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Konfliktné ciele v politike podpory demokracie. Demokratizačné programy 

a ich efektivita sú nevyhnutne spojené s procesom plánovania a nastavením poli-
tiky podpory demokracie. S tým súvisí i charakter konfliktu, ktorý v rámci stanove-
ných prístupov a priorít môže vzniknúť a ovplyvniť výstupy samotnej demokratizá-
cie. Súčasný akademický a politický diškurz tento problém reflektuje relatívne po-
zvoľna, pričom funkčné nástroje na zvládanie konfliktných cieľov v politike podpory 
demokracie prakticky neexistujú. Na základe diskusie, ktorá bola iniciovaná na 
stránkach časopisu Democratization, je v tomto kontexte identifikovaný súčasný 
stav oboru a jeho východiska, pričom text v teoretických úvahách postupuje ďalej. 
Článok definuje efekt takzvanej demokratizačnej implózie a upozorňuje na riziká, 
ktoré konfliktné nastavenie cieľov demokratizačných programov sprevádzajú. Zá-
very následne volajú po koncepčných prístupoch v samotnom nastavení politiky 
podpory demokracie a obhajujú relevanciu daného výskumného problému.  
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Conflicting Goals in the Policy of Democracy Promotion. Conflicting ap-

proaches in the policy of democracy promotion are inevitably connected with the 
effectivity of democratization process all around the world. However, systematic 
research about their emergence and effects is still missing. On the basis of aca-
demic discussion identified in the special issue of the journal Democratization, the 
paper presents current state of art and analyses main arguments about the con-
flicting objectives in the programmes and the projects concerning the support of 
democratic institutions and democracy as a form of governance. The theoretical 
debate is subsequently amended by the concept of so called implosion of democ-
ratization and its delimitation towards the context of democratic transformation. 
General results call for more attention to this phenomenon understanding of which 
is much needed in order to overcome the serious pitfalls that are related to democ-
ratization programmes and their planning. 
 

Key words: democratization; conflicting objectives; implosion; democracy promo-

tion 
 

  

                                                           
1
 Korešpondencia: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Mezinárodní politologický ústav, 

Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno, Česká 

republika. E-mail: mochtak@fss.muni.cz. 
2
 Tento článok bol spracovaný v rámci grantového projektu Soudobé výzvy demokracii 

ve středovýchodní Evropě (GAP408/11/0709). 

mailto:mochtak@fss.muni.cz


CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

 

176                    Slovak Journal of Political Sciences, Volume 13, 2013, No. 3 

Úvod 
 

Podpora demokracie prostredníctvom najrôznejších foriem rozvojovej a trans-

formačnej pomoci je v súčasnom svete jednou z mnohých dimenzií zahraničnej 

politiky ako takej. Z toho plynie nastavenie a samotná štruktúra programov, 

ktorých cieľom je demokraciu ako formu vlády podporovať a rozvíjať jej po-

tenciál v lokálnom, regionálnom, ale aj v globálnom rámci. Motívy pre tento 

prístup plynú z tradičného pojatia demokracie ako subjektívne najlepšej formy 

vlády, ktorá napriek svojim nedostatkom obsahuje v porovnaní s dostupnými 

alternatívami výrazné kvality (Diamond, 1999, s. 69; Sørensen, 2008, s. 52; 

Selassie, 2002, s. 372). Demokracia je v tomto kontexte nositeľom normatív-

neho étosu, ktorý plynie z individualistického pojatia jedinca a jeho kapacity 

podieľať sa na správe vecí verejných (viď Dahl, 1982; 1995; 2001). Táto nor-

matívna dimenzia je dopĺňaná praktickou stránkou podpory demokracie, ktorá 

svoje kvality prepája s konceptmi ekonomickej výkonnosti a mierovej koexis-

tencie (Lipset, 1960; Przeworski – Limongi, 1997; Acemoglu et al., 2009; Le-

vitsky – Way, 2002; Call – Cook, 2003; Grimm, 2008; Paris, 2002; Paris, 2004; 

Paris, 2010; Wesley, 2008; Barnett – Zürcher, 2009). Samotné východiská 

následne podporujú teoretické subderiváty, akým je koncept demokratického 

mieru, ktoré často vice versa stoja v pozadí ďalšieho normatívneho ospravedl-

nenia demokratických princípov pri ich rozširovaní na globálnej úrovni (k de-

mokratickému mieru viď Doyle, 1983; Russett, 1993; Chan, 1997). Hodnotové 

preferencie sú tak inštitucionalizované do podoby praktických politík (podpora 

demokracie; democracy promotion), ktorých podstata je spájaná so snahou 

samotné ideály presadiť, často i s vedomím porušenia ďalších imperatívov.  

 Cieľom príspevku je predstaviť kritickú reflexiu politiky podpory demokra-

cie, často založenej na rozvojových a transformačných programoch, ktoré z 

hľadiska nastavenia zahraničnej politiky vytvárajú primárnu rovinu demokrati-

začného úsilia v súčasnom svete. V tomto kontexte je využívaný prístup, ktorý 

definuje tzv. konfliktné ciele v podpore demokracie. Samotná multiplikácia 

úloh (zámerov, cieľov) je vnímaná ako problematizujúci prvok, často vytvára-

júci kontradikcie k úsiliu podporiť samotný rozvoj demokratických inštitúcií, 

a to aj v kontexte ďalších priorít zahraničnej politiky konkrétnej krajiny 

(Grimm – Leininger, 2012). Zdôraznený je i predpoklad, že demokratizácia ako 

proces predstavuje vždy unikátny model premeny režimu, ktorý vyžaduje ori-

ginálne prístupy a veľkú dávku flexibility (Carothers, 2002, s. 14-16; porov. 

Karl, 1986, s. 9; Zakaria, 2003). Tieto východiská stoja v pozadí snahy 

o identifikáciu zásadných nedostatkov v nastavení demokratizačných progra-

mov, ktorých charakter ovplyvňuje vývoj a zvládanie spoločenských konfliktov 

v cieľovej krajine, úroveň ľudských práv a celkové šance na úspech demokra-

cie ako efektívnej formy vlády. Text na základe prebiehajúcej diskusie násled-
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ne definuje koncept takzvanej demokratizačnej implózie, ktorý zachytáva ko-

nečné štádium neúspešného procesu demokratizácie následkom konfliktného 

nastavenia cieľov. Z pohľadu životného cyklu demokratizujúceho sa režimu ide 

o obdobie stagnácie až úpadku.  

 Z teoretického hľadiska sa text inšpiruje špeciálnym vydaním časopisu De-

mocratization, ktoré bolo publikované 1. júna 2012. Autori sa v ňom pokúsili 

vymedziť a následne konceptualizovať problém kontradiktórnych (konflikt-

ných) prístupov v podpore demokracie a ich dopad na samotnú výkonnosť de-

mokratizačného úsilia (Grimm – Leininger, 2012; Wolff, 2012; Faust – Leide-

rer – Schmitt, 2012; Lemay-Hébert, 2012; Jung, 2012; Richter, 2012; Pogodda, 

2012; Quie, 2012; Freyburg, 2012). V tejto dikcii sa text snaží pokračovať, 

a ďalej tak prepojiť problematické nastavenie zahraničnej podpory demokracie 

s negatívnymi dopadmi v širšom kontexte demokratizácie. Analýza monotema-

tického čísla časopisu Democratization v tomto kontexte plní úlohu odrazové-

ho mostíka, ktorý z teoretického aj praktického hľadiska vytvára základnú kos-

tru článku. Táto štruktúra je dopĺňaná ďalšími odbornými štúdiami, ktorých 

charakter dotvára obraz výskumného problému s cieľom informovať čitateľa 

o jeho existencii a možných dopadoch. Tento postup je zvolený i z dôvodu 

neexistujúcej akademickej debaty, ktorú suplovalo práve monotematické číslo 

časopisu Democratization a fakticky stanovilo konceptuálny rámec pre budúci 

výskum (porov. Grimm – Leininger, 2012, s. 393).  

 Vzhľadom na to, že príspevok predstavuje v slovenskom prostredí prvý 

pokus o uchopenie problematiky konfliktných cieľov, konceptuálne vymedze-

nie a zarámovanie danej debaty je dôležitým a dokonca zásadným krokom 

v procese formovania transformačných a rozvojových politík, či už 

v teoretickej alebo praktickej rovine. Zároveň je teoretická debata obohatená 

o termín takzvanej demokratizačnej implózie, ktorý konceptualizuje záverečné 

štádium negatívnych dopadov zlého nastavenia cieľov politiky podpory demo-

kracie. Nejedná sa tak o statickú deskripciu, ktorá vzhľadom na charakter prí-

spevku nie je ani možná, ale o určitú štruktúru, ktorá na jednej strane predsta-

vuje nový výskumný problém a zároveň poukazuje na potrebu jeho okamžitého 

riešenia. Text nie je špecifikovaný časovým obdobím, regionálnym vymedze-

ním alebo výskumnou otázkou. Vo svojom jadre sa jedná o teoretický príspe-

vok, rámujúci existujúce debaty, na základe ktorých následne predstavuje dôle-

žitý výskumný problém a pokúša sa o jeho zasadenie do prostredia Slovenskej 

republiky.  
 

Kontradikčné prístupy v podpore demokracie ako téma výskumu 
 

Problém kontradikčných prístupov v prioritách zahraničnej politiky, ktoré sú 

naviazané na proces demokratizácie, nie je vo výskume demokratizácie úplne 

nový fenomén. Už v roku 1968 Samuel Huntington vo svojej knihe Political 
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Order in Changing Societies kritizoval americkú vládu za chybný predpoklad, 

ktorý obsahoval presvedčenie, že všetky pozitívne nástroje je v prípade moder-

nizačných programov možné využívať spolu (Carothers, 2012, s. 389; Weber, 

2009, s. 161; Huntington, 1968). Táto pozícia bola po skončení studenej vojny 

a prvých nezdaroch v demokratizačných snahách národných i zahraničných 

aktérov obohatená o argumenty, ktoré útočili na unifikovaný prístup v podpore 

demokratizácie a poukazovali na jedinečnosť každého prípadu (Grimm – Lei-

ninger, 2012, s. 392; Carothers, 2002, s. 14-16; porov. Karl, 1986, s. 9; Zakaria, 

2003). Napriek politickej akceptácii tejto línie a reflexie skutočnosti, že prak-

tické nástroje podpory demokracie nie sú aplikovateľné globálne, súčasný trend 

naznačuje, že hlavné paradigmy sa opúšťajú len veľmi ťažko (viď kritiku Ca-

rothers, 2002). V tomto kontexte sa často objavujú protichodné ciele či tzv. 

kompromisy (trade-offs), ktorých hlavným znakom je neprehľadná štruktúra 

priorít a rôzne úrovne záujmov. Vágnosť následne narúša akékoľvek pravidlá 

riadenia projektu, ktorý tak v konečnom štádiu demokratizačné úsilie oslabuje 

(porov. texty v špeciálnom vydaní Democratization, 2012).  

 Možnosť výskytu tzv. konfliktných prístupov v podpore demokra-

cie/demokratizácie
3
 sa z podstaty plánovania nemôže vylúčiť, a často tak tvorí 

súčasť pripravovanej koncepcie alebo programu. Dôležitým elementom je preto 

ich identifikácia a následná kritická reflexia, s cieľom minimalizácie ich nega-

tívnych dopadov. Existencia rozporov plynie z prirodzenej spoločenskej kom-

plexity, ktorú síce nie je možné eliminovať, ale jej charakter je nutné aspoň 

čiastočne zohľadniť v snahe dosiahnuť stanovené ciele. Jeden zo základných 

pohľadov vníma komplexnosť skrze element plurality, tzn. reflexie spoločen-

skej mnohosti. Tú je s ohľadom na základné dimenzie možné rozdeliť na von-

kajšiu a vnútornú, pričom hranice vymedzuje národný štát. V tomto kontexte 

vonkajšia pluralita plynie z charakteru medzinárodného prostredia, ktoré je 

tvorené protichodnými motiváciami aktérov pôsobiacich v samotnej aréne. 

Vnútorná pluralita naopak odkazuje na rozdielne ciele domácej politickej scé-

ny, kde sa prejavujú rozpory medzi ministerstvami, politickými stranami, ale 

i samotnými zložkami moci (prezident vs. parlament a pod.). Na základe tohto 

vymedzenia je možné konštatovať, že dynamika interakcií delí konceptuálne 

                                                           
3

 Podpora demokracie/demokratizácie (democracy promotion; democracy support; 

democracy building) je relatívne komplexný koncept, ktorým sa označuje úsilie určité-

ho aktéra priamo či nepriamo podporovať podmienky pre demokraciu ako formu vlády. 

V tomto kontexte je možné rozlíšiť tzv. politickú a rozvojovú tradíciu, pričom je tak 

zdôraznená komplexnosť súčasného demokratizačného úsilia. Obe tradície vnímajú 

demokraciu ako určitý cieľ v zahraničnej politike, ktorý prestupuje takmer všetkými jej 

kapitolami. Inými slovami povedané, podpora demokracie je súčasťou hodnotovo 

orientovanej politiky, ktorá demokratické ideály z podstaty obsahuje (porov. Grimm – 

Leininger, 2012, s. 396; Carothers, 2009, s. 5-9). 
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pole na arény, ktoré okrem vlastných konfliktných väzieb interagujú i medzi 

sebou navzájom a v kontexte podpory demokracie ovplyvňujú výkonnosť danej 

politiky v krajine určenia (porov. Burnell, 2004; Grimm – Leininger, 2012, s. 

392).  

 Súčasná akademická diskusia na tento problém reaguje len pozvoľna, čo je 

možné doložiť chýbajúcou konceptuálnou základňou a formálnymi nedostat-

kami, ktoré sa prejavujú v rámci praktických projektov podpory demokracie. 

Dostupná literatúra sa napriek kritickej reflexii tejto skutočnosti stále pohybuje 

v kontexte predovšetkým dvoch tradičných prístupov, ktorých charakter 

z teoretického i praktického hľadiska neobsahuje element kontradikcie, ako 

prekážky podpory demokracie v prípade multiplikácie cieľov (porov. Ace-

moglu et al., 2009; Carothers, 2010; Faust, 2007; Paris, 2010; Wesley, 2008).  

 Prvý z nich je postavený na tzv. modernizačnej tradícii, ktorá sa zameriava 

na vzťah medzi rozvojom (modernizáciou) a celkovou výkonnosťou demo-

kratického zriadenia (Grimm – Leininger, 2012, s. 394). Seymour M. Lipset 

prezentoval vo svojej práci z roku 1960 argument, ktorý vnímal štatút ekono-

mickej úspešnosti krajiny ako jeden zo základných predpokladov udržania de-

mokratickej formy vlády (1960, s. 6). Tento prístup sa v nasledujúcich rokoch 

transformoval do politík, ktoré rozvoj demokracie vnímali skrze nekompliko-

vanú podporu v socio-ekonomickej dimenzii (viď Przeworski – Limongi, 1997; 

Acemoglu et al., 2009; Levitsky – Way, 2002). Táto tradícia ovplyvnila politi-

ku podpory demokracie na takmer tri desaťročia. Odklon je možné badať až 

začiatkom 90. rokov, keď bola spochybnená skutočnosť, že demokraciu je 

možné vnímať ako logický výstup modernizácie (Przeworski et al., 2000). Táto 

perspektíva sa však do praktických politík veľkých donorov presadila len ne-

dávno, pričom zmeny v paradigme podpory demokracie spočívali predovšet-

kým v presune pozornosti na komponenty dobrej vlády a princíp kondicionali-

ty. Štúdie o ich efektívnosti ale chýbajú, pričom je možné sa len domnievať, 

aký vplyv tieto nástroje skutočne majú (Carothers, 2010; Faust, 2007).  

 Druhá tradícia čerpá z prostredia bezpečnostných a mierových štúdií, kde sa 

pozornosť obracia na vzťah demokracie a stability v postkonfliktných spoloč-

nostiach. V rámci nej je hlavný dôraz kladený na odstránenie príčin konfliktné-

ho správania sa a vytvorenie nenásilného prostredia s cieľom celkovej stabili-

zácie bezpečnostnej situácie (Grimm, 2008; Paris, 2002; Paris, 2004; Paris, 

2010; Wesley, 2008; Barnett – Zürcher, 2009). Napriek istej dávke plánovania 

(strategická, taktická, operačná úroveň), ktorá plynie z podoby a štruktúry sek-

toru bezpečnosti, sa komplexné postupy pre elimináciu konfliktných tendencií, 

rovnako ako v prípade modernizačného prístupu, nepodarilo efektívne imple-

mentovať. Zároveň sa objavujú texty, ktoré pozitívny dopad tejto tradície na 

základe výsledkov z posledných dvoch desaťročí explicitne spochybňujú. Re-
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álne dáta na makroúrovni podporujúce jedno alebo druhé tvrdenie však chýbajú 

(porov. Grävingholt – Leininger – von Haldenwang, 2012; Jung, 2012).  

 V rámci oboch prístupov je možné identifikovať nedostatky, ktorých cha-

rakter – ako bude v ďalšom výklade ukázané – odkazuje na neschopnosť zvlá-

dať rôzne ciele podpory demokracie, pričom dominujú viac kontradikčné ako 

synergické tendencie. Obe tradície sú pritom samé v principiálnom rozpore, 

keď stabilita a bezpečnosť brzdí minimálne v krátkodobom a strednodobom 

horizonte modernizačné tendencie, a to v záujme odstránenia príčin konfliktov 

či bezpečnostných hrozieb (prostredníctvom reštriktívnych opatrení; násilného 

odporu; boja proti terorizmu a pod.; viď predstavenie konfliktnej logiky nižšie). 

Odborná literatúra v tomto kontexte nedokáže jasne odpovedať na otázky, 

akým spôsobom tieto paradoxy alebo dilemy na podporu demokracie vplývajú, 

zhodujú sa však na možnej existencii vzájomnej väzby, ktorú nie je možné 

ignorovať (porov. Grimm – Leininger, 2012, s. 395; porov. Carothers, 2009).  

 Grimm a Leininger v tomto kontexte identifikujú 4 základné okruhy nedos-

tatkov (gaps), ktoré by v nasledujúcich rokoch mali tvoriť hlavné dimenzie 

výskumu v oblasti podpory demokracie/demokratizácie, pričom by dokázali 

reflektovať i kontradikčné prístupy v podpore demokracie. V prvom rade (a) je 

nutné prehĺbiť poznatky o vzťahu konglomerátu najrôznejších rozvojových 

cieľov a podpory demokracie. Po druhé (b) stále existuje nedostatok informácií 

o možných prístupoch, tzv. receptoch, ktoré úspešne využívajú rôzne nástroje. 

Rovnako nie sú známe podmienky, pri ktorých dané projekty fungujú. Tretí 

bod (c) poukazuje na potrebu zhromažďovania a dostatočného interpretovania 

informácií týkajúcich sa výkonnosti jednotlivých aktérov a ich schopnosti 

zvládať problémy s kontradikčnými prístupmi. Posledná oblasť (d) odkazuje na 

nedostatok informácií týkajúcich sa konfliktných cieľov, ktoré vplývajú na 

demokratizáciu ako proces (2012, s. 395).  
 

Konfliktné ciele a ich vymedzenie 
 

Motivácie pre podporu demokracie sú často výsledkom najrôznejších záujmov, 

ktoré kombinujú hodnotové preferencie, historické väzby, ekonomické 

a geostrategické ciele, či v konečnom dôsledku politické kalkuly. Táto pluralita 

sa prejavuje i v nastavení politík, ktorých vymedzenie tvorí základ rozvojových 

a transformačných programov, či celkovej podoby hodnotovo orientovanej 

zahraničnej politiky štátu smerom k ideálu demokracie. V ich kontexte je mož-

né rozlíšiť priamy a nepriamy princíp podpory demokracie, pričom hlavný 

rozdiel spočíva v nastavení cieľov, na ktoré sa orientujú. Priama podpora de-

mokracie je spojená s podporou demokratických inštitúcií a rozvojom samot-

ných kapacít vládnutia politických a spoločenských aktérov. Naopak, nepriama 

podpora sa vyznačuje podporou takzvaných priaznivých podmienok pre rozvoj 

demokracie (často je to napr. technická či finančná pomoc; porov. poznámku 2 
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a Carothers, 2009; Grimm – Leininger, 2012, s. 396). Oba prístupy sú však 

zhodne nositeľmi konfliktného potenciálu, ktorého dôsledky rovnako ako prí-

činy plynú z neustálej multiplikácie cieľov. To platí aj v prípade ďalších priorít 

zahraničnej politiky, ktoré explicitne nie sú súčasťou demokratizačných argu-

mentov, ale ich charakter je do čiastkových cieľov možné preformulovať (viď 

Schému 1). Ako príklad môže byť uvedený export vojenského materiálu, ktorý 

je podporovaný predovšetkým z ekonomického hľadiska, ale v prípade kontex-

tu demokratizácie sa tento argument často mení na podporu mieru, budovanie 

ozbrojených zložiek a stabilizáciu bezpečnosti. Tým dochádza k pozitívnemu 

preformulovaniu dôvodov pre podporu exportu z hľadiska argumentov podpory 

demokracie (porov. Amnesty International, 2012; Dugan, 2012).  
 

Schéma 1: Vzťah hlavných konceptov (premenných) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Autor; C1-C5 predstavujú nezávislé premenné v podobe cieľov zahraničnej podpory demokracie; 

podoba režimu (kvalita demokracie) je v tomto vzťahu závislá premenná; demokratizácia je rámec, v ktorom 
dochádza k určitému príčinnému vzťahu. 

 

 Táto mnohoznačnosť sa prepája s konceptom demokratizácie, ktorý 

v teoretickej i praktickej dimenzii zastrešuje politiku „podpory demokracie“. 

Práve pojatie demokratizácie v kontexte priorít určuje, či a akým spôsobom 

dochádza k prípadným stretom medzi jednotlivými cieľmi zahraničnej politiky, 

ktoré sa v inštitucionálnej fáze projektu definovali normatívne. Samotná definí-

cia preto vytvára arénu, kde sa debata o kontradikčných prístupoch odohráva. 

Vo všeobecnosti je možné tvrdiť, že demokratizácia je proces, ktorý je posta-

vený na zamýšľanej zmene v rámci kontinua demokracia – nedemokracia. 

Inými slovami povedané, za priaznivých podmienok sa jedná o kvalitatívnu 

konflikt cieľov 

podoba režimu 

C1    C2           C3          C4     C5 

demokratizácia 
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premenu z podoby autoritárskej vlády na vládu demokratickú.
4
 Takto široko 

definovaný koncept je následne dopĺňaný ideovými preferenciami, ktoré sa 

podpisujú na konečnom obsahu pojmu, a tým i na charaktere konfliktných cie-

ľov v jeho rámci (O’Donnell – Schmitter, 1986; Whitehead, 2002, s. 27; Prze-

worski, 1991, s. 58-61). V politologickej literatúre a ani v prakticky orientova-

ných výskumoch však doteraz neexistovala definícia konfliktných cieľov ako 

konceptu, ktorého charakter je možné využiť na uchopenie prípadnej kontra-

dikcie v prioritách zahraničnej podpory demokracie. V tomto kontexte Grimm 

a Leininger nachádzajú inšpiráciu v makroekonomickej teórii, kde konfliktné 

ciele ako koncept existujú (porov. Mankiw, 2008, s. 31-32). V tomto kontexte 

definícia odkazuje na stret minimálne dvoch cieľov, kde dosiahnutie jedného z 

nich sťažuje alebo znemožňuje uskutočnenie druhého (Grimm – Leininger, 

2012, s. 397). Ako príklad môže byť uvedená príliš unáhlená organizácia pr-

vých demokratických volieb, ktorých cieľom je výber nových (kvázi-) demo-

kratických elít. Tento postup v snahe vygenerovať legitímnu vládu často obsa-

huje rozpor s úsilím zahrnúť čo najväčší počet segmentov v spoločnosti, kde 

dlhodobo marginalizované skupiny obyvateľstva zvyčajne nedisponujú kapaci-

tami, ktoré by im umožnili efektívnu súťaž o hlasy voličov krátko po páde sta-

rého režimu (porov. situáciu v Egypte po páde Hosniho Mubaraka). Rovnako 

problematické vymedzenie je možné identifikovať i v prípade cieľov, ako napr. 

stabilita, mier, bezpečnosť alebo ekonomická prosperita (viď nižšie). 

 Na základe potreby identifikácie týchto rozporov a nutnosti ich reflexie je 

možné rozlíšiť dva druhy konfliktných situácií (porov. Grimm – Leininger, 

2012, s. 397-398): 

a) Vnútorné konfliktné ciele – predstavujú konfliktné strety, ktoré plynú 

z rôznych elementov (projektov) podpory demokracie a zo svojej podsta-

ty sú spojené s demokratizáciou ako takou. Jedná sa napríklad o rozpory 

medzi slobodnými voľbami a zabezpečením podielu na moci alebo kon-

trolou nad finančnými tokmi (problém tzv. ownership vs. donor control, 

ktorý reflektuje, kto demokratizáciu skutočne riadi). Vnútorný konflikt 

sa objavuje predovšetkým v prípade použitia priamej podpory demokra-

cie. 

b) Vonkajšie konfliktné ciele – sú založené na rozporoch v prioritách za-

hraničnej politiky konkrétnych aktérov na národnej i medzinárodnej 

úrovni, ktoré nutne nie sú súčasťou snahy o budovanie demokratickej 

formy vlády (plynie z iného nastavenia priorít). Jedná sa napríklad o stret 

medzi podporou demokratizácie a budovaním mieru, demokratizáciou 

a budovaním štátu, demokratizáciou a stabilitou režimu, demokratizáciou 

                                                           
4
 Výsledok demokratizácie nemusí nutne znamenať funkčnú demokraciu. Vo svojej 

podstate sa jedná o proces s otvoreným koncom (viď O’Donnell – Schmitter, 1986). 



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

 

Slovak Journal of Political Sciences, Volume 13, 2013, No. 3                    183 

a podporou ekonomického rozvoja a podobne. Vonkajší konflikt sa ob-

javuje predovšetkým v prípade nepriamej podpory demokracie. 

 Samotné konfliktné ciele predstavujú generický výsledok plánovania, ktorý 

je naviazaný na konglomerát priamych či nepriamych stimulov. Ich nositeľmi 

sú aktéri, ktorých záujmy nemusia predstavovať harmonický celok v podobe 

nekonfliktnej podpory demokracie v zahraničnej politike. Táto logika odkazuje 

na formálnu podobu stretu, kde vystupujú ministerstvá a ich jednotlivé odbory, 

súkromný sektor, neziskové organizácie, ale aj jednotlivci, ktorí z titulu spolo-

čenskej vážnosti dokážu danú agendu ovplyvňovať (napr. v Českej republike to 

bol dlhodobo Václav Havel). V medzinárodnej aréne sú do tohto pluralitného 

prostredia zahrnuté i národné štáty a ich domáce arény, medzinárodné 

a neziskové organizácie, korporácie, osobnosti a ad hoc koalície.  

 V tomto kontexte je nutné zdôrazniť, že koncepčné nastavenie podpory 

demokracie je jedným z dôležitých cieľov, ktorý predurčuje úspech úsilia 

o budovanie dobrej demokratickej vlády. V snahe túto výzvu reflektovať je 

možné vymedziť okruh príčin, ktoré stoja v pozadí konfliktu a jeho „eskalácie“ 

(Grimm – Leininger, 2012, s. 404): 

1. Spor medzi bezpečnostnými, obchodnými, politickými a kultúrnymi zá-

ujmami na jednej strane a normami a hodnotovými preferenciami na 

strane druhej; 

2. Rozpory a nejasnosti v prioritách; 

3. Nedostatok záujmu o prenesenie zodpovednosti na lokálne autority; 

4. Nedostatok koordinácie na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. 
 

Ako vznikajú konfliktné ciele? 
 

Konflikt vo svojej podstate odkazuje na určitý element nezlučiteľnosti, ktorého 

charakter vytvára bariéru pre dosiahnutie stanovených cieľov (porov. Bartos – 

Wehr, 2002, s. 13). S odkazom na predstavenú definíciu sa jedná o logiku, kde 

formálne dosiahnutie určitého cieľa alebo samotný postup jeho dosahovania je 

v rozpore s iným zo stanovených cieľov. Tento teoretický konštrukt je obrazom 

rozporov, ktoré plynú z rozdielnych záujmov a sú vyjadrením plurality prostre-

dia, kde daná politika vzniká (národná i medzinárodná úroveň). V snahe pred-

staviť komplexný obraz tejto dynamiky je konceptuálne pole možné rozdeliť na 

konflikt noriem, konflikt stratégií a konflikt priorít. Každý z týchto okruhov má 

reálnu podobu vo vonkajších i vnútorných konfliktných cieľoch, pričom reflek-

tuje charakter nezlučiteľnosti (porov. Grimm – Leininger, 2012, s. 402). Vo 

svojej podstate sa jedná o rozpory v rámci trojstupňového plánovania, ktoré je 

prítomné vo všetkých štádiách demokratizačného projektu: (1) konflikt noriem 

odkazuje na koncepčnú (normatívnu) dimenziu; (2) konflikt stratégií na strate-

gickú dimenziu; (3) a konflikt priorít na taktickú dimenziu. Všetky tri však 

interagujú a z princípu riadenia projektu sú neustále prepojené.  
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 Konflikt noriem (makroúroveň) je výsledkom rôznych preferencií v prípade 

politiky podpory demokracie, kde sa z podstaty nastavenia prejavujú nezluči-

teľnosti v prípade snahy dosiahnutia všetkých. Často je to následok rozdielneho 

vnímania konceptu demokracie, ktoré sa následne transformuje i do protichod-

ných stratégií. Tento rozpor sa prejavuje napríklad v prípade medzinárodných 

koalícií, kde jednotliví aktéri vnímajú demokraciu cez rozdielne prizmy, pri-

čom tieto vízie nie sú nekonfliktné (objavujú sa i na národnej úrovni). V tomto 

kontexte môže byť demokracia vnímaná ako budovanie inštitucionálnych ka-

pacít (predovšetkým voľby), vytváranie občianskej spoločnosti alebo ľudskop-

rávna agenda. Výsledok je konglomerát cieľov, ktorých logika si často odporu-

je. Príkladom je podpora demokracie verzus stabilita, bezpečnosť alebo mier. 

Samotný rozpor plynie z normatívnych východísk, ktoré stoja v pozadí presa-

dzovania bezpečnosti (stability, mieru a pod.) ako nástroja budovania demo-

kracie, a to aj v prípade, ak sú demokratické imperatívy porušované. Podobný 

princíp je možné identifikovať aj v prípade rozvoja socioekonomickej dimen-

zie, kde podpora biznisu môže stáť v rozpore s celkovým úsilím stabilizácie 

v kontexte demokratizačného procesu. Ako príklad môže byť uvedený deviant-

ný prístup veľkých korporácií, ktoré si u kvázi demokratických režimov kupujú 

tzv. koncesie – následne dochádza k vzniku vzťahu, ktorého podstata je posta-

vená na bezproblémovom prístupe k nerastným surovinám výmenou 

za finančné stimuly pre lokálne elity (Le Billon, 2001, s. 17; Pearce, 2004). 

 Konflikt stratégií (mezoúroveň) vzniká následkom rozdielnych prístupov 

v podpore demokracie, ktoré majú vo svojom pozadí rôzne politické, kultúrne 

a ekonomické motivácie. Pri vnútorných konfliktných cieľoch (priamo navia-

zaných na proces demokratizácie) vzniká napríklad rozpor medzi endogénnym 

a exogénnym prístupom, ktorý v podstate odkazuje na konflikt týkajúci sa zod-

povednosti za demokratizáciu. Inými slovami povedané, kontradikcia spočíva 

v tom, kto proces demokratizácie fakticky riadi (domáce elity vs. zahraničný 

aktér). Na to nadväzuje rozpor, kto a ako do samotného procesu vstupuje, pri-

čom sú kriticky reflektované vonkajšie zásahy v kontexte sebaurčenia (porov. 

situáciu v Bosne a Hercegovine; Jung, 2012). Ako príklad môžeme uviesť už 

spomínané napätie medzi nástrojmi modernizačných a bezpečnostných prístu-

pov, kde imperatív bezpečnosti ovplyvňuje snahu o celkový spoločenský roz-

voj (porov. Grimm – Leininger, 2012, s. 395). 

 Konflikt priorít (mikroúroveň) je postavený na premise, ktorá operuje 

v rámci určitého hodnotového rebríčka v konkrétnom projekte alebo prostredí. 

Rozpor vzniká na základe prioritizácie jednotlivých cieľov, ktoré sú v procese 

demokratizácie stanovené. V prípade vymedzenia vnútorných konfliktných 

cieľov tento rozpor ovplyvňuje výsledok priamo v krajine určenia (tzn. on gro-

und; napr. budovanie miestnej samosprávy verzus centralizácia demokratizač-

ných projektov). Vonkajšie konfliktné ciele zase interagujú v rámci celkového 
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nastavenia policy (porov. Faust – Messner, 2007; Riddell, 2007; Grimm – Lei-

ninger, 2012, s. 402).  
 

Konfliktné ciele a ich riešenie 
 

Rozpory, ktoré je možné identifikovať v prípade podpory demokracie, sú často 

výsledkom zlého programového nastavenia a určitej neochoty riešiť problém 

z dlhodobého hľadiska. Napriek kritickej reflexii, ktorá vníma konfliktné ciele 

ako neoddeliteľnú súčasť zahraničnej politiky podpory demokracie, je vhodné 

problém vnímať ako riešiteľný, čo je základný predpoklad snahy o jeho odstrá-

nenie. Inými slovami povedané, ak prijmeme skutočnosť, že priority a ich kon-

fliktný vzťah sú súčasťou transformačnej a rozvojovej politiky programov (po-

litiky podpory demokracie), ale zároveň existuje priestor pre ich reflexiu a rie-

šenie, samotný rozpor je možné aspoň čiastočne minimalizovať. Nezhoda 

v cieľoch tak nemusí byť nutne odstránená, ale ich dopad na proces demokrati-

zácie sa v ideálnom prípade neprejaví. V tomto kontexte predstavuje prvý krok 

rozhodnutie aktéra (medzinárodného, národného, lokálneho) samotný rozpor 

identifikovať. Následne je možné iniciovať „liečbu“, ktorá má v súčasnom 

akademickom diškurze štyri rozdielne varianty (porov. Grimm – Leininger, 

2012, s. 405-406): 

- Politika mŕtveho chrobáka – jedná sa o prístup, ktorý napriek identifiká-

cii problému ignoruje potrebu jeho riešenia a radšej volí vyčkávaciu tak-

tiku. V niektorých prípadoch problém mizne sám a táto politika sa 

z pohľadu využitých kapacít stáva efektívnou. Na druhej strane existuje 

riziko, že celkový konflikt prerastie do veľkých rozmerov, a potopí tak 

pozitívne výsledky úsilia ako takého; 

- Prioritizácia – je postup, ktorý v prípade výskytu konfliktných cieľov 

a vyhodnotení situácie volí jednu z dostupných možností, čím stanovuje 

priority celkovej podpory demokracie. Nevýhodou tohto prístupu je sku-

točnosť, že efektívnosť prístupu nižšej priority je obmedzená 

a v niektorých prípadoch úplne zaniká; 

- Sekvenčný prístup – je súbor krokov, ktorý celkový projekt podpory de-

mokracie rozdelí na čiastkové ciele, ktoré sú prioritizované. Tie sú ná-

sledne zložené do takzvaných sekvencií, ktorých význam spočíva 

v stanovení postupnosti jednotlivých krokov tak, aby v jednom momente 

nedochádzalo k vzniku konfliktných situácií. Tento prístup vyžaduje istú 

dávku plánovania a predovšetkým znalosť lokálneho prostredia, ktoré 

vyžaduje originálny prístup šitý na mieru. Samotný postup je založený 

na podmienenom modeli, ktorý predpokladá prechod k ďalšej sekvencii 

v momente ukončenia tej predchádzajúcej, prípadne pominutia konflikt-

nej situácie;  
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- Politika kompromisu – je posledným z možných prístupov, ktorý apliku-

je princíp vyvažovania a jeho prostredníctvom sa snaží eliminovať nega-

tívne dopady konfliktných situácií. Jedná sa o postup, ktorý rozpor 

v cieľoch neeliminuje úplne, ale čiastočne minimalizuje jeho negatívne 

dopady. Na základe tohto prístupu sú následne modifikované ciele, ktoré 

je možné daným konglomerátom dosiahnuť. 

 Hodnotenie týchto prístupov je z mnohých dôvodov komplikované a ich 

relevancia je kontextuálne podmienená prostredím, v ktorom sa aplikujú. Na 

základe komparatívnej perspektívy, ktorú predstavilo špeciálne vydanie časopi-

su Democratization, je možné konštatovať, že len tri zo štyroch prístupov má 

v súčasnosti praktické uplatnenie, pričom ich použitie variuje s krajinou urče-

nia a s aktérom, ktorý danú politiku aplikuje (Grimm – Leininger, 2012, s. 406; 

Democratization, 2012). Sekvenčný prístup je v súčasnosti jediným, ktorý stále 

čaká na rozsiahlejšiu aplikáciu v politike podpory demokracie. Dôvodom môžu 

byť napríklad vysoké náklady na kapacity a organizovanosť, ktorá ide ruka 

v ruke s dlhodobým plánovaním. Rovnako môžu existovať obavy z dočasného 

opustenia jedného z cieľov, ktorý sa následne prejaví v hodnotení výkonnosti 

programu v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte. Samotný 

problém však súvisí aj s celkovým nastavením stratégií a ich plánovaním, pri-

čom dôležitú dimenziu predstavujú odborné schopnosti tých, ktorí samotné 

rozhodnutia uskutočňujú. Často sú pritom profesionálne kapacity obmedzované 

strednodobými plánmi, ktoré z hľadiska nastavenia výkonnosti programov 

určujú časový horizont, za ktorý nie je možné preniknúť (strednodobé koncep-

cie rozvojovej a transformačnej politiky, koncepcie zahraničnej politiky 

a pod.).  
 

Vplyv konfliktných cieľov na výkonnosť demokratizačných programov – 

demokratizačná implózia 
 

Charakter protichodných cieľov v prioritách zahraničnej podpory demokracie 

je jedným z možných vysvetlení neefektivity programov určených pre budova-

nie demokratického systému vládnutia. Ak prijmeme normatívny predpoklad, 

že demokracia ako forma vlády predstavuje skutočne najlepšiu možnú formu 

organizácie moci, záujem o jej presadzovanie musí korešpondovať s efektív-

nym úsilím, ktoré prináša hmatateľné výsledky. V prípade neefektivity často 

dochádza k závažnému plytvaniu (kapacity, kapitál a pod.), ktoré je v mnohých 

ohľadoch vnímané ako neúspech. Vplyv nastavenia priorít je z inštitucionál-

neho hľadiska nezanedbateľný a v mnohom ovplyvňuje výsledok ešte skôr, ako 

samotný program začne prebiehať. Z tohto pohľadu sú konfliktné ciele zahra-

ničnej podpory demokracie dôležitým bodom diskusie, ktorej relevancia je 

stále nedostatočne reflektovaná (viď vyššie). 
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 Pri zohľadnení dopadov konfliktných cieľov na výkonnosť transformačných 

a rozvojových programov je možné identifikovať tri druhy vzťahov, ktoré vy-

kresľujú väzbu medzi existenciou rozporu a funkčnosťou nastavenia projektov. 

Prvý z nich nepredpokladá v prípade existencie konfliktných cieľov žiaden 

alebo len minimálny vplyv na výkonnosť programu v oblasti podpory demo-

kracie. Druhý variant poukazuje na možné negatívne dopady konfliktných cie-

ľov, ktorých charakter brzdí či dokonca znemožňuje podporu demokracie. Po-

sledný druh vzťahu predpokladá existenciu pozitívnej väzby medzi kontradik-

čnými prístupmi a úsilím budovať demokratickú formu vlády. Tento prístup je 

možné vysledovať v prípade, ak zodpovední profesionáli dokážu hrozbu kon-

fliktných cieľov rozpoznať a pomocou najrôznejších prístupov ju eliminovať 

alebo aspoň kontrolovať. Napriek snahe medzinárodných a národných aktérov 

maximalizovať výkonnosť transformačných programov, je možné konštatovať, 

že negatívne dopady konfliktných cieľov dominujú (Grimm – Leininger, 2012, 

s. 407).  

 Práve tie v konečnom štádiu spôsobujú efekt tzv. demokratizačnej implózie, 

ktorý je možné vymedziť ako kolaps objektu následkom tlaku zvonku. Impló-

zia ako fyzikálny jav koncentruje hmotu a energiu, následkom váhy ktorej sa 

objekt zrúti sám do seba. Tento proces je možné vysledovať aj v prípade de-

mokratizačného úsilia, ktoré pod váhou najrôznejších cieľov, aktérov a prebie-

hajúcich projektov kolabuje. Samotný jav následne negatívne vplýva na aké-

koľvek demokratizačné ciele, ktoré sa z dlhodobého hľadiska stávajú nedo-

siahnuteľnými. Inými slovami povedané, rôzne ciele, ktorých nositeľmi sú 

rôzni aktéri, dokážu vstupovať do otvoreného konfliktu a napriek spoločnému 

cieľu sa od neho vzďaľovať. Pri viacnásobnej multiplikácii získava efekt deš-

truktívny charakter, ktorý sa neprejavuje len vo výstupoch demokratizácie, ale 

aj pri jej ospravedlnení a legitimite. Logiku tohto procesu znázorňuje schéma 2. 
 

Schéma 2: Princíp demokratizačnej implózie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Autor 
 

 Fatálne dopady demokratizačnej implózie následne vedú k odmietnutiu 

demokracie ako hodnotového systému, kde časť populácie, pôvodne pozitívne 

Demokratizácia Demokratizácia 
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naklonená novej forme vlády, neidentifikuje v demokracii kvalitatívne lepší 

systém, ako sú jej alternatívy. To následne prehlbuje prítomný konflikt, keď 

v spoločnosti naďalej existujú segmenty, ktoré demokraciu podporujú a sú 

ochotné ju brániť. Výsledkom je oslabovanie celkovej spoločenskej kohézie 

a zvyšovanie rizika výskytu násilia. Príkladom demokratizačnej implózie môže 

byť Irak alebo Afganistan, kde napriek čiastkovým úspechom existujú pochyb-

nosti o reálnych výstupoch demokratizačného úsilia (porov. Beetham, 2009; 

Whitehead, 2009; Tadjbakhsh – Schoiswohl, 2008).  

 Na základe predstaveného teoretického rámca je možné konštatovať, že 

kvalitatívny rozdiel medzi reflexiou existencie konfliktných cieľov a ich igno-

rovaním tvorí dôležitú dimenziu v politike zahraničnej podpory demokracie. 

Súčasný dominantný prúd je zameraný na tzv. vyčkávaciu taktiku, ktorá je 

totožná s predstavenou politikou mŕtveho chrobáka. V snahe zvýšiť efektivitu 

rozvojových programov by preto súčasné plánovanie malo opustiť statickú 

pozíciu a zamerať sa na komplexný prístup, ktorý zohľadňuje výskyt kontra-

dikčných prístupov a nutnosť ich riešenia. Toto odporúčanie je spojené so sna-

hou o efektívnosť demokratizačného úsilia, ktoré v mnohých smeroch trpí for-

málnymi nedostatkami (porov. Democratization, 2012). 
 

Záver 
 

Záujem o konfliktné ciele v zahraničnej podpore demokracie, ktoré generujú 

najrôznejšie problémy, tvoria ďalšiu etapu vývoja demokratizačných projektov 

v 21. storočí. Ich relevancia rastie s objemom finančných prostriedkov, ktoré sú 

v čase ekonomickej krízy míňané takpovediac zodpovednejšie. Demokratizační 

aktéri, ktorých záujmy v súčasnom medzinárodnom prostredí vytvárajú hlavný 

prúd rozvojových a transformačných programov, často kontradikčné prístupy 

ani neidentifikujú alebo účelovo ignorujú. V tomto kontexte sú dopady na lo-

kálne prostredie spravidla deštruktívne, keď spoločnosť stotožňuje nefunkčnosť 

jednotlivých politík s nefunkčnosťou demokracie. To má následne dopad na 

vnímanie bezpečnosti, výkonnosť ekonomiky, charakter životného prostredia, 

rozvoj inštitúcií, či dokonca hodnotovú akceptáciu demokracie ako formy vlá-

dy (porov. Jung, 2012).  

 V tomto kontexte nie je zahrnutá debata o tom, či je alebo nie je vhodné 

presadzovať demokraciu a podporu ľudských práv v súčasnom svete. Argu-

menty sú vedené po línii prijatia základného axiómu, že demokracia ako forma 

vlády je najlepšia z najhorších alternatív, a to napriek tomu, že daný prístup 

nie je neproblematický. V tomto kontexte odpadá obhajoba demokratizačných 

programov ako legitímnej formy podpory demokracie (pre obhajobu a kritiku 

porov. Diamond, 1999, s. 69; Sørensen, 2008, s. 52; Selassie, 2002, s. 372; 

Lipset, 1960; Przeworski – Limongi, 1997; Acemoglu et al., 2009; Levitsky – 

Way, 2002; Call – Cook, 2003; Grimm, 2008; Paris, 2002; Paris, 2004; Paris, 
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2010; Wesley, 2008; Barnett – Zürcher, 2009; Dahl, 1982; 1995; 2001). Text si 

na základe tohto vymedzenia kládol za cieľ pojať problematiku konfliktných 

priorít v politikách podpory demokracie s odkazom na identifikáciu samotného 

rozporu, čo je prvý krok na ceste k jeho riešeniu. Na základe prebiehajúcej 

diskusie a rozboru teoretických východísk bol identifikovaný súčasný stav vý-

skumu a v základných rysoch predstavený teoretický aparát, s ktorým sa doňho 

vstupuje. Text ďalej formalizoval štyri stratégie na riešenie konfliktného nasta-

venia politiky podpory demokracie, na základe ktorých bol teoretický rámec 

obohatený o koncept demokratizačnej implózie (viď schéma 2). 

 Prvý a zásadný krok, ktorý úspešné zvládanie daného problému predpokla-

dá, je predovšetkým identifikácia rozporu, ktorý objektívne existuje a vysloviť 

záujem o jeho riešenie. Následne je možné začať hovoriť o metodike, ktorá by 

dané rozpory v konkrétnych prípadoch riešila (viď Konfliktné ciele a ich rieše-

nie). Postup by mal stavať na identifikácii kontradikčných prístupov s jasným 

stanovením priorít v každej z krajín alebo regióne, kde prípadný konflikt exis-

tuje a môže sa prejaviť. S ohľadom na lokálne prostredie následne vytvoriť tzv. 

konfliktnú mapu a samotné priority do nej zaniesť. Tento postup musí byť 

transparentný, pričom je dôležitý tlak na koordináciu v rámci národnej, ale 

i medzinárodnej arény. Metodika by mala vytvoriť základné mantinely, ktorých 

význam z pohľadu nastavenia priorít bude tvoriť hlavnú dimenziu prijímania 

strategických rozhodnutí. Tento proces určite nie je možné označiť za jednodu-

chý, ale jeho význam korešponduje s hodnotovými a normatívnymi východis-

kami, na ktorých sú liberálne demokracie postavené. Zároveň by to prispelo 

k riešeniu problému tzv. dvojitých štandardov, ktoré v konečnom dôsledku 

vytvárajú pocit nespravodlivosti, frustrácie a hnevu.  

 Samotný charakter výskumného problému poukazuje na dimenziu efektív-

nosti rozvojových a transformačných programov ako jadra politiky podpory 

demokracie, ktorá je jednou z hlavných častí zahraničnej politiky a celou ňou 

prestupuje. Na základe predstaveného teoretického rámca je možné konštato-

vať, že potreba riešenia týchto prístupov je z pohľadu úspechu transformačných 

programov relevantným bodom do diskusie, čo korešponduje aj so závermi 

Grimm(ovej) a Leininger(ovej) (2012, s. 408). Text predstavuje v slovenskom 

a pravdepodobne aj v stredoeurópskom prostredí jeden z prvých pokusov 

o uchopenie konceptu konfliktných cieľov v kontexte podpory demokracie 

a ľudských práv vo svete. Tento trend by v záujme efektívnosti mal pokračo-

vať, pričom koncepčné dokumenty by problematiku kontradikčných prístupov 

mali transparentne zohľadniť. 
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