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Anotace
V této bakalářská práci se zabývám procesem formování koalic v rámci boje proti
Islámskému státu v regionu Blízkého a Středního východu. Skrze jeho analýzu se snažím
otestovat teorii Balance of Threat Stephena Walta, jejímž hlavním předpokladem je velký
vliv míry ohrožení států na jejich koaliční politiku. Koalice jsou důležitými jevy na
mezinárodní scéně, často klíčové pro další politický vývoj, jejich zkoumání je tedy poučné
a přínosné. V práci nejprve shrnu závěry teorie ohledně formování koalic a následně
analyzuji státy zahrnuté do tohoto výzkumu, z hlediska veličin důležitých pro tuto teorii.
Následně zanalyzuji proces formování koalic proti ISIS a na základě dat z předešlé
kapitoly pak posoudím, zdali se odehrálo dle principů Waltovy teorie.

Annotation
In this bachelor thesis, I will be exploring the process of formation of coalitions in the
context of war against Islamic State in the region of Near and Middle East. Through this
analysis, I will try to test the Balance of Threat theory, conceived by Stephen Walt, whose
main assumption is a severe influence of the aspect of threat on the state’s coalition policy.
Coalitions are important phenomena on the international scene, often being crucial for the
next political development, researching them is both instructive and beneficial. In this
thesis, I will firstly summarize the assumptions of the theory concerning the formation of
coalitions and follow up with the analysis of all state-actors participating in my research,
according to the qualities needed for successful test of the theory. Then I will explore the
coalition making process that led to formation of the main coalitions against ISIS. Finally,
according to the data from this analysis, I will decide whether the Balance of Threat theory
is or is not valid.
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1 Úvod
Entita známá jako Islámský stát, Daesh, ISIS nebo jenom IS, je jedním z
nejpozoruhodnějších úkazů, který se za mnoho let objevil na poli mezinárodních vztahů.
Ač vznikl tak říkajíc „na zelené louce“, odvozujíce svůj původ pouze od jakéhosi vágního
islámského chalífátu, existujícího někdy před cca 1300 lety,1 dokázal si v krátké době
vydobýt velmi silné postavení v prostoru Blízkého východu. Zabral zde významný kus
území a ustanovil na něm relativně stabilní vládu. Ačkoliv nenavázal oficiální
diplomatické styky se svými sousedy, byly chvíle, kdy se představa Islámského státu,
jakožto dlouhodobě stabilního státního aktéra na Blízkém východě, nezdála nereálná.2
Dnes, že se nic takového s největší pravděpodobností nestane. 17. října 2017
definitivně padla Rakka,3 prakticky poslední bašta ISIS v Sýrii, zatímco již 10. července
byl v Iráku dobyt Mosul,4 neoficiální hlavní město ISIS v zemi. Zbytky IS ovládají již jen
pár nevýznamných měst v Sýrii a Iráku,5 odkud budou zřejmě v blízké budoucnosti
vypuzeny.
IS se během své krátké existence stal ústředním politickým aktérem v oblasti Blízkého
východu. Vlastnosti, které mu dopomohly k dosaženým úspěchům, tedy jeho agresivita,
bezskrupulóznost a naprostá ignorace všech zásad diplomacie a zahraniční politiky, mu
posléze bránily v posunutí se z fáze, ve které dobýval teritorium, do fáze jeho konsolidace
a uznání na poli zahraniční politiky. Nadělal si nepřátele ze všech potencionálních
spojenců, jeho anti systémovost mu nedovolovala se do systému později zapojit. Navíc,
jeho útoky na státy Západní Evropy a USA, posílily jejich animositu vůči němu. Tyto, a
další státy, proti ISIS totiž utvořili širokou mezinárodní koalici, mající za cíl ukončit jeho

1

AFSARUDDIN, Asma. Caliphate. Encyclopædia Britannica[online]. Encyclopædia Britannica, 2018,
30.03.2018 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://www.britannica.com/place/Caliphate
2
NIKITIM, Vadim. Why it's time to grant Isis diplomatic recognition. INDEPENDENT [online]. 2015,
15.12.2015 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/voices/why-we-should-grant-isisdiplomatic-recognition-a6773761.html
3
REUTERS. Daesh defeated in their Syrian capital Raqqa. The Daily Star [online]. 2018, 17.10.2017 [cit.
2017-10-28]. Dostupné z: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Oct-17/422965-us-backedmilitias-take-major-raqqa-position-from-daesh-sdf.ashx
4
DEWAN, Angela a Tim LISTER. Mosul completely freed from ISIS: What's next for the city left in
ruins?. CNN[online]. 2017, 10.07.2017 [cit. 2017-10-28]. Dostupné z:
http://edition.cnn.com/2017/07/10/middleeast/mosul-what-next/index.html
5
BBC. Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps. BBC: News [online]. 2017, 28.03.2018 [cit. 201710-28]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034
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existenci6.
Hlavním cílem mé práce bude zdokumentovat tvorbu koalic proti Islámskému státu
v oblasti Blízkého a Středního východu. Na výsledcích svého bádání pak chci otestovat
platnost teorie Balance of Threat Stephena M. Walta. Tato teorie je dle mého soudu
vhodná, protože je variací na neorealistickou teorii mezinárodních vztahů, jíž hlavním
předmětem zkoumání je udržování tzv. rovnováhy moci, za pomoci uzavírání aliancí.
Waltova teorie je vhodná o to více, uvážíme-li, že byla vytvořena na základě analýzy
chování států na Blízkém a Středním východě, mezi lety 1955 a 1979. Walt při zkoumání
těchto koalic, jehož výsledky popsal v knize The Origins of Aliances (1987), dospěl ke 3
hlavním závěrům:
Státy se proti zdrojům hrozby spojují s ostatními, raději, než aby se k nim přimykaly.
Ideologie států hrají při tvorbě koalic nedůležitou roli. Vzájemné zásahy států do svých
politických systémů, ať už skrze manipulaci nebo úplatkářství, nemá na jejich alianční
politiku významný vliv.
Mou ambicí při tvorbě bakalářské práce, je tedy otestovat uznávanou mezinárodně
vztahovou teorii a při tom se zaměřit na aktuální téma mezinárodní politiky.
Práce bude rozdělena do 6 částí. V první popíši teoretické základy mé práce. Ve druhé
rozvedu metody, které použiji při svém výzkumu. Třetí až pátá kapitola budou věnovány
samotnému výzkumu, který v šesté a poslední kapitole shrnu a zhodnotím, zdali jsem
dosáhl cíle, který jsem si ve své práci vytyčil.

6

U.S. DEPARTMENT OF STATE. Joint Statement by Coalition Partners at Counter-ISIL Meeting. U.S. Embassy
in Syria[online]. Brusel, 2014, 03.12.2014 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: https://sy.usembassy.gov/jointstatement-coalition-partners-counter-isil-meeting/
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2 Walt a teorie rovnováhy hrozby – teoretická
východiska
Má bakalářská práce se opírá o teorii Balance of Threat, publikovanou Stephenem M.
Waltem, v článku Aliance Formation and the Balance of World Power, vydaném v
časopise International Security, roku 1985. Tuto teorii následně rozvedl v knize The
Origins of Alliance, která poprvé vyšla roku 1987, kde s její pomocí do hloubky analyzoval
a vysvětlil formování a rozpady aliancí na Blízkém a Středním východě od uzavření
Bagdádského paktu (1955) do Dohod v Camp Davidu (1979).

2.1 Rovnováha moci vs. rovnováha hrozby
Tato teorie je variací na teorii rovnováhy moci, kterou, roku 1979 shrnul Kenneth
Waltz v knize Theory of International Politics. V ní zkoumal mezinárodní systém a
chování států v něm, což ho nutně zavedlo i k rozebírání aliancí a alianční politiky.
Waltz předpokládá, že mezinárodní politický systém a aktéři, kteří v jeho prostoru
působí, se v mnohém podobají svobodnému trhu a firmám klasické ekonomické teorie
Adama Smithe. Představuje si jej tedy jako samovolně vzniklou anarchii, ve které existují
základní, principiálně identické a vnitřně nediferenciované jednotky – státy. Žádný stát,
není přirozeně nadřazen druhému – v systému neexistuje hierarchie – liší se však atributy
jako je bohatství, technologická vyspělost, vojenská síla aj. Jejich hlavním zájmem je
přežití v systému, čemuž podřizují veškeré své ostatní zájmy. Svou činností
v mezinárodním systému pak instinktivně vytváří rovnováhu moci, tedy stav, ve kterém
žádný stát neoplývá takovou silou, aby mohl dominovat zbytku. Je to právě tato aktivita
států v systému, která jej vytváří.7
Rovnováhy moci se státy snaží dosáhnout dvěma způsoby: internal efforts, tedy
posilováním

vlastních

mocenských

kapacit

(ekonomických,

technologických

a

vojenských), nebo external efforts, tedy uzavíráním/posilováním aliancí s jinými státy,
popřípadě podrývání aliancí cizích. Při uzavírání koalic se pak státy snaží udržovat
rovnováhu moci, tak, jak byla popsána výše – aby se na poli mezinárodních vztahů
nevyskytl aktér tak silný, aby se stal hegemonem. Automaticky se tedy spojí se slabšími,
7

WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. Long Grove, Illinois: Waveland Press, s. 89-97;. ISBN 9781-57766-670-7.
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čímž vyváží ty silné, a pokud se naopak jejich aliance stane příliš silnou, spojí se ostatní
proti ní. Tomuto přístupu se říká balancování.
Jeho opakem je bandwagoning, tedy stav, při kterém se slabší státy nesnaží
vyvažovat potencionálního hegemona, ale připojí se k němu. Dle Waltze se takto státy
teoreticky mohou zachovat, ale pouze pokud z vítězství jednoho aktéra mají prospěch i
ostatní – jde tedy o „hru s nenulovým součtem“8. Taková situace však nastává pouze
zřídka a dominantním typem chování na mezinárodní scéně je tedy balancování.9 Jeho
ideálním výsledkem je pak bipolarita, která je z mnoha důvodů velmi stabilní a relativně
poklidná.10
Waltova teorie se snaží, podobně jako Waltzova, postihnout důvody tvorby koalic
z hlediska snahy států o zachování vlastní suverenity a moci tváří v tvář státům silnějším.11
V čem se ale od teorie rovnováhy moci liší, je důraz na aspekt hrozby. Podle Stephena M.
Walta totiž při tvorbě koalic (tedy rovnováhy moci v praxi) hraje ústřední roli skutečnost,
zdali daný stát je, či není, přímo ohrožen státem jiným. Na takovou hrozbu může stát, co se
utváření aliancí týče, zareagovat buďto bandwagoningem, nebo balancováním. Walt
tvrdí, že v drtivé většině případů se stát rozhodne spíše balancovat. Zde navazuje na
Waltze, který tvrdí totéž.
Mimo to bere v potaz ještě dva další faktory – ideologii a vzájemné zásahy států do
své vnitřní politiky. Jejich roli však bere jako při nejlepším druhořadou, ve většině případů
pak neexistující. To jej taktéž odlišuje od Waltze, který ve své teorii nedává ideologiím
žádnou roli a státy bere jako vnitřně homogenní jednotky. Procesy, které uvnitř nich
probíhají, jsou tak pro něj bezvýznamné.

8

Waltz udává jako příklad modelovou situaci – výběr prezidentských kandidátů uvnitř politických stran. Při
tomto procesu se z mnoha potencionálních kandidátů vykrystalizuje ten nejsilnější, za kterého se následně
postaví zbytek strany, protože jeho úspěch bude úspěchem jich všech.; WALTZ, Kenneth. Theory of
International Politics. Long Grove, Illinois: Waveland Press, s. 126;. ISBN 978-1-57766-670-7.
9
Theory of International Politics. Long Grove, Illinois: Waveland Press, s. 116-128;. ISBN 978-1-57766-670-7.
10
Theory of International Politics. Long Grove, Illinois: Waveland Press, s. 129-193;. ISBN 978-1-57766-6707.
11
Ačkoliv Waltzova teorie nebyla zaměřena specificky na formaci koalic, vzhledem k tomu že se v knize
Theory of International Politics věnoval široké škále aspektů mezinárodního systému, jeho povahy a
uspořádání.
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2.2 Důvody pro vznik aliancí dle Stephena M. Walta
Waltova teorie se zakládá na posouzení vlivu tří výše zmíněných faktorů na tvorbu
koalic. Snahou nahlížet na aliance, jako na možný produkt těchto tří faktorů, Walt dochází
k závěrům ohledně jejich důležitosti.
2.2.1 Role faktoru hrozby
Dle Walta je reakce na výskyt hrozby v okolí státu jeho hlavním motivem pro tvorbu
koalice. Pokud se v jeho blízkosti vyskytne síla natolik potentní, že potencionálně ohrozí
jeho stávající pozici nebo dokonce svrchovanost, musí na tuto změnu rovnováhy sil
vhodně zareagovat – balancováním, nebo bandwagoningem.12
Státy balancují ze dvou hlavních důvodů:
1. Snaha o prevenci vzniku hegemona. Pokud se státům nepodaří omezit
potencionálního hegemona dříve, než se jím skutečně stane, riskují své přežití.
Když se spojí přímo s ním, spoléhají se jen na jeho benevolenci. Bezpečnější je
vyhledat pomoc u ostatních států, kteří je sami o sobě neohrožují.13
2. Snaha o zvýšení vlastního vlivu. Balancování předpokládá spojení slabších se
slabšími, proti silnějšímu. Slabší mají z principu vždy větší snahu vyhledávat
pomoc než silnější, protože jejich kapacity jsou nižší. Logicky jsou tedy za tuto
pomoct ochotny dát více. Tato jejich „zoufalost“ vede k tomu, že jsou v alianci
náchylnější k ovlivňování a nátlaku ze strany ostatních koaličních partnerů.14
Logika bandwagoningu se pak dá vystihnout dvěma motivy:
1. Appeasement. Aliancí se silnějším státem se může slabší vyhnout jeho útoku tím,
že odvede zájem predátora jinam.
2. Snaha slabšího státu o získání podílu z válečné kořisti. Jakmile je vítězství
agresora jisté, vstoupí do konfliktu na jeho straně.15 16

12

WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. MIT Press,
1985, 9(4), 3-43. ISSN 1531-4804.
13
Historie je plná takového chování: viz kontinentální politika Velké Británie za Skvělé izolace. Jejím hlavním
cílem bylo zadržet jakoukoliv sílu na Evropském kontinentě, která by měla potenciál a ambice stát se
hegemonem a tím defacto Evropu ovládnout. Winston S. Churchill, The Second World War: Volume I, The
Gathering Storm (Boston: Houghton Mifflin, 1948), pp. 207-208.
14
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4), 6
15
Viz Mussoliniho vyhlášení války Francii za druhé světové války. WALT, Stephen. Alliance Formation and
the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4), 6-8
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2.2.1.1 Zdroje hrozby17
Bylo by chybné, kdybychom o hrozbě uvažovali pouze v kontextu síly. Sami státníci
při výběru spojenců neuvažují jenom o jejich síle a tvorby aliancí nejsou nutně reakcí na
sílu jako takovou. Přesnější je tedy říci, že státy se spojují s, nebo proti mocnosti, která je
nejvíce ohrožuje.
Walt následně hrozbu klasifikuje podle 4 faktorů:
1. Souhrnná síla (aggregate power) Státy s velkou populací, silnou ekonomikou
a průmyslem budou mohou představovat hrozbu pro státy, které těmito
kapacitami nedisponují.
2. Geografická blízkost (proximity) Státy reagují na hrozby tím spíše, pokud
jsou jim jejich zdroje geograficky blízké.
3. Ofenzivní kapacita (offensive capabilities). Státy s velkými ofenzivními
kapacitami budou spíše představovat hrozbu pro okolí než státy vojensky
slabé, nebo své schopnosti zřetelně soustředící pouze na obranu.
4. Útočné úmysly (offensive intentions). Státy, působící navenek agresivně, ať
už rétoricky nebo svým chováním, se budou svému okolí pravděpodobně jevit
jako potencionální zdroje hrozby.
Walt však, že státy pod tlakem volí balancování. Činí tak, protože balancováním proti
hrozbě poskytuje státu alespoň jistou svobodu v jednání – pokud se k agresorovi přimknou,
stanou se jeho vazaly, bez jakékoliv šance mít alespoň nějaký vliv na další vývoj situace.
Historie je plná příkladů tohoto jednání, kdy se slabší státy rozhodly balancovat proti
hrozbě, raději než se s ní spojit a doufat v nejlepší.18
To samozřejmě neznamená, že bandwagoning neexistuje. Walt jej z historického
hlediska nevylučuje, tvrdí ale, že se tak státy zachovají pouze vzácně. Většinou pokud:
16

Na toto téma se vyjádřil též Randall Schweller, který tvrdí, že bandwagoning je velmi lákavým především
pro tzv. „dissatisfied states“, tedy takové státy, které se necítí spokojeny se svou momentální pozicí
v mezinárodním systému, a tak se snaží své postavení vylepšit aliancí se silnými státy. Taktéž popisuje
bandwagoning ne jako protiklad k balancování, ale jako fundamentálně odlišnou činnost, při které se stát
soustředí na mocenský zisk, ne zlepšení vlastní bezpečnosti.; SCHWELLER, Randall. Bandwagoning for Profit:
Bringing the Revisionist State Back In. International Security. The MIT Press, 1994, 19(1), 72-107. DOI:
10.2307/2539149. s. 106-107
17
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4), 813
18
Hegemonické ambice Španělska pod Filipem II., Francie v časech Ludvíka XVI a Napoleona, a další
potencionální hegemoni ve svých snahách neuspěli, protože se proti nim ostatní státy spojily.
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4), 15
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jsou extrémně slabé,19 nemají žádné skutečné ani potencionální spojence, nebo mají
podobnou ideologii jako státy které by pro ně jinak představovaly hrozbu.20
2.2.2 Role společné ideologie
Ačkoliv Walt uznává jistý vliv ideologie při utváření aliancí, nevěří, že by byl formaci
aliance kdoví jak prospěšný. Dokonce tvrdí, že jisté ideologie mohou mít na tento proces
negativní vliv.
Walt nachází čtyři typy pozitivního vlivu ideologie na formování aliance: 21
1. Spojenectví s podobně zřízeným státem ztělesňuje boj za své vlastní politické
principy. Státníci věří, že právě jejich politický systém je ten správný, tedy
podporovat státy s podobným systémem je taktéž správné.
2. Státy s podobnými vlastnostmi se sebe navzájem obávají o něco méně. Když totiž
považují svůj politický systém za „ten správný“, představa že je napadne stát s
„tím správným“ politickým systémem, je jen těžko představitelná.
3. Spojenectví s podobným státem může posílit legitimitu slabého režimu. Takový
režim se může prezentovat jako součást populárního, již ustanoveného, hnutí.
4. Státní ideologie může sama „nařizovat“ alianci se státy se stejnou ideologií. Takto

funguje kupříkladu Marxismus-leninismus, také ale Pan-Arabismus22.
Na druhou stranu dle Walta existují také dva tipy negativních vlivů, které může mít
sdílená ideologie na formaci koalice: 23

19

K podobným závěrům došel i nedávný statistický výzkum Maroše Lauera, který potvrzuje spojitost mezi
silou státu a jeho přikláněním se k, buďto, balancování nebo bandwagoningu. Závěry jeho práce uvádí, že
čím silnější je stát, tím pravděpodobněji se pokusí hrozbu balancovat, čímž vyznačuje bandwagoning jako
volbu slabších států, které vzdoru nejsou schopny, čímž se s Waltem shoduje. Naproti tomu tvrdí, že
dostupnost potencionálních spojenců nemá na volbu mezi balancováním a bandwagoningem vliv, čímž
zpochybňuje Waltovu druhou podmínku pro bandwagonning; LAUER, Maroš. Aliančné správanie štátov v
teórii rovnováhy moci. Mezinárodní Vztahy. 2017, 52(1), 32-52., str. 49
20
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4),
15-18
21
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4),
18-21
22
Pan arabismus je ideový proud zasahující do politiky, literatury a kultury jako takové, volající po
sjednocení arabského světa, tedy po bližší spolupráci arabských států. Krátké shrnutí zde: THE EDITORS OF
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Pan-Arabism. ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA [online]. Encyclopædia
Britannica, 2018, 06.07.2011 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Pan-Arabism
23
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4),
21-24
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1. Soutěživost států uvnitř ideologického společenství. Pokud je ideologie oficiálním
zdrojem legitimity států (respektive jejich státního zřízení), musí tyto státy do
určité míry uznat její univerzální platnost, jinak by popíraly sami sebe. Jestli pak
tato ideologie volá po jediném autoritativním vůdci mezinárodního systému, a
tento vůdce se skutečně najde (mezi státy vyznávajícími tuto ideologii), dojde
k soutěžení uvnitř tohoto systému, pramenící ze snahy států získat v něm co
nejlepší postavení. Státy se tak začnou cítit ohroženy ostatními členy
ideologického společenství, včetně jeho lídra.
2. Vícero možných výkladů jedné ideologie. Vzhledem k tomu, že se autorita vedení
systému zakládá na její interpretaci společné ideologie, je pravděpodobné, že
dojde k vícero výkladům této ideologie, což povede ke třenicím. Všechny strany
konfliktu budou potom ty ostatní vinit ze zrádcovství a kacířství, což vede k další
intensifikaci sporů.
Na základě historických dat Walt soudí, že při formování koalice se státy řídí svými
ideologickými preferencemi pouze pokud se již cítí bezpečně. Jsou-li v ohrožení, aliance
uzavírají bez ohledu na svou vlastní ideologii.24 Přiznává tedy sdílené ideologii určitou roli
při formování koalic, většinou je však velmi malá.25
2.2.3 Role politického ovlivňování26
Státy, které se snaží vyhledat alianci, k tomu občas používají specifické metody a
politické nástroje, aby na svou stranu dostaly ostatní. Jako ty nejdůležitější Walt bere
úplatky (bribery) a proniknutí/ovlivňování domácího politického systému (penetration).
Pojem „mezinárodní úplatek“ představuje poskytnutí ekonomické nebo vojenské
pomoci, které má napomoci vytvoření aliance mezi dárcem a příjemcem. Má buďto
demonstrovat dobré úmysly dárce, vyvolat vděk příjemce, nebo přímo vytvořit závislost
příjemce na dárci. Tento předpoklad je rozhodně postaven na reálných základech 27, Walt
jej však pokládá za chybný. Prezentuje čtyři argumenty:
24

Dobrým příkladem takového chování je koalice proti Nacistickému Německu za druhé světové války, mezi
Spojenci a SSSR.
25
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4),
24-27
26
WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4),
27-30
27
Velká Británie a Francie si takto koupili vůdce arabských kmenů za první světové války, stejně tak jako
Itálii.
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1. Dodavatelova páka na příjemce pomoci je plně funkční pouze pokud je jediným
možným zdrojem této pomoci. Pokud není, příjemce se vždy může obrátit na jiný
zdroj.
2. Recipient je většinou slabší než dodavatel, což vede k tomu, že se vždy bude
snažit získat z dohody co nejvíce. Naproti tomu dodavatelé nebudou chtít tok
pomoci utnout, protože by tím mohli svého spojence citelně oslabit.
3. Čím důležitější je příjemce podpory, tím více ji dostane. A opět, důležitému
partnerovy dodavatel jen těžko utne finanční či vojenskou pomoc. S tokem
podpory je totiž spjatá i prestiž dodavatele. Navíc, pokud donor již zainvestoval
velkou sumu peněz/vojenského materiálu, bude opuštění příjemce o to těžší,
protože o všechny své investice přijde.
4. Přijímání pomoci může recipienta posílit na tolik, že již svého patrona nebude
potřebovat.
Ze všech těchto důvodů Walt pokládá mezistátní „úplatkářství“ za spíše slabý
prostředek formování koalic.
Politické proniknutí (penetrace) je definováno jako tajná, nebo nepřímá manipulace
státního politického systému jiným politickým systémem (státem). 28Dle Walta existují tři
základní prostředky takové manipulace:
1. Veřejní činitelé, jejichž loajalita je na hraně. Jejich akce mohou posunout jeden
stát blíže k druhému.
2. Lobbingové organizace, které mohou ovlivnit rozhodovací proces v politice, nebo
veřejné mínění ohledně potencionálního spojence.
3. Cizí propaganda, může taktéž změnit názory elit nebo veřejnosti ohledně aliance
s jiným státem.
Mohou tedy být aliance utvořeny skrze manipulaci jedné vlády vládou cizí?29
Podmínky pro úspěch takového ovlivňování jsou limitovány z následujících důvodů:
28

WALT, Stephen. Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security. 1985, 9(4),
30-33
29
Historie zná mnoho případů tohoto jednání. Turecko se za 1. sv. v. spřáhlo s Německem také kvůli vlivu
Limana Von Sanders, německého důstojníka velícího Turecké armádě v Istambulu. SCHMITT, Bernadotte E a
Harold C VEDELER. World in the Crucible, 1914-1919. 1. New York: Harper and Row, 1984, s. 98-102. ISBN
978-0060152680.
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1. Takovýto typ ovlivňování uspěje spíše v otevřených společnostech, kde mají
jedinci (elity) přístup k cizím myšlenkám a idejím.
2. Pokud cílový stát zaznamená, že se jej jiný snaží ovlivnit, a bude tuto snahu
vnímat jako nelegitimní a škodlivou, spíše se od státu snažícího se jej ovlivnit
odkloní.
Z toho Walt vyvozuje, že ovlivňování je nejefektivnější, pokud již mezi dvěma státy
existují určité kontakty, a tedy i důvody pro utvoření aliance. Je to podobné jako s již
zmíněnými úplatky, v podobě mezinárodní pomoci – rozsáhlý vojenský nebo vzdělávací
program je výsledek dobrých politických vztahů, ale ne jejich příčina. Walt tedy
předpokládá, že ovlivňování bude prospěšné tvorbě koalice, jenom pokud je vnímáno jako
legitimní, a pokud již existují nějaké důvody pro tvorbu této koalice. Může tedy podpořit
již existující úsilí o fungující alianci, nedokáže ji ale stvořit.
Jeho účinnost může být znásobena, pokud je vláda cílového státu extrémně slabá, za
takových podmínek může zajistit de facto kontrolu nad tímto státem. Příkladem budiž
Přítomnost sil Varšavské smlouvy v Jižním Jemenu a jeho následná kontrola frakcí
podporovanou SSSR30. Takovéto státy však jen zřídka kdy patří k důležitým spojencům.

2.3 Shrnutí
Závěry plynoucí z Waltovy teorie se dají shrnout do 3 argumentů:
1. Státy uzavírají koalice, aby balancovaly proti hrozbám spíše, než aby se s nimi
spojovaly.
2. Nejsilnějšími faktory pro formování koalic jsou 4 aspekty hrozby: souhrnná síla,
ofenzivní kapacita, geografická blízkost a útočné úmysly.
3. Slabšími faktory jsou pak vliv sdílené ideologie koaličních partnerů a politického
ovlivňování, v podobě buďto úplatků nebo nátlaku.

30

Laurie A. Mylroie, The Soviet Presence in the People's Democratic Republic of Yemen: Internal Vulnerabilities and Regional Challenges, Research Note N-2052-AF, Santa Monica, Calif.: Rand Corpora-tion, 1983
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3 Metodologie
V této kapitole představím metody, které chci použít k dosažení cíle svého výzkumu.
Tím je otestování teorie Balance of Threat na případě vzniku koalic proti ISIS na Blízkém
a Středním východě. Úkolem, který si zadávám, bude analyzovat koaliční politiky
jednotlivých aktérů již zmíněného konfliktu a zjistit, jestli se shodovaly s Waltovými
předpoklady ohledně formování koalic.

3.1 Definice výzkumu a aktérů
Tento výzkum je případovou studií – testuji vybranou teorii na konkrétní situaci, která
probíhá mezi aktéry v daném čase a prostoru. Stephen van Evera takový druh studie bere
jako typ tzv. Kongruenční procedury. To je metoda, při které výzkumník pozoruje vývoj
vztahu závislé a nezávislé proměnné uvnitř daného případu, a porovnává jej s hodnotami,
které pro tento vztah předpokládá daná teorie. V případě této studie pak provedu několik
měření vztahu proměnných uvnitř případu samotného. Tato měření se budou odehrávat za
různých podmínek, tedy mezi různými aktéry výzkumu, mající různé vlastnosti. Následně
zhodnotím, jestli výsledky měření odpovídají předpokladům teorie Balance of Threat.31
Případ, který hodlám zkoumat, je pro použití teorie Balance of Threat vhodný,
uvážíme-li, že ji Walt konstruoval na základě chování aktérů právě na Blízkém a Středním
východě. Jako takovou bych tedy teorii rád otestoval a zjistil, zdali pro členy akademické
obce skýtá spolehlivou pomůcku při zkoumání mezinárodních vztahů.
Jako počáteční časový bod mého zkoumání udávám rok 2013 - tedy rok deklarace
vzniku ISIS. Vzhledem k tomu, že formování a rozpad koalic může ve mnou zvoleném
regionu probíhat i v momentě, ve kterém budu svou práci psát, volím listopad roku 2017
jako konečný časový bod, za který již s výzkumem nepokročím.
Jak napovídá název této práce, výzkum bude geograficky omezen do oblasti Blízkého
a Středního východu, přesněji do oblasti Iráku a Sýrie. Islámský stát se sice územně rozšířil
i do jiných částí světa, jako je severní a střední Afrika nebo jihovýchodní Asie. Nicméně
v oblasti, kterou jsem pro svůj výzkum zvolil, byl konflikt s ISIS nejintenzivnější a stejně
tak i proces formování koalic měl větší dynamiku, protože se do něj zapojilo více států
31

VAN EVERA, Stephen. Process Tracing. Guide to Methods for Students of Political Science. 1. Ithaca, USA:
Cornell University Press, 1997, s. 61-63. ISBN 080148457X.
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naráz.
S geografickou definicí pak souvisí i výběr aktérů, které budu v této práci zkoumat.
Jsou to státní, nebo kvazi-státní celky, které se zapojily do války proti ISIS v regionu,
geograficky definovaném výše. Nejedná se pouze o aktéry přímo lokalizované v tomto
regionu, protože kvůli pozdější eskalaci konfliktu došlo k jeho internacionalizaci. To
v praxi znamenalo, že v něm silně participovali i aktéři mimo region, kteří měli vliv na
jeho vývoj a výsledek. Jejich opominutí v mém výzkumu by bylo chybné.
Těmito aktéry budou následující státy: Austrálie, Francie, Irák, Irán, Jordánsko,
Libanon, Rusko, Saudská Arábie, Spojené Království, Sýrie, Turecko a USA. Dále se budu
zabývat i koaliční politikou dvou autonomními regionů, totiž Iráckého Kurdistánu a Syrské
Demokratické Federace (SDF), známé též jako Rojava. Tyto celky se významně podílely
na boji proti ISIS a byly tak důležitou součástí koalic které se proti němu zformovaly.
Posledním aktérem, kterého takto analyzuji bude samotný Islámský Stát.
Jsem si vědom faktu, že ve skutečnosti se do války proti ISIS zapojilo mnohem více
hráčů. Ať už jde o spektrum menších lokálních aktérů v Sýrii a Iráku, nebo menší členy
mnohonárodní koalice, vedené USA. Nicméně, z důvodu buďto nízké reálné síly těchto
aktérů (a tedy i vlivu na výsledek tohoto konfliktu) nebo jejich malé participace v konfliktu
s ISIS, jsem se rozhodl je do výzkumu nezahrnovat. Taktéž chci zdůraznit, že tato práce se
zabývá chováním států, nestátní aktéři, ač možná významní, zde tedy nehrají roli. Příklad
takového aktéra je Hizballáh32. Ten se do boje proti ISIS zapojil velmi silně – měl velkou
zásluhu na jeho zatlačeníod Libanonských hranic33 a ve spolupráci s Iránskými a Syrskými
silami se pravděpodobně zapojil i do bojů v Sýrii34. Nicméně klasifikovat jej jako stát, by
bylo přinejmenším pochybné, nesplňuje mnohá kritéria státnosti – oficiálně nevládne
žádnému území, nenavázal styky s jinými státy a jeho svrchovanost je přinejmenším
pochybná, vzhledem k jeho velmi těsné vazbě na Irán.

32

COUNTER EXTREMISM PROJECT. Hezbollah. Counter Extremism Project [online]. [cit. 2018-04-08].
Dostupné z: https://www.counterextremism.com/threat/hezbollah
33
PERRY, Tom a Angus MCDOWALL. Lebanese army, Hezbollah announce offensives against Islamic State on
Syrian border. Reuters [online]. 2017, 19.08.2017 [cit. 2017-11-24]. Dostupné z:
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-lebanon-syria/lebanese-army-hezbollah-announceoffensives-against-islamic-state-on-syrian-border-idUKKCN1AZ03F
34
SULLIVAN, Marisa. Hezbollah in Syria. MIDDLE EAST SECURITY REPORT 19 [online]. 1. Washington, DC:
Institute for the Study of War, 2014, s. 9 [cit. 2018-04-13]. Dostupné z:
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3.2 Hypotézy, výzkumné otázky a způsob jejich testování:
3.2.1 Hypotéza č. 1: Státy utváří koalice proti těm, kteří je ohrožují.
Abych otestoval tuto hypotézu, je třeba zhodnotit, zdali ISIS pro ostatní státy
představoval hrozbu v dostatečné míře na to, aby na něj reagovaly tvorbou koalice. Taktéž
bych rád zhodnotil, zdali míra ohrožení státu korelovala s jeho zapojením do koalice, tedy
jestli stát, který byl ohrožen relativně nízkou měrou, přispěl do koalice méně, nežli stát
ohrožený silněji a naopak.
Závislou proměnnou v této hypotéze je tvorba koalice, nezávislou proměnnou je míra
hrozby, kterou ISIS pro daný stát představuje. Dle Walta existují 4 hlavní podmínky
hrozby. Aby se jím daný stát mohl cítil ohrožen, stačí, aby z jeho perspektivy ISIS splnil
pouze jednu. Stupeň této hrozby pak určuji mírou naplnění kritérií hrozby, tedy čím více
jich ISIS splní, tím větší hrozbu bude pro daný stát představovat.
Výzkumná otázka č.1: Představoval ISIS pro ostatní státy hrozbu v dostatečné míře
na to, aby se jím cítily ohroženy, a tak proti němu zformovaly koalici?
Podotázka č.1: Jak vysoká byla souhrnná síla ISIS vůči ostatním státům?
Souhrnná síla je Waltem popsána jako souhrn lidských, ekonomických, a vojenských
zdrojů, kterými jistý stát disponuje. Nicméně, vzhledem k tomu, že jednou z dalších
podmínek hrozby je právě vojenská kapacita státu, jsem se rozhodl ji v této části výzkumu,
z důvodu přehlednosti, opomenout. Souhrnnou sílu tedy definuji jako hospodářskopopulační veličinu, sestávající z HDP a obyvatelstva daného státu.
Abych ji změřil, budu muset analyzovat obě výše zmíněné kapacity mnou
zkoumaných států. Následně porovnám naměřené hodnoty pro ISIS s těmi ostatních aktérů
výzkumu a určím, zdali se mohly cítit v tomto ohledu ohroženy na tolik, aby reagovali
vytvářením koalic.
Podotázka č.2: Jak vysoká byla ofenzivní síla ISIS vůči ostatním státům?
Tento aspekt hrozby je založen čistě na síle armády daného státu, bude tedy třeba
zhodnotit, jak silné byly vojenské síly ISIS, a zdali pro ostatní zkoumané státy
představovaly dostatečně velkou vojenskou hrozbu na to, aby na něj reagovaly tvorbou
koalice.
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Podotázka č.3: Jak blízko byl ISIS ostatním státům?
V jádru faktoru geografické blízkosti, je schopnost státu ohrozit jiný, na základě
vzdálenosti jejich teritorií. Je založen na geografických veličinách, bude tedy nutné
zhodnotit, jak daleko se ISIS nacházel od ostatních aktérů.
Při posuzováním vzdálenosti států od ISIS, je rozdělím do tří kategorií. První budou
státy nacházející se mimo region, u kterých budu automaticky brát blízkost ISIS, a tedy i
míru ohrožení plynoucí z ní, jako nízkou. V druhé skupině budou státy, které s ISIS přímo
nesousedily a dělil je od něj vždy alespoň jeden další stát. Jejich míru geografického
ohrožení beru jako střední. Ve třetí skupině budou ty, které měly s ISIS v době vstupu do
koalice společnou hranici. Jejich stupeň blízkosti a z ní plynoucí ohrožení, budu brát jako
vysoký.
Podotázka č.4: Mohly se úmysly ISIS jevit dostatečně útočné na to, aby se jimi
ostatní státy cítily ohroženy?
Faktor útočných úmyslů je celkově založen na tom, jak se chování jednoho státu jeví
druhému. Abych mohl zhodnotit, jak se úmysly ISIS jevily ostatním a zdali z jejich
pohledu působil agresivně, musím zhodnotit, jestli se jeho skutečné chování mohlo
ostatním státům jevit jako potencionálně nebezpečné. Tyto faktory rozdělím do dvou
kategorií.
První jsou prohlášení, kterými jsou myšleny deklarace ISIS, ohledně jeho oficiálních
cílů, která mohla být ostatními členy mezinárodního systému vnímána jako potencionální
hrozba. Druhým faktorem jsou akce. To je faktické chování ISIS v rámci mezinárodních
vztahů, mohly navodit ostatním státům pocit vlastního ohrožení. Samozřejmě, pokud
nějaký zkoumaný stát byl ve chvíli formování koalice ISIS napaden, tedy se s ním
nacházel v regulérní válce, nebude u něj hodnocení tohoto aspektu relevantní.
Otázka č.2: Existuje korelace mezi stupněm ohrožení státu a jeho zapojením se do
koalice proti ISIS?
Taktéž se budu zajímat, jestli míra ohrožení státu korespondovala s úsilím, které pak
v rámci koalice vynaložil na odpor proti ISIS. Stupeň ohrožení odvodím od počtu aspektů
hrozby, které pro něj ISIS představuje. Čím více aspektů hrozby ISIS splňuje, tím vyšší je
její míra.
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3.2.2 Hypotéza č. 2: Ideologická blízkost je slabým důvodem pro tvorbu koalice.
Abych mohl potvrdit tuho hypotézu, musím klasifikovat ideologie mnou zkoumaných
států a zjistit, nakolik jsou si navzájem podobné a jestli tato podobnost hrála roli při tvorbě
aliancí mezi nimi. Závislá proměnná této hypotézy je tedy opět tvorba koalic, nezávislá
proměnná je míra podobnosti ideologií, které mohou státy uzavírající koalice proti ISIS
vyznávat.
Výzkumná otázka č.1: Existuje korelace mezi ideologickou podobností států a jejich
koaliční politikou?
Walt ve své knize, The Origins of Alliances35 mluví o ideologii státu ve spojitosti
s podobou jeho politického systému – státy mající stejnou ideologii, si jsou vnitřně
podobné. Proto budu aktéry výzkumu ideologicky definovat podle faktického politického
fungování, spíše než deklarovaného,
Jako první indikátor státní ideologie budu zkoumat demokratičnost. Pokud bude její
úroveň mezi státy koalice na stejné úrovni, může to indikovat jistý vliv tohoto faktoru na
formování koalice.
Druhým ukazatelem státní ideologie jsem určil míru inkorporace náboženství do
legálního systému státu. Na základě toho státy rozdělím do několika kategorií. První jsou
státy, ve kterých náboženství nemá na právní řád v zemi žádný reálný vliv. Neznamená to,
že by nemohly mít oficiální, nebo preferované náboženství, nicméně tyto faktory v praxi
do právního řádu nezasahují. Druhou kategorií jsou státy, ve kterých má náboženství určitý
vliv, kupříkladu v rodinném právu nebo kvótách založených na náboženství, nicméně
jejich právní systém se zakládá z velké části i na sekulárních základech. Třetí kategorií
jsou pak státy, v jejichž právních systémech se náboženství projevuje velmi silně, a ačkoliv
v nich ještě můžeme sledovat jisté vlivy sekulárního proudu, religiózní v nich rozhoduje.
3.2.3 Hypotéza č.3: Vzájemné ovlivňování států při formování koalice nemá silný
vliv na její úspěšné zformování.
Abych otestoval tuto hypotézu, musím zanalyzovat okolnosti vzniku aliancí mezi státy
a posoudit, zdali při nich hrály roli (a pokud ano, tak jak důležitou) zásahy budoucích
aliančních partnerů do svých politických systémů. Závislou proměnnou je vznik koalice,
nezávislou proměnnou je míra snahy budoucích koaličních partnerů o ovlivnění
35
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protistrany, za účelem pro ni příznivého vývoje koaličního procesu.
Výzkumná otázka č.3: Existuje korelace mezi vzájemným ovlivňováním států a jejich
koaliční politikou?
Podotázka č.1: Byly státy před vstupem do koalice podrobeny nátlaku, za účelem
jejich přesvědčení o vstupu?
Podotázka č.2: Byly státy před vstupem do koalice příjemci dotace, za účelem jejich
přesvědčení o vstupu?
Postup výzkumu pro zodpovězení obou těchto otázek bude stejný. Průběh formování
koalice rozdělím na časovou osu – zjistím kdy a kdo do koalice vstoupil, a pokusím se
zjistit, jestli vstupu států do koalice předcházel z jedné strany buďto k politickému nátlaku,
nebo nějakému druhu dotace druhé straně, která měla za následek pro ni příznivý vývoj
tohoto procesu. Dotací se zde rozumí nejen přímý finanční nebo jiný materiální dar, ale
také jakákoliv smlouva, ústupek nebo dohoda, ze které měla druhá strana prospěch.

3.3 Data a jejich sběr
Veličiny, které budu u těchto aktérů sledovat, pro co možná největší přehlednost
zasadím do několika tabulek a grafů, které umožní jejich přehlednou klasifikaci.
Všechny údaje týkající se síly, lidnatosti, HDP a dalších vlastností států, uvedené
v tabulkách, budou přibližně z roku 2014, tedy data, kdy se do konfliktu v Sýrii a Iráku
začaly ve velkém zapojovat státy z regionu i mimo něj.
Hlavní zdroje informací pro můj výzkum budou analýzy, články, příspěvky a
reportáže médií, odborných agentur, think-tanků a oficiálních státních institucí, které
popisovaly průběh války proti ISIS, většinou v elektronické podobě.
Pro analýzu souhrnné síly aktérů tohoto výzkumu, bude potřeba shromáždit údaje
ohledně jejich ekonomiky a obyvatelstva. Ty budu brát z databáze The World Bank.36
Ke klasifikaci ofenzivních kapacit států použiji Global Firepower Index (GFI).37 Ten
sestává z kombinace počtu příslušníků ozbrojených sil, výdajů na armádu, celkového HDP
36
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daného státu a mnoha dalších veličin. Čím nižší index, tím větší vojenská síla. Vzhledem
k tomu, že několik aktérů mého výzkumu oficiálně nejsou svrchované státy, nemají v této
databázi svůj index. V jejich případě vytvořím externí analýzu jejich ofenzivních kapacit,
na základě dostupných odborných zdrojů a vyhodnotím přibližnou hodnotu jejich indexu.
Hodnoty GFI pak budu brát z databáze Knoema, kde jsou archivovány jeho hodnoty pro
rok 2013 až 2015.
Pro určení vzdálenosti ISIS od států budu čerpat z několika internetových článků a
v nich obsažených mapách, které pojednávají o územních ziscích ISIS mezi lety 2014 a
2015. Byly vydány seriózními organizacemi jako je Business Insider a CNN. Taktéž
použiji tzv. Live Universal Awareness Map. Tento otevřený internetový portál již od roku
2015 podrobně mapuje územní vývoj ISIS.
Při hodnocení útočnosti ISIS vůči ostatním, budu analyzovat reporty zpravodajských
agentur jako jsou BBC, CNN, The Guardian a dalších, pojednávající o chování ISIS v roce
2014/2015.
K posouzení reálné demokratičnosti států mi poslouží Global Democracy Index38,
každoroční analýza časopisu The Economist, která mapuje úroveň demokracie a vlády
práva v téměř všech zemích světa. Čím vyšší index daný stát má, tím demokratičtější je.
Data ohledně státního náboženství a jeho vlivu na právní systém čerpám ze článku „Which
Countries have State Religion?“, který se zabývá právě otázkou náboženství a státu39 a
výzkumu společnosti PEW Research z roku 2017, zabývající se tím samým40. Použiji zde i
databázi The World Factbook, spravovanou CIA, ve které se nachází údaje o povaze
právních systémů jednotlivých států a jejich ovlivnění náboženstvím.41
Při hodnocení vlivu politických dotací a tlaků na formaci koalic, budu zdroje hledat
38
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v online článcích a odborných analýzách, popisujících chování aktérů před a při uzavírání
koalic v databáze agentur jako Reuters, CNN, BBC, The Economist a dalších
Na tomto místě bych rád uvedl, že některá data týkající se Sýrie, Iráku, Rojavy,
Iráckého Kurdistánu a ISIS jsou odhady. Irák a Sýrie jsou mnoho let pustošeny válkou, což
značně ztěžuje odhad jejich reálné ekonomické a vojenské kapacity – oficiální statistiky
ohledně těchto dat, v časovém období, které zkoumám, buďto chybí, nebo jsou nepřesné.
Navíc v této práci zkoumám jako samostatné aktéry Kurdistán a Rojavu, tedy autonomní
oblasti Iráku a Sýrie, a jejich kapacity nemohu započítávat do kapacit jejich „mateřských
zemí“. Problematika těchto dvou území se týká i vyhledávání dat ohledně jejich kapacit –
nedají se příliš dobře získat. Kurdistán v Iráku má v tomto ohledu poměrně obsáhlou
statistickou kancelář, což činí jeho zhodnocení ve mnou vybraných disciplínách o něco
jednodušší. V případě Rojavy je situace méně přívětivá, vzhledem k tomu že vznikla
v chaosu občanské války. V případě ISIS je pak sběr dat také složitější, protože je
mezinárodně neuznáván a databáze, ze kterých čerpám informace, o něm statistiky
nevedou. Na druhou stranu jeho kapacity byly za dobu jeho existence předmětem tolika
studií a analýz, že mnou vytvořený odhad by měl tyto kapacity vystihnout poměrně přesně.

3.4 Průběh výzkumu
Před tím, než začnu zkoumat koalice proti ISIS, ve stručnosti shrnu činnost ISIS od
data jeho oficiálního vzniku v roce 2013 do konce podzimu roku 2017, tedy data, kdy jsem
tuto práci začal psát.
Samotný výzkum započnu analýzou států, jejichž koaliční politiku v této práci
zkoumám. Zhodnotím je z hlediska veličin, které jsem popsal v předchozí kapitole jako
klíčové pro ověření hypotéz teorie Balance of Threat.
V další části rozeberu samotné koalice. Nejprve je v krátkosti shrnu, zmíním
informace o datu jejich vzniku, počtu členů a cílech. Dále analyzuji důvody mnou
vybraných aktérů pro formaci těchto koalic a porovnám je s Waltovými hypotézami.
Učiním tak za pomoci dat z analýzy, kterou provedu v první části výzkumu.
V závěrečné části své práce pak shrnu výsledky výzkumu a posoudím, zdali se teorie
Thereat Balance ukázala jako platná.
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4 Stručná historie ISIS
Faktická historie ISIS sahá zpětně až do roku 2003-4, kdy se do Iráku dostal jeho
spirituální otec, Abu Musab al-Zarqawi, muž, jenž zde ustavil odnož Al-Káidy, která se
později transformovala v ISIS42.
Nicméně tato práce se o ISIS zajímá až v pozdější fázi jeho existence, tudíž zde tyto
ranné roky vynechám, a shrnu jeho historii až od dubna, roku 2013, kdy ISIS ústy svého
vůdce, Abu Bakr al-Baghdadiho, oznámil splynutí s frontou an-Nusra43 v Sýrii a vyhlásil
Islámský Stát v Iráku a Sýrii.44 Ačkoliv toto spojení neproběhlo hladce, do konce roku ISIS
vstřebal část této organizace45 a převzal, nebo dobyl, většinu jejích území v
severovýchodní Sýrii, jako byla Fallúdža a část Ramadí. Spolu s tím pak obsadil další
území v Iráku. Tento počin pozdvihl ISIS ze sice úspěšné, ale stále jen lokální
vzbouřenecké organizace, na sílu, schopnou vést úspěšné konvenční vojenské operace na
několika bojištích zároveň.
Byl to však rok 2014 kdy ISIS zažil své největší úspěchy. Hned začátkem roku dobyl
Rakku, kterou prohlásil za hlavní město svého nového chalífátu. Při obsazování města již
útočil i na ostatní vzbouřenecké skupiny, jednou z nich byla právě an-Nusra, což vedlo al42
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Káidu ke konečnému přetrhání svazků s ISIS. V červnu pak v rámci bleskové ofenzívy
v Iráku dobyl Mosul a Tikrít. To vede k zapojení Kurdistánské Peshmergy do konfliktu a
vyprovokuje Irán, který k do Iráku pošle vojáky.46 Navíc, tato vítězná vlna dostala Irák pod
takový tlak, že požádal USA o podporu v boji proti ISIS, které vyhověly a započaly
s leteckými útoky na ISIS.47 K nim se přidaly i další a v září tohoto roku oficiálně vznikla
Global Coalition,48 mající za cíl zničení ISIS. Ten reagoval kampaní zastrašování a
výhružek, začal také v relativně pravidelných intervalech brutálně popravovat zajatce,
často právě ze zemí vedoucích proti němu vojenské akce. Nedlouho po započetí vzdušných
úderů ISIS postoupil ke Kobani, významné výspě Syrských Kurdů.
V roce 2015 byla válka proti ISIS stále nerozhodná. I přes koaliční nálety se ISIS
podařilo dobýt další území v Iráku (Ramádí) i Sýrii (Palmýra). Naproti tomu byl silami
Kurdů vytlačen od Kobani a dalších měst na severu Sýrie. V tomto roce podnikl mnoho
nechvalně proslulých válečných zločinů a teroristických útoků, jak v regionu, tak mimo
něj. Za všechny jmenuji únorové upálení zajatého Jordánského bojového pilota49 a
v listopadové útoky v Paříži, stojící život 130 lidí.50 Oboje tyto akce však měly na vývoj
války pro ISIS negativní účinek – postižené státy znásobily útoky svých stíhačů proti ISIS.
Do války se navíc zapojuje i Rusko51, které se soustředí především na obranu zbytků
Asadova režimu, mnoho útoků směřuje i na ostatní Syrské rebely. Toto všechno se začalo
pomalu promítat i do vývoje konfliktu– v prosinci 2015 ISIS ztratil Ramadi.
V roce 2016, se již situace začíná stabilizovat ve prospěch jeho nepřátel. Kurdové
útočí na Raqqu, Iráčané na Mosul. Na konvenční neúspěchy ISIS reaguje zvýšenou
frekvencí teroristických útoků v regionu i jinde po světě52.
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Rok 2017 se pak nese v duchu blížící se porážky ISIS. V červenci je dobyt Mosul,
v říjnu padla Rakka, hlavní město ISIS. Na konci listopadu roku 2017 již ISIS neohrožuje
žádné významné město v Iráku nebo Sýrii a je zatlačován vládními silami těchto zemí,
stejně tak jako Kurdskými milicemi. Jeho porážka se zdá být téměř jistá.53
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5 Analýza aktérů výzkumu
V této části výzkumu rozeberu mnou vybrané aktéry, kteří se zapojili do koalic proti
Islámskému Státu v Iráku a Sýrii. Analýza jejich vlastností mi poskytne data potřebná ke
zkoumání vzniku koalic, které tvořily. V zájmu směrodatnosti a přehlednosti údajů, které
z mé analýzy vyplynuly, jsem v tabulce státy vždy rozdělil podle toho, jestli se nachází,
nebo nenachází v regionu. Je to z několika důvodů. Při výzkumu jsem zjistil, že mimo
regionální aktéři konfliktu jsou ekonomicky a většinou i vojensky nepoměrně silnější než
regionální. Kupříkladu při analýze souhrnné síly toto vyústilo v extrémní ne směrodatnost
dat, kdy právě státy mimo region naprosto zastiňovaly státy uvnitř, jejichž kapacity se pak
jevily velmi podobně, ačkoliv v realitě jsou rozdíly mezi nimi značné. Logicky mezi těmito
dvěma skupinami aktérů vznikala disparita i při hodnocení geografické vzdálenosti, z
důvodů náboženské specifičnosti regionu pak i v hodnocení ideologie. Chtěl jsem, aby byl
tento rozdíl zřejmý.
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První tabulka popisuje státy z hlediska ekonomicko-hospodářských kapacit, jejichž
analýzu potřebuji k posouzení tzv. souhrnné síly.
Tabulka 1, Souhrnná síla zkoumaných aktérů2
stát

Počet obyvatel 2014
HDP 2014
(v mil.)
(mld. $)
Austrálie
24
1 460
Francie
66
2 849
Rusko
144
1 283
Spojené království
64,5
3023
USA
318,5
17 428
54
Irák
25
212,555
Irán
78,5
434,5
Jordánsko
9
35,5
Libanon
5,5
47,5
Saudská Arábie
30,5
646,5
Sýrie
9,556
35,557
Turecko
77
934
Kurdistán v Iráku
5,958
22
Rojava
4,659
2060
ISIS
10
1,261
Zdroj: The World Bank62,63 a odborné články

Podíl na obyvatelstvu
(v %)
3,88
10,69
23,33
10,45
51,62
9,78
30,72
3,52
2,15
11,93
3,71
30,13
2,3
1,8
3,91

Podíl na HDP (v %)
5,89
11,5
5,18
12,2
70,38
8,89
18,18
1,48
1,98
27,06
1,48
39,09
0,92
0,83
0,05

Data pro Irácký Kurdistán zakládám na vzrůstajícím trendu Kurdského HDP mezi lety
2008 a 2012, kdy se vyšplhal ze zhruba 17 mld. dolarů na 23,5 mld. dolarů. Po eskalaci
konfliktu s Irákem a ISIS v letech 2012-2014 se dá očekávat velmi pomalý vývoj růstu
HDP.
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To samé platí i o Rojavě. U ní je můj odhad založen na faktu, že na zdejším území se
hojně pěstují zemědělské plodiny a je poměrně bohatý na ropu (ač postrádá jakoukoliv
složitější infrastrukturu, nutnou pro těžbu).
Financování ISIS bylo na druhou stranu předmětem mnoha článků a analýz. Mnou
uvedený údaj představuje souhrn jeho denních příjmů z na černo prodávané ropy, únosů,
výpalného a loupeží v bankách měst, které dobyl. 64
Procentuální podíly jednotlivých států na počtu obyvatel a HDP ukazují jejich
souhrnnou sílu v poměru k ISIS. Toto poměření pak ukazuje, že kapacity ISIS v tomto
ohledu jsou v poměru s ostatními státy nízké (někdy až extrémně). Míra hrozby, kterou
ISIS může představovat, kvůli své souhrnné síle, je tedy velmi malá a při formování koalic
proti němu by tedy pro většinu aktérů, s výjimkou Kurdistánu, Rojavy, Libanonu a možná
Jordánska a Sýrie, neměla hrát žádnou roli.

Třetí tabulka popisuje ofenzivní kapacity aktérů, vyjádřené indexem Global
Firepower.
Tabulka 2, ofenzivní kapacita zkoumaných aktérů
stát
Austrálie
Francie
Rusko
Spojené Království
USA
Irák
Irán
Jordánsko
Kurdistán v Iráku
Libanon
Saudská Arábie
Sýrie
Syrská Demokratická Federace (Rojava)
Turecko
ISIS
Zdroj: Global Firepower Index 2014, Knoema65

Global Firepower Index (2014)
0,53
0,31
0,19
0,27
0,17
2,86
0,76
1,57
3
2,22
0,87
1,17
3,5
0,43
3,4

Ačkoliv Irácký Kurdistán není oficiálním státem, má vlastní armádu, tzv. Peshmerga
čítající okolo 190 000 mužů. V roce 2014 byla vybavena širokou škálou pěchotních zbraní,
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stejně tak jako těžkou technikou.66 Přesné počty těchto zbraní jsou neznámé, u těžších se
ale domnívám, že jich bude málo. I přesto Kurdistán rozhodně není nejslabším z aktérů
bojujících proti ISIS, ve srovnání s Irákem v roce 2014 měl rozhodně mnohem větší, lépe
vycvičenou a motivovanější armádu. Když k tomu ale zvážím i další údaje, tedy malou
populaci Kurdistánu, nízké HDP a taktéž nedostatky v jistých aspektech vojenství, jako je
téměř neexistující letectvo, nebo jakékoliv industriálních kapacity, předpokládám u
Kurdistánu hodnotu indexu na čísle 3. Ve srovnání s Irákem o trochu horší, nicméně to je
dáno existencí Iráckého průmyslu, vyššího HDP a větší populace.
Syrští Kurdové jsou na tom o poznání hůře, a to téměř ve všech aspektech. Je jich
méně než jejich Iráckých protějšků, odhady hovoří průměrně o 40 tisících bojovnících
vybavených většinou staršími pěchotními zbraněmi. Prakticky postrádají jakékoliv těžší
vybavení, kromě několika obrněných vozidel. Přesná čísla ohledně této techniky se mi
bohužel nepovedlo dohledat. Ani nevojenské kapacity nejsou nijak oslnivé – velmi nízké
HDP, populace okolo 4,6 milionů a prakticky žádná průmyslová výroba. Zde tedy uvádím
index 3,5.
A konečně ISIS. Zprávy o jeho síle uvádí, že v roce 2014 měl něco okolo 25 tisíc
bojovníků.

Ozbrojeni

jsou

širokou

škálou

ukořistěných

pěchotních

zbraní

a

nespecifikovaným počet těžké vojenské techniky, které však, podobně jako Kurdistán,
nemají mnoho67. Velkou výhodou ISIS je výcvik a velení, které jeho vojáci mají – velká
část důstojnického kádru pochází z ex-členů strany baath v Iráku, v ISIS je taktéž velký
podíl zahraničních bojovníků, z nichž mnozí jsou veteráni jiných ozbrojených konfliktů.68
Ekonomicky je ISIS soběstačný – plyne mu stálý příjem z nelegálního prodeje ropy a
dotací zahraničních sponzorů, většinu těchto peněz pak věnuje na mzdy pro své vojáky.
Populace teritoria ovládaného ISIS dle odhadů čítala cca 10 milionů lidí, nicméně tito
nemůžou být považováni za loajální populaci, neboť ISIS jejich domovy teprve nedávno
dobyl a vzhledem k jeho teroristickým praktikám se nedá předpovídat, že by jej tito lidé
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měli své nové pány příliš v lásce. Ačkoliv i mezi nimi se najde několik dobrovolníků.69 To
je pro něj největší omezení – má velmi limitovanou populační základnu a musí do určité
míry spoléhat na zahraniční rekruty – jejich přísun však může být velmi efektivně omezen.
Z těchto důvodů hodnotím sílu ISIS jako 3,4.
Podle této tabulky je zřejmé, že ISIS byl ze všech aktérů v regionu vojensky téměř
nejslabší, což znamená, že faktor hrozby, pramenící z ofenzivních kapacit, byl z jeho
strany pro ostatní aktéry velmi nízký. Reálně mohl ohrozit pouze Rojavu, Kurdistán, Irák a
do určité míry i Libanon.
Druhá tabulka pojednává o geografické blízkosti států k ISIS, tedy dalšího.
Tabulka 3, Geografická blízkost ISIS k ostatním státům
Stát

Stupeň geografické blízkosti ISIS, 2014

Austrálie
Nízký
Francie
Nízký
Rusko
Nízký
Spojené Království
Nízký
USA
Nízký
Irák
Vysoký
Irán
Střední
Jordánsko
Vysoký
Kurdistán v Iráku
Vysoký
Libanon
Vysoký70
Saudská Arábie
Vysoký
Sýrie
Vysoký
Syrská Demokratická Federace (Rojava)
Vysoký
Turecko
Vysoký
Zdroje: Live Universal Awareness Map71, Business Insider72, CNN73

Z map plyne, že ISIS byl vzdálený, a tedy v tomto ohledu nepředstavoval hrozbu,
pouze pro státy situovány mimo region – tedy Austrálii, Francii, Rusko, Spojené
Království a USA. Na druhou stranu mu jeho poloha v roce 2014 zaručovala přímý kontakt
s hranicemi 8 z 9 regionálních aktérů výzkumu, přičemž je to ze zkoumaných států v
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regionu jediný Irán, který v roce 2014 s ISIS neměl kontakt na hranicích.74
Z hlediska geografické blízkosti tedy mohl ISIS ohrozit téměř všechny aktéry
situované v regionu, což naznačuje, že tento faktor bude pro tyto státy hrát jistou roli při
formování koalic.
Čtvrtá tabulka pojednává o „útočných úmyslech“ ISIS. Je v ní obsažena kombinace
faktorů, které mohly přispět k vnímání ISIS jako hrozby jednotlivými státy – prohlášení a
akce. Taktéž uvedu, které státy již byly fakticky napadeny ISIS před tím, než proti němu
zformovaly koalice. U těchto států pak nebude další zkoumání útočných úmyslů potřebné.
Bude totiž zřejmé, že pro ně ISIS agresora, a tudíž hrozbu, představoval.
Rád bych taktéž uvedl, faktory, které dávají dohromady útočné úmysly má cenu
hodnotit pouze před vstupem daného státu do koalice proti ISIS. Jakmile tak totiž učiní,
čímž deklaruje své nepřátelství, rétorika a akce ISIS vůči němu se zřejmě změní – přitvrdí.
Vzhledem k tomu, že samotným jednáním států uvnitř koalice se zabývám až v pozdější
části této práce, zde pouze uvedu, že všechny státy vstoupily do koalice proti ISIS v letech
2014-2015, a že při hodnocení chování a akcí ISIS vůči jednotlivým státům jsem tento fakt
vzal v potaz.
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Stát

Tabulka 4, Útočné úmysly ISIS
Skutečná vojenská
agrese ze strany
ISIS

Prohlášení ISIS se
mohly jevit jako
potencionální
hrozba
Ne
Ne
Ano75
Ne
Ne
X
Ano
Ano76
X
X
Ano
X
X

Akce ISIS se mohly
jevit jako
potencionální
hrozba
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
X
Ano
Ano
X
X
Ano
X
X

Austrálie
Ne
Francie
Ne
Rusko
Ne
Spojené Království
Ne
USA
Ne
Irák
Ano
Irán
Ne
Jordánsko
Ne
Kurdistán v Iráku
Ano
Libanon
Ano77
Saudská Arábie
Ne
Sýrie
Ano
Syrská demokratická Ano
federace
Turecko
Ne
Ano
Ano
Zdroje: RT, Business Insider, The Guardian, The Independent a další

Úmysly ISIS se
zdály být útočné
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Vzhledem k tomu, že ISIS sám sebe označuje za Chalífát, mající moc nad všemi
muslimy78, zpochybňuje legitimitu vlád všech muslimských států, což z něj automaticky
činí hrozbu pro tyto státy. To platí i pro ty, na jejichž území se nachází početná menšina
muslimů. Pro státy nacházející se ve zkoumaném regionu jde ruku v ruce s tímto
prohlášením i nárok na jejich území. Historický chalífát, ke kterému ISIS odkazuje, se totiž
rozprostíral od jižního Španělska, přes země Maghrebu, Blízký i Střední východ až do
území dnešního Afghánistánu.79
Další aspekt chování ISIS, který se může jevit jako útočný, je vedení agresivní války
proti několika státům v regionu. V kombinaci s předchozí deklarací návaznosti ISIS na
historický chalífát, je toto velmi nebezpečný signál pro všechny státy nacházející se v jeho
blízkosti, protože pokud bude ve svém momentálním snažení úspěšný, mohou se stát jeho
dalším cílem.
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Rád bych zmínil také anti šíitské zaměření ISIS80, které jej opět staví do opozice proti
Iránu, Iráku a do určité míry i Libanonu, vzhledem k jejich šíitské populaci81.
Z výše popsaného tedy soudím, že pro státy v regionu, tedy Irák, Irán, Jordánsko,
Libanon, Saudskou Arábii, Sýrii, Turecko, Kurdistán, Rojavu, a Rusko, se akce i dikce
ISIS mohly jevit jako útočné, a tím pádem potencionálně nebezpečné.
U států situovaných mimo region, tedy Austrálie, Francie, Spojené Království a USA
byla situace rozdílná. Většina ranné činnosti ISIS byla soustředěna především na jeho
domovský region, rétorické ani jiné útoky proti státům mimo něj nepodnikal (což se
změnilo poté, co na něj tyto státy začaly pořádat nálety82). Válka, kterou ISIS vedl proti
několika státům, jim pak sice mohla přijít jako agresivní, nicméně pro ně samotné riziko
nepředstavovala. Avšak nedá se popřít, že se vznikem a rostoucí silou ISIS korelovalo
vzedmutí vlny teroristických útoků po celém světě.83 Ačkoliv tyto útoky nebyly cíleny
přímo na Austrálii, Francii, Spojené Království ani USA ani je neprováděl přímo ISIS,
zhoršily bezpečnostní situaci ve světě, což těmto státům, které jsou plně integrovány
v globalizovaném mezinárodním systému, muselo vadit. V případě USA je pak situace
ještě složitější – v hledáčku ISIS se objevilo několik států, které bere jako své strategické
spojence – Irák, Saudská Arábie, Jordánsko. I ostatní státy s nimi mají dobré vztahy.
Celkově se tedy dá říci, že ačkoliv se státy mimo region nemohly cítit přímo ohroženy
akcemi a rétorikou ISIS, celkové zhoršení bezpečnostní situace ve světě, kterou ISIS
z jejich pohledu zavinil, jako hrozbu vnímat mohly.84
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Pátá tabulka obsahuje data potřebná ke klasifikaci ideologie aktérů, tedy údaje o
Global Democracy Index (dále jen GDI) pro rok 2014 a vlivu náboženství na právní
systém.
Tabulka 5, ideologická podobnost zkoumaných aktérů
Stát

GDI (2014)

Míra propojení náboženství a
právního systému státu
Austrálie
9,01
Nízká
Francie
8,04
Nízká
Rusko
3,39
Nízká
Spojené království
8,31
Nízká
USA
8,11
Nízká
Irák
4,23
Střední
Irán
1,98
Vysoká
Jordánsko
3,76
Střední
Kurdistán v Iráku
5
Nízká85
Libanon
5,12
Nízká
Saudská Arábie
1,82
Vysoká
Sýrie
1,74
Střední
Syrská Demokratická Federace (Rojava) 4,5
Nízká
Turecko
5,12
Nízká
ISIS
1
Islám
Zdroj: Global Democracy Index 201486, The World Factbook, PEW research87, a odborné články88

Politickým zřízením Rojavy je, na základě její vlastní deklarace, pluralitní federace.
Tuto definici oficiálně splňuje – je rozdělená na 3 regiony – Afrín, Kobani a Jaziru, ve
kterých se, i přes neustávající boje, v roce 2015 konaly volby.89 Žije zde mnoho etnicky i
nábožensky diverzních skupin obyvatel, jejichž soužití se jeví jako poklidné.90 Je ale
otázka, nakolik tato pluralita funguje v praxi. Rojava stojí na politické straně PYD. Ta, a
její vojenská odnož YPG, byly hlavní silou podílející se na zformování tohoto uskupení.
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To jí v něm dává velký vliv, ať již symbolický, díky své pozici jejího tvůrce, tak prakticky
– ovládá nejsilnější složku zdejší armády.91 Sama PYD je stranou výrazně levicovou, se
silným radikálním křídlem. Stav, kdy má nejvýznamnější strana v zemi radikální sklony a
významné kontakty na ozbrojené složky, demokracii zřejmě neprospívá. Když k tomu
přičteme mladost a s ní ruku v ruce jdoucí potencionální nestabilitu tohoto uskupení a
musíme se nad jeho skutečnou demokratičností.92 Proto jsem se rozhodl ohodnotit
demokratický index jako 4,51, dle Democratic index 2014 tedy jakýsi hybrid mezi
demokratickým a autoritářským režimem.
Kurdistán v Iráku se deklaruje jako demokratický. Existuje mnohem déle než
kupříkladu Rojava, jeho mocenské struktury se tedy měly čas více rozvinout a usadit.
Ačkoliv je oblast dlouhodobě neklidná, až nestabilní, od začátku nového tisíciletí do
počátku občanské války v Iráku se zdejší situace začala stabilizovat93. Volby zde od roku
2005 probíhaly pravidelně, přičemž zde existuje několik fungujících politických stran.94
V zemi však stále přetrvává nestabilita a je obtížné určit, na kolik je zdejší společnost
pluralitní a nakolik je zde uplatňovaná vláda práva nad tradičními zvyklostmi Kurdů.
Vzhledem k tomu hodnotím zdejší index demokracie na 5, tedy hybridní režim mezi
demokracií, který se ale snaží přiblížit tomu prvnímu a do budoucna má potenciál být
plnohodnotnou demokracií. Vycházím při tom z hodnocení Iráku, jeho „mateřského státu“,
který je podle mě o trochu méně demokratický, především pak kvůli jeho autoritativnímu
dědictví a nedávné série politických krizí.
ISIS se od roku 2013 prezentoval jako chalífát, což je autoritativní druh teokracie.
V praxi svou formu vlády prosazuje velmi tvrdě – zvěrstva, která na svém obyvatelstvu
páchá jen za neuposlechnutí nařízení práva šaría, jsou velmi dobře popsána95. Nepovoluje
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existenci jakýchkoliv demokratických struktur ve společnosti96, ani existenci jiného
politického uskupení na svém území. Z těchto důvodů mu uděluji demokratický index 1.
V tomto případě měření jsem se rozhodl, za účelem větší přehlednosti dat, zobrazit
ideologie států na grafu.
Graf 1, ideologická podobnost států
3,5
ISIS

Saudská Arábie

Vliv náboženství na právní řád

3

Irán

2,5

Jordánsko
Irák

2

Spojené království
Kurdistán

Austrálie

Sýrie

1,5
1

Rusko

0,5

Turecko, Libanon

Francie

Rojava

USA

0
0

1

2

3

4

5
6
Global democracy index

7

8

9

Zdroje: Tabulka č. 5

Pří pohledu na graf výše se nápadně rýsují 3 hlavní skupiny států. V pravém
spodním okraji jsou to sekulární demokracie, tedy Austrálie, Francie, Spojené království a
USA. Ve střední části grafu pak leží skupina hybridních režimů, s nízkým až středním
vlivem náboženství, patří do ní Libanon, Turecko, Kurdistán, Rojava, Irák, Jordánsko a
Rusko. Poslední skupina se pak nachází v levém horním rohu tabulky, jde o státy
nedemokratické, se středním až vysokým stupněm vlivu náboženství na právní systém.
Z dat, které jsem získal, se jeví, že valná většina států je ISIS ve větší míře
ideologicky vzdálená. Nicméně je zde několik, se kterými je ISIS ideologicky spřízněn.
Saudská Arábie i Irán se jeví mu v tomto ohledu zdají být velmi blízcí a z hlediska GDI by
se mu blížila i Sýrie.
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6 Rozbor koalic
V této části výzkumu budu analyzovat dva hlavní koaliční bloky, které se proti ISIS
zformovaly. Těmi jsou Globální koalice (Global Coalition), vedená USA a koaliční blok
sestávající z Iráku, Iránu, Ruska a Sýrie. Tyto dvě uskupení jsou tvořeny státy, které mezi
sebou většinou nemají žádné spojenecké smlouvy, ba co více, některé z nich se k sobě
chovají přímo nepřátelsky a boj proti ISIS vedou více či méně odděleně.

6.1 „Globální koalice“
Tato koalice vznikla na podporu států, které ISIS již napadl – Iráku, Kurdistánu a o
něco později i Rojavy. Dva prvně jmenované se již od počátku roku 2014 nacházely
v konfliktu s povstalci v provincii Anbar, na západě Iráku. Situace dosáhla kritického bodu
v červnu tohoto roku, kdy povstalci, vedení ISIS, provedli ofenzívu a obsadili mnoho
strategických bodů v severozápadním Iráku, včetně druhého nejlidnatějšího města,
Mosulu,97 čímž spustili ústup většiny jednotek Irácké armády z tohoto regionu.
Peshmerga v reakci na to obsadila město Kirkůk, které ustupující jednotky Irácké
armády nechaly bez jakékoliv obrany (v tomto městě se nachází početná Kurdská
menšina), o které pak s ISIS vedla tvrdé boje.98
Na tuto sérii porážek Irácká vláda reagovala oficiální žádostí USA o podporu v boji
proti radikálům.99 V reakci na to v srpnu 2014 započaly USA s leteckými údery na
podporu Jezídů a Kurdů, kteří se nacházeli pod silným tlakem ze strany islamistů.100
V Sýrii byla pak situace odlišná, vzhledem k tomu že oficiální vlády Sýrie a členů
globální koalice se navzájem nepodporují a nedochází ke kooperaci mezi jejich snahou o
potlačení ISIS. Nicméně koalice započala se vzdušnými údery na podporu Syrských Kurdů
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27.09.2014, kdy jim asistovala v bitvě o Kobani.101
Datum, které by se dalo označit za oficiální počátek formování koalice, je 05.09.2014,
kdy se konal summit NATO ve Walesu, kde tehdejší prezident USA, Barack Obama
představil 9 klíčových spojenců v boji proti ISIS, mezi nimiž byly Austrálie, Francie,
Spojené království a Turecko, kteří měli podporovat vojáky Iráku a Kurdistánu.102
Jen o pár dní později se pak ke koalici přidalo deset arabských států, mezi nimi i
Jordánsko, Libanon a Saudská Arábie.103
3.12.2014 se, za účasti již 60 států, konal v Bruselu první oficiální sněm této koalice,
kde byly vyhlášeny její cíle, tedy postupná degradace, a nakonec i destrukce ISIS, a
strategie k jejich dosažení104. Tato strategie byla rozvržena do 5 bodů105: Podpora
vojenských operací proti ISIS, zastavení přílivu teroristů a dalších zahraničních bojovníků
do Iráku a Sýrie, odříznutí ISIS od jeho finančních zdrojů, řešení humanitárních krizí
v regionu a odhalení skutečné tváře ISIS.
Máme zde tedy 11 států, nebo státům podobných celků, kteří se spojili do koalice,
která měla velmi zřetelně za cíl balancovat Islámský stát. Na základě dat z analýzy
v předešlé kapitole, se teď pokusím zhodnotit, jestli se formace této koalice shodovala se
hypotézami teorie Balance of Threat.

6.1.1 Státy se proti ISIS spojily, protože je ohrožoval
Níže, prezentuji tabulku, do které jsem zaznamenal, zdali byl, či nebyl daný člen
koalice ohrožen ISIS z pohledu 4 aspektů hrozby.
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Tabulka 6 míra ohrožení členů „Globální koalice“
Stát
Souhrnná
síla Míra geografické
ISIS
blízkosti ISIS
Austrálie
Ne
Nízká
Francie
Ne
Nízká
Spojené království
Ne
Nízká
USA
Ne
Nízká
Irák
Ne
Vysoká
Jordánsko
Ne
Vysoká
Kurdistán
Ano
Vysoká
Libanon
Ne
Vysoká
Saudská Arábie
Ne
Vysoká
Syrská
Ano
Vysoká
demokratická
federace
Turecko
Ne
Vysoká
Zdroje: tabulky 1-4

Ofenzivní
kapacita ISIS
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano

Úmysly ISIS se
zdály být útočné
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne

Ano

Z tabulky je vidět, že z hlediska souhrnné síly ISIS ohrožoval maximálně dva aktéry –
Kurdistán a Rojavu.
Vzhledem ke své geografické poloze na území Iráku a Sýrie, se mohl jevit jako
ohrožení pro každého člena koalice v regionu, ne však pro ty mimo něj, kteří jsou mu
velmi vzdálení.
Z hlediska ofenzivní kapacity mohl ISIS ohrozit pouze Irák, Kurdistán a Rojavu.
Jeho akce a chování na aktéry tohoto výzkumu působily jednoznačně útočně.
Co do stupně ohrožení se zde tedy objevuje několik skupin států. První z nich jsou
státy, které splňovaly 3 až 4 kritéria hrozby, tedy Kurdistán, Rojavu a Irák. Pro ty
představoval ISIS velkou hrozbu, a tudíž dávalo smysl jejich silné zapojení do koalice.
Další skupinou jsou státy, pro které ISIS splňoval 2 kritéria hrozby – Jordánsko, Libanon,
Saudská Arábie a Turecko. Tyto státy měly vážný důvod pro obavu z ISIS, tedy i jejich
zapojení do koalice dávalo smysl, byť v nižší míře než u skupiny předchozí. Následně jsou
zde státy, u kterých ISIS splňoval jen jeden aspekt hrozby, a to útočné úmysly. Jsou to
Austrálie, Francie, Spojené království a USA. Jejich ohrožení ISIS bylo, oproti ostatním
členům koalice, relativně nízké, tedy bychom měli z jejich strany očekávat spíše slabší
zapojení do koaličního úsilí.
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Tabulka uvedená níže popisuje reálné zapojení států do koalice.
Tabulka 7, míra zapojení členů „Globální koalice“ do koalice
Stát
Pozemní vojenské
Podpůrná vojenská
operace proti ISIS
činnost (vzdušné údery)
Austrálie
Ne
Francie
Ne
Spojené Království
Ne
USA
Ano108
Irák*
Ano
Jordánsko
Ne
Kurdistán*
Ano
Libanon*
Ano
Saudská Arábie
Ne
Syrská
demokratická Ano
federace *
Turecko
Ne
109
Zdroje: CNN , reportáže zpravodajských agentur
* země čelící přímému útoku ISIS na své teritorium

Ano
Ano106
Ano
Ano
Ano
Ano
X
Ne
Ano
X

Finanční/Materiální
podpora koaličních
partnerů
Ano
Ano107
Ano
Ano
X
Ne
X
X
Ano
X

Ano

Ano

Tabulka ukazuje, že zapojení všech států koalice do konfliktu bylo poměrně silné.
Pozemní operace, které chápu jako nejsilnější způsob zapojení se, vedly proti ISIS Irák,
Libanon, Kurdistán, Rojava a USA. Dále, každý ze zkoumaných aktérů, který proti ISIS
nevedl pozemní operace, se zapojil minimálně vzdušnými údery proti němu, přičemž
všechny ostatní, krom Jordánska, přispěly i materiální nebo finanční pomocí. Rád bych zde
zmínil, že již napadené státy nepřispěly materiální pomocí ostatním státům, z důvodu jejich
velkého nasazení proti ISIS, který je existenčně ohrožoval. Jejich nízké kapacity jim
nedovolovaly postrádat jakékoliv prostředky potřebné k tomuto boji. Taktéž Kurdistán a
Rojava nepřispěli leteckými nálety, z důvodu absence jakéhokoliv letectva.
Když porovnáme tuto tabulku s předchozí, zjistíme, že v případě přímo napadených
států a Jordánska, Saudské Arábie a Turecka, sledujeme očekávatelnou míru zapojení do
koalice. Nicméně v případě států mimo region, které ISIS ohrožoval ze všech nejslaběji
bylo neúměrně velké. Všechny se do koalice zapojily stejně silně jako státy, které byly
ohroženy mnohem silněji. USA se dokonce zapojilo stejnou měrou jako státy, které byly
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ISIS napadeny. Existuje tedy korelace mezi mírou ohrožení států a jejich zapojením do
koalice? Dle mého soudu ne. Máme zde 7 států, u kterých bychom předpokládanou
korelaci sledovali a 4 u kterých ne. Jenomže z těchto pozitivních případů, byly 4 přímo
napadeny ISIS a pozemní bojové operace vedly v zájmu svého přežití. Za těchto podmínek
by teoreticky mohly být ohroženy jenom jedním aspektem hrozby – útočnými úmysly, ale
jejich zapojení do koalice by bylo neúměrně silné. Z tohoto důvodu bych přímo napadené
státy nechal mimo tento výzkum, poněvadž Pokud tedy tyto státy opomeneme, zůstaneme
u 3 států, které se zapojily úměrně ke svému ohrožení oproti 4 které se zapojily neúměrně.
Za těchto podmínek se tedy přikláním k závěru, že míra ohrožení států s jejich zapojením
do koalic nekoreluje.
Jako shrnutí tedy můžeme říci, že státy se proti ISIS spojily, protože je všechny
skutečně ohrožoval (ačkoliv ne ve stejné míře), čímž se potvrzuje Waltova hypotéza o
státech balancující hrozby. Na druhou stranu předpoklad o korelaci stupně ohrožení a
koaličního úsilí, se zde potvrdit nepodařilo.
6.1.2 Ideologická blízkost byla slabým důvodem pro tvorbu koalice.
Dle Waltovy teorie by faktor ideologické spřízněnosti členů neměl být při formování
aliance důležitý.
Graf 2, ideologie členů „Globální koalice“
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Srovnáme-li tento koaliční graf s předchozím, který analyzuje všechny státy válčící
proti ISIS, dojdeme ke zjištění, že zde výrazně ubylo států ze třetí skupiny, tedy
nedemokratických a nesekulárních. Zastupuje je zde pouze Saudská Arábie. Zato
z ostatních skupin, hybridních a demokratických, sekulárních, jsou zde všechny. Mohlo by
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toto indikovat vliv ideologie na formaci koalice? Nemyslím si. Ačkoliv zde většina
extrémně nedemokratických a nesekulárních států chybí, průměrný rozdíl mezi GDI
zbytku je přesto markantní. Kdyby členy této koalice byly pouze demokratické, nebo
pouze hybridní státy, možná by to jakousi roli ideologie indikovat mohlo, takto je však
rozptyl hodnot příliš velký. Co do vlivu náboženství na státní strukturu je zde sice mnohem
větší poměr států, ve kterých tento vliv není, nicméně ani to, dle mého soudu nemělo na
formaci koalice vliv. Nesmíme zapomínat že Irák, jehož asistence byla hlavním důvodem
pro formaci této koalice, má druhý stupeň vlivu náboženství na právní systém. Kdyby toto
bylo silným důvodem pro tvorbu koalice, Iráku by nepřišlo na pomoc tolik sekulárních
států.
Zde se tedy potvrzuje platnost Waltovy hypotézy, ideologie států při formování
koalice nehrála roli.
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6.1.3 Vzájemné ovlivňování států při formování koalice nemá silný vliv na její
úspěšné zformování.
Třetí a poslední hypotézou, kterou Walt má ohledně formování koalic, je nízký vliv
vzájemného nátlaku, ovlivňování nebo uplácení koaličních partnerů na proces formování
koalice. Abych toto mohl posoudit, musím připomenout data vstupu jednotlivých států do
koalice a posoudit, zdali jim předcházel politický nátlak, za účelem právě jejich vstupu.
Tabulka 8, datum vstupu členů „Globální koalice“ do koalice
Stát
Datum vstupu do koalice
Austrálie
Září 2014110
Francie
Září 2014110
Irák*
Leden 2014111
Jordánsko
Září 2014112
Libanon*
Srpen 2014113
Saudská Arábie
Září 2014112
Spojené Království
Září 2014110
Turecko
Září 2014110
USA
Srpen 2014114
Kurdistán v Iráku*
Červen 2014115
Rojava**
Říjen 2014116
Zdroj: oficiální prohlášení států, reportáže The New York Times, The Guardian, The Telegraph a další

* státy bojující proti ISIS ještě před oficiálním vznikem koalice, datum znamená začátek boje s ISIS
** v případě Rojavy je zde uveden datum, kdy začala být oficiálně podporována zbytkem koalice

Jak vidíme, data vstupu do koalice jsou poměrně uniformní. Kromě čtyř, které se již
nacházely válce s ISIS, a USA, do ní všechny státy vstoupily v rozmezí jednoho měsíce
(září). Čím to? Na základě informací, které mám k dispozici, byl hlavním impulzem pro
formaci této koalice ne tíživý stav Iráku, Sýrie nebo jiné regionální síly, ale politická
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iniciativa USA. Byl to Barack Obama, který jako první začal volat po široké koalici
namířené proti ISIS. Diplomatická iniciativa jeho, a jeho kabinetu pak této koalici zajistila
podporu ostatních států. A byly to taktéž USA, které šly příkladem a jako první započaly
se vzdušnými údery na pozice radikálů v srpnu 2014.
Jak jsem napsal výše, všechny státy v koalici měly do určité míry důvod se obávat
ISIS, nicméně je otázka, proč proti němu nejednali dříve. V případě Saudské Arábie,
Turecka, Jordánska a dalších by jistě dávalo smysl preventivně zaútočit na ISIS dříve, než
by se situace v Iráku stala kritickou. Nicméně tak neučinily, ani poté co v červnu 2014 padl
Mosul a Irák se octl v ohrožení.
To mě vede k závěru, že diplomatická iniciativa, nebo nátlak, kterou USA vyvinuly,
měla na formaci koalice vliv. Netvrdím zde, že tato snaha byla hlavním důvodem pro její
vznik, věřím však, že zde určitou roli hrála.
Z hlediska dotací či úplatků, sledujeme velkou podporu členů koalice státům
bojujícím proti ISIS (viz. tabulka č.7). Nicméně tato podpora přišla až po vstupu těchto
států do koalice, několik měsíců po Iráku a Kurdistánu. V případě Rojavy by se pak dalo
říci, že při jejím vstupu do koalice hrály roly dotace – datum jejího vstupu do koalice
bereme jako datum kdy začala přijímat pomoc od členů tohoto uskupení. Nicméně zde se
jedná spíše o průvodní jev boje proti ISIS, kdy státy koalice začaly podporovat Rojavu
z důvodu toho, že bojovala proti jejich nepříteli. Rozhodně se tedy nedá říci, že by byla do
koalice dotlačena kvůli dotacím.
Celkově se dá říci, že při formování této koalice se jistý vliv politického nátlaku
sledovat dá. Nicméně toto dle mého soudu nevede k vyvrácení hypotézy o marginálním
vlivu politického tlaku. Vzhledem k tomu, že jsem prve potvrdil Waltovu první hypotézu,
tedy že státy byly ohroženy ISIS a na základě toho se proti němu rozhodly vstoupit do
koalice, uznání vlivu politického nátlaku na formaci koalice (jakožto doplňku faktoru
hrozby) Waltovu třetí hypotézu nevyvrací. I v tomto případě se potvrdila jako platná – vliv
politického nátlaku sice existuje, nicméně v porovnání s faktorem hrozby je menší.

6.2 Koaliční blok Irák-Irán-Rusko-Sýrie
Tuto koalici je mnohem těžší přesně popsat než Global coalition. Vznikla totiž
spojením několika aliancí, které s ISIS bojovala na rozdílných bojištích a zpočátku mezi
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sebou ani nespolupracovala, ačkoliv je všeobecně známo, že většina členů této koalice
mezi sebou má dobré, až přátelské vztahy.
První z těchto spojenectví, byla Iránská podpora Syrského režimu Bašara Asada proti
demonstrantům a později i ozbrojeným povstalcům, již v roce 2011. Byla to podpora
vojenská, finanční i politická a trvá prakticky až dodnes.117
Další oficiální aliance se objevila v červnu roku 2014, mezi Irákem a Iránem. Byl to
totiž právě Irán, který jako první odpověděl na Irácké volání o pomoc a vyslalo do Iráku
několik tisíc dobrovolníků, aby asistovalo v obraně zbytků Iráckého území. 118
Třetím spojením, které tvoří tento koaliční blok, pak byl počátek Ruské intervence
v Sýrii na přelomu září a října 2015. 119 Tato intervence byla poměrně kontroverzní, neboť
ačkoliv Rusko deklarovalo, že bude bojovat proti islamistům a teroristům v Sýrii, v praxi
se velmi silně soustředí i na ty opoziční skupiny, které by USA a jeho spojenci nazvaly
umírněnou opozicí120.
I členové této koalice pak v praxi podporovali Kurdy v Sýrii 121 a Iráku122, ačkoliv
k žádnému oficiálnímu spojenectví mezi nimi nedošlo.
V září 2015 se Irák, Irán, Rusko a Sýrie rozhodli k vytvoření sdíleného informačního
centra, situovaného v Bagdádu. Na základě tohoto pak měly členské státy koordinovat svůj
další postup.123 Toto byl první koaliční akt, který tyto 4 členy koalice poutal k sobě.
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V praxi tato koalice většinou stále funguje na bázi bilaterálních spojenectví, mající za cíl
vzájemnou obranu jejich členů. To v praxi znamená vytlačení ISIS z jejich území, což
v efektivně vede k jeho zničení.
Všech 6 států, nebo kvazi-států, se spojilo do koalice balancující Islámský stát. Na
základě dat z analýzy v předešlé kapitole, se teď pokusím zhodnotit, jestli se formace této
koalice shodovala se závěry, které shrnul Stephen Walt ve své teorii.
6.2.1 Státy se proti ISIS spojily, protože je ohrožoval
Teorie Balance of Threat uvádí, že státy se spojují proti těm, které je ohrožují, což
znamená, že aby byla tato teorie platná, ISIS musel představovat pro ostatní státy hrozbu.
Níže tedy, na základě analýzy z předchozí kapitoly, prezentuji tabulku, do které jsem
zaznamenal, zdali byl, či nebyl daný člen koalice ohrožen ISIS z pohledu 4 aspektů
hrozby.
Tabulka 9, míra ohrožení členů koalice „I-I-R-S“
Stát
Souhrnná síla
Míra geografické
ISIS
blízkosti ISIS
Irák*
Irán
Rusko
Sýrie*
Kurdistán*
Rojava*
Zdroje: tabulka 1-4

Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano

Vysoká
Střední
Nízká
Vysoká
Vysoká
Vysoká

Ofenzivní kapacita
ISIS

Úmysly ISIS se jevily
jako útočné

Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Z tabulky je vidět, že z hlediska souhrnné síly ISIS ohrožoval maximálně dva aktéry –
Kurdistán a Rojavu. Jinak jsou jeho hospodářské kapacity velmi nízké, a ostatní státy, které
proti němu balancovaly, ohrožovat nemohly.
Vzhledem ke své geografické poloze v Iráku a Sýrii, se pak mohl jevit jako ohrožení
pro prakticky každý stát koalice v regionu, s možnou výjimkou Iránu, který s ním neměl
reálný kontakt na hranicích a míra ohrožení pramenící pro něj z geografické blízkosti je
nižší. Jediným členem koalice, který se nachází mimo region, a ISIS jej z toho pohledu
neohrožuje, je Rusko.
Z hlediska ofenzivní kapacity pak mohl ISIS ohrozit pouze Irák, Kurdistán a Rojavu,
zbytek států je vojensky silnější, tedy jim v tomto ohledu nebezpečí nehrozí.
Jeho akce a chování působily na členy této koalice vysoce útočně, s výjimkou Ruska,
2018, 27.09.2015 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: https://www.timesofisrael.com/russia-iran-iraq-syria-poolintelligence-on-islamic-state/
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pro které představovaly střední nebezpečí.
Co do stupně ohrožení se zde tedy objevuje několik skupin států. První z nich jsou
státy, které splňovaly 3 až 4 kritéria hrozby, tedy Kurdistán, Rojava a Irák. Pro ty
představoval ISIS velkou hrozbu, a tudíž dávalo smysl jejich silné zapojení do koalice.
Další skupinou jsou státy, pro které ISIS splňoval 2 kritéria hrozby – Irán a Sýrie.
Tyto státy měly vážný důvod pro obavu z ISIS, tedy i jejich zapojení do koalice dávalo
smysl, byť v nižší míře než u skupiny předchozí.
Pak je zde kategorie pro Rusko samotné, kdy pro ně ISIS představoval jen jeden
aspekt hrozby, tedy jeho útočné úmysly. ISIS by pro něj neměl představovat hrozbu v míře
jakou představuje pro zbytek účastníků výzkumu, a jeho zapojení do koalice by tedy mělo
být slabší. Nyní se podívám na to, jak silně se jednotlivé státy do koalice zapojily ve
skutečnosti.
Tabulka 10, zapojení členů bloku „I-I-R-S“ do koalice
Stát
Finanční/Materiální
podpora koaličních
partnerů
Irák*
X
Irán
Ano124
Rusko
Ano127
Sýrie*
X
Kurdistán*
X
Syrská Demokratická
X
Federace (Rojava)*
Zdroje: reportáže zpravodajských agentur
* země čelící přímému útoku ISIS na své teritorium

Podpůrná vojenská
činnost (vzdušné údery)

Pozemní vojenské
operace proti ISIS

Ano
Ano125
Ano
Ano
X
X

Ano
Ano126
Ano128
Ano
Ano
Ano

Tabulka výše nám ukazuje, že zapojení všech států koalice do konfliktu bylo silné.
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Pozemní operace, které chápu jako nejsilnější druh zapojení se do koalice, vedly proti ISIS
všechny státy této koalice, vzdušné údery pak všechny kromě dvou, Kurdistánu a Rojavy
které postrádají letectvo, tedy by se u nich tento faktor neměl počítat jako znak nezájmu o
koaliční úsilí. Finanční, či jinou materiální pomoc pak poskytly jen Irán a Rusko, opět je to
zřejmě kvůli faktu, že zbytek státu byl plně nasazen v boji proti ISIS. Kdyby tyto státy
materiálně podporovaly jiné, reálně by to ohrozilo jejich další existenci
Existovala zde korelace mezi mírou ohrožení států a jejich zapojením koalice proti
ISIS? Případ je podobný jako u předchozí koalice. Státy, přímo napadené ISIS, jsou
zapojeny silně, jediné, které ISIS přímo nenapadl, Irán a Rusko, taktéž. Vzhledem k již
dříve zmíněné nespolehlivosti vzorku chování států, které jsou již napadeny tedy usuzuji,
že zde korelace není.
V jádru tedy můžeme říci, že státy se proti ISIS spojily, protože je všechny skutečně
ohrožoval (ačkoliv ne ve stejné míře), díky čemuž se potvrzuje Waltova hypotéza o státech
balancujících hrozby. Na druhou stranu předpoklad o korelaci stupně ohrožení a koaličního
úsilí, se zde opět nepotvrdila – především v případě Ruska, které se do koalice zapojilo
velmi silně, ačkoliv bylo ohroženo ze všech členů nejméně.

6.2.2 Ideologická blízkost je slabým důvodem pro tvorbu koalice.
Dle Waltovy teorie by faktor ideologické spřízněnosti členů neměl být při formování
aliance důležitý.
Graf 3, ideologie členů koalice „I-I-R-S“
Vliv náboženství na právní řád
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Zdroje: tabulka 5

Pří pohlédnutí na tento graf, sledujeme podobný jev jako u Global Colition, ale
převrácený – v této koalici není členem ani jeden člen demokratické skupiny. Je v ní

46

6

zainteresováno několik hybridních režimů a dva nedemokratické. Rozdíly v hodnotách
GDI jsou menší než v koalici předchozí, což může dávat dojem větší role ideologické
podobnosti při formování této koalice. Nicméně ani zde si nemyslím, že by ideologická
blízkost hrála při formování koalice větší roli. 2 ze 6 států se v GDI liší od zbytku o
minimálně dva celé body a stejný podíl, tedy demokratičnost zde zřejmě formaci koalice
neovlivňuje. Ohledně vlivu náboženství je pak disparita ještě větší – polovina států
registruje jistý vliv náboženství na politický systém, zatímco druhá je plně sekulární.
I zde se tedy potvrzuje platnost Waltovy hypotézy, ideologie při formování koalice
skutečně důležitou roli nehrála.
6.2.3 Vzájemné ovlivňování států při formování koalice nemá silný vliv na její
úspěšné formování.
Třetí a poslední hypotézou, kterou Walt má ohledně formování koalic, je nízký vliv
vzájemného nátlaku, ovlivňování nebo uplácení koaličních partnerů na proces vstupu do
koalice. Abych toto mohl posoudit, musím připomenout data vstupu jednotlivých států do
koalice.
Tabulka 11, vstup státu do koalice
Stát
Datum vstupu do koalice
Irák*
Leden 2014
Irán**
Duben 2013
Rusko
Září 2015129
Sýrie**
Duben 2013
Kurdistán*
Srpen 2014
Syrská Demokratická Federace (Rojava) *, **
Březen 2016130
Zdroj: oficiální prohlášení států, reportáže
* státy bojující proti ISIS ještě před oficiálním vznikem koalice, datum znamená začátek boje s ISIS.
** Irán a Sýrie bojovaly proti předchůdcům ISIS v Sýrii již od roku 2011/2012, datum zde uvedené je datum
vzniku ISIS, které je taktéž datum počátku boje těchto dvou států proti němu.
*** v případě Rojavy udávám datum, kdy začalo s touto koalicí reálně spolupracovat, neboť s ISIS dlouho
bojovala bez její pomoci nebo kooperace.

Jak vidíme, data vstupu do koalice se liší téměř stát od státu. V případě Iráku a
Kurdistánu se datum vstupu do koalice přímo shoduje s jejich napadením ze strany ISIS, to
samé v případě Iránu a Sýrie. U těchto států tedy není pochyb o tom, že do koalice nebyly
dotlačeny úplatky nebo manipulací – buďto hájily vlastní přežití, nebo přežití svých
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spojenců. U Rojavy je situace stejná. Ačkoliv beru její vstup do koalice od data, kdy začala
být podporována jinými členy této koalice, tedy by se mohlo říci, že byla touto podporou
„uplacena“ ke vstupu, nemyslím si, že zde tato pomoc byla brána jako úplatek. ISIS pro
Rojavu byl a stále je existenční hrozba, a tento fakt by byl dostatečným důvodem pro vstup
do této, nebo jakékoliv jiné koalice, pokud z toho mohla Rojava těžit výhody. V případě
Ruska pak taktéž nenacházím žádný politický tlak či úplatek, kvůli kterému v roce 2015
intervenovalo v Sýrii. Byla to pouze snaha obránit spojence, kterou Rusko vynaložilo
samovolně, bez cizího ovlivnění. Rusko samo se potom nezúčastnilo boje proti ISIS,
protože by jej k tomu jeho spojenec Sýrie nutil ale protože bylo v jeho zájmu zajistit mu
přežití.
V tomto případě tedy hodnotím Waltovu hypotézu jako platnou, politický tlak neměl
na formaci této koalice vliv.

6.3 Shrnutí
Waltova teorie Balance of Threat se, po analýze dvou hlavních koaličních bloků, které
aktéři mého výzkumu zformovaly, jeví jako platná.
První hypotéza, předpokládající vliv faktoru hrozby jako klíčový v procesu formování
koalic, se potvrdila v obou dvou případech. Stejně tak se ale nepotvrdilo, že by se státy do
koalice zapojovaly s intenzitou, která by korelovala s jejich stupněm ohrožení.
Druhá hypotéza, předpokládající nízký vliv ideologie členů koalice na její formování,
se taktéž potvrdila v obou dvou případech. Zde jsem pak sledoval i vliv politického islámu,
respektive jeho zanesení do oficiálních vládních struktur (=sekularizace) na vznik koalice a
zjistil jsem, že jeho vliv byl taktéž nulový.
Třetí hypotéza, předpokládající nízký vliv politického nátlaku na formování koalice se
pak projevila v obou případech jako platná.
Celkově tedy považuji cíl svého výzkumu – otestování teorie Balance of Threat – za
splněný. Osvědčila se jako funkční a aplikovatelná na reálné situaci.
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7 Závěr
V této práci jsem se snažil otestovat teorii Balance of Threat, na konkrétním případě
(case) procesu formování koalic v rámci konfliktu s Islámským státem, v oblasti Iráku a
Sýrie. Jejím cílem bylo otestovat vliv proměnných, tedy faktoru hrozby, ideologie a
politické manipulace, na formování koalic proti ISIS. Výsledkem mého výzkumu byla
následující zjištění:
Potvrdila se Waltova hypotéza, tvrdící že státy balancují hrozby ve svém okolí. Při
formování koalic je pak klíčovým faktorem hrozba, která se může zakládat na jednom ze
čtyř zdrojů – souhrnné síle, ofenzivní kapacitě, geografické blízkosti nebo útočných
úmyslech státu. Nepotvrdilo se však, že by míra ohrožení států, pramenící z počtu aspektů
hrozeb, kterým ze strany jejího zdroje čelí, korelovala s mírou zapojení těchto států do
koalice. Všechny státy, které ISIS ohrožoval, se do koaličního úsilí proti němu zapojovaly
v míře nezávislé na tom, kolik aspektů hrozby pro ně představoval.
Potvrdily se i dvě další hypotézy, ohledně nízkého vlivu faktorů ideologie a
politického ovlivňování na vznik koalic.
Mohu tedy konstatovat, že výsledky mého výzkumu se shodují se závěry teorie
Balance of Threat, čímž tuto teorii považuji za úspěšně ověřenou. Cíl mé práce byl splněn.
Nicméně i při tvorbě této práce jsem se nevyhnul jistým problémům. Ačkoliv byla
mou ambicí aplikace teorie na aktuální mezinárodně vztahové téma, při pohledu nazpět
musím konstatovat, že to byla právě „čerstvost“ tématu, která mi při výzkumu činila
největší potíže. I když jsem byl schopen lehce vyhledat mnoho materiálů týkajících se
války proti ISIS, byly to pouze kusé zdroje – reportáže, analýzy, které, ač velmi obsáhlé,
postrádaly hloubku a ucelený pohled na věc. Bylo to způsobeno právě skutečností, že
vznikaly za pochodu, na základě kusých informací, kdy konflikt ještě probíhal. Skutečné
odborné publikace, které budou analyzovat tento konflikt a chování aktérů v jeho průběhu
do hloubky, teprve budou zpracovány. Fakt, že jsem je nyní neměl k dispozici, dle mého
soudu negativně ovlivňuje váhu mého výzkumu. Příkladem uvádím případ, kdy jsem si
musel sám odvodit hodnoty u několika veličin týkajících se ISIS a několika menších quasi
států. Zde se také nabízí otázka, jestli byly tyto hodnoty vůbec vhodné pro měření jejich
kapacit, a jestli jsem tedy neměl vybrat jiné. Na ještě větší problém jsem narazil při
zkoumání politického nátlaku. Zde jsem pociťoval palčivý nedostatek zdrojů, protože

49

informaci o těchto, často podvratných, činnostech, jsou veřejnosti nepřístupné a vyjdou
najevo právě až za několik let.
Zde bych tedy viděl potenciál pro možné pokračování a zlepšení tohoto výzkumu.
Pokud se k němu vrátíme za určitý čas, budeme schopni formování koalic proti ISIS
vyhodnotit ne jako momentálně probíhající, ale uzavřený proces, ve kterém bude přesně
jasné kdo, jak a proč proti ISIS stál. Budou k dispozici obsáhlé analýzy mocenských
kapacit všech aktérů výzkumu, taktéž snad vyjdou najevo některé skutečnosti ze
zákulisního jednání států při formaci koalic proti ISIS.
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8 Summary
In this thesis I tried to test the Balance of Threat theory on the case of formation of
coalitions against ISIS in Near and Middle East. I have confirmed the three main
hypotheses of this theory:
The states balance against threats, those being based on four categories of threat –
aggregate power, offensive capabilities, geographic proximity and offensive intentions.
However, I haven’t been able to confirm the assumption about correlation of the level of
threat in which states find themselves, embodied by the number of categories of threat that
apply to them, and the amount of effort they put into the coalition.
I have also been able to confirm the two other main hypotheses of this theory, about
the low influence of ideology and political influencing on the formation of coalitions.
Therefore, I can state, that the results of my research correspond with assumptions of
Balance of Threat theory, which means that it has been successfully verified. The goal of
my thesis has been reached.
However even though the goal has been met, it wasn’t without some difficulties. One
of my core ambitions, when making this thesis, was to test the theory on recent, or fresh,
topic in the international relations. When I look back, I can say that this “freshness” of
topic has been the source of many problems that I encountered during my research. While I
was able to find lots of materials about the war on ISIS, those have been rather incomplete
Reports or analysis, even though extensive, lacked the depth and solidified point of view. I
believe that this was so because of the circumstances in which they were written – during
the conflict itself. The most valuable analysis, in my honest opinion, are yet to be
conceived, since they require the conflict to be seen in the bigger picture, not only
episodically.
The example of this being the case, in which I was forced to derive several values for
the analysis of the capacities of ISIS and several other quasi states. Of course, there is a
question, whether those values that I was looking for, were even fitting for the evaluation
of those states in this manner. Even bigger problem for me was the analysis of the
influence of the political pressures on the coalition making. Here, I felt the sufficient lack
of data available, since this information are by their nature subversive, therefore
confidential, and will be available to the academic community only in longer time period.
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Therefore, here I can see a potential for possible continuation of this research. If we
return to it after certain time has passed, we will be able to comprehend the formation of
coalitions against ISIS not like ongoing process but completed one. Under these
circumstances, it will be much clearer to evaluate motivations of states considering their
coalition policy towards ISIS. Hopefully by this time, there will be comprehensive analysis
of state’s capacities available, and some detail about “behind the curtain” dealings of states
during the formations of coalitions against the Islamic state.
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10 Teze bakalářské práce
Úvod
Islámský stát je jedním z nejpozoruhodnějších úkazů, který se za mnoho let objevil na
poli mezinárodních vztahů. Ač vznikl tak říkajíc ,,na zelené louce“, odvozujíce svůj původ
pouze od jakéhosi vágního islámského chalífátu, existujícího někdy před cca 1300 lety,
dokázal si v krátké době vydobýt velmi silné postavení v prostoru Blízkého východu.
Zabral zde významný kus území a ustanovil na něm relativně stabilní vládu. Ačkoliv
nenavázal oficiální diplomatické styky se svými sousedy, byly chvíle, kdy se představa
Islámského státu, jakožto dlouhodobě stabilního státního aktéra na Blízkém východě,
nezdála nereálná.
IS se tedy během své krátké existence stal ústředním politickým aktérem v oblasti
Blízkého východu, kam ale dál? Vlastnosti, které mu dopomohly k dosaženým úspěchům,
tedy jeho agresivita, bezskrupulóznost a naprostá ignorace všech zásad diplomacie a
zahraniční politiky, mu dnes brání v posunutí se z fáze, ve které dobýval teritorium, do
fáze jeho konsolidace a uznání na poli zahraniční politiky. Nadělal si nepřátele ze všech
potencionálních spojenců, jeho anti systémovost mu nedovoluje se nyní do systému
zapojit. Navíc, jeho útoky na státy Západní Evropy a USA tyto státy vyprovokovaly a
pokud kdy IS kdy doufal v jejich blahosklonnou toleranci jeho další existence, teď je jí
vzdálenější než kdy dřív.
Nyní se tedy vize fungujícího, stabilního a mezinárodně uznaného IS zdá poměrně
nereálná– vytvořila se proti němu široká mezinárodní koalice, mající za cíl ukončit jeho
existenci. A právě tvorba koalic proti Islámskému státu je tématem mé bakalářské práce.
Relevance tématu
Téma je relevantní, protože:
-

Nabízí otestování solidní mezinárodně vztahové teorie (Walt, 1990), naše věda
potřebuje takové teorie, na které se může spolehnout a tato práce by mohla podpořit
Waltovou.

-

Týká se momentálního vývoje na poli mezinárodních vztahů. Jeho zpracování tedy
může posloužit aktérům na tomto poli, jako inspirace, nebo pomůcka při
rozhodování se jak dále postupovat (teoreticky).
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Postup
Náplní mé bakalářské práce bude popsat a analyzovat koalice namířené proti IS.
Postupovat budu dle teorie. Stephena Walta, tak jak je popsal ve své knize The Origins of
Alliance (1990). Budu se snažit zjistit, zdali momentální formování koalic proti IS na
Blízkém východě odpovídá Waltovým teoriím a pokud ne, pokusím se vysvětlit proč.
Co hraje roli při tvorbě koalic dle Walta?
1. Snaha balancovat, nebo přimykat se k největší síle v regionu?
a. Odpověď – většinou se balancuje proti hrozbám, státy s těmi, kteří je
ohrožují, spojují jen pokud nemají na výběr.
2. Společná ideologie?
a. Ačkoliv tento faktor dle Walta hraje určitou roli, není nijak zvlášť
významný. Dostane-li se aliance pod tlak, společná ideologie jako pojivý
prvek sama nestačí.
3. Zásahy cizích mocností do vnitřního politického systému?
a. Dle Walta tyto zásahy nehrají prakticky žádnou roli. Zásahy do vnitřní
politiky státu za účelem ovlivnění zahraniční politiky tohoto státu většinou
neměly kýžený účinek.
Výzkumné otázky
1. Odpovídá chování aktérů na Blízkém východě Waltovým hypotézám?
a. Je formování koalic v tomto regionu opravdu výsledek threat balance?
b. Opravdu nemá ideologie při uzavírání aliancí takový význam?
c. Vskutku nemají zahraniční substituce a nátlak žádný efekt na rozhodování
jednotlivých aktérů?
2. Je ISIS na mezinárodním poli brán jako tak antisystémový hráč, že se na něj
Waltova teorie nevztahuje?
a. SIS je často prezentován jako útvar velmi odlišný od států, které proti němu
bojují. Analyzujeme-li ho však trochu hlouběji, zjistíme, že se v několika
ohledech (odkazy na náboženské texty v zákonech států, kupříkladu) se ale
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některým z nich podobá. Přesto je ale v mezinárodním prostředí silně
ostrakizován, naprosto bez spojenců a to i přes to, že pro mnoho států, proti
němu bojujících, nepředstavuje hrozbu. Dá se tedy říct že na ISIS se
Waltovy teorie nevztahují? Proč?
Geografické vytyčení zkoumané oblasti
Islámský stát se pomalu ale jistě územně rozšiřuje z Blízkého a Středního východu i
do jiných částí světa, jako je střední a severní Afrika. Já bych se ale nejraději soustředil
právě na Blízký východ, do oblasti, kde jsou boje a tedy i tvorba koalic nejintenzivnější.
Podle toho bych i definoval aktéry, kteří zde působí. Toto geografické ohraničení bych
zvolil také z toho důvodu, že jej používá i Walt.
Definice časového úseku
Tato práce by se měla zabývat tvorbou koalic proti IS na Blízkém Východě, jako
počáteční časový bod mého zkoumání udávám rok 2013 - tedy rok vzniku IS. Vzhledem k
tomu, že formování a rozpad koalic může ve mnou zvoleném regionu probíhat i v
momentě, ve kterém budu sovou práci psát, musím vybrat i časový bod, za který ve svém
bádání nepokročím. Tímto bodem bude podzim roku 2017.
Definice zkoumaných aktérů
Vyjmenování a krátký, stručný popis všech aktérů, kterých se nějakým způsobem
dotýká koalice proti IS. Pro potvrzení/vyvrácení hypotézy týkající se vnitřní ideologie bude
nutné zhodnotit tyto státy právě po této stránce.
1. Sýrie
•

Zbytky Asadova režimu, tedy oficiální vlády Sýrie, podporovány Ruskem.

2. Irák
•

Ačkoliv je velká část Iráku obsazena Islámským státem, jeho oficiální vláda
má oficiální kontrolu nad zbytkem země, podporováno USA.

3. Jordánsko
•

Jordánsko je relativně stabilní monarchie, vedená dynastií Hášimovců,
podporováno USA.
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4. Turecko
•

Stabilní a silná republika/autoritativní režim, vedená Recepem Erdoganem.
Ač by se dalo říci, že se snaží vystupovat jako nezávislá mocnost, je
otázkou na kolik je podporovaná USA nebo Ruskem.

5. Kurdové/YPG
•

Etnikum rozprostírající se od severu Sýrie do severního Iráku a obývající i
jih Turecka, podporováno USA, má dohody i s Ruskem.

6. Koalice států NATO
•

Státy Západní Evropy a Severní Ameriky, snažící se potlačit Islámský stát,
vnitřně mohou být jejich důvody pro toto chování rozdílné.

7. Irán
•

Spojenec Sýrie a Ruska, autoritářský režim s prvky teokracie.

8. Rusko
•

Spojenec Sýrie a Iránu, chrání Sýrii do takové míry že ji prakticky drží při
životě.

9. Saudská Arábie
•

Velmi bohatý stát zabírající většinu arabského poloostrova. Silně
autoritativní, prvky teokracie. Do války zasahuje především financováním
ostatních aktérů.

10. ISIS
•

Hlavní aktér této práce, silně teokratická a antisystémová síla, snažící se
ustanovit světový islámský chalífát. Velmi dobře organizovaná a
ideologicky pevná.

Metodologie
Mou hlavní výzkumnou metodou při tvorbě této práce bude obsahová analýza. Abych
mohl kvalitně odpovědět na výzkumné otázky, budu muset zpracovat velké množství dat –
článků, reportů, zpráv, odborných publikací a dalších materiálů týkajících se války proti IS.
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Cílem mého výzkumu je zodpovězením hlavních výzkumných otázek, čehož hodlám
dosáhnout následovně: Má hlavní hypotéza, odvozená od Waltovi teorie Threat balance
(česky Balancování hrozeb) spočívá v jednoduché premise:
● Pokud jsou státy ohroženy, nebo se cítí ohroženy, vnější silou, snaží se proti ní
balancovat tvorbou spojeneckých aliancí s ostatními státy.
-

Definice hrozby se dle Walta zakládá na čtyřech kritériích: Celková síla,
kterou se rozumí rozloha, populace a ekonomická kapacita. Geografická
blízkost. Ofenzivní kapacita, tedy velikost, vycvičenost a technická
vyspělost armády. Ofenzivní úmysly, tedy pravděpodobnost s jakou se bude
chovat ofenzivně vůči svým sousedům.

Dalšími dvěma faktory při tvorbě koalic jsou: ideologická blízkost koaličních států a cizí
zásahy do vnitřního politického systému, kterým ale Walt sám nepřikládá velkou roli.
Přesto je však zahrnu do svého výzkumu jako další dvě hypotézy:
•

Ideologická blízkost koaličních států nehraje v uzavírání a životnosti koalic velkou
roli.

•

Cizí zásahy do vnitřního politického systému státu nemají dlouhodobý vliv na
koaliční politiku tohoto státu.

Další hypotéza, kterou budu ověřovat v rámci mé druhé výzkumné otázky, zní:
● ISIS je na mezinárodním poli ostrakizován z důvodů jeho deklarovaného
antisystémového chování.
Závěr
Mým názorem je, že pokud budu mít k dispozici dostatek kvalitních zdrojů informací,
dokáži úspěšně otestovat Waltovu teorii na formaci koalic proti IS. Odpověď na otázku,
zda je IS natolik antisystémové, že se na něj a jeho chování Waltovy teze nevztahují, bude,
dle mého soudu pozitivní, z důvodů toho, že ISIS sám ze sebe dělá cíl a minimálně
verbálně vyhrožuje prakticky všem svým sousedům.
Jak jsem však již napsal, uspokojivou odpověď musí podat až můj vlastní výzkum.
Zdroje:
Literatura níže je souhrn publikací a článků, které mají objasnit vnitřní ideologie
zkoumaných států a taktéž poskytnout informace o jednotlivých svazcích a dohodách mezi
státy, které se na Blízkém východě buďto nacházejí, nebo zde mají své zájmy. Taktéž je
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