
Príčiny vzniku 
ozbrojených 
konfl iktov 
a vojen 
v súčasnom 
svete

„Vojna je iba zbabelý 
útek od problémov 
v mieri.“
    
Thomas Mann

„Neviem, ako sa 
bude bojovať v tretej 
svetovej vojne, ale vo 
štvrtej to budú palice 
a kamene.”

Albert Einstein
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Skúmanie príčin ozbrojených 
konfl iktov a vojen

Doterajší vývoj ľudskej civilizácie sprevádzalo množstvo 
ozbrojených konfl iktov a vojen. Otázkou ich príčin sa za-
oberalo viacero mysliteľov už od čias staroveku. Poľský 
politológ Zbygniew Cesarz (1996) vymedzil štyri obdobia 
v procese formovania názorov a  vytvárania koncepcií o 
príčinách ozbrojených konfl iktov a vojen: 

1. Najstaršie názory na danú problematiku vyslovovali 
fi lozofi  a teológovia. Spomedzi nich je možné uviesť 
Platóna, Aristotela, sv. Augustína, Martina Luthera, 
Thomasa Hobbesa alebo Barucha Spinozu. Títo mys-
litelia sa domnievali, že príčiny vojen sú zakorenené 
v  ľudskej povahe, vo vrodenom inštinkte boja. Na-
zdávali sa preto, že vojnám sa dá zabrániť prostred-
níctvom zdokonaľovania jednotlivca, ktorý musí od-
strániť svoje agresívne správanie.

2. Druhú skupinu názorov sformovali stúpenci neo-
darwinizmu a  fašistických teórií. Medzi nich patril 
napr. Friedrich Nietzsche. Tí boli presvedčení o tom, 
že príčiny vojen spočívajú v  prirodzenom výbere, 
teda v procese, v ktorom silnejšie skupiny vytláča-
jú tie menej schopné. Podľa týchto predstaviteľov je 
daný proces nevyhnutný a zohráva významnú úlohu 
pri udržiavaní poriadku medzi národmi a štátmi. 

3. Tretiu skupinu názorov vytvorili predstavitelia, ktorí 
chápali vojnu ako dôsledok fungovania medziná-
rodného systému. Zástancom tejto idey bol o. i. Ray-
mond Aron. Títo myslitelia videli príčinu vojen v su-
verenite ako základnej právomoci štátu. Domnievali 

sa, že vojny je možné eliminovať na základe ustano-
venia svetového štátu.

4. Štvrtá skupina názorov vychádzala z marxistických 
ideí. Jej predstavitelia zastávali názor, že príčina vo-
jen je zakorenená v sociálnych a ekonomických vzťa-
hoch, pramení najmä z vykorisťovania a z existencie 
závislosti človeka od človeka a  národa od národa. 
Boli preto presvedčení, že až po odstránení týchto 
javov sa vytvoria podmienky pre mierové spolužitie. 
(Bližšie pozri Ištok, Kozárová, 2015, s. 47 – 48).

Poznatky a koncepcie o príčinách ozbrojených konfl iktov 
a vojen sa začali viac systematizovať v 20. storočí. Tento 
proces bol sprevádzaný konštituovaním nových vedec-
kých disciplín alebo odborov zaoberajúcich sa výskumom 
vojny a mieru. Taktiež boli zakladané rôzne inštitúcie pre 
výskum mieru a  realizované viaceré projekty za účelom 
vytvárania databáz vybraných údajov o konfl iktoch. Ako 
príklad je možné uviesť Inštitút pre výskum mieru v Oslo – 
PRIO (1959) participujúci na tvorbe databázy o konfl iktoch 
v rámci projektu Uppsala Confl ict Data Program – UCDP 
(1979), projekt Correlates of War – COW (1963) uskutočňo-
vaný na Michiganskej univerzite, Inštitút pre výskum príčin 
konfl iktov – AKUF (1976) v Hamburgu alebo Heidelbergský 
inštitút pre výskum konfl iktov – HIIK (1991). 

Toto úsilie vyústilo do vypracovania viacerých prístupov 
k skúmaniu danej problematiky. Doteraz však nebola sfor-
mulovaná ucelená a všeobecne prijímaná teória príčin 
a pretrvávania ozbrojených konfl iktov a vojen. Je to spôso-
bené najmä tým, že na vypuknutie a pretrvávanie ozbroje-
ných konfl iktov a vojen vplýva zložitý komplex príčin, kto-
rého štruktúra a vnútorná dynamika sa v priebehu vývoja 
jednotlivých konfl iktov môže meniť (Kozárová, 2016, s. 164).

Vymedzenie pojmov konfl ikt, ozbrojený konfl ikt, vojna
Sociálne konfl ikty (z lat. confl ictus vo význame zrážka) môžu nadobúdať nenásilnú podobu alebo môžu 
prebiehať násilnou formou. Pri nenásilných konfl iktoch ich aktéri presadzujú vlastné záujmy s využitím 
politických, diplomatických, ekonomických alebo propagandistických prostriedkov. Pri násilných konfl ik-
toch aktéri okrem vyššie uvedených prostriedkov používajú aj fyzické násilie. Ozbrojeným konfl iktom sa 
nazýva násilný sociálny spor dvoch alebo viacerých aktérov, v ktorom aspoň jeden z nich presadzuje svoje 
záujmy prostredníctvom použitia zbraní. Vojna predstavuje najvyhrotenejšiu podobu ozbrojeného konfl ik-
tu. Možno ju vymedziť ako organizované násilie medzi ozbrojenými skupinami zamerané na fyzické zniče-
nie protivníka alebo na podlomenie jeho vôle presadzovať svoje záujmy (Krejčí, 2014, s. 733). V súčasnos-
ti je zaužívané rozlišovanie medzi menej intenzívnymi formami ozbrojených konfl iktov a vojnou počtom 
zabitých obetí v konfl ikte za jeden rok. Hranica, ktorá bola stanovená v rámci projektu Correlates of War na 
tisíc zabitých obetí v konfl ikte ročne, je dnes všeobecne prijímaná vo väčšine teoretických prác zaobera-
júcich sa danou problematikou (Krejčí, 2011, s. 31).
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Typológia príčin ozbrojených 
konfl iktov a vojen

Jedným z výsledkov skúmania daného komplexu fakto-
rov bolo vytvorenie viacerých typológií príčin vzniku a 
pretrvávania ozbrojených konfl iktov a vojen zohľadňu-
júcich rôzne kritériá:

A) Miera závislosti príčiny od ľudského vedomia: 
1) objektívne príčiny (materiálne alebo štrukturálne 
faktory nezávislé od ľudského vedomia),
2) subjektívne príčiny (faktory závislé od ľudského 
vedomia). (Zenderowski, 2006).

B) Dĺžka pôsobenia príčiny: 
1) trvalé (dlhodobé) príčiny, ktoré možno ďalej členiť na: 
a) politické príčiny, b) sociálno-ekonomické príčiny, 
c) historické príčiny, d) etnokultúrne príčiny, e) sociál-
no-psychologické príčiny a f) etno-demografi cké príčiny,
2) situačné (bezprostredné) príčiny (udalosti, akcie 
alebo situačné zmeny, ktoré majú provokatívny cha-
rakter a predstavujú pre iné štáty výzvu z hľadiska ich 
národných záujmov). (Suvorov, 2001).

C) Postupnosť pôsobenia príčiny v priebehu konfl iktu:
1) základné príčiny (prvky sociálnej a politickej štruk-
túry, akými sú rozpory politického, sociálneho, ekono-
mického alebo národnostného charakteru vznikajúce 
na skupinovej úrovni), 
2) stratégie mobilizácie (ciele, na základe ktorých sa 
politickí aktéri zapájajú do boja, a metódy, ktorými sa 
ich snažia dosiahnuť),
3) spúšťače (udalosti a činy významných aktérov, ktoré 
určujú moment vypuknutia ozbrojeného konfl iktu), 
4) katalyzátory (vnútorné alebo vonkajšie, subjektívne 
alebo objektívne, materiálne alebo nemateriálne fak-
tory ovplyvňujúce intenzitu a dĺžku trvania prebiehajú-
ceho ozbrojeného konfl iktu). (Smith 2004).

Príčiny ozbrojených 
konfl iktov a vojen v súčasnom 
svete

Významnú zmenu, ktorá ovplyvnila intenzitu pôsobenia 
príčin konfl iktov v  súčasnom svete, predstavoval roz-
pad bipolárneho systému medzinárodných vzťahov na 

prelome 80. a 90. rokov 20. storočia. Zmena v intenzite 
pôsobenia príčin konfl iktov následne ovplyvnila ten-
dencie k výskytu určitých typov konfl iktov v nasledu-
júcom období.

Na základe štatistických údajov zozbieraných Heidel-
bergským inštitútom pre výskum konfl iktov je mož-
né od 90. rokov 20. storočia pozorovať tieto tri trendy 
vývoja príčin ozbrojených konfl iktov a vojen: 

1. Oslabuje sa intenzita pôsobenia príčin vzniku 
a pretrvávania ozbrojených konfl iktov a vojen. Ten-
to pokles v tendencii používania fyzického násilia 
v konfl iktoch oproti predchádzajúcemu obdobiu 
však neznamená pokles celkového počtu konfl ik-
tov v postbipolárnom svete. Naopak, výskyt nená-
silných konfl iktov sa zvýšil. 

2. Oslabuje sa intenzita pôsobenia príčin vzniku a pre-
trvávania konfl iktov na medzištátnej úrovni a zvy-
šuje sa intenzita pôsobenia príčin vzniku a  pretr-
vávania konfl iktov na vnútroštátnej a  subštátnej 
úrovni. Intenzita pôsobenia príčin konfl iktov na 
transštátnej úrovni je pomerne nízka, tieto konfl ikty 
však majú zväčša násilný charakter (HIIK, 2017, s. 15). 

Typológia konfl iktov
Každý sociálny konfl ikt, násilný či nenásil-
ný, je jedinečný a má svoje špecifi ká. 
Na základe vzájomného porovnávania 
jednotlivých sociálnych konfl iktov však 
možno nájsť aj určité znaky, ktoré sú pre 
isté konfl ikty spoločné, a vytvoriť tak ty-
pológiu konfl iktov. Heidelbergský inštitút 
pre výskum konfl iktov (2017, s. 8) vyčlenil 
tieto typy konfl iktov:

1) medzištátne konfl ikty vedené medzi 
medzinárodne uznanými štátmi,
2) vnútroštátne konfl ikty vedené vo 
vnútri štátnych hraníc medzi štátnymi 
a neštátnymi aktérmi,
3) subštátne konfl ikty vedené výlučne 
medzi neštátnymi aktérmi,
4) transštátne konfl ikty vedené medzi 
štátnymi a neštátnymi aktérmi, pričom 
do konfl iktu sú zapojené minimálne dva 
suverénne štáty. 
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3. Zvyšuje sa intenzita pôsobenia ekonomických prí-
čin (hlavne snáh o disponovanie prírodnými a  su-
rovinovými zdrojmi a  ziskmi z  nich plynúcich) a 
ideologických príčin (snáh o zmenu systému alebo 
ideológie) vzniku a  pretrvávania ozbrojených kon-
fl iktov a vojen. Mierne klesá intenzita pôsobenia te-
ritoriálnych príčin a príčin zakorenených v snahách 

o získanie autonómie alebo o odtrhnutie. Intenzita 
pôsobenia politických príčin sa líši v  závislosti od 
teritoriálnej úrovne: na subštátnej úrovni sa zvyšuje, 
na medzinárodnej úrovni je jej pôsobenie pomerne 
stabilné a na vnútroštátnej úrovni mierne klesá. 

Zhrnutie kapitoly
1. Skúmanie príčin ozbrojených konfl iktov a vojen siaha do obdobia staroveku. V mi-

nulosti bolo uskutočňované jednotlivcami. V súčasnosti sa na ňom podieľajú viaceré 
výskumné tímy a rôzne inštitúcie. Dnešný výskum príčin ozbrojených konfl iktov a vojen je 
multidisciplinárny, čerpá poznatky z aktualizovaných databáz vybraných aspektov jednot-
livých konfl iktov prebiehajúcich vo svete.

2. Na dnešnej úrovni poznania ľudstvo nedisponuje ucelenou všeobecne prijímanou teóriou 
príčin ozbrojených konfl iktov a vojen. Na základe skúmania ozbrojených konfl iktov a vo-
jen však teoretici zaoberajúci sa danou problematikou dospeli o. i. k viacerým typológiám 
príčin týchto javov.

3. Charakter a intenzita príčin ozbrojených konfl iktov a vojen v súčasnom svete boli výrazne 
ovplyvnené zmenou v usporiadaní medzinárodných vzťahov z konca 20. storočia. V postbi-
polárnom svete možno pozorovať tieto trendy vývoja príčin ozbrojených konfl iktov a vojen: 
a) oslabovanie intenzity pôsobenia príčin ozbrojených konfl iktov a vojen vo všeobecnej 
rovine, b) oslabovanie intenzity pôsobenia príčin ozbrojených konfl iktov a vojen na me-
dzištátnej úrovni sprevádzané zvyšovaním intenzity pôsobenia príčin ozbrojených konfl ik-
tov a vojen na vnútroštátnej a subštátnej úrovni, c) zvyšovanie intenzity pôsobenia eko-
nomických a  ideologických príčin ozbrojených konfl iktov a  vojen sprevádzané miernym 
poklesom intenzity pôsobenia teritoriálnych príčin ozbrojených konfl iktov a vojen a snáh 
o  získanie autonómie alebo odtrhnutie, pričom intenzita pôsobenia politických príčin 
ozbrojených konfl iktov a vojen sa líši v závislosti od teritoriálnej úrovne.
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Kľúčové pojmy
Konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret medzi dvoma a viacerými aktérmi. 

Nenásilný konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret medzi dvoma a viacerými 
aktérmi, v priebehu a pri riešení ktorého nie je použitá fyzická sila.

Násilný konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret medzi dvoma a viacerými 
aktérmi, v priebehu a pri riešení ktorého je použitá fyzická sila.

Ozbrojený konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret medzi dvoma a viacerými 
aktérmi, v priebehu a pri riešení ktorého sú použité zbrane.

Vojna – organizované násilie medzi ozbrojenými skupinami zamerané na fyzické zničenie protivníka 
alebo na podlomenie jeho vôle presadzovať svoje záujmy.

Medzištátny konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret medzi dvoma a viacerými medzinárodne 
uznanými štátmi.

Vnútroštátny konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret prebiehajúci vo vnútri štátnych hraníc medzi 
štátnymi a neštátnymi aktérmi.

Subštátny konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret prebiehajúci medzi neštátnymi aktérmi.

Transštátny konfl ikt – nesúhlas, rozpor, nezhoda, stret prebiehajúci medzi neštátnymi a štátnymi 
aktérmi, z ktorých minimálne dvaja sú medzinárodne uznanými štátmi.

1 V roku 2016 prebiehalo vo svete 402 konfl iktov. Väčšina týchto konfl iktov (v počte 
226) mala násilný charakter a 18 z nich dosiahlo štádium vojny (HIIK, 2017, s. 13). 
S pomocou máp č. 1 a č. 2 identifi kujte ohniská závažných konfl iktov v danom období. 
Porovnajte a diskutujte situáciu na jednotlivých kontinentoch.

Otázky a úlohy: ?
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Mapa č. 12: Násilné konfl ikty v roku 2016 (štátna a medzištátna úroveň).

Zdroj: spracované podľa HIIK, 2017, s. 10

Mapa č. 13: Násilné konfl ikty v roku 2016 (subštátna úroveň).

Zdroj: HIIK, 2017, s. 11
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2 Na základe údajov zistených 
v predchádzajúcej úlohe zhodnoťte 
a diskutujte aktuálne trendy 
vo vývoji ozbrojených konfl iktov 
a vojen v súčasnom svete.

Zistite aktuálne údaje o priebehu 
ozbrojených konfl iktov a vojen vo 
svete. Porovnajte zistené údaje 
s údajmi za rok 2016. Zistite hlavné 
príčiny prebiehajúcich vojen 
v súčasnom svete a typologicky ich 
zaraďte. 

3

Aktivity:

Spracujte a prezentujte projekt o jednom z aktuálne prebiehajúcich ozbrojených konfl iktov 
vo svete. Zamerajte sa na identifi káciu aktérov konfl iktu a určenie typu konfl iktu. Zistite, aké 
sú príčiny vypuknutia a pretrvávania konfl iktu a typologicky ich zaraďte. Zmapujte doterajší 
vývoj konfl iktu a snahy o jeho riešenie. Zamyslite sa, prečo sa konfl ikt nedarí vyriešiť.

Odporúčané linky:
Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) – https://www.wiso.uni-hamburg.de/
fachbereich-sowi/professuren/jakobeit/forschung/akuf.html

Heidelbergský inštitút pre výskum konfl iktov – Heidelberger Institut für Internationale 
Konfl iktforschung (HIIK) – http://www.hiik.de/

Inštitút pre výskum mieru v Oslo – Peace Research Institute Oslo (PRIO) – https://www.prio.org/

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru – Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) – https://www.sipri.org/

The Correlates of War Project (COW)  – http://www.correlatesofwar.org/

Uppsala Confl ict Data Program (UCDP) – http://ucdp.uu.se/
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