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VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA 
 
 

Oznamujeme, že se dne 2. září 2020 od 11.00 hod. v místnosti L439 Katedry sociální geografie a 
regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, ul. Chittussiho 10 v Ostravě  

koná veřejná přednáška v rámci habilitačního řízení  
pana 

 RNDr. Vincence Kopečka, Ph.D. 
 

s názvem 
 

„De facto státy v post-sovětském prostoru:  
loutky v rukou mocností nebo svébytní političtí aktéři?“. 

 
 
Abstrakt veřejné přednášky: 
 
Většina ze v současné době existujících de facto států (tj. států, jimž chybí mezinárodní uznání) leží v 
postsovětském prostoru a jejich vznik a dlouhodobé přežití coby specifických politických jednotek bývá 
často spojováno se snahou Ruska ovlivňovat vnitřní i zahraniční politiku zemí ležících v tzv. blízkém 
zahraničí (zejména Gruzie, Ukrajiny, Moldavska, Arménie a Ázerbájdžánu). To vede některé autory k 
tomu, že na Abcházii, Jižní Osetii, Podněstří a nově také na lidové republiky Doněckou a Luhanskou 
pohlížejí jako na Ruskem okupovaná území či přinejlepším na „loutky“ v rukou Ruska coby velmoci 
snažící se jejich prostřednictvím realizovat své vlastní zájmy. Podobně bývá nahlíženo i na vztah 
Náhorního Karabachu (Arcachu) a Arménie. Ačkoliv nelze popřít, že bez ruské (v případě Náhorního 
Karabachu arménské) podpory by tyto entity nejspíše nevznikly, případně by nebyly schopny 
dlouhodobě svou existenci udržet, bylo by chybou nahlížet na ně jako na pouhé loutky, které jednají 
podle toho, jak kremelští či jerevanští vládcové tahají za nitky. Na základě dlouhodobého terénního 
výzkumu v postsovětských de facto státech bude přednášející demonstrovat, že pohled na de facto 
státy coby „loutkové režimy“ je značně omezující, protože nereflektuje často velmi bohatou vnitřní 
dynamiku v jednotlivých de facto státech a zároveň redukuje vztah mezi patronským státem (tj. Ruskem, 
příp. Arménií) a de facto státem na jednostrannou závislost, přičemž tento vztah mnohem více odpovídá 
modelu patron-klient; ten je sice nerovný, ale vzájemně výhodný, neboť je založen na komplexním 
systému služeb a protislužeb umožňujícímu klientovi chránit své zájmy a dokonce v některých oblastech 
ovlivňovat politické rozhodování samotného patrona. 
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