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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá specifickým fenoménem, který máme poslední roky 

možnost vidět ve zvýšené míře v demokratických společnostech – je jím občanský 

nepokoj. Práce se zamýšlí nad otázkou, zda dokážou občanské nepokoje zapříčinit 

nějakou prospěšnou sociální změnu ve společnosti. Pro zodpovězení této otázky využívá 

jednopřípadové studie občanských nepokojů ve Francii v letech 2005 a 2007 –  na základě 

jejich detailních analýz se pokouší poukázat na to, zda se jim podařilo dosáhnout nějaké 

sociální změny ve francouzské společnosti a pokud ano, jaké varianty sociální změny 

dosahovaly. 

Abstract  

The bachelor thesis deals with a specific phenomenon that can be witnessed within 

an increasing trend of its occurrence in democratic societies in recent years – it is a civil 

riot. The thesis considers the question of whether civil riots can cause some beneficial 

social change in society. To answer this question, the thesis uses case studies of civil riots 

in France in 2005 and 2007 – on the basis of their detailed analysis, the work is trying to 

point out whether those civil riots have managed to achieve any social change in French 

society and, if so, what particular variants of social change they have achieved. 
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Volba tématu: 

Poslední dobu jsme svědky zvyšujícího se výskytu občanských nepokojů v ulicích 

měst. Tyto občanské protesty se již neodehrávají jen v těch částech světa, kde jsme na to 

historicky poměrně zvyklí, ale poslední dekádu se pomalu přesouvají i na kontinenty a 

do zemí, kde jsou jejich obyvatelé zvyklí užívat si luxus bezpečí, klidu a míru více než v 

jiných částech světa. Mám na mysli zejména Evropu, která se již pár let musí vyrovnávat 

s narůstajícím počtem nespokojenosti obyvatelstva, které přirozeně ústí do občanského 

protestu. 

Zaměření práce: 

Tématem práce budou dva konkrétní občanské nepokoje. Občanské nepokoje na 

území Evropy: revoluce na Islandu (2007) a občanské nepokoje imigrantů ve Francii 

(2005). V této práci budou kromě základních charakteristik občanských nepokojů taky 

blíže definovány důvody, proč se dané případové občanské nepokoje odehrály, s jakou 

vidinou cílů začínaly a zda se jim tento cíl nakonec podařilo dosáhnout. 

Shrnutí současného stavu poznání 

Současný přehled literatury, která se zabývá občanskými nepokoji je poměrně velký 

a obsažný. Autoři se ve svých odborných článcích a knihách věnují občanským 

nepokojům, jako například: studie „Civil Riots“ od Buckleyho (1983), v níž autor 

představuje teoretický základ pro úvod do problematiky občanských nepokojů, 

charakterizuje a definuje základní skutečnosti ohledně občanských nepokojů; kniha 

„Victimization: Nature & Trends“ od autora Schurinka (1992) poskytuje bližší detaily o 

nepokojích, utrpení a násilí v ulicích spolu s teoretickým a metodologických pohledem 

na viktimizaci jako takovou. 

Hlavní teorií, z níž bude moje práce vycházet, je odborná studie Dana Brahy „Global 

civil Unrest: contagion, self-organization, and prediction“. Podle něj občanské nepokoje 

vznikají „když sociální, ekonomické a politické napětí pomalu narůstá a spontánně vyústí 

ve formě občanského nepokoje v krátkém časovém horizontu“ (Braha, 2012: 1). 



Ve své odborné studii se věnuje nejen teoretickému rámci – definici občanského 

nepokoje – ale zmiňuje se i o faktu, že za sebou zanechali jisté konsekvence: „občanský 

nepokoj je silná forma kolektivní lidské dynamiky/aktivity, která vedla k důležitým 

změnám ve společnostech v moderních dějinách“ (Braha, 2012: 2). 

Pro konkrétní občanské nepokoje, kterým se tato práce věnuje, existují odborné 

články a studie, které explicitně mapují a informují o jejich průběhu, konsekvencích a 

zároveň poskytují informace o příčinách jejich vzniku: 

Studie zabývající se kolapsem bankovního systému v roce 2008 na Islandu, „A Crisis 

of Affluence: the Politics of an Economic Breakdown in Iceland“ od islandského autora 

Ingimundarsona Valura, demonstruje důsledek masivního občanského protestu, který měl 

dopad i na politiku a mezinárodní vztahy země – důraz však klade zejména na skutečnost, 

že důsledkem byla změna vlády, parlamentu, i dokonce změna ústavy a monetární 

politiky státu. 

Odborný článek popisující demonstrace imigrantů ve Francii „The October Riots in 

France: A Failed Immigration Policy or the Empire Strikes Back?“ od autora Yazbecka 

Haddáda, ve kterém se věnuje masivním nepokojům, za kterými stáli zejména mladí lidé 

z 2. –  3. generace imigrantů. 

Cíle výzkumného projektu: 

Hlavní výzkumná otázka: 

1. Jaký měl občanský nepokoj dopad na politický, ekonomický a kulturní život v regionu, 

kde se odehrál? 

V souvislosti s hlavní výzkumnou otázkou, můžeme položit odvozené, doplňující 

výzkumné otázky: 

2. Byl cíl občanského nepokoje dosažen/nedosažen a jaké závislé proměnné nastaly v 

případě dosažení/nedosažení cíle? 

3. Představuje právě občanský nepokoj relevantní nástroj pro dosažení nějaké změny v 

zemi/společnosti? 



V souvislosti s hlavní výzkumnou otázkou a odvozenými výzkumnými otázkami 

jsou předloženy pracovní hypotézy, které budou v bakalářské práci verifikovány. 

Primárně se týkají dvou občanských nepokojů, které představují případy bakalářské 

práce. 

První pracovní hypotéza (1) vychází z předpokladu, že občanský nepokoj (riot, civil 

unrest, civil upheaval) značně zvyšuje pravděpodobnost změny v ekonomickém, 

politickém a kulturním životě, protože demonstruje nespokojenost občanů na daném 

území. 

Druhá pracovní hypotéza (2) pracuje s mírou důležitosti a relevancí faktu, že v 

důsledku občanského nepokoje nastanou jisté závislé proměnné, které následně zvyšují 

pravděpodobnost toho, že se cíl občanských nepokojů podaří dosáhnout: se zvyšujícím 

se počtem závislých proměnných se zvyšuje pravděpodobnost dosažení cílů daných 

občanských nepokojů. 

Třetí pracovní hypotéza (3) souvisí s dopadem občanských nepokojů v kontextu 

mezinárodních vztahů; z fenoménu propojení zemí a jejich ekonomik v mezinárodní 

dimenzi je možné usuzovat následující: masivní občanské nepokoje v jedné zemi můžou 

změnit situaci i v sousedních zemích či v celém regionu. 

Struktura práce: 

V úvodní kapitole se budu věnovat koncepčnímu vymezení teoretického základu mé 

práce, tj. pojmu „občanský nepokoj“. Pozornost bude kladena na přiblížení problematiky 

občanských nepokojů; kdy se pouliční výtržnosti klasifikují už jako občanské nepokoje, 

jaké indikátory se nejčastěji objevují při vzniku občanských nepokojů obecně atd. 

Jádrem mé práce bude případová studie dvou konkrétních vybraných politicko- 

občanských nepokojů: na Islandu a ve Francii. Při jejich zkoumání bude důraz kladen na 

důvod jejich vzniku, jejich cíle, a to, zda se cíle podařilo dosáhnout. Důležité informace 

budou představovat kvalitativní indikátory (změny ve společnosti: hospodářského, 

politického či kulturního charakteru), které nastaly kvůli občanským nepokojům. 

Závěrečná kapitola bakalářské práce bude obsahovat vyhodnocení zjištěných 

informací, verifikovaných hypotéz a zodpovězení výzkumných otázek. 



Metodologie: 

Bakalářská práce bude založena na komparatistice. Nejdříve představím definice 

občanského nepokoje, pak podrobné analýzy občanských nepokojů na Islandu a ve 

Francii, které budu mezi sebou srovnávat s ohledem na závislé a nezávislé proměnné. 

Kvalitativní indikátory (jako například: změna veřejného mínění; vznik 

neformálních/formálních organizaci; nárůst extremistických názorů/skupin; změna 

politického chování politické reprezentace; změna legislativního systému; přijetí 

zákona/změna ústavy) představují závislé proměnné a na jejich věcné použití bude nutné 

hlubší zmapování pramenů (odborných článků, studií), které se explicitně věnují 

občanským nepokojům, se kterými pracuji v této bakalářské práci. 

Důležitým bodem bude zarámovaní konceptu občanských nepokojů: je třeba dané 

občanské nepokoje kategorizovat jako protisystémové, institucionalizované, 

neinstitucionalizované; s aspirací přerůst v institucionalizovanou formu atd. Tyto 

indikátory představují nezávislé proměnné, které budou mít stejnou váhu při finálním 

vyhodnocování závislé proměnné. 

Odpovědi na výzkumné otázky se pokusím doložit na základě využití metody 

souhlasu, při které porovnávám málo podobné případy (občanské nepokoje), shodující se 

v malém počtu závislých a nezávislých proměnných. Tím pádem budu v práci akcentovat 

jako důležité a hodnotné ty proměnné, které představují shodu mezi oběma občanskými 

nepokoji. 

Při závěrečném vyhodnocení bude kladen důraz na zjištění, zda právě tyto společné 

(shodné) závislé a nezávisle proměnné představují nějaké charakteristiky, které mohou 

relevantně determinovat dosažení cíle v rámci občanského nepokoje. 
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1. Úvod 

„Občanský nepokoj je jazykem nevyslechnutých.“ 

Martin Luther King 

Je obecně přijímaným faktem, že od konce druhé světové války se občanské a 

politické protesty staly méně časté, více institucionalizované (prostřednictvím 

politických stran, odborů nebo jiných zájmových skupin) a v neposlední řadě méně 

násilné (Mucchielli, 2009). 

Avšak posledních deset let máme možnost být svědky občanských nepokojů po 

celém světě. Vzbuzují zájem, vyvolávají otázky a někdy i obavy či strach. Jsou jimi 

například nepokoje ve Francii v roce 2005, které trvaly tři týdny a začaly po smrti dvou 

mladých lidí z nechvalně známého pařížského předměstí. Nebo nedávný případ z roku 

2015, kdy smrt pětadvacetileté Freddie Gray v policejní vazbě vedla k vážným násilným 

událostem v americkém městě Baltimore. Tyto případy jsou pozoruhodné, avšak ne 

jediné. Podobně medializované a závažné případy občanských nepokojů můžeme vidět v 

Austrálii (2005), Řecku (2008), Anglii (2011), Švédsku (2011) či USA (2014) (Moran a 

Waddington, 2016). 

Je evidentní, že demokratické společnosti zažily v posledních letech silné a nákladné 

výbuchy hněvu a násilí. Není proto překvapením, že tyto případy zvýšily zájem o 

pochopení charakteru, významu a příčiny kolektivního nepořádku (collective disorder), a 

to v obou významech: jak ve vnímání veřejnosti a reakcí politické scény, tak ve významu 

akademické diskuse, jak by měl být fenomén občanského nepokoje pochopen a teoreticky 

uchopen. 

Otázka, která po přečtení předchozích řádků zaměstná naši badatelskou mysl zní, zda 

výsledek občanských nepokojů může představovat nějaký skutečný, hmatatelný prospěch 

pro společnost nebo její části. Má občanský nepokoj za konsekvence užitečnou sociální 

změnu, nebo jen vyústí v ještě větší výtržnosti a vzájemnou apatii na jedné straně a 

nepřátelský represivní přístup státu na straně druhé? 
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Pro hlubší porozumění výše položené otázce jsem si pro tuto bakalářskou práci 

vybral občanské nepokoje (konkrétně v letech 2005 a 2007) ve Francii, která jim 

posledních pár dekád musí čelit: francouzská společnost zažila za posledních dvacet pět 

let nárůst občanských nepokojů spojených s procesem ghettoizace1. Tyto občanské 

nepokoje doprovázelo podpalování aut, pouliční souboje skupinek mladých lidí s policií, 

volajících po potřebě změny systému a přístupu státu (Mucchielli, 2009). 

Cílem této bakalářské práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, jejíž 

výsledné znění ovlivnily výše zmíněné informace následovně: přinesly občanské 

nepokoje ve Francii v letech 2005 a 2007 jakoukoliv sociální změnu ve státě? 

Prostřednictvím detailní analýzy obou občanských nepokojů chce tato práce přiblížit 

vstupní charakteristiky daných nepokojů – co bylo příčinou vzniku nepokojů, jací lidé se 

na nepokojích podíleli, jaké projevy nepokoje měly a nakonec, jaké důsledky 

pravděpodobně zapříčinily –  a tak odpovědět na vedlejší, doplňující výzkumnou otázku: 

jaké konkrétní změny dosáhly občanské nepokoje v případě, že se jim to podařilo? 

Analýzu občanských nepokojů využijeme i při pokusu o pojmenování možných 

kauzálních propojení jednotlivých charakteristik ve vztahu k dosažení/nedosažení změny 

ve společnosti. 

I přesto, jaký potenciál v sobě fenomén občanských nepokojů a jejich dopadů či 

důsledků skrývá, se mu v české či slovenské odborné literatuře nevěnuje téměř žádný 

nebo velmi malý prostor. Proto za přidanou hodnotu předkládané bakalářské práce 

vnímám zaměření na občanský nepokoj a jeho vliv na sociální, politickou či kulturní 

změnu. Potřebná data pro studium občanských nepokojů byla čerpána výhradně z 

anglických a francouzských zdrojů. 

 

                                                   
1 Ghettoizace: proces rostoucí prostorové koncentrace chudého obyvatelstva v určité oblasti, která 
vede k vytvoření specifického sociálního prostředí, kterému chybí veřejné instituce, sociální role, 
vzory a hodnoty potřebné k úspěchu ve společnosti (artslexikon.cz, 2017). 
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2. Metodologie 

Při postupném hloubkovém studiu problematiky občanských nepokojů došlo k 

jistému odchýlení se od zamýšleného postupu, který je prezentován v schválených tezích 

bakalářské práce. 

Při operacionalizaci konceptu občanského nepokoje bylo zjištěno, že jeden z 

původních případů – Islandská revoluce – nesplňuje definici občanských nepokojů. V 

kombinaci s potřebou pečlivého výběru případů výzkumného záměru jsem dal přednost 

dvěma občanským nepokojům, které se odehrály ve stejné zemi a v krátkém časovém 

úseku. 

Při operacionalizaci konceptu změny ve společnosti byla na základě zjištěných 

informací upravena hlavní výzkumní otázka, která původně pracovala s dopadem na 

politický, ekonomický a kulturní život – aktualizovaná verze pracuje s přesnějším 

pojmenováním sociální změna, která v sobě zahrnuje politické, ekonomické a 

společenské aspekty. S tím souviselo upřesnění vedlejších výzkumných otázek: zaměřil 

jsem se na pojmenování konkrétních sociálních změn způsobených občanskými nepokoji 

a na pojmenování možných charakteristik občanských nepokojů, které by mohly 

představovat příčinný vztah při dosažení/nedosažení sociální změny. 

Na závěr jsem po komplexnějším pochopení omezení jednopřípadových studií 

upustil od prvotní aspirace využít komparativní metodu souhlasu pro identifikaci 

kauzálních vazeb. 

V následujících řádcích proto představím finální metodologické kroky předkládané 

bakalářské práce, kterými jsem se snažil dospět k zodpovězení výzkumných otázek – a 

tak úspěšnému naplnění výzkumného cíle.  

Hlavní výzkumná otázka pracuje s pojmy: občanský nepokoj (který je zároveň i 

předmětem výzkumu), změna či konkrétněji sociální, politická, kulturní změna. Proto je 

prvním klíčovým krokem operacionalizace konceptu těchto termínů, kterou dospějeme k 

jejich pojmovým definicím a rámcovému teoretickému ukotvení. Součástí 

konceptualizace občanského nepokoje budou i čtyři typologie občanských nepokojů, 

které je klasifikují z různých pohledů. 
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Druhým metodologickým krokem práce je představení konkrétních případů 

občanských nepokojů a předložení relevantních důvodů, proč byly právě dané případy 

vybrány. Výše zmíněné typologie občanských nepokojů budou využity při klasifikaci 

obou případů ve Francii v letech 2005 a 2007. Díky této typologii názorně poukážeme na 

jejich srovnatelný charakter a vhodnost výběru. 

Třetí krok představují samotné analýzy případů, které budou mít charakter 

jednopřípadových studií, jejichž cílem bude vytvoření komplexního obrázku o 

jednotlivých občanských nepokojích. Bakalářská práce se při vytváření potřebné jednotné 

struktury analýzy těchto nepokojů inspirovala teorií, kterou popsal ve svém díle „The 

Crowd in History“ britský historik George Rudé specializující se na francouzskou 

revoluci a tzv. „history from below2" (1964). 

Čtvrtým krokem metodologie bude vytvoření příčinných mechanismů občanských 

nepokojů pozůstávajících: 1) ze setu teoreticky relevantních vstupních charakteristik 

občanských nepokojů (nezávislé proměnné, získané z analýzy občanských nepokojů); 2) 

z konkrétních změn (de iure a de facto) zapříčiněných danými občanskými nepokoji 

(závislé proměnné, získané z analýzy občanských nepokojů). 

Jsem si vědom omezení, která vyplývají z povahy jednopřípadových studií, a proto 

se nepokouším určit příčinnou váhu proměnných, ale ukázat, že může existovat 

předpoklad, že vybrané proměnné mohou mít v rámci mechanismů jistý kauzální vztah. 

3. Občanský nepokoj 

Předmětem výzkumného záměru předkládané bakalářské práce je občanský nepokoj. 

S tímto termínem pracuje velké množství autorů, vědců či filozofů – což je 

pravděpodobně příčina, proč můžeme v odborné literatuře najít různé definice a dělení 

občanských nepokojů, které se mohou poměrně výrazně lišit. Na následujících řádcích 

proto přiblížím problematiku vymezení termínu občanského nepokoje, jeho zařazení do 

                                                   
2
„History	 from	 below“	 –	 je	 způsob	 přístupu	 k	 historii,	 který	 se	 pokouší	 zachytit	 jednotlivé	 historické	

události	z	perspektivy	a	zkušeností	obyčejných	lidí.	Je	tak	v	kontrastu	s	tradiční	politickou	historií,	která	se	

zaměřuje	na	politické	a	společenské	lídry	či	elitu	(history.ac.uk,	2008). 
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systému občanských projevů, jeho definici v širším významu a následně i v tom užším, 

která bude pro účely této práce hlavní a směrodatná. 

3.1 Rámcové ukotvení pojmu občanský nepokoj 

Občanský nepokoj je jedním z projevů tzv. kolektivního chování (collective 

behavior), které americký sociolog Herbert Blumer definuje jako „společenské procesy 

a události, které se vymykají sociální struktuře (zákonem, zvyklostem, institucím), a které 

se většinou objeví spontánně a neplánovaně“ (Blumer, 1989 cit. podle McPhail, 1989). 

Schurink zase říká, že občanský nepokoj je „široký pojem, který právo obvykle 

používá při popisu nepokoje, který je způsoben skupinou lidí“ (1990: 416). 

Kolektivní chování může nabývat různých forem, obecně ale můžeme říci, že 

porušuje společenské normy; a dokonce může narůst do destruktivních rozměrů: a to v 

případě vypuknutí občanských nepokojů či davových násilností. Kolektivní chování je 

vždy řízeno skupinovou dynamikou, která povzbuzuje lidi, aby se zapojili do činnosti 

(protest, pochod, neklid), kterou by jinak za normálních sociálních okolností považovali 

za nemyslitelnou (Locher, 2002). 

S destruktivními rozměry občanského nepokoje pracuje ve své definici také 

Raymond Tanter (1966), který občanský nepokoj vnímá jako „jakoukoliv násilnou 

demonstraci nebo konflikt více než 100 občanů zahrnující použití fyzické síly.“ 

Dalším relevantním sociálním fenoménem, který v sobě může zahrnovat i občanský 

nepokoj, je tzv. občanská neposlušnost, kterou Morreall (1976) definuje jako aktivní, 

hlasité odmítnutí podřízení se určitým zákonům, požadavkům či příkazům vlády nebo 

mezinárodní síly; zároveň dodává, že občanská neposlušnost má podobu symbolického 

nebo rituálního porušení zákona, a ne odmítnutí systému jako celku. 

Americký právní informační institut (2017) definuje občanský nepokoj jako 

„jakékoliv veřejné narušení pořádku zahrnující násilné činy, a to skupinou tří nebo více 

osob, které způsobují bezprostřední nebezpečí, nebo mohou vést ke zranění osob či škodě 

na majetku.“ 
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3.1.1 Operacionalizace konceptu občanského nepokoje 

Primární definicí občanského nepokoje předkládané bakalářské práce je 

charakteristika amerického univerzitního profesora Dana Brahy (2012), který ve svém 

popisu občanského nepokoje zachází hlouběji; vnímá ho jako formu občanské nestability 

charakterizovanou skupinou lidí, která veřejně a násilně protestuje proti vládě, úřadům, 

majetku nebo jisté skupině osob. Dodává, že občanské nepokoje obvykle zahrnují projevy 

vandalismu a poškozování veřejných či soukromých majetků. Cíle útoků se liší v 

závislosti na druhu občanského nepokoje a jeho charakteristik – mohou zahrnovat 

obchody, auta, prostředky hromadné dopravy, restaurace, budovy státních institucí či 

stavby náboženského charakteru. 

Podle Brahy vzniká občanský nepokoj když „sociální, ekonomický či politický tlak 

pomalu narůstá, a je následně spontánně uvolněn ve formě občanského násilí, které se 

odehrává v regionu, ve kterém se zmíněné pnutí nachází, a to během krátkého časového 

intervalu“ (2012: 1). 

3.1.2 Typologie občanských nepokojů 

Odborná literatura obsahuje řadu odlišných typologií, které klasifikují občanské 

nepokoje na základě různých kritérií, a které se mohou navzájem překrývat. V 

následujících řádcích přiblížím 4 typologie občanských nepokojů, které budou poté 

využity při klasifikaci vybraných konkrétních občanských nepokojů.  

McPhail (1971) popsal občanské nepokoje na základě motivace a cílů jeho účastníků. 

Tato typologie rozlišuje protestní nepokoje a oslavné nepokoje. Protestní občanské 

nepokoje vyjadřují nespokojenost vůči nějakému politickému, sociálnímu, kulturnímu či 

ekonomickému stavu či situaci, zatímco oslavné občanské nepokoje vyjadřují radost a 

potěšení nad jistou událostí; například oslava výsledku fotbalového šampionátu, která se 

vymkne kontrole. McPhail dále přibližuje, že protestní nepokoje jsou ve své podstatě 

politické, a oslavné zase důrazně apolitické. 

Další známá typologie rozděluje občanské nepokoje na čtyři druhy (Goode, 1992),   a to: 

1. Účelové: vznikají na základě nespokojenosti vůči konkrétnímu problému a mají 

aspiraci dosáhnout jistého specifického cíle v rámci daného problému; 

2. Bezúčelové: bez zřejmého základu či účelu; 
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3. Symbolické: vyjadřují obecnou nespokojenost, neusilují však o dosažení konkrétního 

cíle; 

4. Oslavy: stejná definice jako od McPhaila výše; 

Podle Kresse (1989: 345) existují tři druhy občanského nepokoje; první dva druhy 

se zabývají principem, zatímco třetí politikou: 

A. Občanský nepokoj založený na integritě („integrity-based“) – vzniká tehdy, kdy 

občané vnímají jistý zákon, nařízení, požadavek jako nemorální či neetický; 

B. Občanský nepokoj založený na spravedlnosti („justice-based“) – vzniká v situacích, 

kdy je jisté skupině lidí neprávem upřeno určité právo; 

C. Občanský nepokoj založen na vládní politice („policy-based“) – vyvstává právě 

tehdy, kdy lidé vnímají, že zvolený postoj, politika či strategie vládnoucí garnitury 

vůči určitému problému je nesprávná či nebezpečná. 

Ke komplexnějšímu a podrobnějšímu rozdělení občanských nepokojů dospěl David 

Miller, který je klasifikoval následovně (2013): 

– Rasový/etnický nepokoj (race/ethnic riot) – jeho hlavním faktorem je příslušnost 

k určité rase či etnické skupině. Tento termín se používá pro násilnosti majoritní 

rasy/etnické skupiny vůči minoritní rase/etnické skupině. 

– Náboženský nepokoj (religious riot) – klíčovým faktorem je náboženství. Výtržnické 

chování je cílené na věřící a majetek specifického náboženství. 

– Studentský nepokoj (student riot) – vyvolaný studenty (nejčastěji) vysokých škol, 

častokrát politického charakteru s klidných nenásilným průběhem. Studenti mohou 

představovat aktivní politickou sílu v zemi. 

– Městský nepokoj (urban riot) – souvisí s městským úpadkem; je vyprovokován 

neodpovídajícími podmínkami pro život: diskriminace, chudoba, vysoká míra 

nezaměstnanosti, nekvalitní systém vzdělávání, nedostatečná zdravotní péče, policejní 

brutalita či předpojatost. 

– Sportovní nepokoj (sport riot) – specifický typ nepokoje, jehož příčinou je nevraživost 

mezi příznivci jednotlivých sportovních klubů. 
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4. Sociální, politická a kulturní změna 

Jedním z hlavních cílů této práce je odpovědět na otázku: Zapříčinil vybraný 

občanský nepokoj nějakou sociální změnu v státě, ve kterém se uskutečnil? Z toho nám 

vyplývá potřeba definovat změnu a následně blíže definovat i sociální změnu, která je pro 

tuto bakalářskou práci klíčová. Odborná literatura nám nabízí různé (a poměrně 

rozmanité) definice těchto pojmů. V následujících podkapitolách proto postupně 

představím, co všechno je se sociální změnou asociované a s jakou definicí bude tato 

bakalářská práce pracovat jako s nejvíce relevantní vzhledem k výzkumnému záměru. 

4.1    Pojem změna 

Termín změna je běžně používaný pojem nacházející se v jádru slovní zásoby. 

Slovník českého jazyka (2016) ho zná jako vlastní heslo a vysvětluje změnu jako „získaní 

jiných vlastností, jiného rázu, změnění vlastností, charakteru něčeho nebo někoho; 

proměna.“ Tentýž slovník nám nabízí i sekundární význam tohoto pojmu, a to 

„nahrazení něčeho/někoho jiným (téhož druhu).“ Synonymický slovník českého jazyka 

(2017) uvádí jako příbuzná slova obrat, převrat, průlom, zlom či revoluce. 

4.2    Označení sociální, politická změna 

Podle Lauera je „sociální změna normální a nepřetržitá, ale v různých směrech, při 

různých rychlostech a na různých úrovních společenského života“ (Lauer, 1977: 6); 

Segall poznamenává, že „sociální změna je jednou z nejkonstantnějších částí našeho 

životního prostředí“ (Segall, 1990). Každá společnost je nepochybně v nějaké fázi 

konstantních změn, které jsou však relativně malé a nevýrazné: v geografickém prostředí, 

ve kterém žijeme, se denně nesetkáváme s válkou, dramatickými občanskými nepokoji či 

výraznými změnami v politických režimech.  

Pro potřeby předkládané bakalářské práce je ale definice sociální změny: „všechno 

zahrnujícího termínu, který referuje k čemukoliv, co se nachází ve stádiu proměnlivosti“ 

(Goodwin, 2009), nedostatečná. Proto je nezbytné dospět ke konkrétnější definici. Lauer 

dále definuje sociální změny jako „změny sociálního fenoménu na různých úrovních 



 9 

lidského života, a to od individuálního až po globální, tyto úrovně se pohybují od 

individuálních postojů a interakcí až po organizační, institucionální, komunitní a 

společenské změny, v neposlední řadě je třeba zohlednit civilizační a globální přechody“ 

(Lauer, 1977: 4). Giddens (1898) přidává, že sociální změna znamená „modifikaci 

základních institucí během specifického časového horizontu.“ 

Tato bakalářská práce bude pracovat s definicí sociální změny ve znění: „sociální 

změna je jakýkoliv výrazný posun v politickém, ekonomickém nebo sociálním systému, a 

to během specifické časové epizody. Tento výrazný posun může být identifikován 

prostřednictvím ekonomických, sociálních nebo politických indikátorů: pohybu populace, 

změn v legislativě, změn ve veřejném mínění, spuštění sociálního programu či rapidně 

rozšířeného přijetí nových technologií, které významně ovlivňují každodenní život velké 

části populace“ (Goodwin, 2009: 3). Důležité pro správné ukotvení uvedeného tématu 

je, že důraz je kladen právě na výraznou, rapidní, rychlou změnu než na přirozenou 

(pomalou) evoluci v rámci společnosti, která změny také nezbytně přináší.  

4.3    Označení kulturní změna 

Výše zmíněná definice sociální změny poukazuje na to, že „sociální změna“ je 

specifickým komplexním termínem, který kromě sociální změny zahrnuje i změnu 

politickou a ekonomickou. Je proto otázkou, proč se pod tímto komplexním termínem 

neskrývá i změna kulturní. 

Konkrétní propojení kultury a sociálního života je věčným tématem napříč vědními 

disciplínami jako je ekonomie, sociologie či psychologie (Petrakis, 2013). Pro lepší 

pochopení problematického ukotvení pojmu kulturní změna je třeba představit, jak je v 

současnosti termín kultura definován: „kultura je soubor společných hodnot, přesvědčení 

a očekávaného chování ve společnosti“ (Hayton, 2002). V odborném článku autora 

Petrakisa (2013) je používán koncept kulturního kapitálu zahrnujícího kulturní projevy, 

které jsou buď nehmotné (soubor myšlenek, postupů, přesvědčení, tradic, hodnot), nebo 

hmotné (budovy, stavby, obrazy, sochy a jiné objekty s kulturním přesahem). Kulturní 

charakteristiky různých společností reflektují sociální stereotypy, které se formovaly v 

průběhu dlouhého časového úseku – tyto kulturní charakteristiky zůstávají neměnné. 
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Petrakis dále dodává, že obecně můžeme říci, že kulturní stereotypy vykazují vysokou 

rezistenci vůči změně či jejich vlastním redefinicím. 

Vzhledem k tomu, že na základě těchto definic je kulturní změna v krátkém čase 

poměrně nepravděpodobná bude tato bakalářská práce zkoumat přítomnost pouze 

sociální změny, a to ve významu definovaném v podkapitole 4.2. 

5.  Francie – země občanských nepokojů? 

5.1 Kontext občanských nepokojů ve Francii 

Před samotnou analýzou dvou konkrétních občanských nepokojů je třeba představit 

důvody, proč se předkládaný text bakalářské práce věnuje nepokojům ve Francii a proč 

se právě občanské nepokoje v letech 2005 a 2007 staly případy výzkumného záměru. 

Od počátku 80. let se Francie setkávala s problémem poměrně častých občanských 

nepokojů, pro které byly typické pouliční bitky mladých lidí (hlavně potomků imigrantů 

a nezaměstnaných) s policií; odehrávající se v zanedbaných městských částech – tzv. 

banlieues3. Vznik potyček byl většinou podnícen náhlou smrtí civilisty při střetu s policií. 

Většina těchto nepokojů trvala dva až tři dny, a poté se situace uklidnila a nepokoje se 

přirozeně vytratily (Jobard, 2009). 

Pro pochopení celého kontextu občanských nepokojů ve Francii je nutné zmínit 

francouzskou imigrační situaci a historii. Podle Haddada (2006) je francouzská imigrační 

situace značně odlišná od jiných evropských zemí. Francie je poznamenána svou 

koloniální historií, republikánským idealismem, pevně centralizovanou vládní strukturou 

a hluboce zakořeněnou tradicí xenofobie4. Ve skutečnosti francouzská politika civilizační 

                                                   
3 banlieve (pl .: banlieves) - je francouzské pojmenování pro předměstí většího města; od 1980 se stalo 
obvyklým synonymem pro předměstí s obyvateli s nízkými příjmy, žijícími na pokraji chudoby a 
společenského života, nejčastěji druhá a třetí generace potomků imigrantů (Haddad, 2006). 
4 Francouzská xenofobie a rasismus nejsou novými fenomény. Podle Haddada (2006) mají 
dlouhodobou historii, která začala omlouváním Francouzské říše, zejména rozšířením a kolonizací 
oblastí Afriky a Asie během třetí republiky (1870-1940). Motivační silou byla koncepce civilizační 
mise, na jejímž základě se francouzská vláda ujišťovala o tom, že území, která kolonizovala z toho 
výrazně profitují, protože jejich zaostalí lidé mají možnost učit se francouzským republikovým 
hodnotám, vzdělání, rovnosti a svobodě. 
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mise5 z devatenáctého století ovlivňuje francouzský přístup vůči jejím přistěhovalcům       

i dnes: spíše než přijmout kulturní rozdíly, francouzská vláda vyžaduje, aby všichni její 

občané exkluzivně akceptovali jedinou „francouzskou“ identitu. 

V praxi to nakonec dopadlo tak, že potomci generace přistěhovalců, kterou 

francouzská vláda aktivně přivedla do Francie, aby tak podpořila svou poválečnou 

expanzi, skončili nezaměstnaní a sociálně vyloučení v banlieues (Brown, 2007). 

5.2 Výběr konkrétních občanských nepokojů na území Francie 

Je zřejmé, že občanské nepokoje v letech 2005 a 2007 nebyly ani zdaleka první či 

jediné svého druhu na území Francie: občanské nepokoje v roce 2005 jsem však vybral 

proto, že se výrazně vymykaly předešlým událostem. Míra znepokojení a závažnosti, 

kterou vyvolaly, pramenila ze tří hlavních charakteristik: 1) rozšířily se daleko za hranice 

jejich původního vzniku – téměř na území celé země; 2) měly na svědomí obrovské 

materiální škody; 3) trvaly bezprecedentní období dvaceti dnů. Laurent Mucchielli, 

francouzský sociolog zabývající se bezpečnostní politikou a sociologií delikventního 

chování, je popsal jako „nejdůležitější občanské nepokoje v historii francouzské 

novodobé společnosti“ (2009). 

Občanské nepokoje v roce 2007 neměly podobně markantní rysy jako jejich 

předchůdci před dvěma lety. Jsou však pro výzkumný záměr této práce relevantní a 

zajímavé právě tím, že představují téměř identické zopakování násilných událostí z roku 

2005, avšak menšího rozsahu, doprovázené ještě čerstvými vzpomínkami na nepokoje 

z roku 2005 a principiálně totožnými okolnostmi jejich vzniku. Daly by se proto vnímat 

za nedílnou součást v procesu zkoumání občanských nepokojů v roce 2005. 

Pro mnohé pozorovatele mohou být občanské nepokoje v letech 2005 a 2007 

bolestivým připomenutím, že francouzská imigrační politika zcela selhala. Velký 

francouzský ideál „Égalité6“ – rovnost všech občanů republiky – který sám o sobě 

                                                   
5 Civilizační mise (angl. Civilizing mission) - koncepce, která předpokládala, že evropská (konkrétně 
francouzská) kultura byla nejrozvinutější na světě a měla by tak být rozšiřována mezi méně 
civilizované národy světa (Haddad, 2006). 
6 Liberté, Égalité, Fraternité (česky Svoboda, rovnost, bratrství) - je motto Francouzské republiky. 
Původně bylo jedním z hesel Velké francouzské revoluce, prosadilo se ale až v 19. století během Třetí 
republiky. Následně bylo začleněno do ústavy Čtvrté republiky (1946) a Páté republiky (1958). Hesla 
se v současné době vnímají jako část francouzského národního dědictví a nacházejí se především na 
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představuje produkt francouzské koloniální minulosti, prokázal svou nekompatibilitu s 

realitou jednadvacátého století (Haddad, 2006). Matthew Moran se domnívá, že tyto dva 

občanské nepokoje můžeme společně interpretovat jako „žádost o plnohodnotný přístup 

do francouzské společnosti, a to ze strany těch, kteří se ho zúčastnili“ (2011). 

6.   Postup analýzy občanských nepokojů v roce 2005 a 2007 

Jak jsem zmínil v kapitole věnované metodologii, pro vytvoření uceleného postupu 

analýzy, který následně aplikuji na vybrané občanské nepokoje, jsem využili teorii 

George Rudého; podle něj je při studiu občanského nepokoje třeba zodpovědět 

následující otázky kategorizované do šesti oblastí, které mi postupně pomohou definovat 

občanský nepokoj a zarámovat ho tak do historického a společenského kontextu (1964: 

10-11): 

1. Jak občanský nepokoj vznikl – jaká událost podnítila jeho vznik? Jak občanský 

nepokoj probíhal a jak se ukončil? 

- zodpovězením těchto otázek se mi podaří zasadit občanský nepokoj do 

historického kontextu. 

2. Jakých rozměrů občanský nepokoj nabyl? Kolik lidí se občanského nepokoje 

zúčastnilo? Jak se účastníci chovali? Byl občanský nepokoj institucionalizovaný: měl 

svého mluvčího, lídra či vlastní program? 

- odpovědi na tyto otázky mi pomohou determinovat nejen obecnou povahu a 

charakter občanského nepokoje, ale i jeho účastníky – ve významu 

sociologickém (jejich sociální původ, společenský status, věk, zaměstnání). 

3. Kdo byl terčem nebo obětí občanského nepokoje? 

- odpověď na tuto otázku mi implicitně informuje o možných společenských či 

politických cílech těch, kteří se občanského nepokoje zúčastnili. 

4. Jaké byly cíle občanského nepokoje? Jaké motivy a ideje byly základem pro daný 

občanský nepokoj? 

                                                   
veřejných budovách (radnice, školy), na francouzských euromincích nebo poštovních známkách 
(franceintheus.org, 2007). 
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jeho druhé fáze – po odmítnutí odpovědnosti za úmrtí mladíků byl tento policejní akt 

vnímán jako druhé velké ponížení pro místní obyvatele (2009). 

granátu policií) sehrál důležitou roli při přechodu z první fáze občanského nepokoje 

do jeho druhé fáze – po odmítnutí odpovědnosti za úmrtí mladíků byl tento policejní akt 

vnímán jako druhé velké ponížení pro místní obyvatele (2009). 

Druhá fáze začala v noci ze 31. října na 1. listopadu a reprezentuje postupné rozšíření 

nepokojů napříč Pařížskou oblastí. Zpočátku se rozšířily hlavně do „problémových 

městských oblastí“, později zasahovaly až 80 obcí v blízkosti Paříže, v nichž se 

odehrávaly násilné potyčky s policií doprovázené masivním podpalováním aut a 

veřejných budov. Během druhé fáze bylo každou noc podpáleno okolo 500 automobilů 

(Jobard, 2009). Tyto násilnosti neustávaly a plynule přešly do třetí fáze občanského 

nepokoje, která ho posunula ještě na vyšší dimenzi (Mucchielli, 2009). 

Třetí fáze nepokojů se dá definovat jako rozšíření násilností do zbytku Francie a začala 

nocí 3. - 4. listopadu a trvala až do společného ukončení všech nepokojů. Prvními městy 

mimo Pařížskou oblast, která se „připojila“ k nepokojům, byla Rouen, Lyon, Rennes, 

Soissons a De'partement du Nord. Nepokoje ještě více eskalovala následující noc (4. – 5. 

listopadu), kdy se k nim přidala další místa z již zmíněné tzv. „Problematické oblast“ 

(mimo Pařížskou oblast), která jsou dobře známá svou tradicí nepokojů – konkrétně velké 

čtvrti obývané pracovní třídou metropolí Lille, Toulouse, Štrasburk a Bordeaux. Za dva 

dny počet míst postižených občanskými nepokoji vzrostl na 200. Desátá noc (6. – 7. 

listopadu) představovala milník těchto občanských nepokojů, protože se během ní staly 

nepokoje v jednotlivých městech napříč celým územím Francie stejně masivní a silné 

jako v Pařížské oblasti, v níž se začaly. Během desátého až dvanáctého dne nepokojů (6. 

– 8. listopad) turbulence násilností dosáhla svého vrcholu – počet spálených vozidel 

dosáhl neuvěřitelného čísla – 1 500 za jednu noc v 274 městech. Ke konci nepokojů se 

počet míst postižených nepokoji blížil k 300. Kromě Pařížské oblasti a velkých měst se s 

občanskými nepokoji potýkalo téměř každé středně velké město s problematickými 

čtvrtěmi, což představovalo okolo 40 míst. Občanské nepokoje skončily ve své třetí fázi 

17. listopadu, a to veřejnou deklarací ministerstva vnitra o tom, že se „situace vrátila do 

normálu“ (Mucchielli, 2009). 
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Uskutečnil soubor rozhovorů, z nichž došel k závěrům formulující motivy a ideje 

občanských nepokojů v roce 2005. 

V následujících řádcích přiblížím závěry, ke kterým dospěl, a to za pomoci 

vybraných výpovědí jednotlivých respondentů, které uveřejnil ve své studii Autumn 

2005: A Review Of The Most Important Riots In The History Of French Contemporary 

Society: 

V rozhovorech se účastníci nepokojů zmiňovali o mnoha faktorech; někteří mluvili 

o tragédii v Clichy-sous-Bois, ale zmiňovali při tom hlavně fakt, že policie do toho byla 

zapojena a ministr vnitra se tuto skutečnost snažil utajit. Počáteční tragédie úmrtí dvou 

mladých lidí však byla zmíněna bez emočního zaujetí. Jiní zase poukazovali na hození 

slzotvorného granátu před mešitu v Clichy-sous-Bois, než samotný policejní akt však více 

vyzdvihovali skutečnost, že se za to policie nikdy neomluvila (Mucchielli, 2009). 

Mucchielli (2009) uzavírá, že jejich hněv byl především výsledkem situací, ve 

kterých se cítili být ustavičně ponižováni: někteří mluvili o diskriminaci během hledání 

práce; většina z nich viděla začátek ponižování už ve škole, ale všichni se shodli na tom, 

že každodenní zdroj jejich pocitů nespravedlnosti a ponižování byl především spojen s 

přístupem policie. Důkazy pro tento závěr lze pozorovat v následujících příkladech 

výpovědí: 

„Štve mě to, že si policisté myslí, že s policejním odznakem mohou udělat cokoliv; 

vědí, že s nimi nemůžeme bojovat, a tak čekají, kdy uděláme tu nejmenší chybu, aby nás 

mohli vzít do vazby. Minule se mi stalo, že jsem prodával hodinky, přišel ke mně policista, 

vzal si je a poděkoval mi za dar. Od tohoto dne k nim pociťuji nenávist. Nepokoje byly 

pomsta za to všechno, co nám dělali.“ 

        (H., 15 let, student připravující se na certifikát technické školy) 

„Proč nás nenechají na pokoji? Jsme na ulici, bavíme se s našimi kamarády a oni 

přijdou i třikrát za den, aby nás zkontrolovali. Bavilo mě, když jsme na ně házeli kamenné 

dlaždice – tehdy byly role obrácené. Vím, že nás nyní francouzští lidé nenávidí, ale není 

to naše chyba, všechno, oč jsme žádali, byl pouze respekt. Pokud by mě někdy policista 

slušně zastavil a požádal o doklady, nemám problém mu je v klidu dát. To se však nikdy 

nestalo ... „ 
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                    (R., 16 let, student připravující se na certifikát technické školy) 

Kromě nenávisti vůči policii byl z rozhovorů zřejmý i další charakteristický rys, který 

zmiňovali hlavně ti, kteří byli ze školy vyloučeni a nyní jsou nezaměstnaní: byla v něm 

agrese a odpor ke školám (možné vysvětlení pro vysoký počet veřejných škol, které byly 

během nepokojů podpálené či zničené). 

„Oblast, ve které žiji, je shnilá, špinavá, rozpadající se a daleko od centra města. Je 

to těžký život, není zde žádná práce, je to strašné ... Ve škole jsme na hodinách jen 

poslouchali, co říkal učitel a všechno jsme si měli beze slova zapisovat. Mysleli si, že jsme 

nějací roboti bez názoru? Nemohli jsme vyjádřit svůj názor, a pokud jsme tak udělali – 

skončili jsme potrestáni v koutě. Ano, když jsem zapálil auta v okolí školy, chtěl jsem jim 

tím ukázat, že mi zničili život. Neměl jsem matku ani otce, kteří by mi pomohli s učením. 

Když jsem něčemu nerozuměl a zeptal se to učitele, ten mi odpověděl, že se to dočtu v 

knize. Jaký je pak smysl školy?“ 

              (S., 20 let, nezaměstnaný) 

V následující výpovědi zase můžeme vidět, že dotázaný popisuje přímou paralelu 

mezi policií a učiteli, kteří je podle něj ponižovali stejně jako policie. 

 

„I já jsem se zúčastnil nepokojů a jsem na to hrdý. Chtěl jsem, abychom vypálili naši 

školu, kde učí rasističtí učitelé. Přísahám, že nelžu, že většina našich učitelů byli rasisté 

– zažil jsem to na vlastní kůži – viděl jsem mnoho mých kamarádů, kteří byli ponižováni 

před celou třídou, a to jen proto, že je učitelé neměli rádi. Zneužívali své pravomoci, aby 

zničili budoucnost některých studentů ... proto jsme vyšli ven, vzali benzín a zapálili vchod 

do školy ... Ponižování od policistů je stejné. Nezajímá je naše budoucnost, prostě 

zneužívají své postavení.“ 

      (M., 20 let, absolvent střední školy, nezaměstnaný) 

Poslední ukázka výpovědi ukazuje pohled, který hovoří o tom, že právě školy jsou 

hlavním důvodem vzniku nepokojů: 
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„Podle mě jsou hlavním důvodem těchto nepokojů zejména školy! Škola je místem, 

kde byste se měli učit věci, kde by vám to měli vysvětlit, ale ve skutečnosti to bylo místo, 

odkud chtěli takové, jako jsem já, co nejdříve vyloučit. Nedávali nám žádnou šanci uspět, 

dělali vše proto, aby nás vyhodili ze školy a nechali si ve třídách pouze francouzské děti. 

Někdy nám učitelé ani nevěnovali pozornost, nechali nás v rohu, abychom byli sami – 

odloučeni.“ 

             (R., 18 let, nezaměstnaný) 

Na základě těchto výpovědí mladých lidí můžeme konstatovat, že policie a školy 

představovaly entity, které jim, dle jejich názoru, systematicky ničily budoucnost, 

omezovaly možnost integrace do společnosti a které je neustále ponižovaly. 

Laurent Mucchielli to ve svojí další knize věnované občanským nepokojům „Riots: 

an international comparison“ uzavřel názorem, že vzpoura, která průběžně udržovala 

občanské nepokoje při životě, pocházela z pocitu nespravedlnosti, opuštění a odmítnutí. 

Hněv pramenil z různých typů ponižování, které zažívali v každodenním kontaktu s 

policií a vzdělávacími institucemi (2016). 

8.4 Reakce státu 

8.4.1 Vyjádření státních představitelů 

K občanským nepokojům v roce 2005 se veřejně vyjadřovali zástupci politické 

špičky, ale i zástupci policejních sborů. Nezpochybnitelným centrem pozornosti médií 

byl během tří týdnů nepokojů tehdejší ministr vnitra – Nicolas Sarkozy – jehož 

interpretace nepokojů byla jasně založena na bezpečnosti8. V následujících řádcích 

chronologicky představím četná vyjádření ministra vnitra, která demonstrují jeho 

jednostranný pohled na občanské nepokoje v roce 2005 a následně i vyjádření ostatních 

státních představitelů. 

                                                   
8 Bezpečnostní interpretace (angl. security-oriented interpretation) občanských nepokojů –
představuje přístup k vysvětlení vzniku občanských nepokojů, který je interpretuje pouze jako 
příležitost pro ilegální gangy a delikventy zapojit se do destruktivních aktivit, a to na národní úrovni. 
Tento přístup zcela ignoruje jiné možnosti, jako selhání imigrační politiky či vládnoucí společenské 
napětí v zemi (Moran, 2011). 
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8.4.1.1 Vyjádření ministra vnitra – Nicolase Sarkozyho 

Hned po vypuknutí občanských nepokojů se tehdejší ministr vnitra Nicolas Sarkozy 

vyjádřil v parlamentu, že „75 až 80 procent vzbouřenců jsou známí kriminálníci a účastí 

v nepokojích vyjadřují svůj úmysl odolávat ambici republiky obnovit pořádek v celé zemi“ 

(Mucchielli, 2009). 

V dalším vystoupení se ministr vnitra vyjádřil, že je „třeba potlačit jakékoli 

kriminální prvky,“ myslíc tím účastníky nepokojů, které nazval francouzským hanlivým 

pojmenováním „la racaille“, které bychom mohli volně přeložit jako „spodina“. Podle 

Koffa a Dupreza právě toto vyjádření vyeskalovalo lokální konflikt do celonárodních 

rozměrů (2009). 

Mezi jeho další hanlivé vyjádření na adresu účastníků nepokojů patří jeho slova, že 

je potřeba vyčistit všechny obydlí účastníků nepokojů pomocí tzv. „au Kacher“ 

(rozšířený druh čističe na principu vysokého tlaku vodní páry) (Brown, 2007). 

9. listopadu – 13. den nepokojů – Nicolas Sarkozy oznámil v parlamentu svůj záměr 

vyhostit všechny kriminálníky (účastníky nepokojů) se zahraničním pasem, a to i v 

případě, že jejich doklady o pobytu budou v pořádku. 

10. listopadu, v národní státní televizi, verbalizoval Sarkozy svůj názor na to, proč 

mají někteří imigranti problém s integrací: „pro dítě imigranta ze sub-saharské nebo 

severní Afriky je proces integrace problematičtější než pro dítě švédského, dánského či 

maďarského imigranta. Kvůli kultuře, kvůli polygamii, kvůli sociálnímu původu, které to 

celé ztěžují“ (Léonard, 2005). 

11. listopadu se Sarkozy opět objevil ve francouzské televizní show, kde vyjádřil své 

přesvědčení o správnosti a vhodnosti použití tak hanlivých pojmenování; podpořil to 

argumentem „někdo musí konečně nazvat kočku kočkou“ (Schofield, 2005). 

21. listopadu použil tyto výrazy opět, před asi 2 000 novými členy jeho politické 

strany UMP (Union pour un mouvement populaire), zároveň ironickým tónem dodal, že 

„tato slovní zásoba byla ještě možná příliš slabá“ (Léonard, 2005). 

Sarkozy prezentoval své vnímání nepokojů čistě z bezpečnostního hlediska během 

celého průběhu nepokojů: „hlavní příčinou nezaměstnanosti, zoufalství a násilí v 
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předměstích není diskriminace ani akademické selhání. Ztráta naděje v těchto oblastech 

je způsobena obchodováním s drogami, vládou pouličních gangů a rozšiřováním 

strachu“ (Moran a Waddington, 2016). 

8.4.1.2 Vyjádření francouzského prezidenta – Jacquese Chiraca 

Během druhého týdne neutuchajících nepokojů, 7. listopadu, vyhlásil tehdejší 

francouzský prezident, Jacques Chirac, výjimečný stav; sdělil, že prioritou číslo jedna je 

navrácení společenského pořádku, avšak zároveň ujišťoval i o potřebě dlouhodobého 

řešení – „L'égalité des chances“ –  rovných příležitostí (Lagorio, 2005). 

Dne 15. listopadu měl prezident další oficiální projev, který byl vysílán všemi 

státními televizemi, a ve kterém hovořil o „krizi identity“, volal po boji proti 

„diskriminaci, která je jedem pro společnost“, a zmínil záměr vytvořit několik 

mechanismů, které by měly zvýšit pracovní příležitosti pro mladé lidí ve francouzských 

banlieues. Také vyzval rodiče, aby promluvili ke svým dětem a přesvědčili je, aby se do 

nepokojů nezapojovaly (Léonard, 2005). 

8.4.1.3 Vyjádření dalších státních představitelů 

Tehdejší premiér, Dominique de Villepin, řekl novinářům: „Toto je okamžik pravdy 

pro naši republiku. To, co právě prochází velkou zkouškou je efektivita a účinnost našeho 

integračního modelu.“ Premiér jako jeden z mála představitelů vrcholové politiky uznal, 

že nepokoje byly způsobeny sociálními problémy, a ne náboženstvím či pouličními gangy 

a poznamenal, že odpovědností všech je francouzské předměstí změnit tak, aby byla k 

nerozeznání od zbytku země (Haddad, 2006). 

Sarkozy nebyl jediný, kdo prezentoval pohled na násilí ve francouzských 

předměstích pouze jako bezpečnostní problematiku; jeho výklad občanských nepokojů 

našel podporu i mezi jinými politiky: Gérard Gaudron, starosta obce Aulnaysous-Bois, 

zorganizoval 5. listopadu 2005 protestní pochod proti násilí, během kterého řekl 

novinářům, že pochod nebyl „ani provokací, ani ukázkou síly, ale republikánskou reakcí 

na delikventní chování účastníků nepokojů“ (The Guardian, 2005). 

Claude Pernes, starosta Rosny-sous-Bois, odsoudil nepokoje a nazval je „skutečnou 

partyzánskou situací, obyčejným městským povstáním“ (Al-Džazíra, 2005). 
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Ani prohlášení vydaná policejními orgány se v interpretaci občanských nepokojů 

nelišily: Jean-Claude Delage, generální tajemník Národní policejní aliance (pravicový 

svaz policistů), představil na páté národní konferenci aliance v listopadu 2005 obraz 

občanských nepokojů s názvem „sebranka z předměstí – válka proti státu“ (Moran, 

2011). 

Michel Thooris, generální tajemník Policejní unie CFTC definoval občanské 

nepokoje jako občanskou válku, a to slovy „v této chvíli probíhá v Clichy-Sous-Bois 

občanská válka“ (The Guardian, 2005). 

Všechna tato prohlášení měla jedno společné: formovala jakýsi společenský diskurs, 

který se snažil evokovat pocit, že daná předměstí představují hrozbu či ohrožení pro 

koncept francouzské soudržné společnosti a snažili se tedy legitimizovat potřebu 

represivních policejních zásahů proti „armádě delikventů“, kteří ohrožují společenský 

řád (Moran, 2011). 

8.4.2 Závěr 

Jak můžeme vidět na výše uvedených reakcích představitelů státu, napříč celým 

politickým diskurzem panovalo společné zarámování občanských nepokojů jako 

problematiky bezpečnostního charakteru, která nijak nesouvisí s imigračním selháním či 

jinými sociálními problémy.  

Problémem ale je, že tato interpretace nebyla správná: Sarkozy tvrdil, že většina 

(80%) účastníků nepokojů byli již známí kriminálníci se záznamem v rejstříku trestů, což 

však nebylo podloženo žádným důkazem (Léonard, 2005). Tento názor byl v rozporu se 

závěrem, ke kterému došli soudci, kteří pracovali na soudních případech, kdy stíhali 

účastníky nepokojů v Seine-Saint-Denis. Tito soudci uvedli, že valná většina trestaných 

účastníků měla profil prvních pachatelů; to znamená, že před tím nespáchali žádný trestný 

čin. Tento stav se stejným výsledkem potvrdili prokurátoři ve městech Cre'teil, Lyon, 

Nice a Nancy (Mucchielli, 2009). 

Politický diskurs hlásající nebezpečnost delikventů byl významně zpochybněn nejen 

soudci, ale i uniklou tajnou zprávou z vlastních řad Nicolase Sarkozyho. Report, který 

vypracoval zpravodajský orgán národní policie a který byl zveřejněn francouzským 

deníkem Le Parisien, jasně uváděl, že ani zločinecké gangy, ani náboženské skupiny 
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nesehráli žádnou roli při organizaci a koordinaci nepokojů. Naopak, charakterizoval ho 

jako „neorganizované městské povstání“, „občanská revolta v bytových projektech bez 

lídra a bez programu“ vedená mladými lidmi, kteří pociťují silný smysl pro jejich 

společnou identitu, která však nesouvisí s etnickým či geografickým původem ale faktem, 

že jsou sociálně vyloučení francouzskou společností (Moran a Waddington, 2016). 

Uniklý report dále dodává, že vláda se primárně zabývala „rostoucím přílivem 

radikálního islamismu a náboženského terorismu a zároveň zanedbávala komplexní 

problém francouzských předměstí“ (Mucchielli, 2009, 738). 

Rétoriku strachu a chaosu (i když nepodloženou žádným důkazem), jako i opětovné 

využití hanlivé slovní zásoby na adresu účastníků občanských nepokojů, se Sarkozymu 

v rámci jeho popularity mezi občany Francie rozhodně osvědčila. Podařilo se mu obvinit 

účastníky nepokojů z jejich viny ve vlastní těžké situaci a vyznít v celém kontextu 

nepokojů vítězně – alespoň tomu nasvědčovaly průzkumy veřejného mínění: až 58% 

Francouzů se domnívalo, že situace na předměstích je skandální a 68% z nich uvedlo, že 

schvalují Sarkozyho kroky od začátku nepokojů. Navíc 64% francouzských lidí 

důvěřovalo Sarkozymu, že se mu podaří najít trvalé řešení problému (Libération, 2005). 

Podle Lisy Schneiderové byla právě změna přístupu k imigrantům z poměrně 

neutrálního (před vznikem občanských nepokojů v roce 2005) na konfrontační a 

represivní, jedním z hlavních důvodů úspěchu Nicolase Sarkozyho v prezidentských 

volbách v roce 2007 (2008). 

8.4    Důsledky občanského nepokoje 

Pohled na konkrétní změny nebo důsledky zapříčiněné občanskými nepokoji v roce 

2005 mi pomůže při finálním zodpovězení výzkumné otázky. Sleduji změny nepokojů v 

roce 2005, které jsou politického, sociálního a ekonomického charakteru – tyto změny 

představují de iure výstupy občanských nepokojů. V této kapitole se budu věnovat i de 

facto změnám; což jsou změny, které reálné pocítili v každodenním životě imigranti  – či 

konkrétněji – obyvatelé francouzských předměstí. 
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8.4.1 De iure změny  

8.4.1.1 Politické změny  

Francouzský parlament přijal 17. května 2006 nový imigrační a integrační zákon 

(Projet de Loi relatif à l'immigration et à l'intégration), jehož ratifikace proběhla o měsíc 

později. Nová právní forma restrukturalizovala stávající francouzské právní předpisy 

týkající se přistěhovalců a jejich integrace do společnosti, a to podporou strategie tzv. 

selektivního přistěhovalectví, která stanovila povinnost dlouhodobých přistěhovaleckých 

rezidentů začlenit do jejich integračního procesu koncept „společného rozvoje“ (Chou a 

Bayger, 2007). 

Podle tehdejšího ministra vnitra, Nicolase Sarkozyho, který zákon navrhl, byla 

důvodem pro změnu právního rámce potřeba zajistit, aby Francie mohla „lépe regulovat 

přistěhovalectví, bojovat proti využívání imigračního postupu a zajistit úspěšnou 

integraci imigrantů, a to v zájmu jak Francie, tak i zemí původu přistěhovalců“ 

(Assemblée Nationale, 2006). 

Koff a Duprez (2009) vyčítají těmto integračním smlouvám jejich jednostranný 

charakter: podle nich se snažili jen o násilnou asimilaci imigrantů prostřednictvím 

různých povinných jazykových kurzů a občanských nauk. 

Tyto nové integrační a imigrantské zákony z roku 2006 jsou odborníky vnímány jako 

přímé reakce na občanské nepokoje v roce 2005, které představovaly podle mnohých 

právě selhání francouzské imigrační politiky (Chou a Bayger, 2007). 

O dva roky později, po nepokojích v roce 2005, a zároveň před vypuknutím nepokojů 

v roce 2007, přijal Sarkozy 1. ledna 2007 další dva imigrační zákony, které se věnovaly 

ilegální migraci, omezení možností amnestie pro neoprávněné imigranty, a ztížily 

podmínky pro získání občanství prostřednictvím manželství (Koff a Duprez, 2009). 

The New York Times popsal výše zmíněné kroky ministra vnitra slovy „Nicolas 

Sarkozy chce zkomplikovat proces příchodu migrantů se svými rodinami na území 

Francie, a chce tak učinit rychle“ (The New York Times, 2007). 

Na základě výše zmíněných informací máme možnost vidět, že změny, které 

občanský nepokoj vyvolal, mají zejména charakter přijetí nových zákonů, které ale 
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představují tvrdší a represivnější přístup státu k migrantům: Koff a Duprez mají za to, že 

důsledky občanských nepokojů v roce 2005 v politické oblasti byly nakonec velmi malé, 

protože strukturální změny ve francouzské politice nenastaly, dokonce byly těmito 

událostmi posíleny a zpřísněny. 

8.4.1.2 Ekonomické a sociální změny 

Nejvýraznější reakcí politické scény na nepokoje v roce 2005, která má ekonomicko-

sociální charakter, je Sarkozyho tzv. „Marshallův plán pro francouzské předměstí“, který 

představil během své předvolební kampaně prezidentských voleb v roce 2007. Vládní 

program pro francouzské předměstí měl za cíl vytvořit více než 100 000 pracovních míst, 

zlepšit dopravní infrastrukturu a poskytnout obyvatelům banlieues lepší vzdělání (Koff a 

Duprez, 2009). 

U vzniku Marshallova plánu stála 43letá Fadela Amara, dcera alžírského imigranta, 

která se po jeho oficiálním spuštění stala jeho hlavní výkonnou osobou. Ve snaze 

shromáždit potřebné připomínky k tvorbě plánu, a zároveň utužit politické vztahy, 

organizovala Fadela od září 2007 setkání s místními politiky a úředníky po celé Francii. 

Tato setkání se však setkala s velkou dávkou skepticismu místních orgánů, které byly 

zaneprázdněné každodenním bojem proti sociální exkluzi a nebezpečným gangům. 

Mnozí z nich vnímali tuto iniciativu jen jako další slib, který nebude splněn a okrádá je o 

čas (McNicol, 2008). 

Dalším faktorem, který podporoval nedůvěru místních politiků byla skutečnost, že 

vládní představitelé oznámili jen několik málo konkrétních podrobností týkající se 

provádění tohoto ambiciózního plánu. Například vláda nedokázala odpovědět ani na 

otázku, s jakým rozpočtem bude Marshallův plán pracovat. Fadela Amara na tento dotaz 

uvedla: „Odmítám mít položkový rozpočet. Proč? Nedokážeme poskytnout konkrétní 

částky v eurech, protože každý ministr bude svou částku konsolidovat.“ Odpověď 

Sarkozyho byla podobně mlživá: „Vytvoření Marshallova plánu nebylo kvůli penězům, 

ale kvůli mobilizaci a politické vůli.“ (McNicoll 2008). 

8.4.2 De facto změny  

Při pohledu na změny, které byly reálně citelné v každodenním životě imigrantů, 

máme možnost vidět, že politické odhodlání k reálným změnám chybělo a de iure změny 



 29 

zůstaly jen v intencích legislativních úprav a plánů zlepšení života v problémových 

oblastech. Jejich reálná stopa ve společnosti byla ale téměř nulová. 

Fadela Amara, tehdejší ministryně zodpovědná za městskou politiku9 prohlásila: 

„Krátce po nepokojích chyběla jakákoliv skutečná politická vůle. Po nepokojích 

nenásledovaly žádné follow-up aktivity či zhodnocení situace. Nikdo ve skutečnosti 

nevěděl, kdo měl na starosti městskou politiku“ (McNicoll, 2008). 

Na tento fakt bylo výrazně poukazováno při opakování občanských nepokojů v roce 

2007: Francois Pupponi, starosta Sarcelles, jednoho z předměstí, které bylo opět zasaženo 

nepokoji, jasně uvedl: „poslouchali jsme slib za slibem, jak se předměstí zlepší, ale od 

nepokojů se nic neudálo, nic!“ (Sciolino, 2007). 

Podobné přesvědčení o nulových změnách ve francouzských předměstích sdílejí i 

jeho obyvatelé. Nadira Achab, třiadvacetiletá obyvatelka francouzského předměstí La 

Grande Borne, vnímá současnou situaci po nepokojích takto: „Měla jsem třináct let, když 

propukly nepokoje v roce 2005. Vzpomínám si, jak jsem při pohledu z okna viděla hořící 

autobusy, podpálené auta. Vzpomínám si na policejní zásahy, na atmosféru strachu a 

zákazy vycházení na ulici. Uplynulo deset let a nic se nezměnilo.“ (Chrisafis, 2015). 

Vedoucí pracovník s mládeží v La Grande Borne, Amar Henni, vnímá za největší 

nevyřešený problém vztah mezi mládeží a policií. Odpověď státu na nepokoje v letech 

2005 měla represivní charakter a nepředstavovala reálné sociální nebo vzdělávací řešení. 

„Pokud vnímáte přetrvávající nedostatek rovností příležitostí ve škole a v zaměstnání, 

zjistíte, že se situace nejen že nezměnila, ale dokonce zhoršila.“ (Chrisafis, 2015). 

Karim, 21 letý student pařížské univerzity, stážista v investiční bance, který se 

narodil v Grigny10, popisuje situaci v předměstí následovně: „Nebyla tu reforma. 

Necítím, že by se něco za deset let změnilo. Počet lidí, kteří opouštějí školu bez kvalifikace, 

je šokující: systém nerovnosti se nadále opakuje.“ Karim poukázal na studii institutu 

Montaigne, která zjistila, že muslimský muž má čtyřikrát menší pravděpodobnost, že se 

                                                   
9Fadela Amara se stala ministryní pro městskou politiku (Politique de la Ville) 19. června 2007 
(McNicoll, 2008). 
10Grignyje město s více než 27 000 obyvateli nacházející se jižně od Paříže. Tři z pěti dětí v něm žijí 
pod hranicí chudoby; nezaměstnanost je 22% - dvakrát vyšší než celostátní průměr, z toho více než 
40% tvoří mladí lidé (Chrisafis, 2015). 
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dostane ve Francii na pracovní pohovor, než muž katolického vyznání. Výsledky odhalují 

silnou diskriminaci vůči muslimům (Chrisafis, 2015). 

Podle Castela (2006) by nás měl více než násilný charakteru nepokojů znepokojovat 

laxní a nedostatečný přístup politické scény. Poté, co bylo ministerstvem vnitra 

deklarováno „znovunastolení pořádku“, neposkytla tehdejší pravicová vláda, ani vágní 

návrhy socialistické strany, jakýkoliv hmatatelný a konkrétní indikátor toho, že si je 

politická scéna vědoma hloubky a komplexnosti problému a je odhodlána podstoupit 

zásadní kroky k jeho vyřešení. Naopak Mucchieli poukazuje na neustálý veřejný a 

politický diskurs spojující předměstí, obydlené pracující třídou, s kriminalitou, 

odsouzením a městským násilím. Proto dále vyvozuje, že právě za takových okolností 

jsou další celonárodní „výbuchy hněvu“ vysoce pravděpodobné (2009). 

8.5    Mezinárodní vliv občanských nepokojů v roce 2005 

Občanské nepokoje ve Francii měly mezinárodní důsledky nepochybně i kvůli tomu, 

že se na Francii v evropském kontextu dívá jako na pozitivní model integrace 

přistěhovalců (Regout, 2011). Proto vyvolaly tyto třítýdenní násilné události mezinárodní 

diskusi týkající se současného francouzského republikového občanství a demokracie. 

Mnohé státy jako například Holandsko vyjádřily velký zájem o aplikování 

francouzského republikánství – nepokoje v roce 2005 zapříčinily, že se evropští lídři 

budou dívat s jistými pochybnostmi na užitečnost a vhodnost tohoto modelu: podle Koffa 

a Dupreza nepokoje oslabily Sarkozyho vyjednávací pozici na zasedání Rady EU v 

červenci 2007, během kterého se pokoušel přesvědčit vedoucí představitele EU o 

užitečnosti implementace evropských integračních smluv, které by měly být založeny na 

francouzském modelu. Sarkozy nakonec tento svůj záměr nenaplnil; jednání skončilo 

„jen“ dohodou o tom, že EU bude podporovat evropské hodnoty, jako například 

respektování rovnosti mezi muži a ženami (2009). 

Mezinárodní přesah francouzských nepokojů je spatřován i v reakci Evropské Unie, 

která deklarovala, že poskytne Francii 50 milionů eur. Dne 13. listopadu předseda 

Evropské komise, José Manuel Barroso, navrhl možné řešení pro zlepšení situace na 

předměstích evropských měst, a to díky fondu rozvoje měst, známému jako „Urban“. Na 
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základě tohoto opatření, měla Francie dostat 103 milionů eur do konce roku 2006 

(Léonard, 2005). 

Francouzské občanské nepokoje dokázaly znatelně ovlivnit i rozpočet regionálních 

a místních fondů: Barroso prohlásil, že události, které nastaly ve Francii představují nejen 

francouzský, ale „evropský problém“. A tak se Evropská komise rozhodla uvolnit až 1 

miliardu eur z regionálních a místních fondů. Peníze z těchto fondů by měly být určeny 

pro podporu vytváření pracovních míst v předměstích s vysokou mírou nezaměstnanosti 

nebo podporu výstavby infrastruktury (Léonard, 2005). 

9.    Shrnutí občanských nepokojů v roce 2005 

Na následující straně se nachází tabulka, která shrnuje všechny charakteristiky 

občanských nepokojů v roce 2005. Za ní následuje příčinný mechanismus pozůstávající 

ze vstupných charakteristik a změn, které občanské nepokoje v roce 2005 zapříčinily; 

změny jsou rozděleny na de iure a de facto.  
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přilbu; zároveň dodali, že policejní auto nejelo rychlostí vyšší než 40 km/h. Po tomto 

incidentu se téměř okamžitě zformoval dav vytvořený několika desítkami mladých lidí, 

kteří zapálili policejní stanici ve Villiers-le-Bel a sousedním Arnouville a zapálili dvě 

čerpací stanice, francouzská média dále uvádějí, že účastníci nepokojů poškodili i 

železniční stanici Arnouville-Villiers- le-Bel a blízké obchody (bbc.com, 2007b). 

Nepokoje se druhý den rozšířily z Villiers-le-Bel do ostatních oblastí pařížských 

předměstí na severu. Účastníci podpalovali auta, veřejné budovy a aktivně se zapojili do 

potyček s policií (bbc.com, 2007a). Situace se uklidnila čtvrtý den nepokojů 29. listopadu, 

kdy bylo do ulic předměstí postižených nepokoji nasazeno tisíc policejních ozbrojenců 

(cnn.com, 2007). Francouzský premiér, François Fillon, se po třech dnech nepokojů 

vyjádřil: „Situace je mnohem klidnější než v předchozích třech dnech, ale všichni cítíme, 

že je to ještě křehké...“ Čtvrtou noc evidovala policie už jen pár malých potyček na 

předměstí Villiers-le-Bel, kde nepokoj vznikl. Následně se nepokoje z předměstí vytratily 

(bbc.com, 2007a). 

10.2    Občanské nepokoje v roce 2007 v číslech 

Občanské nepokoje v roce 2007 se rozhodně svým rozsahem škod nevyrovnaly 

nepokojům v roce 2005, což je patrné i na konkrétních číslech: během trvání nepokojů 

bylo do ulic severních pařížských předměstí vysláno tři tisíce policistů a po jejich 

ukončení bylo k výkonu trestu odsouzeno třiatřicet účastníků (cnn.com, 2007). 

Materiální škody tvořilo asi sedmdesát zničených státních budov (knihovny, školy, 

policejní a železniční stanice) (bbc.com, 2007c) a minimálně dvacet podpálených 

osobních aut (bbc.com, 2007a). 

Škody na zdraví a životech se sestávaly ze 160 vážně zraněných policistů; nebyly 

evidovány žádné ztráty na životech (bbc.com, 2007a). 
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10.3    Motivy a ideje stojící za vznikem občanského neklidu v roce 2007 

Občanské nepokoje v roce 2007 představují téměř totožné opakování občanských 

nepokojů v roce 2005, proto musíme při pohledu na motivy a ideje, které staly za vznikem 

občanských nepokojů v roce 2007, vzít v úvahu cíle, které měly účastníci nepokojů v roce 

2005. Podle Morana byl cílem mladých lidí, kteří se zúčastnili nepokojů, udělat jakési 

veřejné prohlášení, dát prostor hlasu lidu ze zanedbaných francouzských banlieuves, 

který není za běžných okolností ve společnosti slyšet. Napadání hlavně státního majetku 

poukazuje na pokus upozornit na skutečnost, že stát jejich problémy opomíjí a nevšímá 

si jich (2011). 

Jak jsem v textu této práce již poukázal, důsledky nepokojů z roku 2005 znamenaly 

přísnější a represivnější přístup státu k imigrantům; stejně jsem poukázal na to, že nová 

opatření nepřinesla žádné pozitivní pocitové změny pro mladé lidi žijící v banlieues. 

Politický diskurs vzniklý po nepokojích v roce 2005 vytvořil binární koncepci „my versus 

oni“, která ještě více potvrdila společenskou marginalizaci problémových předměstí. 

Násilné události čtyř dní ukazují, že příčiny frustrace a hněvu – především mezi 

nezaměstnanými mladými lidmi z francouzských předměstí, zejména potomků arabských 

a afrických přistěhovalců, jejichž hlas nemá v společnosti jakoukoliv váhu – zůstávají 

stejné jako v roce 2005. (Sciolino, 2008) 

10.4    Reakce státu 

Občanské nepokoje v roce 2007 nevyvolaly tak četná kontroverzní a hanlivá 

vyjádření ze strany politických představitelů jako nepokoje v roce 2005. Svým obsahem 

však pokračují v jednoznačném politickém diskurzu, který vnímá občanské nepokoje jen 

jako válku delikventů a odmítá jakékoli interpretace reflektující sociální problémy.             

V následujících řádcích uvádím nejdůležitější vyjádření politických představitelů, kteří 

přímo reagovali na násilné události. 

V době vypuknutí těchto nepokojů byl někdejší ministr vnitra, Nicolas Sarkozy, 

francouzským prezidentem. V den vypuknutí nepokojů (26. listopadu) se nacházel na 

oficiální prezidentské návštěvě v Číně. Po jeho návratu se ihned, ve středu 28. listopadu, 
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setkal se zraněnými policisty, a při této příležitosti prohlásil: „Otevřená střelba na 

policisty je neakceptovatelná. Tento zločin má své jméno a je jím úkladná vražda“ 

(bbc.com, 2007a). 

V ten samý den se pro francouzskou televizi vyjádřil takto: „To, co se událo je jasné: 

ti, kteří stříleli na policisty se budou zodpovídat soudu a budou odsouzeni.“ (cnn.com, 

2007) 

Krátce po ukončení nepokojů se Nicolas Sarkozy vyjádřil následovně: „Jsem proti 

jakékoli formě naivní důvěřivosti, která se snaží z každého delikventa udělat oběť 

společnosti a z každé vzpoury sociální problém.“ Tímto výrokem jasně potvrdil svůj tvrdý 

konfrontační přístup k nepokojům. (Moran, 2011) 

Tento přístup je zřetelný i z vyjádření ministryně pro městskou politiku, Fadely 

Amary, která v rozhovoru pro francouzský deník LeParisien řekla: „To, co se stalo, není 

sociální krize. Jde o pouliční násilí, o anarchii, kterou menšina zahanbuje většinu. Ta 

menšina – malé, no tvrdé jádro, využije i tu nejmenší příležitost k tomu, aby rozbila, 

spálila a zničila celou čtvrť.“ (LeParisien, 2007b) 

Tehdejší premiér, François Fillon, se při návštěvě místa činu vyjádřil pro tisk, že 

„vláda udělá vše proto, aby byl nastolen pořádek co nejdříve“. Následně nazval 

účastníky nepokojů „kriminálníky“ a řekl, že žádná okolnost nemůže ospravedlnit tyto 

útoky (bbc.com, 2007d). 

Ministryně vnitra, Michèle Alliot-Marie, se vyjádřila, že „okolnosti nehody musí být 

samozřejmě objasněny, a to bude práce pro francouzské soudnictví” (bbc.com, 2007b). 

K nepokojům se smírným tónem vyjádřil i starosta předměstí, ve kterém se odehrál 

úvodní incident a kde nepokoje vznikly. Didier Vaillant žádal veřejnost o klid a 

ubezpečoval, že zajistí nestranné a objektivní vyšetřování celé situace, aby se celá událost 

objasnila (bbc.com, 2007b). 
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10.5    Důsledky a mezinárodní vliv občanských nepokojů v roce 2007 

 
I přes skutečnost, že občanské nepokoje v roce 2007 představovaly agresivnější a 

organizovanější násilné projevy vůči policii, nepodařilo se jim vzbudit téměř žádnou 

národní diskusi o integrační politice či inspirovat ke změnám strukturálních rysů současné 

francouzské demokracie (Koff a Duprez, 2009). 

Vzhledem k faktu, že se jim nepodařilo dosáhnout jakékoli změny ve Francii, ani 

jejich mezinárodní dopad není popsán v dostupných pramenech zabývajících se 

občanskými nepokoji v roce 2007. 

11.   Shrnutí občanských nepokojů v roce 2007 

Podobně jako při občanských nepokojích v roce 2005, na následující straně najdete  

tabulku, která obsahuje shrnuté všechny charakteristiky občanských nepokojů v roce 

2007. Za ní následuje příčinný mechanismus pozůstávající ze vstupních charakteristik a 

změn, které občanské nepokoje v roce 2007 zapříčinily; změny jsou rozděleny na de iure 

a de facto.  
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§ Druh a závažnost projevů vandalismu a soubojů s policií (neorganizované 

potyčky s policií bez zbraní vs. organizované aktivní útoky na policii se zbraněmi) 

§ Přítomnost mezinárodního vlivu daného občanského neklidu (mezinárodní 

dopady občanského neklidu vs. občanský neklid bez mezinárodních dopadů) 

12.   Závěr 

Občanské nepokoje ve Francii v letech 2005 a 2007 představovaly výbuch hněvu, 

pocitu nespravedlnosti a diskriminace, který podnítila zbytečná smrt mladých lidí. Tato 

jiskra, která zmobilizovala obyvatele francouzských předměstí, začala týdny násilných 

událostí, které si vyžádaly škody na veřejném majetku a lidském zdraví. Cílem 

předkládané bakalářské práce bylo zjistit, zda tato zoufalá nihilistická reakce mladých 

lidí, kteří se cítili společností marginalizováni a prostředí, ve kterém vyrůstali, je 

kapacitně nepřipravilo na intelektuálnější způsob přitažení pozornosti jejich problémů, 

dokáže zapříčinit reálnou změnu ve státě. 

Analýzy obou občanských nepokojů poukazují na to, že se jim reálné změny ve 

společnosti, která by byla vnímána pozitivně a která by změnila situaci ve francouzských 

předměstích, nepodařilo dosáhnout. Je pravdou, že občanské nepokoje v roce 2005 měli 

za důsledky jisté vládní kroky, v podobě přijetí nových zákonů a spuštění vládního 

programu pro rozvoj předměstí; nové zákony však představovaly pouze represivnější a 

tvrdší přístup k imigrantům, který byl podle mnohých odborníků nesystémové a povrchní. 

Navíc reálné dopady Marshallova plánu na každodenní život v banlieues jsou podle 

místních politiků, úředníků a obyvatel minimální až nulové. Občanské nepokoje v roce 

2005 však negativně pozměnili celkový politický a společenský diskurs vůči imigrantům, 

přistěhovalectví a dokonce i konkrétním předměstím, které jsou nadále vnímány jako 

synonymum pro kriminalitu a pouliční gangy. 

Občanské nepokoje v roce 2007 představovaly téměř identické zopakování pokusu 

poukázat na problémy předměstí, začali však ve společenské náladě, která byla výrazně 
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ovlivněna populistickým politickým diskurzem12, který se nesnažil problémy vyřešit, ale 

zakamuflovat je pouze jako válku delikventů, kteří se snaží ničit pořádek ve státě (Koff a 

Duprez, 2009). Tyto nepokoje, jak jsme měli možnost vidět v analýze, nedosáhli 

jakékoliv změny, žádnou aktivní politickou iniciativu v podobě legislativní změny, 

dokonce ani represivního charakteru, žádné reálné změny ve společnosti. Došlo pouze ke 

kontinuálnímu pokračování politického negativního diskurzu, ve kterém už dané 

nepokoje vznikly. Z výstupů analýzy bychom mohli dospět k závěru, že tyto nepokoje 

byly politickou scénou a společností téměř úplně ignorovány. 

Na skutečnost, že se občanským nepokojům v roce 2007 nepodařilo dosáhnout 

jakékoliv reakce od politické scény nebo společnosti (ani jen formálně de iure změny, 

které se občanským nepokojům v roce 2005 podařily), jsem se podíval při srovnání 

příčinných mechanismů občanských nepokojů. Identifikoval jsem jednotlivé odlišnosti 

ve vstupních charakteristikách, které by mohly mít hypoteticky kauzální propojení na 

nedosažení reakce v roce 2007. Byly jimi počet dní občanských nepokojů, výška 

materiálních škod, zeměpisný rozsah, závažnost projevů vandalismu a soubojů s policií a 

přítomnost mezinárodního vlivu občanských nepokojů. 

Tyto odlišnosti však představují různé hodnoty stejných indikátorů13; v pozadí toho 

je však jedna skutečnost, která byla výrazně odlišná mezi vybranými občanskými 

nepokoji – je jím neutrální politický diskurs vůči imigrantům, přistěhovalectví a 

francouzským předměstím před začátkem občanských nepokojů v roce 2005 a na druhé 

straně už pozměněný negativní, konfrontační a hanlivý politický diskurz, který panoval 

ve francouzské společnosti před začátkem občanských nepokojů v roce 2007. Je proto 

možné, že přímější spojitost s dosažením/nedosažením změn ve společnosti 

prostřednictvím občanského neklidu můžeme vnímat paradoxně při indikátoru, který se 

přímo netýká občanských nepokojů, a je jím politická a společenská nálada ve státě v 

období, ve kterém občanské nepokoje vznikly. 

Při vytváření takto postulovaných příčinných mechanismů občanských nepokojů 

jsem si byl vědom limitů, které v sobě skrývají: prvním z nich je skutečnost, že „občanské 

                                                   
12Popularita a následné vítězství Nicolase Sarkozyho v prezidentských volbách, během kterých 
pokračoval ve svým konfrontačním a tvrdém přístupu k imigrantům.  
13Vysoký počet dní nepokojů vs. nízký počet dní nepokojů; nepokoje na celonárodní úrovni vs. 
lokalizovaná oblast nepokojů atd. 
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nepokoje jsou fenoménem, který je ve své podstatě jedinečný. Každá série nepokojů je 

výsledkem unikátní kombinace příčinných a konceptuálních faktorů, které se liší od 

nepokojů k nepokojům.“ (Morran a Waddington, 2011: 9) Druhé omezení platnosti 

výzkumu spočívá ve vysoké pravděpodobnosti, že se mi v rámci induktivního vhledu do 

jednotlivých případů nepodařilo pokrýt všechny možné charakteristiky občanských 

nepokojů, a tak jsem si vědom, že výše zmíněné závěry by měly být testovány za užití 

širšího spektra metodologii, většího počtu případů a časově důkladnějšího a náročnějšího 

vědeckého přístupu. 

Výše zmíněné závěry mohou ale také představovat stimuly pro tvorbu dalších 

hypotetických výzkumných otázek, které by mohly mít zajímavý a podnětný potenciál 

obohatit současné poznání občanských nepokojů a jejich dopadu na sociální změny ve 

společnosti, jako například: klesá pravděpodobnost společenské a politické odezvy na 

občanské nepokoje s opakováním nepokojů se stejnými motivy v krátkém časovém 

horizontu? Představuje populistické a konfliktní chování Nicolase Sarkozyho krizi v 

evropském politickém leadershipu? Atraktivní by byla také analýza dalších občanských 

nepokojů pro verifikaci našich závěrů, a to například s výběrem nepokojů ze zemí s 

odlišným politickým uspořádáním či z jiných civilizačních okruhů. 
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