

v hlavním městě a rychlému průběhu války díky hustěji obydleným oblastem společně 
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s dobrou infrastrukturou země. 29  Téměř 89% populace je křesťanského vyznání. 

Rozdělujícím bodem ve Rwandě je etnické složení obyvatel, které se v dnešní době 

skládá z 84% kmene Hutu, 15% Tutsi a 1% kmene Twe (Pygmejů). Hlavní kmeny 

Hutuové a Tutsiové tvoří většinu i v sousedním státě Burundi a patří do stejného etnika, 

které se nachází i v Demokratické republice Kongo. Příčinou prvního konfliktu mezi 

těmito etniky bylo svrhnutí vládnoucího Tutsijského krále, 3 roky před nezávislostí 

na Belgii, většinovým etnikem Hutuů, a následné zabití tisíců Tutsiů během příštích 

několika let a útěku asi 150 tisíc Tutsiů do okolních zemí. Z potomků těchto uprchlíků 

se následně zformovala Rwandská vlastenecká fronta (RPF). 30  Tím dalším bylo 

vraždění Hutuů v roce 1972 v sousedním státě Burundi. Tento akt je podle amerického 

profesora politologie Stephena Weissmana považován za první genocidu od doby 

nacismu a jeho holocaustu. Během období mezi dubnem a listopadem 1972 bylo zabito 

mezi 100 – 200 tisíci Hutuů a většina vzdělaných lidí tohoto etnika buď zemřela či 

utekla do exilu.31 V říjnu roku 1990 RPF provedla invazi z území Ugandy do Rwandy 

a vypukla občanská válka mezi převážně tutsijskými rebely z RFP a Rwandskými 

ozbrojenými silami (RAF), které zastupovaly vládu. Tato válka skončila až v roce 1993, 

kdy prezident Habyarimana podepsal s Tutsii mírovou dohodu ve městě Arusha 

v Tanzánii. Tato dohoda s sebou přinesla i vyslání jednotek OSN jako síly dohlížející 

na její dodržování.32 Díky invazi RPF do země, a s tím spojeným navýšením státních 

výdajů v oblasti armády, se značně rozrostla korupce i státní dluh. Vznikl tak chaos 

uvnitř hutuiské politické třídy. Vláda se proto musela vzdát finančního balíčku 

na úpravu strukturalizace a politického přiblížení od Světové banky, jehož následkem 

byla devalvace měny o dvě třetiny. A země se začala dostávat do krize. Rwandská vláda 

vyměnila potřebný dovoz potravin za nákup velkého množství vojenského materiálu 

pro armádu od Francie. Bezprostřední předehrou genocidy z roku 1994 byl prudký 

nárůst malárie, nedostatek potravin a příliv uprchlíků z Burundi. Vše vedlo 
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k militarizaci společnosti, ve které vzniklo mnoho civilních obranných spolků 

bojujících proti RPF a jejím spojencům, tedy obyčejným Tutsiům.33 Režim ve Rwandě 

zvolil místo politických či ekonomických možností, jako například power-sharing 

s opozičními silami, což by uvolnilo finanční balíček Světové banky, odstranění Tutsiů 

jako konečné řešení situace v zemi. 34  Genocida v roce 1994 nebyla spontánním 

vyvrcholením etnických bojů. Propagování kmene Tutsi v očích hutuiské většiny 

národa za nepřítele se dá označit jako poslední pokus starého neoblíbeného režimu 

udržet se u moci navzdory probíhající krizi v zemi.35 Režim cílenou propagandou 

pomocí médií, například rádia Mille Collines, svaloval každý rwandský problém 

na RPF a jejich tutsijské spojence.36 Etnický konflikt ve Rwandě bývá označován 

za vykonstruovaný z důvodu takřka nemožnosti odlišit “obyčejného“ Tutsie od Hutua. 

Ve většině etnických konfliktů se dané etnikum záměrně vymezuje vůči ostatnímu 

obyvatelstvu ve státě. V tomto případě zde byla nutnost dle vládnoucí vrstvy odlišit 

cílovou skupinu nepřátel prostřednictvím zvláštních průkazů s potřebnými 

identifikačními údaji o etnické příslušnosti37. Podle mírové dohody z Arushy z r. 1993 

mělo být označení etnika z průkazů odstraněno, avšak vládnoucí moc tak kvůli 

plánované genocidě neučinila.  

V případě Rwandy existovalo mnoho včasných varování o chystané genocidě 

vládním režimem, jež byly cíleně ignorovány. V roce 1992 belgický vyslanec Johan 

Swinner poskytl své vládě informace o hutuiské mocenské skupině Azaku operující 
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okolo manželky prezidenta Habyarimany, která chce vyhlazením Tutsiů jednou provždy 

ukončit etnický problém. Jako další belgický profesor Filip Reyntjens uspořádal 

tiskovou konferenci v Belgickém senátu, kde popsal operování vražedných komand 

Hutu Power spolu s vyjmenováním lídrů této skupiny. Mimo jiné uvedl i jméno 

plukovníka Theonesta Bagasora, který později genocidu řídil. Dále čtyři skupiny 

pro lidská práva, pod záštitou Human Rights Watch a Mezinárodní federace pro lidská 

práva, vydaly v březnu 1993 zprávu o masovém zabíjení ve Rwandě, kdy ve výsledném 

textu bylo slovo genocida vynecháno.38 Několik měsíců bezprostředně před vypuknutím 

genocidy generál Romeo Dallaire, v té době velitel jednotek mise OSN pro pomoc 

Rwandě (UNAMIR), informoval Odbor pro mírové operace OSN (U.N. Department 

of Peacekeeping Operations - DPKO) o chystání kampaně hutuiských extrémistů 

na vyhlazení kmene Tutsi. 11. ledna poslal odboru telegram, sdílený i s ambasádou 

Spojených států, Francie a Belgie, ve kterém žádá o povolení najít a zabavit dodávky 

mačet a další výzbroje pro milice Hutuů, zvané Interahamwe. Iqbal Riza, náměstek 

Generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, mu v dopise s podpisem samotného Kofi 

Annana zakázal v této záležitosti cokoliv podniknout, protože by překročil mandát OSN 

pro misi Mírové pomoci ve Rwandě. Namísto toho byl instruován, aby tyto informace 

předal rwandské vládě, té samé jež genocidu plánovala. Spolu s informacemi žádal 

v telegrafu i o ochranu pro informátora poskytujícího tyto informace, myšleno 

evakuovat jej ze Rwandy. To však bylo zamítnuto, a tak OSN přišla o informace 

o dalším plánování.39 Administrativa prezidenta USA Billa Clintona ignorovala studii 

CIA z konce ledna 1994, ve které autoři tvrdili, že pokud boje ve Rwandě začnou, 

budou zahrnovat i násilí na civilním obyvatelstvu v nejhorším případě až s půl 

milionem obětí na životech.40 Posledním faktem o neochotě členů OSN zasáhnout 

a zastavit tím zabíjení ve Rwandě v jeho samém počátku je z 6. dubna 1994. Tehdy 

se generál Romeo Dallaire dohadoval s DPKO, že rwandská mise OSN potřebuje větší 
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palebnou podporu, vybavení a navýšení počtu dobře cvičených mužů na minimálně 

4500 s potřebným mandátem pro zásah. Jedině pak bude možné efektivně potlačit násilí 

a masové zabíjení.41 To bylo Spojenými státy a Velkou Británií zamítnuto jako příliš 

nákladné. Do té doby mise OSN ve Rwandě čítala okolo 2500 členů. 42 Naopak 

v prvním týdnu masakrů, kdy bylo zabito i 10 belgických vojáků společně 

s ministerskou předsedkyní Rwandy při její ochraně, 43  bylo Radou bezpečnosti 

rozhodnuto o snížení jednotek na symbolických 270 vojáků.44 Případ z Burundi se stal 

důležitým pro genocidu ve Rwandě roku 1994, kdy atentát ze 6. dubna (sestřelení 

letadla) na prezidenta Rwandy Juvenala Habyarimanu a prezidenta Burundi Melchiora 

Ndadayeho, letícího ve stejném letadle, připomněl Hutuům situaci z roku 1972. Spustil 

se tak mechanismus násilností, kdy Hutuové obávající se genocidy nemilosrdně vraždili 

Tutsijské sousedy.45 Konflikt ve Rwandě skončil později toho roku, kdy převážně 

tutsijské jednotky RPF operující ze severní Rwandy a Ugandy porazily vládní jednotky 

a milice Hutuů, ustanovením vlády národní jednoty pod záštitou a vedením RPF.46 

Během sta dní, od 6. dubna do poloviny července roku 1994, bylo zabito odhadem 

až 800 tisíc lidí. Oběti tvořili ze tří čtvrtin Tutsiové a z jedné čtvrtiny umírnění 

příslušníci kmene Hutuů, kteří se odmítali na genocidě Tutsiů podílet.47 Asistující 
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profesorka Bethany Lacina na univerzitě Rochester ve státě New York v USA ve své 

práci o počtu obětí v občanských válkách mezi lety 1946-2002 tvrdí, že jedním 

z indikátorů, který tento počet ovlivňuje, je typ režimu ve válce zasaženém státě. 

Z jejího testování vyplývá, že demokracie, spíše než hospodářský rozvoje země nebo 

velikost státní vojenské síly, je spojena s nižším počtem úmrtí během války. 48 

Při pohledu na rwandský režim se oficiálně jedná o republiku v čele s prezidentem, 

vládou a bikamerálním parlamentem.49 V době před rokem 1994 však vykazoval znaky 

režimu prezidenta Habyarimany a hutuijských mocenských vrstev, proto lze vidět 

porušení korelace mezi demokracií a nízkým počtem obětí z výzkumné práce B. Laciny. 
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duben 2006, vol. 50, no. 2, s. 276. [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 
<http://www.bethanylacina.com/Lacina_civilwar_severity.pdf>.  
 
49 Central Intelligence Agency. The World Factbook - Rwanda. 2014 [online]. [cit. 2016-04-04]. 
Dostupné z: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rw.html>. 
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3. Teorie vnitropolitických konfliktů 
 

3.1. Teorie Edwarda N. Luttwaka 

První teorie, kterou ve své práci aplikuji, pochází z článku „Give war a chance“ 

od rumunského politologa, historika a vojenského stratéga Edwarda N. Luttwaka. 

V něm přichází s řešením pro vnitrostátní konflikty a s názorem, že válka samozřejmě 

bývá velkým zlem, ale po jejím ukončení vede k pevnému míru, a to právě tehdy pokud 

jsou válčící strany vyčerpané nebo jedna z nich vyhraje rozhodně. Tento mír je podle 

něj přirozený a mnohem pevnější, na rozdíl od toho, který zapříčiní zásah do války 

nějakým regionálním nebo globálním aktérem. Luttwak kritizuje tyto tendence vnějších 

aktérů, zejména uvádí OSN a její Radu bezpečnosti, že zamezují přirozenému průběhu 

války. Často zastaví konflikt na jeho počátku, než se citelně dotkne aspoň jedné 

z válčících stran, která se bude snažit o jeho ukončení či nějakou možnou dohodu. 

Slabší strana v konfliktu většinou odmítá ustoupit od svých požadavků v mírových 

jednáních právě díky ochraně ze strany zapojených mocností. Takové příměří pouze 

poskytuje čas na přezbrojení a načerpání nových sil obou stran a zvětšuje následky 

války. Ačkoli OSN zasahuje v konfliktech po celém světě, kam vysílá své jednotky, její 

prioritou je paradoxně chránit svůj personál a nevystavovat je přímému střetu. Někdy 

se tedy stane, že jednotky jsou pouze pasivními diváky konfliktu, jako například 

ve Rwandě a Bosně, kde pouze přihlížejí a tolerují činy jedné z válčících stran. 

V bosenské Srebrenici dokonce holandské jednotky OSN pomáhaly bosenským Srbům 

oddělovat muže vojenského věku od ostatní populace. Svá tvrzení dokládá v několika 

případech historických konfliktů, např. první arabsko-izraelská válka z roku 1948-1949, 

balkánské války (zejména konflikt v Bosně a Hercegovině), genocida ve Rwandě z roku 

1994, ale i období studené války, kdy se USA i Sovětský svaz vložili do mnoha 

konfliktů po světě a udělali z nich tzv. proxy wars, tedy války vyvolané světovými 

mocnostmi z důvodu geopolitického zájmu při soupeření o mocenskou hegemonii 

ve světě.  

Luttwak také tvrdí: „Drobné konflikty se mají nechat hořet.“ Dnes se velké 

nebo menší spolčené mocnosti zapojují do malých konfliktů. Jako ospravedlnění svých 

zásahů divákům ukazují hrůzy války a zatímco si z toho dělají byznys, zabraňují 

samovolné transformaci války na mír. Očividný následek je prý vidět na Bosně 
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a Hercegovině, která je rozdělená na tři nepřátelské tábory, Srbové, Chorvati 

a muslimové. Žádná z těchto skupin není zasažena ztrátami na vojenském materiálu 

nebo počtu vojáků natolik, aby chtěla situaci uvnitř státu vyřešit trvale, tedy mírovou 

dohodou. Luttwak přisuzuje velkou zásluhu na vytvoření takového stavu právě OSN 

a Radě bezpečnosti. Nepřátelské strany v době uměle vytvořeného míru raději nadále 

zbrojí na budoucí střet mezi sebou, než aby obnovily funkčnost státu a vyvedly ji 

z  ekonomickém úpadku, ve kterém se nachází právě díky válce. 

Další Luttwakovo tvrzení zní: „Z jednoho pohledu nespravedlivý výsledek je 

lepší a stabilnější než umělý mír od mocností.“ Jeho východisko a tedy rada pro OSN 

a další mocnosti je, že mají možnost zvýšit mírový potenciál tím, když pomůžou porazit 

silnějšímu aktérovi toho slabšího. Jako reakci na možný nesouhlas s jeho názorem 

nechat konfliktu volný průběh, tedy i nebránit ztrátám i cíleným masakrům 

na civilistech, radí státům soustředit se na pomoc uprchlíkům, popř. finanční 

a humanitární pomoc do států zasažených konfliktem nebo uprchlických táborů, které se 

v nich či v jejich blízkosti nachází.50 

 

3.2. Teorie A. Sancheze Nieta 

Druhá teorie pochází od amerického výzkumného pracovníka Council on 

Hemispheric Affairs, kde se zaměřuje na otázky týkající se geopolitiky a bezpečnosti, 

mezinárodního bezpečnostního analytika výzkumné organizace Washington DC 

a autora článku „Give War a Chance Revisited – The Price to Pay: The Military and 

Terrorism in Peru“ W. Alejandra Sancheze Nieta. Již z názvu článku je patrné, že 

se jedná o reakci a polemiku s článkem „Give war a chance“ od Edwarda N. Luttwaka. 

Nieto Luttwakovi vytýká, že pouze s pomocí tří příkladů stanovil obecné řešení, které 

se dá použít na všechny vnitrostátní konflikty. To je základní věc, se kterou Nieto 

nesouhlasí. Podle Nieta se nedá počítat ani příklad balkánských válek (Bosny 

a Hercegoviny), neboť tento konflikt nebyl ještě ani v roce 1999, kdy byl Luttwakův 

článek vydán, dořešen.  

Dále nesouhlasí s tvrzením, že se strany zapojené do konfliktu mají nechat válčit 

bez ohledu na válečná zvěrstva a zločiny, dokud jedna rozhodně nevyhraje. Vnější 

                                                
50 LUTTWAK, Edward N. Give War a Chance. Foreign Affairs. [online]. 1999, vol. 78, no. 4, s. 36-44. 
[cit. 2016-04-07]. Dostupné z:  <https://peacelearner.files.wordpress.com/2010/01/edward-luttwak-give-
war-a-chance1.pdf>. 
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pomoc nepokládá za zbytečnou a nežádoucí. On sám pro vyvrácení Luttwakovy teorie 

používá příklad z 80. a 1. pol. 90. let v Peru, kdy zde bojovala dvě teroristická hnutí, 

a to Sendero Luminoso (Světlá stezka) a Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 

(Revoluční hnutí Tupac Amaru). Tyto skupiny byly levicově orientované, v MRTA byli 

komunisté/marxisté a Sendero Luminoso vyznávalo maoistickou ideologii. Obě 

organizace by se po svém vítězství snažily svrhnout vládu a nastolit režim s novou 

ideologií. Revoluční hnutí (MRTA) bylo nakonec poraženo a Sendero Luminoso 

pokračuje v boji pouze v oblasti Peruánské vrchoviny. Zajímavé je zde to, že vláda 

se nejdříve postavila k problému nečinně. Avšak soupeření dvou teroristických skupin 

nemělo konce, i když byl jejich střet ponechán bez intervence státu. Až po zvolení 

prezidenta Alberta Fujimoriho (1992) se distancovala od obou stran, prohlásila hnutí 

za protizákonné a pomocí policie, armády a polovojenských skupin začala konflikt řešit. 

V roce 2011 bylo zabezpečeno 95% země. Sendero Luminoso změnilo svou politiku, 

upustilo od politických zásad i cílů, zklidnilo své akce a začalo profitovat a financovat 

své aktivity z pěstování drog v oblasti And. Své vojáky si dnes Sendero Luminoso 

udržuje platem, na rozdíl od dřívějška, kdy vojáci bojovali za tuto skupinu pouze 

z důvodu nátlaku, bez jakéhokoliv finančního profitu.  

Nieto se také vyjadřuje k názorům Luttwaka o důležitosti rozvoje země po válce 

vnějšími aktéry, namísto jejich vojenské intervence do konfliktu. V Peru hrozí návrat 

obyčejných lidí k Senderovcům kvůli špatnému rozvoji ekonomiky a závislosti 

na obchodu s drogami jako hlavnímu zdroji financí a práce (spojení Sendera a obyvatel 

And). Polemizuje o možnosti dohody mezi vládou a teroristy, protože teroristické 

skupiny chtěli jasné, konečné a násilné řešení. Dohoda mezi jednou ze skupin a vládou 

by tak nebyla možná. Na výsledek Luttwaka, kdy mír nastává až po válce, kontruje, 

že konflikt v Peru trvá dodnes, ale počty mrtvých a incidentů výrazně poklesly od 

pol. 90. let, kdy se do bojů zapojila vláda. V otázce MRTA byl “vnější“ zásah vlády 

správný, protože bylo MRTA poraženo. Ač se v boji se Sendero Luminoso nejedná 

o úplné poražení, ale pouze o oslabení, je důležité, že Sendero Luminoso upustilo 

od ideologie svržení vlády a zaměřilo se hlavně na obchodování s drogami. Nieto 

se tedy přiklání k řešení v podobě zásahu vlády jako vnější síly do konfliktu. 
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Luttwakovo řešení trvá podle něho dlouho, někdy i po dobu desítek let, což ukazuje na 

příkladu Peru a Srí Lanky.51 

                                                
51 SANCHEZ NIETO, Alejandro W. Give War a Chance Revisited – The Price to Pay: The Military and 
Terrorism in Peru. Defence Studies. [online]. 2011, vol. 11, no. 3, s. 517-540. [cit. 2016-04-12] Dostupné 
z: <http://dx.doi.org/10.1080/14702436.2011.630178>. 
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4. Aplikace teorií na případové studie 

Tato kapitola bude věnována aplikování obou teorií z předešlé kapitoly 

na případové studie v Mali a ve Rwandě. Každá z teorií bude aplikována na oba případy 

vnitropolitického konfliktu. Důvodem je snaha zjistit, zda obě teorie platí na oba 

příklady občanské války, každý na jeden, nebo ani jedna z teorií na žádný z konfliktů.  

Zaprvé provedu operacionalizaci teorií obou autorů, jejíž výsledkem bude 

stanovení závisle/nezávisle proměnných, které budu následně hledat v případových 

studiích a s jejich pomocí určím platnost/neplatnost dané teorie na případovou studii. 

Střet teorií E. Luttwaka a A. Sancheze Nieta v odmítání či přijetí zásahu vnějšího aktéra 

do vnitropolitického konfliktu jsem v této práci stanovil za nezávisle proměnnou. 

Od této nezávisle proměnné se odvíjejí dvě další závisle proměnné, které asistují 

intervenci/neintervenci vnějších sil do konfliktu jako stěžejnímu faktu pro potvrzení 

či vyvrácení platnosti teorií v konkrétním případu občanské války. Zaprvé je to délka 

trvání konfliktu. Za druhou závisle proměnnou jsem pak stanovil stabilitu míru 

po ukončení bojů. 

 

4.1. Aplikace teorie E. Luttwaka na vnitropolitický konflikt v Mali a ve 

Rwandě 

4.2. Mali  

Při aplikaci teorie E. Luttwaka na vnitropolitický konflikt v Mali je možné vidět 

rozpor s teorií hned u prvního bodu - nezávisle proměnné. Luttwakova podmínka 

rychlého ukončení občanské války a nastolení stabilního míru, které nastane, pokud 

neproběhne intervence vnějších mocností a řešení konfliktu se ponechá pouze 

na válčících stranách, dodržena nebyla. V případě Mali přišla intervence vnějších sil 

v podobě jednotek Francie a dalších okolních afrických států. Tento stěžejní bod 

Luttwakovy teorie případ Mali nesplňuje.  

Druhým bodem aplikace je délka trvání konfliktu. Z dostupných informací 

o konfliktu můžeme vyčíst, že bez intervence sil Francie a okolních afrických států 

by se výsledek nejspíše obrátil ve prospěch severních spojeneckých jednotek Tuaregů 

a islamistů. Především díky své výzbroji byly schopny lehce porazit armády centrální 

vlády. Podle začátku konfliktu, dokud se do boje nezapojila Francie a její spojenci, 
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vypadala situace pro centrální vládu velmi nepříznivě. I po rozdělení sil povstalců, 

islamisté bojovali i s Tuaregy z důvodu neshody ohledně cíle povstání, rychle 

postupovali v expanzi na jih, čímž by se brzy dostali k hlavnímu městu Bamako 

a postupně ovládli celé Mali. Nelze však říci, zda by se udrželo stejné časové tempo 

v postupu islamistů jako na počátku konfliktu. Konflikt v Mali trval, od jejího začátku 

do uzavření mírové dohody s Tuaregy a porážky islamistů, zhruba jeden rok a 153 dní. 

Taková doba není nijak extrémně dlouhá, avšak v porovnání s případovou studií 

ve Rwandě se přibližně o rok a 50 dní liší. 

Poslední závisle proměnnou je stabilita poválečného míru v zemi. Po zahnání 

povstalců zpět na sever země a podepsání mírové dohody byla situace v zemi celkem 

stabilní. Až dodnes však probíhají střety především mezi centrální vládou a islamisty 

na severu, které stabilitu země narušují.52 Dá se předpokládat, že pokud by jednotky 

islamistů pokračovaly v útoku na jih země, nebyly zastaveny Francií, posléze porazily 

centrální vládu a zavedly svůj režim s právem šaría, situace země mohla být stabilnější. 

Stejně jako Islámský stát (ISIS), který z teroristické organizace přerostl v pokus o stát, 

i zde by nejspíše bylo využíváno násilí - v některých případech až extrémní jako 

popravy, mučení – a hrozby proti odpůrcům státu. Taková situace vede k obecnému 

strachu obyvatel cokoli podniknout v obavě o životy sebe a svých blízkých.53 

 

4.3. Rwanda 

Období genocidy ve Rwandě, které se odehrálo od 6. dubna do poloviny 

července 1994, se obešlo bez intervence vnějších aktérů a vyřešení situace v zemi 

zůstalo plně v rukou bojujících stran, tedy vládních jednotek s milicemi Hutuů proti 

tutsijským povstalcům z RPF. Důležitým faktem je, že navzdory přítomnosti mise OSN 

pro pomoc Rwandě s vojenským kontingentem, OSN při vypuknutí konfliktu nedala 

těmto jednotkám mandát k podniknutí patřičných kroků, zejména na ochranu civilního 

obyvatelstva. Dá se říci, že případová studie Rwandy je ideálním konfliktem, kde lze 

uplatnit teorii E. Luttwaka. Stěžejní bod aplikace Luttwakovy teorie, nezávisle 
                                                
52 The International Crisis Group. CrisisWatch Database. [online]. 2016. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 
<http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-
database.aspx?CountryIDs=%7B00784553-1A92-4A05-8825-9235786CF9BC%7D>. 
  
53 ARANGO, Tim. ISIS Transforming Into Functioning State That Uses Terror as Tool. The New York 
Times. [online]. (21.7.2015). [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: 
<http://www.nytimes.com/2015/07/22/world/middleeast/isis-transforming-into-functioning-state-that-
uses-terror-as-tool.html?_r=>.	  
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proměnnou o neintervenci vnějších aktérů do vnitropolitického konfliktu, tento případ 

splňuje. 

V následné závisle proměnné, otázce délky průběhu konfliktu, uvádí Luttwak 

hypotézu, že pokud necháme obě strany bojovat do úplného konce, jedna ustoupí 

od svých požadavků nebo bude zničena, válka proběhne v krátkém časovém období 

oproti zapojení vnějších stran. V případě Rwandy se jedná přibližně o 100 dní během, 

kterých byl nejdříve proveden atentát na letadlo rwandského prezidenta Juvenala 

Habyarimany, poté se spustila genocida během níž milice Hutuů společně s vládními 

jednotkami masakrovaly Tutsie a umírněné příslušníky Hutuů, to vše zakončené 

až porážkou vládních jednotek tutsijskou povstaleckou skupinou RPF a následným 

vytvořením nové vlády. Průběh rwandské genocidy byl oproti případu Mali 

dynamičtější, rychlejší a s větším počtem ztrát na životech rwandských obyvatel 

a vojáků. 

Třetím faktorem v aplikaci Luttwakovy teorie je následná stabilita míru. Práce 

belgického profesora univerzity v Antverpách Filipa Reyntjense mapuje následujících 

deset let po konci genocidy. Stabilita bezpečností situace a míru, který přišel s RPF 

a její vládou národní jednoty je nepochybná. Navzdory tomu zažila Rwanda místo 

demokracie a usmíření  znovu nástup diktatury a vyloučení. Nová vláda zvládla rychlou 

rekonstrukci institucí a byrokratického vládního aparátu, avšak také koncentruje moc 

v rukou menšiny, uplatňuje rasovou diskriminaci, eliminuje politický disent a porušuje 

lidská práva doma i v zahraničí.54 Rwandská armáda také vyvolala konflikt v sousedním 

Zairu, dnešní Demokratické republice Kongo, což mělo za následek zabití deseti tisíců 

Hutuů v uprchlickém táboře, nestabilitu a zničení ekonomiky v regionu.55 Tyto stinné 

stránky nového režimu pokládal Reyntjens za možné budoucí ohnisko nových 

násilností.56 Dodnes však žádná podobná předpověď nenastala. 

 

 

                                                
54 REYNTJENS, Filip. Rwanda, Ten Years On: From Genocide to Dictatorship. African Affairs. [online]. 
duben 2004, vol. 103, no. 411, s. 177. [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
<http://afraf.oxfordjournals.org/content/103/411/177.abstract>. 
 
55 UVIN, Peter. Reading the Rwandan Genocide. International Studies Review. [online]. 2001, vol. 3, no. 
3, s. 75. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1521-
9488.00245/abstract>. 
 
56 REYNTJENS, Filip. Rwanda, Ten Years On: From Genocide to Dictatorship. African Affairs. [online]. 
duben 2004, vol. 103, no. 411, s. 177. [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: 
<http://afraf.oxfordjournals.org/content/103/411/177.abstract>.	  
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4.4. Aplikace teorie A. Sancheze Nieta na vnitropolitický konflikt 

v Mali a ve Rwandě 

4.5. Mali  

Alejandro Sanchez Nieto ve své reakci na článek „Give war a chance“ od 

E. Luttwaka nejvíce oponuje Luttwakovu názoru o nepotřebnosti intervence vnější síly 

do konfliktu. V případě Mali byl zásah proveden jednotkami Francie a afrických zemí 

v okolí Mali. Nezávisle proměnná v podobě intervence vnějších sil do vnitropolitického 

konfliktu zde potvrzuje Nietovu teorii. Po zapojení Francie se dosavadní průběh války, 

vyznívající ve prospěch povstalecké armády složené z jednotek Tuaregů a islamistů, 

obrátil ve vítězství centrální vlády. Celkovému vítězství pomohl i rozkol mezi Tuaregy 

a islamisty, jež vyústil v odchod Tuaregů z povstaleckých sil a vedl k jejich spojení 

s centrální vládou pomocí mírové dohody. 

První závisle proměnnou na intervenci/neintervenci vnějších aktérů je délka 

trvání konfliktu. Celý konflikt trval přibližně rok a 153 dní. Pokud však vezmeme 

období od zásahu Francie a spojenců 11. ledna 2013 do ukončení konfliktu 18. června, 

činí jeho délka pouze 159 dnů. Což je z celkového trvání této případové studie zhruba 

jedna třetina. V porovnání s genocidou ve Rwandě z roku 1994 se období po zásahu 

spojenců v Mali liší o 59 dní. Lze tedy říci, že rozdíl v délce trvání konfliktu není 

tak velký, jak se na první pohled zdá. 

Druhou závisle proměnnou je stabilita nastoleného míru po ukončení konfliktu. 

Ukončení občanské války v Mali se datuje k 18. červnu 2013, kdy byla uzavřena mírová 

dohoda s povstalci z řad Tuaregů a islamisté byli poraženi.57 Spojenci však hnutí 

islamistů neporazili úplně, ale zahnali zbylé povstalce zpět na sever země do jejich 

původního teritoria. Islamisté v těchto oblastech operují i nadále. Díky tomuto faktu 

bohužel mír nemůžeme označit za pevně stabilní, protože dodnes je o tuarežských 

i islamistických bojovnících slyšet, zejména v etnických a klanových bojích, které 

po válce nastaly.58 
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4.6. Rwanda 

V případě aplikace teorie A. Sancheze Nieta na období genocidy ve Rwandě 

roku 1994 narazíme na paradox přítomnosti sil vnějšího aktéra v zemi, v tomto případě 

mise OSN pro pomoc Rwandě, které se navzdory důvěryhodným informacím o plánu 

mocenské vrstvy Hutuů v čele s prezidentem J. Habyarimanou na konečné řešení 

s Tutsii do této občanské války nezapojily. Celý její průběh byl ponechán pouze 

na vládních jednotkách spojených s milicemi Hutuů proti Rwandské vlastenecké frontě 

bránící Tutsie. Ačkoli se na území Rwandy nacházel vnější aktér, do bojů nezasáhl, 

pokud nebudeme počítat ochranu vlastních jednotek. Nietovu nezávisle proměnnou 

o intervenci vnějších sil do konfliktu zde můžeme označit za nesplněnou, jelikož 

jednotky Organizace spojených národů, které měly zasáhnout do samotných bojů, přišly 

až po ukončení konfliktu Rwandskou vlasteneckou frontou v polovině července roku 

1994. 

V otázce délky trvání konfliktu lze těžko říci, zda by boje trvaly kratší dobu než 

jaká byla potřebná pro RPF. Generál mise OSN Romeo Dallaire však informoval 

odpovědné instituce, že situace ve Rwandě směřuje ke genocidě a pokud dostane 4500 

mužů s dobrým výcvikem, potřebným mandátem pro zásah a požadovanou  vojenskou 

výzbrojí, může se situaci pokusit efektivně řešit. S kontingentem a materiálem, jež měl 

doposud, to možné nebylo.59 Generál Dallaire, znající tehdejší situaci v zemi nejlépe, 

se vyjádřil o zastavení masakrů dříve, než se tak stalo ve skutečnosti.60 Obecně vzato 

lze však považovat 100 dní během kterých došlo k vypuknutí a ukončení rwandské 

genocidy za krátkou dobu mezi vnitropolitickými konflikty, jež v roce 1947 měly 

průměrnou dobu trvání dva roky a v roce 1999 vzrostl tento průměr až na přibližně 

15 let.61 

Posledním zkoumaným faktorem je závisle proměnná – stabilita poválečného 

míru. Napětí ve Rwandě mezi kmeny Tutsi a Hutu můžeme sledovat již od dob, kdy 

země byla jako kolonie pod nadvládou Belgie. Od jejího osamostatnění proběhlo v zemi 
                                                
59 STANTON, Gregory H. The Rwandan Genocide: Why Early Warning Failed. Journal of African 
Conflicts and Peace Studies. [online]. září 2009, vol. 1, no. 2, s. 15. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 
<http://scholarcommons.usf.edu/jacaps/vol1/iss2/3>. 
 
60 STANTON, Gregory H. The Rwandan Genocide: Why Early Warning Failed. Journal of African 
Conflicts and Peace Studies. [online]. září 2009, vol. 1, no. 2, s. 16. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 
<http://scholarcommons.usf.edu/jacaps/vol1/iss2/3>. 
 
61 FEARON, James D.;  LAITIN, David D. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political 
Science Review. [online]. únor 2003, vol. 97, no. 1, s. 78. [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: 
<http://fsi.stanford.edu/publications/ethnicity_insurgency_and_civil_war>.	  
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několik střetů mezi těmito kmeny. Tím posledním, před vypuknutím genocidy v roce 

1994, byla občanská válka z let 1990 až 1993. Konflikt skončil podepsáním mírové 

smlouvy ve městě Arusha v Tanzánii. Tento mírový pakt se zasloužil 

o přivedení  jednotek OSN do země v rámci mírové mise.62 Napětí však tímto mírem 

neskončilo a mocenská elita Hutuů okolo prezidenta Habyarimany plánovala “tutsijský 

problém“ vyřešit jednou pro vždy genocidou.63 V případě Rwandy by přerušení boje 

pomocí intervence a nastolení míru ze strany OSN, stabilitu v zemi nejspíše nepřineslo. 

Jedna ze stran v konfliktu musela pomocí své síly dokázat svou převahu a získat tím 

moc v zemi. Takové řešení je pro stabilitu míru v podmínkách Rwandy jediné možné. 
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5. Komparace výsledků obou případových studií 

Během této kapitoly se zaměřím na srovnání obou konfliktů po předešlé aplikaci 

teorií E. Luttwaka a W. A. Sancheze Nieta na případy vnitropolitických konfliktů 

v Mali a ve Rwandě. Toto srovnání bude zúžené a zaměří se pouze na tři konkrétní 

body:  

1. Srovnání zkoumaných dat konfliktů o ztrátách na lidských životech. 

2. Srovnání zkoumaných dat o rychlosti průběhu konfliktů. 

3. Srovnání zkoumaných dat o stabilitě poválečného míru v zemi. 

 

5.1. Srovnání zkoumaných dat konfliktů o ztrátách na lidských 

životech 

Při srovnání konfliktů v první otázce narazíme na velký rozdíl v těchto údajích. 

Zatímco v případě konfliktu v Mali se počet obětí odhaduje na lehce přesahující 3 500 

padlých,64 v případě Rwandy se tento odhad pohybuje okolo 800 000 lidských životů.65 

Pokud tato čísla zprůměrujeme na počet padlých v konfliktu za jeden den, vyjde nám 

u případové studie Mali výsledek 6,8 obětí za jeden den bojů. Tento údaj je u genocidy 

ve Rwandě podstatně vyšší, přesněji 8 000 zabitých za jeden den konfliktu.  

Lze tedy vyvodit, že konflikt v Mali za použití Nietovy teorie o intervenci 

vnějších mocností, s sebou přináší méně padlých, než v případě využití Luttwakovy 

teorie ve Rwandě. Nelze však opomenout fakt, že vnitropolitický konflikt v Mali se 

ze strany povstalců zaměřil na boj o separaci, získání moci ve státě a porážku centrální 

vlády, zatímco v případě Rwandy se jednalo o cílenou genocidu obyvatelstva, proto tak 

vysoké číslo v počtu obětí. Dále nelze jasně říci, zda by v Mali po příchodu islamistů 

do hlavního města nedošlo k zabíjení představitelů státní správy a civilistů, kteří by 

nesouhlasili se zavedením práva šaría a vládou islamistů namísto staré garnitury.  
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5.2. Srovnání zkoumaných dat o rychlosti průběhu konfliktů 

Za druhý bod srovnání obou případových studií jsem zvolil rychlost průběhu 

konfliktu. Ve čtvrté kapitole byla tato otázkou jednou ze závisle proměnných, avšak zde 

se nebude zaměřovat pouze na jeden z konfliktů, ale srovná obě případové studie 

společně.  

Občanská válka v Mali se odehrála v období od ledna 2012, kdy Tuaregové 

vyhnaly centrální jednotky ze severu, do podepsání příměří 18. června 2013 mezi 

centrální vládou a Tuaregy. Společně s tímto podpisem byly síly islamistů zahnány zpět 

na severní území Mali. Celý konflikt trval přibližně 1 rok a 153 dní (518 dní). Pokud 

bychom v Mali počítali délku bojů až po intervenci vnějších aktérů, trval by tento 

konflikt jen 159 dní. Vnitropolitický konflikt ve Rwandě začal 6. dubna roku 1994 

po sestřelení letadla se rwandským prezidentem Juvenalem Habyarimanou na palubě.66 

Za 100 dní, tedy do poloviny července stejného roku, převážně tutsijští povstalci z RPF 

dobyli zemi, donutili mnoho Hutuů uprchnout za hranice a nastolili vládu národní 

jednoty.67 

 V porovnání obou konfliktů v otázce rychlosti průběhu konfliktu vyznívá tato 

komparace pro Luttwakovu teorii o nezapojení vnějších sil do průběhu bojů. Kratší 

délka konfliktu vyznívá lépe pro Luttwaka i pokud srovnáváme příklad Mali 

s tím rwandským až po zásahu Francie a spojenců, a to přibližně o 59 dní. 

 

5.3. Srovnání zkoumaných dat o stabilitě poválečného míru v zemi 

Třetím bodem srovnání obou občanských válek je stabilita míru, který nastal 

po ukončení konfliktu v zemi. Pro vyhodnocení větší stability míru v zemi použiji popis 

situace nastalé nejen po ukončení bojů, ale i té dnešní. 

Mír v Mali nastal 18. června po podepsání mírové dohody centrální vlády 

a Tuaregů.68 Ačkoli v zemi nepokračuje občanská válka, situace dodnes klidná není.  
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Islamisté zcela poraženi nebyli a nadále operují ze svého teritoria na severu Mali, kam 

povstalce zahnala francouzská armáda. Po vyhlášení míru vyvstaly etnické a klanové 

boje mezi Tuaregy a příslušníky státní armády, kteří se mstí za činy spáchané 

při obsazení území islamisty a Tuaregy v době války.69 Země se v míru nachází, avšak 

za stabilní se považovat nedá, zejména z hlediska bezpečností situace v Mali, kdy jsou 

útoky v zemi častým jevem. 

Genocidu ve Rwandě ukončila po zhruba 100 dnech povstalecká skupina RPF 

porážkou centrální vlády, dobytím hlavního města Kigali a ovládnutím celé země 

prostřednictvím nové vlády národní jednoty. Konec nastal v polovině července roku 

1994. Země je od té doby stabilní, avšak nepříliš demokratická. Rwanda se nachází 

ve fázi, kdy naopak úzká skupina Tutsiů drží moc ve svých rukou a diskriminuje 

příslušníky kmene Hutu.70 Žádné násilí jako v době genocidy se však v zemi již neděje. 

Poslední aspekt srovnání obou teorií se přiklání stejně jako ten druhý k teorii 

E. Luttwaka, která vykazuje větší stabilitu poválečného míru v rámci vnitropolitického 

konfliktu ve Rwandě. 

 

5.4. Shrnutí 

Díky porovnání obou vnitropolitických případů občanské války, “Luttwakovy“ 

Rwandy a “Nietova“ Mali, ve třech zvolených aspektech, můžeme stanovit tvrzení, 

že uplatnění Luttwakovy teorie ve Rwandě s sebou přineslo o dost větší počet ztrát 

na lidských životech než konflikt v Mali, kde zasáhly vnější mocnosti skrze intervenci 

vojenských jednotek do země. V prvním aspektu se jeví Nietova teorie jako méně 

“smrtelná“. 

Ve druhém aspektu srovnání konfliktů proběhl ten rwandský rychleji 

a dynamičtěji. Za přibližně 100 dní došlo k zahájení, průběhu a ukončení genocidy 

prostřednictvím RPF, která porazila vládní jednotky a ovládla území celé Rwandy. 

Oproti Mali, kde konflikt trval zhruba rok a půl, se rychlost průběhu konfliktu přiklání 
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na stranu Edwarda Luttwaka. Důležitým faktorem vysvětlující vysoký počet ztrát 

na životech a rychlý, dynamický průběh konfliktu ve Rwandě je právě její zařazení 

J. Herbstem do zemí, jejichž malá rozloha, hustá koncentrace obyvatelstva v hlavním 

městě a okolí 71  spolu s rozvětvenou infrastrukturou zapříčinila možnost rychlého 

zabíjení statisíců Tutsiů.72 

Třetí aspekt, stabilita míru nastoleného po ukončení války, po srovnání stability 

v Mali a ve Rwandě vyznívá ve prospěch Rwandy. Mali dodnes trpí střety islamistů, 

Tuaregů a jednotek centrální vlády. Je to zapříčiněno i tím, že konflikt se stal “cvičnou“ 

frontou pro džihádisty z celé Afriky. Mezi zajatými islamisty byli velmi často bojovníci 

z Nigérie, Čadu nebo Burkina Faso. Ti přichází do země prověřit své zkušenosti v boji 

proti moderně vyzbrojeným západním armádám.73 Porazit islamisty úplně a nastolit 

stabilní mír při podpoře povstalců v Mali od dalších hnutí islamistů z okolních zemí, 

kdy země Sahelu mají stejně jako Mali velkou část země neobydlenou74, a proto 

nemohou kontrolovat operování islamistických skupin na jejich území, bude pro 

malijskou vládu, Francii i její spojence velmi náročné, ne-li nemožné. Oproti tomu 

situace ve Rwandě, ačkoli se jedná o demokratický režim spíše jen v oficiálních 

stanovách státu, je stabilnější, bez probíhajících bojů. Větší stabilita v zemi tedy nastala 

ve Rwandě, kde byl doslova uplatněn Luttwakův název článku „Give war a chance“ 

(„Dejme válce šanci“). 
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Závěr 

Ústředním cílem této práce byla komparace aplikovaných teorií Edwarda 

N. Luttwaka a W. A. Sancheze Nieta na případové studie vnitropolitických konfliktů 

v Mali a ve Rwandě. Nejdříve došlo k popisu obou zvolených případových studií. Jako 

první byla analyzována občanská válka v Mali, probíhající v letech 2012 až 2013, kdy 

se jednalo o následek Arabského jara a pádu Kaddáfího režimu v Libyi. Porážka režimu 

v Libyi spojenci v roce 2011, znamenala příchod Tuaregů bojujících v Kaddáfího 

jednotkách zpět na své území na severu Mali. Tento příchod znamenal zdůraznění 

důležitosti secesionistické tendence v řadách Tuaregů a díky spojení se skupinami 

radikálních islamistů i začátek občanské války v celé zemi a následné vyhlášení 

nezávislého státu Azawad na severu Mali. Po intervenci Francie a jejích spojenců 

se však obrátil dosavadní průběh konfliktu, ve kterém vítězili povstalci již bez Tuaregů 

ve svých řadách, v porážku a ústup islamistů zpět do svého severního teritoria. 

V případě druhého konfliktu ve Rwandě se jednalo o genocidu Tutsiů příslušníky 

kmene Hutuů z roku 1994, kterému předcházela občanská válka mezi tutsijskou 

povstaleckou skupinou RPF a centrální vládou pod vlivem mocenské vrstvy Hutuů z let 

1990 až 1993, ukončená až mírem z města Arusha v Tanzánii. Tento mír napětí 

nevyřešil a aktéři, zejména kmen Hutuů v čele s prezidentem Habyarimanou, chtěli 

celou situaci vyřešit genocidou Tutsiů. Navzdory přítomnosti mise OSN pro pomoc 

Rwandě vypukla 6. dubna 1994 genocida trvající 100 dní s přibližně 800 000 mrtvých 

lidí. Jednotky OSN nezasáhly. Konflikt byl ukončen v polovině července skupinou 

RPF, která dobyla celou zemi a nastolila novou vládu. 

Třetí kapitola patřila vysvětlení obsahu a názoru autorů E. Luttwaka 

a A. Sancheze Nieta na intervenci vnějších sil a její následky pro daný konflikt. 

E. Luttwak tvrdí ve svém článku „Give war a chance“, že díky intervenci vnějších 

aktérů (OSN) se konflikt uměle prodlužuje, umožní válčícím stranám doplnit ztracené 

síly, což udržuje napětí mezi stranami a vede k dalšímu konfliktu. Autor W. A. Sanchez 

Nieto se v jeho reagujícím článku „Give War a Chance Revisited – The Price to Pay: 

The Military and Terrorism in Peru“ na článek Luttwaka přiklání k opačnému názoru 

na intervenci vnějších sil do občanských válek. Tato intervence podle jeho názoru 

snižuje počet obětí a zkracuje délku trvání konfliktu.  

V následné aplikaci obou teorií na oba konflikty v kapitole čtvrté se potvrdila 

platnost Luttwakovy teorie na případ genocidy ve Rwandě z roku 1994, zejména díky 
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uplatnění jeho nezávisle proměnné - neintervenování vnějších aktérů do konfliktu. 

Stejně tak se Nietova nezávisle proměnná - intervence vnějších sil a ukončení konfliktu 

- potvrdila ve vnitropolitickém konfliktu v Mali z let 2012 až 2013. 

 V páté závěrečné části došlo ke komparaci konfliktů po aplikování a přiřazení 

platné teorie ve třech závisle proměnných kritériích. Zaprvé srovnání z hlediska počtu 

ztrát na životech vyznívá ve prospěch konfliktu v Mali po intervenci vnějších sil a tím 

i pro Nietovu teorii. Luttwakova teorie se v případě občanské války ve Rwandě v roce 

1994 vymyká jeho tvrzení o nižším počtu obětí, protože není typickým příkladem 

občanské války, ale politické genocidy. V takovém případě se jedna strana konfliktu 

nemůže bránit. Naopak v Mali z počátku probíhaly boje v severní oblasti, které není 

téměř obydlené. V případě, že by Francie se spojenci do bojů neintervenovala 

a islamisté došli do hustě obydlené jižní části, zejména v okolí hlavního města Bamako, 

byly by ztráty na životech daleko větší. Druhý aspekt - délka průběhu konfliktu - hovoří 

pro Luttwakovu genocidu ve Rwandě, která trvala pouhých 100 dní oproti přibližně 

roku a půl u případu Mali. Důležitým faktorem vysvětlujícím vysoký počet ztrát 

na životech a rychlý, dynamický průběh konfliktu ve Rwandě je právě její zařazení 

J. Herbstem do zemí s neutrální politickou geografií. Malá rozloha, hustá koncentrace 

obyvatelstva v hlavním městě a okolí spolu s rozvětvenou infrastrukturou zapříčinila 

možnost rychlého zabití statisíců Tutsiů při genocidě v roce 1994. V posledním třetím 

kritériu - stabilitě poválečného míru - je situace ve Rwandě stabilnější než ta v Mali. 

Obecně tedy lze říci, že při použití Luttwakovy teorie, kdy intervence v rámci rezoluce 

OSN č. 1674 obsahující „Responsibility to Protect“ nepřichází, má konflikt větší 

pravděpodobnost výskytu válečných zločinů a také enormních ztrát na životech 

příslušníků armád nebo civilního obyvatelstva. V obou dalších kritériích komparace 

záleží na okolnostech daného případu vnitropolitického konfliktu. Na závěr lze vyjádřit 

souhlas s Nietovým názorem, že Luttwakovo univerzální řešení občanských válek nelze 

použít ve všech případech, což bylo dokázáno u konfliktu v Mali. Každý takový study 

case je určitým aspektem výjimečný, proto se musí zkoumat zvlášť a neexistuje 

všeobecně platné řešení pro všechny vnitropolitické konflikty ve světě.
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Summary 

The aim of this study was to compare the applied theories of Edward N. Luttwak 

and W. A. Sanchez Nieto on case studies of internal political conflicts in Mali 

and Rwanda. First, there was a description of the two selected case studies. Firstly was 

analysed civil war in Mali, running from 2012 to 2013 between the government’s forces 

and rebel army units that consisted of Tuaregs and Islamists. The second analysis 

consisted the genocide in Rwanda against the Tutsi members of the Hutu in 1994. The 

third chapter was explaining the content and opinion writers E. Luttwak and A. Sanchez 

Nieto have on the intervention of external forces and its consequences for the conflict. 

E. Luttwak argues in his article "Give war a chance" that because of the intervention 

of external actors (UN) it is an artificially prolonged conflict, allowing warring parties 

replenish lost forces, which maintains the tension between the parties and leads 

to further conflict. Author W. A. Sanchez Nieto in his responsive article "Give War 

a Chance Revisited - The Price to Pay: The Military and Terrorism in Peru,” has an 

opposite view to the intervention of external forces in the civil wars. This intervention, 

from his point of view, reduced the number of victims and shortens the duration of the 

conflict. The fourth chapter confirmed the validity of the Luttwak’s theory in the case 

of the genocide in Rwanda in 1994, mainly due to the application of its independent 

variable likewise Nieto’s theory in an internal conflict in Mali from 2012 to 2013. Final 

part compared the conflicts after applying and assigning a valid theory in three 

dependent variables criteria. The comparisons in: the terms of the number of casualties, 

during the length of the conflict and the stability of post war peace. 

Generally we can say that the use of Luttwak’s theory, the interventions under UN 

Resolution no. 1674 containing "Responsibility to Protect" is out, the conflict has 

a greater probability of war crimes and the enormous loss of lives of members of the 

military or civilians. The other two criteria comparison depends on the circumstances 

of the case, the internal political conflict. In conclusion, I agree with Nieto’s opinion 

that Luttwak’s universal solutions to civil wars cannot be used in all cases, as 

demonstrated by the conflict in Mali. Each case study is exceptional in some aspect, 

therefore, must be examined separately and there is no universally valid solution for all 

internal political conflicts in the world. 
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