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Hegemonistická vojna ako 
mechanizmus redistribúcie moci 
v 21. storočí
Hegemonic War as Mechanism of Redistribution of Power in 
21st. Century

AnOtÁciA:
Systémová zmena, alebo zmena v distribúcii benefitov z výhradného po-
stavenia v systéme, je zmenou, ktorá mení charakter štruktúry medziná-
rodného systému. Zmena v štruktúre medzinárodného systému nastáva 
v momente, kedy systém dosiahne disequilibrium a teda nerovnováhu 
medzi mocenskými potenciálmi etablovaných veľmocí a veľmocí nachádza-
júcimi sa na periférii systému. Disequilibrium je situácia, kedy ekono-
mické, politické a technologické determinanty môžu potenciálne narásť, 
alebo klesnúť a tak sa štát, alebo skupina štátov pokúsi systém zmeniť za 

účelom získania väčšieho podielu na redistribúcii moci v systéme, alebo 
naopak za účelom zabránenia poklesu benefitov z aktuálnej deľby moci 
v štruktúre medzinárodného systému. V minulosti bola jedným z najčastej-
šie používaných mechanizmov na zmenu v distribúcii moci hegemonistická 
vojna. Pri poslednej systémovej zmene po skončení studenej vojny, takáto 
vojna nevznikla a teda systémová zmena nebola sprevádzaná vojnou. 
V článku sa zaoberáme otázkou prečo koniec studenej vojny nesprevádzala 
hegemonistická vojna a perspektívami hegemonistickej vojny v 21. storočí 
a systémovej zmene prebiehajúcej na jeho začiatku.
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AKtUÁLnOSŤ VÝSKUMU
Nehľadiac na kvalitu súčasných zdrojov venujúcich sa 
pravdepodobnosti vzniku hegemonistickej vojny pri súčas-
ných zmenách v medzinárodnom systéme, sa v našom 
článku zaoberáme súčasnými perspektívami tohto nástro-
ja zápasu medzi veľmocami. V článku kladieme výskumnú  
otázku, či je hegemonistická vojna stále platným nástro-
jom veľmocí v zápase o získanie vedúceho postavenia 
v medzinárodnom systéme. V našom výskume primárne 
pracujeme v realistickej paradigme, ktorá predpokladá, že 
veľmoci medzi sebou budú zápasiť o vedúce priečky v sys-
téme, no zároveň prihliadame na základný kameň reali-
zmu, ktorým je ponímanie štátu ako racionálneho aktéra 
a teda pochopenie, nízkej pravdepodobnosti vypuknutia  
hegemonistickej vojny vedenej nukleárnymi zbraňami.  
Aktuálnosť výskumu teda spočíva vo fakte, že sa zaoberá-
me aktuálnou zmenou medzinárodného systému v spoji-
tosti so snahou priniesť vedecky čisté vysvetlenie pre tieto 
zmeny a ich mechanizmy v rámci realistickej paradigmy.

StUPEŇ ROZPRAcOVAnOSti PROBLEMAtiKY
V zaznamenanej histórii sa prvá známka o hegemonistic- 
kej vojne objavuje v Thucidydesových Dejinách Pelopo- 
nézskej vojny, keď ako dôvod útoku Sparty na Atény 
uvádza strach Sparty, že Atény sa stanú tak mocné, že 
im Sparta nebude schopná tvoriť protiváhu. (Thukidides, 
1954) Však za osnovateľa teórie hegemonistickej vojny je 
považovaný Robert Gilpin, ktorý danej problematike ve-
nuje celú knižku s názvom War and Change in World Po-
litics1. Na základe teórie Roberta Gilpina sa budeme ve-

novať súčasným medzinárodným vzťahom a zmenám 
v ich štruktúre. Tejto problematike sa taktiež v súčasnosti  
venujú Henri Kissinger2, Graham Allison3, John M. Mears- 
heimer4, Aaron M. Zack5 a mnohí iní.

tEOREticKÉ PRÍStUPY K MEDZinÁRODnEJ ZMEnE 
A  HEGEMOniSticKEJ VOJnE
Ak chceme skúmať mechanizmy redistribúcie moci 
v štruktúre medzinárodného systému, musíme primárne  
poznať prostredie v ktorom sa redistribuuje moc a jeho 
povahu. Naším prostredím je teda medzinárodný systém, 
ktorého štruktúra je tvorená vzťahmi medzi aktérmi  
v ňom. Podľa Waltza je systém tvorený štruktúrou a vzá-
jomne reagujúcimi jednotkami. Pod štruktúrou Waltz  
rozumie súhrn systémových komponentov, ktorý nám 
umožňuje predstaviť si systém ako celok. (Waltz 1979, 
s. 79) Aktéri medzinárodných vzťahov vstupujú do sys-
tému za účelom vytvárania sociálnych štruktúr v záujme 
presadiť súbor politických, ekonomických alebo iných ty-
pov záujmov. Pretože záujmy niektorých aktérov sa môžu  
krížiť so záujmami iných aktérov, sa vybrané záujmy, ktoré  
majú vyššiu prioritu v týchto sociálnych interakciách, 
zvyknú premietnuť do pomeru relatívnej sily aktérov, 
ktorí sú v tejto interakcii zapojení. To znamená, že aktéri 
sledovaním svojich národných záujmov vstupujú do siete, 
ktorú tvorí medzinárodný systém a ich plnením vytvárajú 
jeho štruktúru. (Gilpin 1981, s. 34) Podľa toho ako sa akté-
rom darí napĺňať svoje národné záujmy v systéme, vzniká 
jeho mocenská štruktúra na vrchole ktorej sa nachádzajú 
aktéri s relatívne najväčšou mocou, vplyvom a prestížou. 
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Títo aktéri určujú povahu systému a pomer rovnováhy sily  
v ňom a to najmä prostredníctvom vytýčenia svojich zá-
ujmov, výberom prostriedkov na ich plnenie a ich dosa-
hovaním. Z hľadiska systémovej determinácie, sú najpod-
statnejšie vzťahy medzi najsilnejšími aktérmi v systéme, 
ktoré môžeme označiť za rámec medzinárodného systému.  
To znamená, že povahu medzinárodného systému určuje 
interakcia medzi najsilnejšími aktérmi v ňom. 

Z týchto determinantov vychádza štruktúra systému,  
ktorú definuje Oskar Krejčí ako konkrétne usporiadanie  
aktérov v systéme podľa osy moci. Zatiaľ čo mocenská 
anarchia je obecnou konštantou svetového politického 
systému, štrukturálne rozloženie moci je jeho konkrétnou 
premennou. [...] Štruktúra svetového politického systému  
je modelom toho, ako sú štáty usporiadané podľa ich  
nerovného mocenského potenciálu. (Krejčí 2009, s. 169) 
V práci sa budeme opierať o realizmus, ktorý ponúka ná-
hľad na svet charakterizovaný mocenským zápasom a voj-
nou. Na rozdiel od iných škôl medzinárodných vzťahov, 
ako napríklad anglickej školy medzinárodných vzťahov, 
kde Martin Wight predpokladá, že fundamentálnou príči-
nou vojen v systéme nie je historická rivalita, nacionalis-
tický sentiment, závody v zbrojení, alebo imperializmus. 
Fundamentálnou príčinou vojen je absencia medziná-
rodnej vlády, alebo inými slovami anarchia suverénnych 
štátov. (Wight 2004, s. 101) John Mearsheimer naopak 
uvádza, že anarchia nie je príčinou vojen, nakoľko vojny  
permanentné nie sú, no systémová anarchia je. S anar-
chiou preto pracuje ako so systémovým princípom, ktorý 
hovorí, že systém zahŕňa nezávislé štáty, ktoré nad sebou 
nemajú centrálnu autoritu. Suverenita, inými slovami, sa 
nachádza v štátoch, pretože v medzinárodnom systéme 
neexistuje vyšší riadiaci orgán. Neexistuje žiadna vláda 
nad vládami. (Mearsheimer, 2001, s. 30) Takéto prostredie 
následne núti štáty medzi sebou súťažiť v neregulovanom 
prostredí, kde pri extrémnych situáciách vzniká vojna.

V rámci medzinárodného systému sme si teda uviedli,  
že je zložený zo siete vzťahov medzi jednotlivými aktérmi,  
ktorí sú nútení kooperovať v prostredí systémovej anar-
chie a teda v neregulovanom prostredí bez vyššej autority.  
Toto prostredie však nie je systémovou príčinou vzniku 
konfliktov medzi aktérmi, no umožňuje im neregulovanú 
súťaž, čo často pri sledovaní ich národných záujmov ve-
die ku konfliktu za účelom získať vyššie benefity z med-
zinárodnej deľby moci, prípadne iných komponentov 
v štruktúre medzinárodného systému. Pod systémovými 
komponentami v 21.storočí rozumieme rozdelenie teritó-
ria, zdrojov ekonomickej a technologickej moci a hierar-
chia prestíže v štruktúre medzinárodných vzťahov. Vzorec 
prerozdeľovania benefitov zo systémových komponentov, 
určuje aktuálne rozdelenie moci medzi najsilnejšími ak-
térmi v systéme. 

V našej práci považujeme za najrelevantnejších aktérov 
medzinárodného systému štáty, pretože ako jediní z akté-
rov sú nositeľmi svojej suverenity6 a nepodliehajú žiadnym  
pravidlám, nakoľko existujú v prostredí systémovej anar-
chie. Najsilnejší aktéri v systéme prostredníctvom voľby 
prostriedkov na dosahovanie vlastných záujmov taktiež 
určujú povahu a rámec medzinárodného systému, zatiaľ 

čo ostatní aktéri ako medzinárodné organizácie, mimo-
vládne organizácie, regionálne organizácie a nadnárodné  
korporácie musia v rámci tejto organizácie systému exis- 
tovať, bez dostupných mechanizmov na kreovanie, či zme- 
nu systémového usporiadania. Kritika štáto-centrického 
videnia medzinárodného systému je primárne koncipova-
ná v liberálnej a anglickej škole medzinárodných vzťahov. 
Spomenuté paradigmy uvádzajú ako argument, že štáto-
centrický model štruktúry medzinárodných vzťahov je za-
staralý a táto definícia úlohy štátu v systéme nie aplikova-
teľná kvôli vzájomnej-závislosti štátov, ich neschopnosti 
kontrolovať prostredie v ktorom sa nachádzajú, zároveň 
nadnárodné korporácie a iní neštátni aktéri sú ťažko re-
gulovateľné a niektoré z nich môžu svojím vplyvom kon-
kurovať štátom.7 Súčasnosť nám však ukazuje, že nie sú to 
neštátni aktéri, ktorí budujú novú hodvábnu cestu, či blo-
kujú rozhodnutia bezpečnostnej rady OSN a taktiež rámec 
medzinárodného systému nie je kreovaný rozhodnutiami 
vedúcich osobností mimovládneho sektora, ale svetovými 
lídrami na základe formulácie potrieb a cieľov svojich kra-
jín vyjadrených v národnom záujme. K nášmu argumentu  
dokladá aj Kenneth Waltz, že ten istý argument použitý  
proti štáto-centrickej idey, môžeme aplikovať v modifiko- 
vanej forme na korporátne prostredie. Firmy sú vzájomne 
závislé, spájajú sa a vzájomne sa kupujú vo vysokej miere. 
Viac-menej firmy sú konštantne ohrozované a regulované  
„nekorporátnymi aktérmi“8. Niektoré vlády podporujú  
koncentráciu majetku, iné sa jej snažia zabrániť. (Waltz, 
1979, s. 94)

V definícii štátu v našej práci vychádzame z predpokla-
du, že štát vyjadruje svoje potreby a ambície v medziná-
rodnom systéme na základe racionality a teda pridávame  
sa na stranu realistickej paradigmy, ktorá taktiež predpo-
kladá racionalitu aktérov medzinárodných vzťahov. Záro-
veň predpokladáme, že primárnou potrebou, alebo inak  
životným záujmom aktéra medzinárodných vzťahov je 
jeho prežitie a teda zachovanie si svojej suverenity. Mô-
žeme tak hovoriť o primárnej funkcii štátu, keď je to za a.) 
zaručiť bezpečnosť svojich občanov a b.) prežiť v systéme 
medzinárodných vzťahov. V zásade môžeme abstrahovať  
vývod, že životný záujem štátu v medzinárodnom systé-
me je maximalizácia svojich bezpečných kapacít. Tu však 
musíme pripomenúť, že vo vnútri neorealistickej para-
digmy sa na toto pudové správanie štátu nachádzajú dva 
pohľady, keď sa defenzívny realizmus prostredníctvom 
Kennetha Waltza vymedzil voči prizme klasického rea-
lizmu vytvorenej Morgenthauom a teda, že štáty sú pri-
rodzene agresívne, čo vychádza z ľudskej povahy (Waltz 
1979, s. 75), naopak Waltz tvrdí, že sa štáty snažia maxi-
malizovať svoju bezpečnosť. Waltz hovorí, že štruktúra 
medzinárodných vzťahov núti štáty primárne sa zame- 
riavať na obranu a udržiavať svoju pozíciu v štruktúre. 
„Najhlavnejšou starosťou štátov je udržať si pozíciu  
v systéme.“ (Waltz 1979, s. 121) Naopak predstaviteľ 
ofenzívneho realizmu John Mearsheimer hovorí tom, že 
štáty sa budú vždy usilovať maximalizovať svoje zisky 
z aktuálnej distribúcie moci v systéme a to aj za cenu ve-
denia konfliktu. (Mearsheimer, 2001, s. 34) Ofenzívny re-
alizmus teda predpokladá, že štáty budú kumulovať ofen-

6 V 21. storočí prináleží suverenita 
primárne nukleárnym veľmociam a to 
primárne kvôli tomu, že vlastníctvo 
nukleárneho arzenálu je v súčasnosti 
považované za garanciu bezpečnosti 
a teda prežitia aktéra v systéme. 

7 Pozri Doyle R., Oye Kenneth A., 
Richardson J. 

8 Štátmi 
9 Pre klasifikáciu štátov pozri Shakleina T.A
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zívne kapacity za účelom zvyšovania svojho 
postavenia v systéme. Pre potreby našej práce 
pracujeme s hypotézou, že základnou funkciou 
každého štátu v systéme je jeho prežitie a ex-
trahovane z Waltza, udržanie si svojej pozície 
v systéme, no pridávame Mearsheimerove tvr-
denie, že určité štáty sa budú pokúšať v systé- 
me expandovať a získať dominantné postavenie  
v ňom a teda budú maximalizovať svoje ofen-
zívne kapacity. To všetko za predpokladu, že 
daný štát je ozajstným nositeľom svojej suvere- 
nity, čo v 21. storočí znamená, že má nukleárne  
kapacity a dokáže prinútiť menšie štáty, aby 
konali v jeho prospech. Tu sme sa dostali ku 
klasifikácii takéhoto štátu a my takéto štáty 
nazývame veľmocami.9

Historik Arnold Toynbee formuluje definíciu  
veľmoci nasledovne: Veľmoc môže byť defino-
vaná ako politická sila majúca najväčší vplyv  
na spoločnosť v ktorej pôsobí. (Toynbee, 1985, 
s. 47) Menej abstraktnú definíciu veľmoci po- 
núka Oskar Krejčí, ktorý hovorí o veľmociach  
ako štátoch, ktoré sú schopné zabezpečiť si 
vlastnú bezpečnosť bez pomoci iných štátov.  
(Krejčí 2009, s. 171) Ak sa budeme zaoberať 
definíciou veľmoci z pohľadu vojenskej poráž-
ky, tak nám poslúži tradičný pruský historik  
Heinrich von Trietschke, ktorý hovorí, že štát 
môže byť definovaný ako veľmoc, pokiaľ je 
na jeho totálnu deštrukciu potrebná koalícia 
iných štátov. (Treitschke, 2017) Vo výsledku 
môžeme povedať, že veľmoci sú aktéri v sys-
téme, ktorí dokážu naplniť svoj bezpečnostný 
potenciál a zároveň majú expanzívne kapacity.  
To v praxi znamená, že veľmoci pri formulácii  
svojich národných záujmov na rozdiel od ma-
lých štátov nevyjadrujú túžbu zachovať si 
vlastnú suverenitu, ale expandovať v štruktúre 
medzinárodného systému tak, aby získali čo  
najväčší podiel na medzinárodnej deľbe moci 
a hierarchii prestíže. Podobnú formuláciu 
uvádza aj Martin Wight ktorý hovorí, že pri 
hľadaní definície veľmoci musíme hľadieť na 
dva atribúty a.) prvým je mocenský potenciál  
aktéra, ktorý by mal byť primárne zameraný na  
kvalitatívnu rovinu moci (efektivitu použitia 
mocenského potenciálu aktéra) b.) vzťah mo-
cenských kvalít k systému ako celku (Wight 
2004, s. 50) – čo môžeme popísať ako prestíž.

Ak však vyjadrenie životného záujmu veľmoci  
leží v maximalizácii podielu na medzinárodnej  
deľbe moci, tak v tom prípade prichádza ku 
konfliktu záujmov na vrchole mocenskej pyra-
mídy. Ak sa dnes zhodneme, že teritoriálne  
sme na planetárnej úrovni vyčerpali väčšinu  
možností expanzie v oblasti nerastných suro-
vín, strategického územia, obchodných ciest 
a ohnísk svetového obchodu, tak zákonite ná-
rodný záujem veľmoci v podobe silového vek-

toru bude mieriť k oblasti, ktorá je pre ňu 
momentálnou prioritou. Ak sa však záujmy 
mocností v danej oblasti stretávajú, dochádza 
ku konfliktu ktorého výsledkom je nová distri-
búcia moci v konfliktnej sfére. Pri použití tézy 
Martina Wighta, že každá veľmoc ašpiruje na  
dominantné priečky v systéme a každá domi-
nantná mocnosť ašpiruje na vytvorenie univer-
zálneho impéria (Wight 2004, s. 51), môžeme  
potvrdiť, že veľmoci sú medzi sebou v konštant- 
nom súťažení o získanie dominantnej pozície  
pri distribúcii benefitov vo vojenskej, ekono-
mickej, vedecko-technologickej a politickej 
sfére za účelom expandovať v systéme a prí-
padne mu dominovať. 

Ak budeme vychádzať z predchádzajúcich  
tvrdení, že štruktúra systému je rámcovaná  
najsilnejšími aktérmi v ňom v tom prípade,  
môžeme týchto aktérov nazývať rámcové 
veľmoci. Avšak termín rámcové veľmoci by bol 
presný, pokiaľ by sa jednalo o nemenný stav, 
alebo inak stabilnú štruktúru medzinárodných 
vzťahov. Taktiež tieto veľmoci môžeme označiť  
ako aktérov tvoriacich rovnováhu moci v systé- 
me. Najdôležitejšiu rolu v usporiadaní systému  
na jeho vrcholných (rámcových) priečkach hrajú  
mocenské potenciály aktérov medzinárodných  
vzťahov. Tie sa vyvíjajú na základe pozitívneho,  
alebo negatívneho smerovania vo vojenskej, 
ekonomickej, vedecko-technologickej a poli-
tickej sfére. To znamená, že mocenské poten-
ciály aktérov medzinárodných vzťahov sa ne-
vyvíjajú rovnomerne. (Krejčí, 2009, s. 183) 
Z tohto tvrdenia vyplýva, že rovnováha moci, 
alebo rozloženie najsilnejších aktérov v systé-
me sa konštantne mení a vyvíja spoločne s ich 
mocenským potenciálom.

V tomto kontexte pripomenieme tézu Ro-
berta Gilpina, že štúdium medzinárodnej poli-
tickej zmeny sa musí sústrediť na medzinárod-
ný systém a snahy politických aktérov zmeniť 
systém v prospech ich vlastných záujmov. Pri 
pochopení, že mocenské potenciály aktérov sa 
vyvíjajú nerovnomerne, môžeme konkludovať, 
že pri nerovnomernom vývoji mocenských po-
tenciálov jednotlivých aktérov nastáva disba-
lans medzi mocnosťami, ktoré medzi sebou 
zápasia o maximalizáciu benefitov plynúcich  
zo systémových komponentov. Tento disbalans  
sa prejavuje primárne pri stretoch silových 
vektorov etablovaných mocností a mocností  
periférie pri sledovaní vlastných záujmov 
v systéme. Výsledok takéhoto stretu je novou 
realitou v hierarchii moci. Ak teda budeme vy-
chádzať z práce Roberta Gilpina, tak môžeme  
tvrdiť, že proces medzinárodnej politickej 
zmeny, reflektuje snahy a záujmy jednotlivcov, 
či skupín usilujúcich o transformáciu systému  
na dosiahnutie svojich záujmov. Gilpin tiež 

zostavuje 5 situácií pri ktorých sa aktéri med-
zinárodných vzťahov môžu usilovať o zmenu 
v mocenskej rovnováhe: 
1. Medzinárodný systém je stabilný – teda 
v štádiu equilibria, ak žiaden z aktérov neverí 
v profit zo zmeny systému
2. Aktér sa pokúsi zmeniť systém ak predpokla-
dané benefity z jeho zmeny prevýšia náklady 
tejto zmeny
3. Aktér sa pokús zmeniť medzinárodný systém  
prostredníctvom teritoriálnej, politickej, alebo 
ekonomickej expanzie pokiaľ hranica výdav-
kov zmeny systému bude rovná, alebo vyššia 
ako hranica výhod
4. V momente, ako je dosiahnuté equilibrium 
medzi výdavkami a benefitmi zmeny a expan-
zie, stúpa tendencia ekonomických výdavkov 
na udržiavanie statusu quo rýchlejšie ako ka-
pacita na udržiavanie statusu quo
5. Ak nie je nerovnováha v medzinárodnom 
systéme riešiteľná, systém sa zmení a nová 
rovnováha bude reflektovať zmenu distribúcie 
moci (Gilpin 1981, s. 10, 11)

Ak teda uchopíme Gilpinovu tézu, tak z nám 
z nej vychádzajú závery, že pozície hegemóna  
pramení mnoho výhod spojených s vrcholnou 
pozíciou v mocenskej pyramíde. Jedná sa najmä  
o pomer moci, prestíže a s týmito determinant- 
mi korešpondujúcou silou. Zatiaľ čo moc sa dá  
považovať za akýsi výsledok schopností akté- 
rov medzinárodnej politiky na dosahovanie 
vlastných záujmov, prestíž je súborom subjek- 
tívnych a objektívnych determinantov. Kým 
teda, moc je väčšinou subjektívnym determi-
nantom, prestíž vyplýva z vplyvu a teda zo 
schopnosti ovplyvňovať ostatných aktérov 
medzinárodných vzťahov v prospech záujmov 
mocenských ambícií. Tieto základy pre stúpa-
nie v mocenskej pyramíde sú spojené s hege-
móniou, avšak aj s adekvátnymi výdavkami na 
jej udržanie. Tie ako vidíme v Gilpinovej stati 
sa rastúcim mocenským potenciálom hegemó-
na stávajú omnoho nákladnejšími až nastáva 
moment, kedy súčasný hegemón nie je schop-
ný udržiavať svoju pozíciu. Ak by sme chceli  
nadviazať na súbor podmienok za ktorých 
sa mení usporiadanie mocenskej rovnováhy 
v medzinárodnom systéme, tak hegemón má 
podľa Oskara Krejčího štyri mechanizmy ako 
sa udržať na vrchole mocenskej pyramídy: 
1. vytvorenie prostredia pre ekonomicko- 
-technickú a vojenskú inováciu 
2. eliminovať mocenské konkurenčné centrum 
(zmierovacou politikou, alebo preventívnou 
vojnou)
3. stiahnutie sa do výhodnejšej strategickej 
pozície
4. obmedzenie dominantného postavenia 
v štruktúre (Krejčí 2009, s. 184) 



Journal of Diplomatic and Social Studies / vol. 1 / No. 1 / 2018  •  42

JOURNAL of Diplomatic and Social Studies

Techniky udržania sa v mocenskej pyramíde hegemón používa najmä 
v momente, kedy si jeho politické elity začnú uvedomovať úpadok mo-
cenského potenciálu hegemóna a hrozbu zostupu z vrcholu mocenskej 
pyramídy. Jedná sa teda o úpadok moci, ktorý je definovaný ako limit ex-
panzie, ktorý determinuje náročnosť na udržiavanie sa v pozícii hegemóna  
a zabránenie úpadku. Ako objasňuje Gilpin jedná sa o stret hranice ná-
vratnosti zisku v ekonomickej oblasti. Či vnútorné, alebo vonkajšie zmeny  
zaznamenávajú zvyšovanie nákladov a straty z ochrany produkcie –  
vnútorný systém hegemóna začína zaznamenávať ťažké fiškálne krízy.  
Rozptyl ekonomických, technologických a organizačných schopností  
hegemóna, zmenšuje jeho výhodu v porovnaní s ostatnými spoločnosťa-
mi, najmä tými, ktoré sú momentálne situované na periférii systému. Na 
druhú stranu mocnosti na vzostupe majú v porovnaní s hegemónom niž-
šie výdavky, vyššie marže na obchode s ich zdrojmi a výhody rozvojových  
krajín. V takomto momente teda môžeme hovoriť o rastúcom nepomere  
mocenských potenciálov, medzi hegemónom a novými mocnosťami 
v systéme a teda aj o nutnosti redistribúcie moci v systéme.

StRiEDAniE HEGEMÓnA
Ak teda budeme vychádzať z predchádzajúcej podkapitoly, kde sme skú-
mali systém počas zmeny hegemóna, tak môžeme tvrdiť, že hegemónia  
môže byť zdrojom stability systému. Avšak práve v momente zmeny 
a teda počas ústupu hegemóna z vrcholných pozícií v mocenskej pyra-
míde, môže byť hegemonistické postavenie pre systém destabilizujúce. 
Obdobie zmeny hegemóna popisuje už Thukidides „To čo urobilo vojnu  
neodvratnou bol nárast aténskej moci a tým spôsobený strach Sparty.“  
(Thukidides, 1954) Pred prvou svetovou vojnou v strednej Európe to 
zase bol strach Nemecka, že pokiaľ by sa Habsburgovská monarchia roz-
padla, tak by v nej získalo vplyv Rusko. V západnej Európe to bol tra- 
dičný strach Veľkej Británie, že by Nemecko mohlo získať pozíciu he-
gemóna v kontinentálnej Európe, čo by mu prinieslo relatívne taký istý 
status mocnosti ako mala v tej dobe Británia. Bol to strach poháňaný 
vedomím, že naprieč Nemeckom sa šíri ambícia získať mocenský status  
podobný tomu britskému. (Howard 1984, s. 10) V modernej histórii má 
vojna medzi hlavnými mocnosťami za účelom zachovať, alebo zmeniť  
distribúciu moci v systéme, svoje stále miesto. Ako uvádza Graham Alli-
son, mocnosti na vzostupe ašpirovali na pozíciu etablovaných mocnosti  
za posledných 500 rokov v 16tich prípadoch, 12 z nich sa skončilo voj-
nou. (Allison 2017) (Tabuľka č.1 zobrazuje súhrn hegemonistických vo-
jen po ktorých sa menila štruktúra systému za posledných 500 rokov)

Jav ktorý popisujeme v prechádzajúcich odstavcoch je obdobie nevy-
balansovanej multipolarity o ktorej hovorí John Mearsheimer ako o ob-
dobí, ktoré najviac náchylné na vznik veľkej, či hegemonistickej vojny.  

Hegemonistická vojna, ako uvádza John Mearsheimer je najkontroverznej-
šou stratégiou, ktorú môžu mocnosti aplikovať v kontexte zväčšenia  
ich relatívnej moci. (Mearsheimer 2001, s. 94) Podľa Mearsheimera je to 
distribúcia moci medzi vedúcimi štátmi systému, ktorá vedie ku kalku-
lácii jedného, alebo skupiny aktérov, že benefity z nového systémového  
usporiadania prevýšia straty spôsobené vojnou ako nástrojom tejto 
zmeny. V prípade striedania hegemóna hovoríme o redistribúcii moci, 
ktorej či už hlavným nástrojom, alebo vedľajším efektom môže byť he-
gemonistická vojna. A teda nerovnosť medzi výdavkami na udržiavanie  
výhradného postavenia v mocenskej pyramíde a distribúciou moci 
v systéme pôsobí tendenčne na konkurenčné mocnosti. 

Nevybalansovanú multipolaritu môžeme definovať ako stav, kedy sa 
v rovnováhe moci nachádza jeden, alebo viac potenciálnych hegemónov. 
Mearsheimer zároveň potvrdzuje tézy Oskara Krejčího a Roberta Gilpina, 
ktorí sa zhodujú, že najväčšie riziko veľkej vojny je práve pri ústupe he-
gemóna z vrcholných pozícií v mocenskej pyramíde (Krejčí 2009, s. 184), 
alebo inak počas stavu disequilibria, kedy sa mocnosti systémovej peri-
férie vyrovnávajú mocnostiam na vrchole mocenskej pyramídy, ako to 
môžeme vidieť na schéme č. 1. Takže ak budeme vychádzať z Roberta 
Gilpina, tak ten definuje hegemonistickú vojnu ako základný mechaniz-
mus systémovej zmeny vo svetovej politike. Hegemonistická vojna vzni-
ká z narastajúceho disequilibria medzi bremenom spojeným s udržiava-
ním ríše, alebo pozície hegemóna a dostupnými zdrojmi dominantnej 
mocnosti vykonávať tieto úlohy, čo vedie k vytvoreniu nového medziná-
rodného usporiadania. Distribúcia teritórií, vzorec ekonomických vzťa-
hov a hierarchia prestíže reflektuje novú distribúciu moci v systéme, tak 
ako tomu bolo pri predchádzajúcej zmene. (Gilpin 1981, s. 10)

tabuľka 1: Konflikty, ktorých výsledkom bola nová štruktúra medzinárodného systému

Actors aspiring 
on hegemony Counterbalancing coalitions Global war Results of systemic 

change Changes in Balance of power

The Habsburgs Ad hoc coalitions,  
protestants + France

30 years war 
1618–1648 Peace of Vesphalia 1648 Colapse of Spanish empire

France – Luis XIV United Provinces, England, Habsburg 
Empire, Spain, German states, Russia 

War for Spanish  
heritage 1688–1713 Peace of Utrecht 1713 Division of Spain

France –  
Napoleon Great Britain, Prussia, Austria, Russia Napoleonic wars 

1792–1815
Congres of Vienna 1815 
European Concert Growth of Prussia 

Germany, Austro- 
-hungary, Turkey Great Britain, France, Russia, USA 1.st World War 

1914–1918
Theaty of Versailles  
League of Nations

End of Austro-Hungarian empire, 
Ottoman empire, Russian empire

Germany, Japan, 
Italy USSR, Great Britain, France, USA 2.nd World War 

1939–1945 Bretton Woods, UN Division of Germany  
Japanese Empire

USA, USSR Western/eastern bloc Cold war  
1945–1989

Malta agreements Hege-
mony of USA WTO, UN Collapse of Soviet Union

Obrázok 1: Disequilibrium v medzinárodnom systéme a pravdepodobnosť vzniku veľkej vojny 
Zdroj: Oskar Krejčí Mezinárodní Politika

po
w

er
 p

ot
en

tia
l o

f a
ct

or
s

big

small
time

rising power

risk of 
the major 
conflict

disequi- 
librium

established power



Journal of Diplomatic and Social Studies / vol. 1 / No. 1 / 2018  •  43

HEGEMOniSticKÁ VOJnA V 21. StOROČÍ
Mechanizmus zmien v hierarchii medzinárodného sys-
tému vystihuje Martin Wight, keď hovorí, že veľmoci zís-
kavajú a strácajú svoj status násilím. (Wight, 2004, s. 48) 
Násilie používané veľmocami za účelom zmeniť pomer 
v distribúcii benefitov z medzinárodnej deľby bohatstva, 
politickej štruktúry systému, teritórií a hierarchii prestíže, 
môžeme pomenovať ako zápas o moc. Pokiaľ sú v danom 
konflikte zapojené dve a viac mocností tvoriacich aktuál-
nu rovnováhu moci, môžeme hovoriť o zápase o hegemó-
niu. Ak takéto násilie prepukne do otvorenej vojny, ho-
voríme o hegemonistickej vojne. O vojne na úrovni celého 
systému, ktorá má za účel zachovať, alebo zmeniť distri-
búciu moci, hovoríme teda ako o vojne hegemonistickej. 
Do takejto vojny bývajú zapojené minimálne dve a viac 
mocností tvoriacich rovnováhu moci v medzinárodnom 
systéme a výsledkom takejto vojny bývajú zmeny na úrov-
ni štruktúry systému, usporiadania aktérov, distribúcie 
moci v systéme, mechanizmov na distribúciu moci v sys-
téme a v rámci systémových komponentov, alebo nepria-
mych dôsledkov sa vyvíja konštrukcia systému, ktorá pô-
sobí ako základ pre novú distribúciu moci.

ROZPAD ZSSR A HEGEMOniSticKÁ VOJnA
Poslednou zmenou štruktúry medzinárodného systému bol 
rozpad bipolárneho sveta, po ktorej sa utvorila štruktúra 
rámcovaná komponentami distribúcie moci – Svetovej ob-
chodnej organizácie, OSN a Pax Americana prostredníct- 
vom NATO. Novou systémovou konštantou od konca 2. Sve- 
tovej vojny bola však existencia nukleárnych arzenálov 
veľmocí a následne rozvoj MAD logiky, čo do veľkej miery 
nastavuje logiku zápasu medzi veľmocami na defenzívnu 
mieru odstrašenia ako ofenzívnu kapacitu snahy elimino-
vať protivníka a zabrať jeho podiel na medzinárodnej dis-
tribúcii moci. Keď osnovnou tézou tejto práce je fakt, že ka-
ždá zmena v redistribúcii moci prechádza prostredníctvom 
násilia, tak vyvstáva otázka prečo neprebehla systémová  
zmena na konci studenej vojny prostredníctvom násilia 
a aká je možnosť, že to bola práve existencia nukleárnych 
zbraní, ktorá zabránila veľmociam počas studenej vojny vy-
riešiť zápas o hegemóniu vojenským konfliktom. 

Cieľ praktickej časti je sformulovaný vo výskumnej 
otázke v ktorej sa pýtame nasledovné: Je v 21. storočí 
možný hlavný konflikt veľmocí pri chápaní logiky MAD 
a pri ponímaní štátu ako racionálneho aktéra? Existencia  
nukleárneho arzenálu je totiž jedným z hlavných argu-
mentov súčasných teoretikov, prečo hegemonistická voj-
na nemôže prebehnúť v zmysle v akom ju poznáme, 
prípadne, že hegemonistická vojna už do slovníka medzi-
národných vzťahov nepatrí.10 Ťažiskom mnohých z týchto 
teórií je práve fakt, že pri rozpade bipolarity takáto zme-
na neprebehla prostredníctvom hlavného konfliktu med-
zi veľmocami.11 Preto je dôležité najprv pochopiť prečo 
neprebehla hegemonistická vojna na konci bipolárneho 
usporiadania sveta a následne sa budeme zaoberať súčas-
nou redistribúciou moci v systéme.

John Mearsheimer uvádza, že aj napriek značnej deštruk- 
tívnej kapacite a teda zvýšenej pozornosti lídrov pri mož-
nosti konfliktu s inou nukleárnou mocnosťou, by sme si 

mohli myslieť, že šanca hegemonistickej vojny je mizivá.  
Mearsheimer však hovorí, že takáto dedukcia je nesprávna  
a aj napriek historickej skúsenosti z konca studenej vojny.  
Uvádza, že aj napriek globálnemu charakteru studenej voj-
ny, jej centrom bola Európa. K tomuto faktu dodáva, že sa 
v Európe počas studenej vojny nachádzali tisíce nukleár-
nych zbraní na relatívne malom území12 a centrum stretu  
USA so Sovietskym zväzom sa nachádzalo v Nemecku a na  
hraniciach centrálnej Európy, čiže môžeme povedať že prí-
liš blízko pri ťažisku svetového systému a takáto vojna by  
bola zničujúca pre všetky hlavné veľmoci vo vtedajšom 
usporiadaní medzinárodných vzťahov. Väčšina z nich bola 
v čase rozpadu bipolarity priamo nukleárnymi veľmocami13.  
Mearsheimerov argument teda spočíva v tom, že Európa 
bola počas studenej vojny centrom štruktúry medzinárod-
ných vzťahov, kde sa nachádzala značná časť komponentov 
ekonomickej, politickej a vojenskej moci v systéme. V ne-
poslednom rade treba doplniť základnú tézu, ktorú Mears- 
heimer vo svojej práci formuluje a tou je náchylnosť jed-
notlivých usporiadaní systému na vznik veľkého konfliktu.  
Bipolarita počas studenej vojny bola pevne usporiadaná 
a veľmoci boli v strategickom pate, Mearsheimer pri vyba-
lansovanej bipolarite uvádza, že je najstabilnejším usporia-
daním systému. (Mearsheimer 2001, s. 394–399) 

Avšak aj napriek faktu, že sa Spojené štáty a Sovietsky 
zväz nedostali do priamej konfrontácie na konci studenej 
vojny, tak vzťahy medzi nimi možno charakterizovať pro-
stredníctvom násilia. Rámcové konflikty studenej vojny 
môžeme považovať za konštantnú snahu jednej z dvoch 
veľmocí dominovať systému prostredníctvom ovládnutia  
periférie a radíme medzi nich dve berlínske krízy, vojnu  
v Kórei, Kubánsku krízu, vojnu v Indočíne, či vojnu v Afga- 
nistane, taktiež nesmieme zabudnúť na politiku zmeny  
režimov v Latinskej Amerike, či na Blízkom východe. To 
znamená, že aj v nukleárnom veku neexistuje záruka, že 
menšie konflikty medzi superveľmocami, alebo ich spo-
jencami nemôžu vypuknúť, čo môže mať za následok stra-
tu kontroly nad mierou násilia a rozsahom konfliktu. 
(Gilpin, 1988) Tu sa nám dostáva otázky pre politickú psy-
chológiu a miere racionality politických elít v rozhodova-
cích procesoch uprostred konfliktu. Miera racionálneho  
uvažovania v konfliktnej situácii klesá, čím vzniká možnosť  
vypuknutia veľkého konfliktu. Hoci sa miera potenciál- 
neho násilia a deštruktívnosti vojen mení s nástupom nu- 
kleárnych zbraní, je nanešťastie nízka pravdepodobnosť, 
že ľudská podstata sa zmenila spoločne s nástupom týchto 
zbraní. Robert Gilpin však dodáva, že vďaka nukleárnym  
zbraniam sa stala jednou z ústredných tém štátnikov prá-
ve otázka toho, ako sa vyhnúť eskalujúcim situáciám za 
účelom zabrániť totálnej vojne. (Gilpin, 1988) 

Ak teda vyvodíme závery z tvrdení dvoch autorov, tak 
zmeny v distribúcii moci počas a po studenej vojne nási-
lím rámcované boli, akurát sa nedialo v centre systému,  
ale na jeho periférii. To potvrdzuje tézu Mearsheimera,  
že by strata Európy znamenala pre oba bloky tvoriace sys-
tém, znamenala stratu ťažiska ekonomických, politických  
a vojenských komponentov distribúcie moci v systéme. 
Zároveň môžeme tvrdiť že expanzia systému a silové vek-
tory tlačili smerom od centra (Európy) na perifériu La-

10 pozri Buzan, Ikenberry, Acharya, 
11 Francis Fukuyama a mnohí liberálni 

autori písali o víťazstve demokracie 
v spojitosti s koncom dejín, kedy 
deformovanú ideu „večného mieru“ 
Immanuela Kanta implikovali 
na americkú hegemóniu pod 
demokratickou ideológiou a Kantovmu 
prirodzenému stavu stavu dali 
prívlastok demokracia a de facto bol 
použitý na ospravedlnenie násilia za 
účelom šírenia prirodzeného stavu- 
demokracie

12 V porovnaní s Áziou napríklad
13 V porovnaní s Áziou napríklad
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tinská Amerika, Ázia, Blízky východ, severná Afrika, kde 
sa vytvorili ohniská stretov veľmocí a následnej distribú-
cie benefitov v systéme. Logika MAD v studenej vojne zo-
hrala svoju rolu primárne pri prepočtoch štátnikov, kedy 
uvažovali nad možnosťou otvoriť bojisko v Európe, ale na 
periférii vtedajšieho systému. Miesto totálnej vojny zne-
priatelené bloky volili skôr proxy vojny, či politiku zmeny 
režimov, ktoré mali za následok fakt, že redistribúcia moci 
sa tiahla pol storočie a pomer síl najsilnejších aktérov bol 
reflektovaný prostredníctvom ich možnosti vplývať v pe-
riférnych oblastiach systému o ktoré medzi sebou súťažili. 
Taktiež mala redistribúcia moci v systéme charakter tzv. 
„bloodletting“ stratégie a teda snahy oboch blokov za-
tiahnuť svojich oponentov do tiahlych a vyčerpávajúcich 
konfliktov, kde jednak prichádzali o prestíž, pohlcovali  
veľkú časť ekonomickej produkcie a zaberali príliš veľa 
pozornosti na to, aby sa mohli sústrediť na iné problémy,  
ako napríklad zásahy ich rivalov na iných geostrategických  
územiach. V závere môžeme teda hodnotiť charakter 
medzinárodných zmien počas studenej vojny ako násilný 
a samotnú redistribúciu moci môžeme definovať ako kon-
flikty medzi veľmocami, ktoré viedli k opotrebovaniu jed-
ného z oponentov- v tomto prípade to bola nutnosť re-
foriem14 v Sovietskom zväze a neschopnosť vtedajších elít 
reformovať sovietsky blok. Násilie v systéme dostalo aj 
ekonomický charakter, kedy jednotlivé veľmoci uvaľovali  
sankcie na spojencov svojich protivníkov. Takéto násilie  
však pri dvoch simultánne existujúcich systémoch nema-
lo želaný efekt, vzhľadom na autarkickú povahu oboch 
systémov, zároveň takáto forma násilia väčšinou polari-
zovala štáty proti ktorým bolo namierené a tie hľadali zá-
ruky svojej suverenity, ekonomický rozvoj a spoločenskú 
príslušnosť v bloku protivníka. Táto téza napríklad sedí  
na správanie sa porevolučnej Kuby s ktorou Spojené štáty  
v 60tych rokoch odmietli spolupracovať a uvaľovali em-
bargá na produkty na Kube v dôsledku vyvlastňovania 
pôdy a podnikov z amerických rúk. Kuba sa dôsledku ne-
schopnosti rozvíjať svoju ekonomiku v spolupráci so zá-
padnými mocnosťami obrátila na Sovietsky zväz a neskôr 
adoptovala aj socialistickú ideológiu. 

Kolaps Sovietskeho zväzu predpokladal málokto a prá-
ve to sa stalo jednou z hlavných príčin, prečo prebehol 
prostredníctvom separátnych vnútroštátnych konfliktov 
a koniec bipolárneho usporiadania je rámcovaný násilím,  
ktoré vychádzalo zo spoločenských pomerov a malo nacio- 
nalistický charakter. V tomto prípade hovoríme o revolú-
ciách z roku 1989–1991 ako o systémovom samo-mecha- 
nizme, ktorý bol spustený v dôsledku neodpovedajúceho  
aktuálneho mocenského potenciálu Sovietskeho zväzu  
schopnosti uplatňovať vládu nad celým blokom. To malo 
za následok kolaps Sovietskeho zväzu a reštrukturalizá- 
ciu medzinárodného systému na unipolárny. Prerod 
z bipolárneho na unipolárny systém nebol ohraničený 
veľkým konfliktom primárne preto, lebo v dôsledku ko-
lapsu Sovietskeho zväzu v systéme neexistoval vyzývateľ 
Spojených štátov, čo automaticky znamenalo vytvorenie 
unipolárnej štruktúry s komponentami distribúcie moci 
ako WTO a OSN v prostredí trhovej ekonomiky a demo-
kratickej ideológie.

SÚČASnÝ StAV MEDZinÁRODnÉHO SYStÉMU
Momentálne sa podľa mnohých autorov15 systém nachádza  
opäť v období zmien, ktoré je rámcované redistribúciou 
moci. Z pohľadu teórie aplikovanej na súčasné dianie 
v medzinárodných vzťahoch môžeme povedať, že Spojené  
štáty ako vedúca veľmoc stratila obrovskú časť svojej 
prestíže počas svojich kampaní na Blízkom východe, kon-
krétne v Afganistane, Iraku a následná politika zmeny re-
žimov vykazuje ambivalenciu v šírení demokracie a ná-
sledných výsledkoch, čo má za následok opätovnú stratu 
prestíže v snahách o zmeny režimov v Sýrii, Líbyi a na 
Ukrajine. Všetky spomenuté kampane ako aj ostatné di-
plomatické dišputy, či priamo podpora zmeny režimov 
vo svete- farebné revolúcie, revolúcie arabskej jari, inter-
vencie v krajinách centrálnej Európy, sú súčasťou tzv. Pax 
Americana, ktorý môžeme označiť za komponent medzi-
národného systému v oblasti vojenskej sily. Náklady na 
udržiavanie tohto komponentu sú extrémne a nárast vý-
davkov na obranu Spojených štátov vzrástli takmer troj-
násobne oproti koncu studenej vojny, keď pri súčasnom 
rozpočte na obranu 716 miliárd dolárov (2018), sa jed-
ná o nárast o 465,8 miliárd oproti vrcholu studenej voj-
ny v roku 1987 kedy rozpočet na obranu USA predstavo-
val 251,5 miliárd dolárov. Paradoxom je, že po rozpade 
bipolarity a teda pri expanzii Pax Americana rozpočet na 
obranu oproti studenej vojne klesá a následne pri dosia-
hnutí najväčšej relatívnej moci v systéme, po roku 2000 
výdavky na obranu rastú niekoľkonásobne – fakticky sa 
v roku 2016 výdavky Spojených štátov na obranu vyrov-
nali súčtu výdavkov na obranu ostatných 9tich krajín 
s najvyšším obranným rozpočtom na svete(graf č. 1 a ta-
buľka č. 2) a v NATO tvoril obranný rozpočet USA dve tre-
tiny z celkového počtu na obranu. (graf č. 2)

Hlavným dôvodom je reštrukturalizácia armády Spo-
jených štátov, ktorá bola priamo spojená s unilaterálnym 
výkonom Pax Americana a teda schopnosť americkej ar-
mády zasahovať na viacerých bojiskách naraz. (The Whi-
te House Washington 2002, The National Security Strate-
gy of the United States of America) Vedľajším dôvodom sú 
kampane USA v Afganistane a Iraku (zmenu režimov do 

14 Ekonomika Sovietskeho zväzu čerpala 
z obdobia extenzívneho rastu, no 
následne nebola uspôsobená na ďalšiu 
fázu ekonomického rozvoja 

15 See Lebow and Reich, Zack, Graham 
Allison, Kissinger, Mearsheimer, Galtung
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Graf 1: podiel výdavkov na obranu vo svete (2016)
Zdroj: Stockholm Peace Research institue
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tabuľka 2: poradie krajín podľa výdavkov na obranu 
Zdroj: Stockholm Peace Research institue

veľkej miery financuje ministerstvo 
zahraničných vecí). Aj napriek znáso-
beniu výdavkov na obranu sa Spoje-
ným štátom nedarí investovať dosta-
tok zdrojov do kampaní v na Blízkom 
východe, aby ich v nich mohli zvíťaziť 
a úspešne ich uzavrieť, napríklad Me-
arsheimer, a Stephen Walt vo svojich 
článkoch pre Foreign Affairs hovoria, 
že zdroje vydávané na kampaň boli 
príliš nízke a túto politiku prisudzujú  
primárne faktu, že zdroje potrebné  
na úspešné dostihnutie cieľov na 
Blízkom východe a v strednej Ázii, 
by niekoľko násobne prevýšili zisk 
z úspešného dokončenia týchto kam-
paní. Táto politika stála Washington 
medzinárodnú prestíž a momentálne  
sa musí vysporiadať s novou realitou 
na Blízkom východe, kde Rusko pre-
berá rolu status quo power po úspeš-
nej kampani proti Islamskému štátu  
v Sýrii. Spojené štáty tak od konca  
studenej vojny prvý krát musia jed-
nať so strategicky rovnocenným 
súperom na úrovni garanta suvere-
nity časti aktérov Blízkeho východu 
a centrálnej Ázie. Tento fenomén sa 
deje primárne kvôli zlyhaniu stratégií 
USA na Blízkom východe a teda kos-
tra vojensko-strategického systému 
Pax Americana bola narušená, agre-
sívnym spôsobom vykonávania role 

hegemóna, to prinútilo hľadať men-
šie štáty v regióne Blízkeho východu  
hľadať garancie svojej suverenity 
v Rusku. S silové vektory USA a Ruska  
sa stretávajú aj na Kaukaze, kde súťa-
žia o vplyv v krajinách ako Gruzínsko,  
či Azerbajdžan, výsledkom týchto 
stretov je znižovanie prestíže USA, 
zatiaľ čo Rusko momentálne prestíž 
získava a to primárne vďaka riešeniam  
otázok Islamského štátu, stabilných  
pozíciách v medzinárodnej politike  
a efektivite nových zbraní, ktoré 
malo možnosť predviesť v Sýrii. Aj 
napriek všetkému zostáva armáda  
Spojených štátov16 najsilnejšou v sys-
téme a spoločne s ich spojencami  
v NATO, v ktorom je združených 29 

štátov. Ich výdavky bez partnerských 
krajín (NATO official guideline),  
podľa oficiálnych štatistík NATO, na 
armádu v roku 2016 tvorili spoločne  
915 miliárd amerických dolárov  
z celosvetových 1686 (SIPRI 2017), čo 
je 54 % z celosvetových výdavkov  
na zbrojenie v 193 krajinách sveta.  
(NATO 2017, Defence Expenditure of 
NATO Countries) – (graf č. 2 a obrá-
zok č. 2) K roku 2015 mali Spojené 
štáty a NATO po svete rozmiestne-
ných 38 základní, z ktorých najväčšia  
základňa je Rammstein v Nemecku.  
(US Department of Defense 2015, 
BASE STRUCTURE REPORT) 
V dôsledku straty prestíže Spojených 
štátov hovoríme aj o úpadku ich rela-

16 K roku 2016 v armáde slúžilo 1 030 000 
vojakov

Rank Spending 2016 
($ b., MER)

Change,  
2007-16 (%)

World Share, 
2016 (%)

Spending as a share 
of GDP (%)

2016 2015 Country 2017 2016

1 1 USA 611,00 -4,8 36 3,80 3,30

2 2 China 215,00 118 [13] [1,9] [1,9]

3 4 Russia 69,20 87 4.1 [3,4] 5,30

4 3 Saudi Arabia 63,70 20 [3.8] 8,50 [10]

5 7 India 55,90 54 3.3 2,30 2,50

6 5 France 55,70 2.8 3.3 2,30 2,30

7 6 UK 48,30 -12 2.9 2,20 1,90

8 8 Japan 46,10 2.5 2.7 0,90 1,00

9 9 Germany 41,10 6.8 2.4 1,20 1,20

10 10 South Korea 36,80 35 2.2 2,50 2,70

11 11 Italy 27,90 -16 1.7 1,60 1,50

12 13 Australia 24,60 29 1.5 1,80 2,00

13 12 Brazil 23,70 18 1.4 1,50 1,30

14 14 UAE 22,80 123 [1.3] [3,3] [5,7]

15 15 Israel 18,00 19 1.1 6,70 5,80

Total top 15 1360,00 .. 81 .. ..

World total 1688,00 14 100 2,30 2,20

Obrázok 2: Svetové výdavky na obranu v 2016
Zdroj: Stockholm Peace Research institue 
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tívnej moci v systéme. Ak moc definujeme podľa Paynea 
a teda ako schopnosť prinútiť ostatných aktérov medzi-
národných vzťahov správať sa tak, ako by sa za normál-
nych okolností nechovali. (Payne, 2013) Táto definícia 
nám primárne hovorí o tom, že hegemón má možnosť vy-
tvoriť si vlastný komponent na redistribúciu politickej 
moci v systéme, inými slovami akúsi platformu, združu-
júcu štáty patriace do aktuálnej sféry vplyvu hegemóna, 
kde je možné koordinovať spoločný postup v politických, 
ekonomických a vojenských otázkach- regulovať a usmer-
ňovať pohyb moci v priestore. Takýmto komponentom 
v architektúre súčasného medzinárodného systému je 
OSN. Ak teda klesá relatívna moc USA, alebo inak schop-
nosť presvedčiť ostatných aktérov v systéme konať v súla-
de s ich záujmami, v tom prípade sa znižuje objem be-
nefitov, ktoré hegemón čerpá z tohto systému. Zároveň 
najdôležitejší orgán Bezpečnostná rada OSN, je perma-
nentne zablokovaný vzhľadom na fakt, že rozhoduje kon-
senzuálne a stály členovia majú právo veta. Medzi stálych 
členov Bezpečnostnej rady patria aj Rusko a Čína, ktorých 
záujmy sú konfliktné so záujmami USA v oblastiach ako 
Ukrajina, Blízky východ, či Juhočínske more, preto je ve-
tovaná väčšina návrhov smerujúcich k snahe zmeniť po-
mer síl v momentálne najcitlivejších oblastiach za účelom 
udržať si hegemonistické postavenie. De facto v súčasnos-
ti môžeme hovoriť o nefunkčnosti Bezpečnostnej rady  
a tým opätovnému zníženiu benefitov, ktoré produkoval 
tento systémový komponent. Na opačnej strane vidíme 
vzostup nových paralelných štruktúr ako BRICS, Eurázij-
ská únia, či ASEAN, ktoré vytvárajú paralelné systémy na  
nižšej úrovni ako OSN, no aj tak prispievajú k erózii aktuál- 
nej architektúry systému. Zároveň momentálne vzťahy  
krajín Európskej únie a USA majú skôr negatívne trendy  
a preto odklon Európskej únie od Spojených štátov, môže 
byť vnímané ako konečný rozpad post-studeno vojnovej  
štruktúry medzinárodných vzťahov, nakoľko o tomto  
vzťahu môžeme hovoriť ako o kostre medzinárodného 
systému. No takisto ako v oblasti vojenskej sily sú Spojené 
štáty stále politicky najmocnejšou krajinou, ktorá vo svo-
jej sfére vplyvu vytvára najväčší systém štátov v aktuálnej  
architektúre medzinárodného systému. Spojené štáty 
majú stále z hľadiska donucovacích prostriedkov najväč-
šiu moc, o čom svedčí politika zmeny režimov, ktorá síce  
z dlhodobého hľadiska nevykazuje vysokú mieru úspeš-
nosti v podmienkach liberálno-demokratických systémov,  
no stále môžeme potvrdiť, že Spojené štáty majú z aktuál- 

nych veľmocí najväčšiu kapacitu vplývať na vnútornú 
štruktúru iných štátov.

V dôsledku nedostatočných expanzívnych kapacít systé-
mu a prílišnej deregulácii ekonomiky Spojené štáty musia  
čeliť fiškálnym krízam spojeným s obrovským národným 
dlhom, ktorý k marcu 2018 dosahuje neuveriteľných 21 bi-
liónov amerických dolárov pri HDP 19,8 bilióna. (US DEBT 
CLOCK)17 Ekonomickú kostru súčasného medzinárodného 
systému tvoria organizácie ako Svetová obchodná organi-
zácia a Medzinárodný menový fond. Ekonomický systém  
v roku 2008 zažil ťažkú fiškálnu krízu v dôsledku dlhovej  
bubliny Spojených štátoch, tá sa odzrkadlila celo-systémovo  
a tak štruktúra zažila ťažké fiškálne krízy. Vzostup ekono-
miky Číny a budovania projektu novej hodvábnej cesty18, 
či formovanie Eurázijskej únie považujeme za nové systé-
mové komponenty na redistribúciu ekonomickej sily. For-
mácia týchto komponentov okliešťuje možnosti ekono-
mickej expanzie západných ekonomík a v neposlednom 
rade nižšie výrobné náklady, lacná pracovná sila, lacnejšia 
doprava, či menšie ekologické reštrikcie umožňujú kom-
ponentom sformovaným na periférii systému omnoho 
efektívnejšie konkurovať západným ekonomikám. Spojené 
štáty sa pokúšali v posledných rokoch eliminovať lacné su-
roviny z Číny a bilaterálne dohody v pacifickej oblasti, kde 
sa pokúsili presadiť TPP19, zatiaľ čo v Európe chceli vytvo-
riť nový systém v podmienkach deregulovanej ekonomiky 
s americkou právnou superioritou a tým vlastne expando-
vať do EU prostredníctvom TTIP20. Obe iniciatívy strosko-
tali a v súčasnosti sa aj samotná Svetová obchodná orga-
nizácia musí vysporiadať s blokádou Číny a Indie, ktoré 
nesúhlasia s agendami nastavenými v prospech USA. Mo-
mentálne môžeme hovoriť o pokraji kolapsu kostry eko-
nomickej moci Spojených štátov, no alternatívne systémy 
sú ešte len začiatkoch svojho projektovania. Najpravdepo-
dobnejším scenárom vývoja bude nahradenie WTO a IMF 
čínskymi iniciatívami, z hľadiska paralelnej tvorby sys-
tému bude jadro ekonomického komponentu Číny tvoriť 
projekt novej hodvábnej cesty, ktorá bude slúžiť ako hlavný  
zdroj príjmov Číny. Tento projekt však zatiaľ nie je globálny  
a je viazaný na budovanie geografickú polohu obchodných 
trás, čo môže znamenať aj rámec ekonomického systému 
tvoreného Čínou. 

Z uvedených situácií, môžeme potvrdiť, že Spojené štáty  
sa nachádzajú v relatívnom úpadku a teda že ich relatívna  
moc v systéme klesá. Pri predstave úpadok však nehovorí- 
me o radikálnom ústupe z popredných priečok v medzi-
národnom systéme, ale o kulminácii ekonomického rastu  
a úbytku vplyvu v systéme, no z hľadiska globálnych deter- 
minantov Spojené štáty sú a ešte nejaký čas budú najsil- 
nejšou ekonomikou, najvplyvnejším aktérom a aktérom  
s najsilnejšou armádou. Status superveľmoci Spojené štá-
ty nemôžu stratiť, nakoľko by sa museli vzdať nukleárneho  
arzenálu, čo by znamenalo ohrozenie vlastnej suverenity  
a tým aj odporovanie logike existencie aktéra medziná-
rodných vzťahov. To znamená, že aj napriek relatívnemu  
úpadku Spojených štátov v systéme, ich geografická po-
loha, surovinové bohatstvo, demografický potenciál  
a schopnosť odvetného nukleárneho útoku predurčujú  
Spojené štáty hrať významnú úlohu v medzinárodných 
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17 http://www.usdebtclock.org/
18 One Belt One Road
19 Transpacific partnership
20 Transatlantic Trade and Investment 
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vzťahoch aj pri existencii iných centier moci, či prípadnom relatívnom 
úpadku. 

Poňatie koerzívnej zložky moci vychádza primárne z determinantov 
vojenskej sily. Tú majú Spojené štáty stále najväčšiu a aj napriek snahe 
Číny dobehnúť USA, no ich zbrojné programy sú v začiatkoch a armáda  
Číny je stále závislá na importe vyspelých zbraňových systémov (graf 
č. 6). Spojené štáty však citeľne stratili prestíž v systéme a odzrkadľuje 
sa to primárne na ich schopnosti organizovať systém, ktorý sa stále viac 
vymyká ich kontrole. Nedostatok nových možností ekonomickej expan-
zie a ťažké fiškálne krízy nútia USA zameriavať sa na reštrukturalizáciu  
domácej ekonomiky. Hegemón na ústupe však momentálne nemá v sys-
téme vyzývateľa, nakoľko aj najvyspelejšie krajiny sa čo do vojenskej, 
ekonomickej, alebo politickej sily nemôžu stále s USA rovnať. Pokiaľ si 
vezmeme schému č. 1 (strana 12) znázorňujúci vývoj systému smerom 
k pravdepodobnosti vzniku veľkej vojny, tak systém momentálne vstúpil 
do počiatočnej fázy disequilibria, alebo sa nachádza tesne pred ním. 
Súčasný hegemón zažíva relatívny úpadok a mocnosti periférie začínajú 
rásť do takej miery, že ovplyvňujú distribúciu benefitov v systéme v ne-
gatívny prospech hegemóna, no stále sa mu nemôžu v sile rovnať. Mô-
žeme teda potvrdiť, že sa nachádzame v počiatočnom štádiu reštruktu- 
ralizácie medzinárodného systému, alebo inak redistribúcii moci v sys-
téme. Charakteristickou črtou pre súčasnú zmenu je tvorba sub-systé-
mov štátov v regiónoch ako juhovýchodná Ázia, Eurázia a Európa- tieto  
subsystémy sa tvoria prirodzene ako výsledok upadajúceho vplyvu USA, 
ktoré zatiaľ držia svoj hlavný vplyv v strategických oblastiach po celej  
zemeguli ako napríklad štátoch Perzského zálivu, Poľska, Ukrajiny, 
Panamy, Japonska a Južnej Kórei.

Z uvedených príkladov teda vieme konštatovať, že systém zažíva re-
latívny úpadok hegemóna, ale disequilibrium nebolo dosiahnuté. To 
v praxi znamená, že mocnosti periférie začínajú vytvárať alternatívne 
systémové komponenty na získanie väčšieho podielu na medzinárod-
nej deľbe moci, no stále nedospeli do momentu, kedy by dokázali otvo-
rene ohroziť etablované mocnosti. V zásade môžeme povedať, že rov-
nováha moci v systéme je momentálne v stave, kedy mocnosti periférie 
nemajú dostatok moci na vytvorenie novej rovnováhy moci, ale dokážu 
tvoriť efektívnu protiváhu etablovanému systému. Predchádzajúcu tézu 
potvrdzuje blokovanie Bezpečnostnej rady OSN, WTO, či silnejúca pozí-
cia Ruska na Blízkom východe. Otázka týkajúca hegemonistickej vojny 
v najbližšej budúcnosti je primárne založená na pochopení, že použitie 
veľkého konfliktu ako mechanizmu na prerozdelenie moci v systéme, sa 
musí ten najprv nachádzať v disequilibriu aby jedna zo strán buď videla  
viac benefitov z odstránenia etablovaných mocností z vrchných priečok 
v systéme, alebo z preventívnej vojny za zachovanie si svojho postave-
nia v systéme. 

Otázkou je, že či aj napriek MAD logike veľmoci vstúpia do veľkého 
konfliktu. Momentálne môžeme konfliktné zóny ktorými sú Blízky vý-
chod – USA vs. Rusko, východnú Európu – NATO vs Rusko, Juhočínske  
more – USA vs Čína, Indický oceán – Čína vs India a Indicko-čínske  
pohraničie – Čína vs India. Ako vidíme v daných príkladoch, ukazujú 
sa nám dokonca konflikty aj medzi mocnosťami periférie, ako sú India 
a Čína, ktoré majú spolu spory o teritóriá v pohraničí a o vplyv v štá-
toch, ktoré spadajú do ich gravitačného poľa. Ak vezmeme dáta zo Što-
kholmského inštitútu pre výskum mieru, tak zistíme, že od roku 2015 
dosahuje objem obchodu so zbraňami najvyššie hodnoty od konca stu-
denej vojny, tie sú zrejmé z grafu č. 3. 

Z toho 55,9% svetového exportu zbraní tvoria krajiny NATO na čele so  
Spojenými štátmi, ktoré tvoria 34% svetového exportu zbraní. Pri vývo-
ji výdavkov na armádu, ktorý má stúpajúci trend of roku 2000, môžeme 
konštatovať, že systém sa stáva presýtený zbraňami. (SIPRI 2017) 

Ďalším problémom je smerovanie daných zbraní, keď medzi rokmi  
2012–2016 najväčšiu časť svetového importu pohltili Oceánia, Blízky  
východ a Európa (SIPRI 2017), čiže všetky oblasti, ktoré sme označili za  
strety medzi veľmocami. (graf č. 5) Takáto kumulácia zbraní v citlivých  
oblastiach v praxi znamená dve veci a.) intenzifikáciu napätia a vzájom- 
nej nedôvery b.) špirálu zbrojenia. Zároveň je nutné dodať, že množstvá  
zbraní dodávané do zón s vysokou pravdepodobnosťou vypuknutia kon-
fliktu, zvyšuje takúto pravdepodobnosť. Jedná sa o fakt, že aj napriek  
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Graf 3: trend v objeme obchodu so zbraňami medzi rokmi 1978–2017
Zdroj: SiPRi  

Graf 4: podiel na svetovom exporte zbraní  
Zdroj: SiPRi  

Graf 5: hlavné oblasti exportu zbraní v obdobiach 2007–11 a 2012–16
Zdroj: SiPRi  

United States 34%

Russia 22%

France 7%

Germany (FRG) 6%

China 6%

United Kingdom 5%

Spain 3%

Israel 3%

Italy 2%

Netherlands 2%

Others 10%

10 najväčších exportérov zbraní 2013-2017

43%

43%

29%

1,70%

11%

18%

8,60%

11%

8,10%

9,40%

2012-2017

2007-2011

Najväčšie oblasti exportu
Asia & Oceania Middle East Europe America Africa



Journal of Diplomatic and Social Studies / vol. 1 / No. 1 / 2018  •  48

JOURNAL of Diplomatic and Social Studies

momentálnemu určeniu zbraní na obranné účely, v bu- 
dúcnosti nikto nemôže garantovať stabilitu obranného  
účelu zbraní, nakoľko o ich použití nerozhoduje ich tech-
nické zaradenie, ale politické rozhodnutie. To v praxi  
znamená, že do rovnice s veľkým počtom zbraní a rizikom  
vypuknutia konfliktu, musíme dosadiť x – ako neznámu 

pre možnosť budúcej zmeny v štýle vládnutia niektorého 
z aktérov v systéme. 

Keď sa pozrieme bližšie na graf č. 7, ktorý zobrazuje 
štruktúru importérov zbraní, vidíme, že aktéri ako Saud-
ská Arábia a Spojené Arabské Emiráty tvoria spoločne 
takmer až 13 % svetového importu zbraní. Otázkou je, 
prečo Spojené Arabské Emiráty, krajina s rozlohou 83 ti-
síc km2 a 9,2 miliónom obyvateľov tvorí 4,6 % svetového 
importu zbraní, či je mimochodom viac ako u najľudna-
tejšej krajiny sveta – Číny. Odpoveďou je podľa SIPRI ree-
xport zbraní do lokálnych konfliktov na Blízkom východe. 

Štrukturalizáciu svetovej politiky a tvorbu zástupných 
koalícií v konfliktných regiónoch sveta možno pozorovať 
na tabuľke č. 3, ktoré zobrazuje štruktúru exportu zbra-
ní, najväčších exportérov na svete. Spojené štáty sú naj-
väčším exportérom do sunistských krajín, ktoré na Blíz-
kom východe podporujú záujmy USA21 a Čína exportuje 
do krajín, ktoré budú pravdepodobne patriť do jej sústavy 
v protibalansovaní Indie. 

Ak teda uchopíme tézu, že hegemonistická vojna 
v súčasnosti nemôže vzniknúť, kvôli tomu, že systém ešte 
nedozrel do bodu, kedy mocnosti periférie budú schopné 
vyzvať etablované mocnosti, tak z uvedených dát môže-

21 V súčasnosti sa táto téza nevzťahuje na 
Turecko, ktoré je na kolíznom kurze so 
Spojenými štátmi
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Graf 6: najväčší svetoví importéri zbraní v roku 2017
Zdroj: SiPRi  

tabuľka 3: štruktúra klientely najväčších exportérov zbraní na svete
Zdroj: SiPRi  

Share of arm exports (%) Main clients (share of exporter´s total exports, %) 2012–2016

Exportér
2012–
2016

2007–
2011

2007–11 to 
2012–16

1st 2nd 3rd

Unites States 33,00 30,00 21,00 Saudi Arabia (13) UAE (8,7) Turkey (6,3)

Russia 23,00 24,00 4,70 Viet Nam (11) Viet Nam (11) China (11)

China 6,20 3,80 74,00 Bangladesh (18) Bangladesh (18) Myanmar (10)

France 6,00 6,90 -5,00 China (11) China (11) UAE (9,1)

Germany 5,60 9,40 -36,00 Greece (12) Greece (12) USA (9,7)

United Kingdom 4,60 3,90 27,00 India (11) India (11) Indonesia (9,0)

Spain 2,80 2,90 2,90 Saudi Arabia (12) Saudi Arabia (12) Turkey (11)

Italy 2,70 2,40 22,00 UAE (11) UAE (11) Algeria (8,0)

Ukraine 2,60 1,90 49,00 Russia (17) Russia (17) Thailand (8,5)

Israel 2,30 2,20 13,00 Azerbaijan (13) Azerbaijan (13) USA (5,9)

Netherlands 1,90 2,40 -11,00 Morocco (11) Morocco (11) USA (11)

Sweden 1,20 2,00 -35,00 UAE (13) UAE (13) Saudi Arabia (10)

South Korea 1,00 0,90 25,00 Turkey (27) Turkey (27) Indonesia (23)

Switzerland 1,00 1,20 -10,00 China (19) China (19) USA (16)

Canada 0,90 1,00 0,80 Saudi Arabia (18) Saudi Arabia (18) Libya (10)

Turkey 0,70 0,30 180,00 UAE (20) UAE (20) Saudi Arabia (20)

Norway 0,60 0,50 39,00 Finland (27) Finland (27) Poland (15)

Belarus 0,40 0,40 18,00 Viet Nam (24) Viet Nam (24) Sudan (18)

South Africa 0,30 0,50 -31,00 India (13) India (13) UAE (13)

Australia 0,30 0,30 7,20 Indonesia (21) Indonesia (21) Oman (10)

Finland 0,30 0,20 16,00 Sweden (9,2) Sweden (9,2) Saudi Arabia (6,1)

Czech Republic 0,20 0,10 233,00 Viet Nam (14) Viet Nam (14) Nigeria (8,7)

Brazil 0,20 0,30 -29,00 Afghanistan (34) Afghanistan (34) Angola (9,9)

Romania 0,20 0,00 517,00 Mozambique (<0,5) Mozambique (<0,5) ..

Poland 0,10 0,30 -41,00 Algeria (9,8) Algeria (9,8) Philippines (9,8)
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me potvrdiť, že nárast v zbrojení ukazuje pozitívny trend 
v prípade možnosti preventívnej vojny, ale aj vojny za 
účelom meniť systém. To v skratke znamená, že hustota 
zbraní v systéme sa zvyšuje a spoločne aj napätie medzi 
hlavnými aktérmi systému. Zároveň do úvahy treba brať 
aj Mearsheimerov argument, ktorý hovorí, že počas tejto  
redistribúcie moci môže prísť k veľkej vojne primárne  
kvôli inej geografickej a politickej realite v oblastiach 
stretu Číny a USA, ako tomu bolo v prípade Sovietskeho  
zväzu a USA. Zároveň, stále môžeme hovoriť o jadre sys-
tému v atlantickej oblasti a taktiež nižšej koncentrácii 
nukleárnych veľmocí v regióne v ohľade na jeho rozlohu.  
Zároveň môžeme doplniť aj fakt, že nukleárna vojna 
môže vzniknúť aj medzi Indiou a Čínou, prípadne Pakis-
tanom, pretože pri zovšeobecnení Mearshermovej tézy, 
pochopíme, že všetky tieto oblasti sú perifériou systému, 
kde ničivé dôsledky takejto vojny nebudú mať deštruktív-
ny vplyv na celý systém. Skôr ako logika MAD zamedzí 
hegemonistickej vojne tvorba paralelných komponentov 
na redistribúciu moci, ktorá by pri prípadnej možnosti  
takejto vojny odradila potenciálnych protivníkov počas 
kalkulácie benefitov a strát pri užití tohto mechanizmu 
prerozdelenia moci v systéme.

Momentálne najaktívnejšia redistribúcia moci prebie-
ha prostredníctvom lokálnych konfliktov na Blízkom vý-
chode a na Ukrajine. Tieto dve oblasti vykazujú najbliž-
šie strety veľmocí od konca studenej vojny a udalosti, 
ktoré ich rámcujú určujú aj smerovanie momentálnych 
medzinárodných vzťahov a teda úpadok prestíže Spoje-
ných štátov a ich spojencov v NATO. Na opačnej strane  
máme konflikt v Juhočínskom mori, ktorý je momentálne  
rámcovaný diplomaciou, no jeho výsledky taktiež budú 
reflektovať novú realitu v distribúcii moci v systéme, tak 
ako aj konflikty Indie s Čínou, ktoré spolu momentálne 
súperia o Indočínu, Indicko-čínske pohraničie a vplyv 
v Indickom oceáne. Pri lokálnych konfliktoch hrozí práve  
najväčšia možnosť prepuknutia do veľkého konfliktu, 
aj napriek racionálnej povahe aktérov medzinárodných 
vzťahov. Jedná sa o fakt, že pri vstupe konfliktu s inou 
mocnosťou, prestávajú u politických lídrov fungovať ra-
cionálne prepočty a často krát sa konflikt v úmysle zví-
ťaziť v ňom vymyká z pod kontroly. Štátnici zväčša zly-
hávajú na prepočty v rozsahu a dôsledkoch konfliktu, 
vzhľadom na nedostatok reflexie spôsobenej nedostat-
kom globálneho náhľadu na celú problematiku. Našu 
tézu potvrdzuje aj Robert Gilpin, ktorý hovorí, že he-
gemonistická vojna vzniká zo štruktúrnych podmienok 
a disequilibria v medzinárodnom systéme, no jej dôsled-
ky a smerovanie sú určované štátnikmi. (Gilpin,1981, 
s. 202–203) V súčasnosti sa vedie tiež rozsiahla diskusia 
o ekonomických sankciách, ktoré síce oponentov vyčer-
pávajú, no míňajú sa efektu donucovacieho prostriedku. 
Neefektívnosť sankcií máme možnosť vidieť na príkla-
doch Ruska, Severnej Kórei, či Kuby a teda vojenská sila 
stále ostáva najefektívnejším donucovacím prostried-
kom v systéme. 

Mnohí autori charakterizujú súčasní systém ako po-
ly-centrický22, s čím môžeme po prechádzajúcich príkla-
doch súhlasiť. Mocnosti periférie ako Rusko, Čína a India 

svojou príťažlivosťou vytvárajú subsystémy a taktiež sa 
v systéme vytvorila proti etablovaným mocnostiam USA 
a EU v podobe štátov BRICS. Stále však hovoríme o po-
ly-centrickom svete s jasnou dominanciou západu za prí-
tomnosti potenciálneho hegemóna, čo nasvedčuje mears- 
heimerovskej nevybalansovanej multipolarite a teda sys-
tému s najväčšou pravdepodobnosťou vypuknutia veľkého  
konfliktu medzi veľmocami. Súčasný systém je rámcovaný  
permanentnou vojenskou súťažou v zbrojení, za prítom-
nosti lokálnych proxy vojen v ktorých jednotlivé veľmoci 
merajú svoj politický vplyv a prevádzajú najnovšie zbra-
ňové systémy. Tieto konflikty však naberajú kontúry per-
manentných konfliktných zón, kde sa stretávajú záujmy 
najsilnejších aktérov. Tieto zóny majú konfliktný charak-
ter aj po skončení hlavných bojov a pôsobia ako reflexia 
aktuálnych mocenských potenciálov veľmocí, keď vplyv 
jednotlivých mocností v danej oblasti reflektuje ich mož-
nosť vykonávať moc v systéme. Zároveň tieto zóny plnia 
aj stratégiu „bloodlettingu“, kedy sú jednotlivé veľmoci  
zatiahnuté do tiahlych lokálnych konfliktov, ktoré im od-
čerpávajú príliš mnoho síl na to, aby sa sústredili na med-
zinárodný systém ako celok. Charakteristickou črtou 
vývoja súčasného systému je tvorba podsystémov s hlav-
ným centrom moci, ktorého gravitácia priťahuje menších  
aktérov s podobnými historicko-kultúrnymi vlastnosťami,  
geografickou blízkosťou, alebo aktérov hľadajúcich naj- 
lepšiu možnosť garancie svojho prežitia.23 Momentálne  
môžeme hovoriť o gravitačných centrách vo Washingtone,  
Pekingu, Moskve, Berlíne a na gravitačné centrum ašpi-
ruje Nové Dillí. Tieto centrá primárne definuje zápas 
o malých aktérov, ktorých by mohli začleniť do svojich 
systémov a následne tak expandovať svoje komponenty 
na redistribúciu vojenskej, ekonomickej a politickej moci 
v systéme.

ZÁVER
V článku sme sa zaoberali možnosťami hegemonistickej 
vojny ako mechanizmu prerozdelenia moci v štruktúre 
medzinárodného systému v 21.storočí. V záveroch nášho 
výskumu sme dospeli k porozumeniu, že logika MAD 
v 21. storočí znížila pravdepodobnosť vzniku veľkého  
konfliktu za účelom zachovať, alebo zmeniť systém. No 
z nášho výskumu vyplýva, že systém má stále povahu 
súťaže v zbrojení a momentálny trend vo svetových vý-
davkoch na armádu má stúpajúce preferencie. Pri pocho- 
pení logiky, že zbrane majú ničivý charakter a sú určené  
na použitie, tak pri presýtení systému zbraňami sa niek-
to musí takýto trend prejaviť. Tento trend sa prejavuje  
v lokálnych konfliktoch, ktoré majú charakter zástup-
ných vojen. Čo nám teda hovorí, že existencia nukleár-
nych arzenálov nezamedzuje vojnám medzi veľmocami, 
tie sa len presunuli na perifériu systému, kde nemajú tak 
ničivý dopad na jeho štruktúru. Z toho vyplýva, že exis-
tencia nukleárnych zbraní mohla ovplyvniť charakter zá-
pasu medzi veľmocami, no nezmenila ľudskú povahu, 
ktorá je stále konfliktná a pri konfliktoch stráca racionál-
nu stránku. Môžeme teda potvrdiť, že štát je aj v nukleár- 
nom veku racionálnym aktérom a bude svoje záujmy  
nasledovať aj pri riziku vojenského konfliktu, zatiaľ čo  

22 Pozri Wade R.; Dee, M.; Gadzhiyev K.S. 
23 Vzťah Poľsko-USA
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štátnik má obmedzenú mieru racionality  
a tak pri prehustení systému ničivou silou 
(zbraňami), môže prísť politické rozhodnutie,  
na použitie týchto zbraní proti niektorej 
z veľmocí. Momentálne, sa však systém na-
chádza v období na prelome úpadku etablo-
vaných mocností a disequilibria, kedy sa 

mocnosti periférie začínajú vyrovnávať 
etablovaným mocnostiam. Keď pochopíme, 
že vznik hegemonistickej vojny je najpravde-
podobnejší počas disequilibria v systéme, tak 
momentálna štruktúra zažíva zatiaľ len úpa-
dok hegemóna a schopnosť tvorby protiváhy  
proti nemu, no nezažíva disequilibrium. 

Mechanizmy prostredníctvom, ktorých sa 
v súčasnosti redistribuuje moc v systéme 
sú teda vojny na periférii systému, závody 
v zbrojení, tvorba nových komponentov pre-
rozdeľovania ekonomickej moci a tvorba pa-
ralelných štruktúr zložených z aktérov spada-
júcich do gravitačného poľa mocností.
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