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Sborník, který vydala Univerzita obrany v roce 2010, se věnuje dvěma zajímavým fenoménům, 

politickému extremismu a terorismu. I když je v předmluvě s názvem „Místo úvodu“ popsáno, 

komu je sborník určen a jaký účel mají jednotlivé texty plnit, lze s touto proklamací polemizovat.  

Publikace je především teoreticky a terminologicky neukotvená, jednotliví autoři často operují 

s termíny zcela promiskuitně. Pod problematický termín „extremismus“ se tak dostává řada 

organizací, skupin, ideologií, doktrín i projevů, o kterých se lze domnívat, že s politickým 

extremismem nesouvisí. (Přesto některé příspěvky terminologické vyjasnění obsahují, např. 

příspěvek A. Kupcové, P. Vejvodové.) 

Samotný Ivo Svoboda v příspěvku „Politický extremismus v ozbrojených sborech jako 

nestabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu“ tvrdí, že „nejnebezpečnější formou politického 

extremismu u nás je neonacismus a nacionalismus“ (s. 116). Jaký druh nacionalismu lze pod 

politický extremismus podřadit? A jaký je vztah národovectví k ozbrojeným silám v ČR? Není 

nacionalismus i hodnotou pozitivní? Na s. 117 Svoboda k nacionalismu přidává upřesnění 

„pravicově extremistický nacionalismus“. Podobných terminologických nejasností se nachází ve 

sborníku více. 

Další nezodpovězenou otázkou je druhá část názvu sborníku, tj. k jakému státu jsou jednotlivé 

příspěvky vztahovány? Je tímto státem myšlena Česká republika, Evropská unie, Indonésie či 

Spojené státy americké? Nebo kterákoli z uvedených kategorií? 

Již z výše uvedeného je patrné, že sborník editovaný Ivem Svobodou nemá žádnou jednotící 

linii, chybí teoretické kapitoly a přesné vymezení (tak širokého) tématu či témat. Z velice stručné 

předmluvy není patrné, jaký vztah je mezi politickým, případně náboženským extremismem  

a terorismem. Musí nutně každý terorista být zároveň i extremistou? Směřuje politický radikál 

nutně k terorismu? Sborník tak působí jako sbírka dosud nevyužitých textů jednotlivých autorů, což 

se v mnoha případech podepsalo na kvalitě textů. Nutno podotknout, že větší část autorů působí či 

v minulosti působila na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výjimku tak tvoří pouze 

editor Ivo Svoboda, Kateřina Lojdová a Adéla Kupcová. 

První text, který patří k těm přínosnějším, se zaměřuje na propagaci a propagandu terorismu 

v internetovém prostředí. Autor Pavel Aberle vymezuje propagandu i propagaci a představuje 

jednotlivé možnosti v prostředí internetu, včetně omezování komunikace mezi teroristy pomocí 

projektu „Check the Web“.  

Následuje text Kateřiny Jamborové, která se tematikou shromažďovacího zákona zabývá na 

Ministerstvu vnitra ČR. Příspěvek je důkladným právnickým rozborem práva shromažďovacího, 

včetně několika příkladů rozsudků Nejvyššího správního soudu (např. „Křišťálová noc v Plzni 

v roce 2008“).  
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Následuje text Michala Kučery s názvem „Antifašistická akce optikou teorie vigilantismu“, 

který ukazuje nový pohled na aktivity AFA, přičemž největším úskalím textu je násilně vložená 

kapitola týkající se možné infiltrace AČR ze strany levicových „extremistů“. Nepotvrzené 

informace o proniknutí ultralevicových aktivistů autor dokládá pouze na základě Výroční zprávy 

Vojenského zpravodajství, kdy v roce 2007 byl zmíněn i „levicový extremismus“. Sám autor si je 

vědom toho, že scénář, kdy příznivci krajní levice vstupují do AČR, je skutečně značně 

nepravděpodobný.  

Pod dalšími dvěma příspěvky je podepsána Adéla Kupcová, která se v prvním textu věnuje 

procesu politické socializace a konstituce krajně politického názoru a ve druhém, obecně nazvaném 

„Extremismus jako strach ze svobody“, prezentuje poznatky vlastního kvalitativního šetření. Už 

v samotném úvodu prvního příspěvku je evidentní, že metodologicky je kvalitativní sonda 

v prostředí české krajní pravice poměrně neukotvená. Autorka realizovala „polostrukturované 

rozhovory s představiteli nejrůznějších subjektů české ultrapravice“ (s. 39). Odhlédneme-li od 

faktu, že jsou často nejrůznější proudy současné krajní pravice zcela protichůdné 

(nacionalismus/internacionalismus, politické strany / hnutí ad.), je překvapujícím zjištěním, že 

Kupcová neuvádí ani počet respondentů, ani jejich další sociologické charakteristiky (věk, vzdělání 

atp.). Jak lze na základě polostrukturovaných rozhovorů uvádět procentuální údaje s přesností na 

dvě desetinná místa? (např. s. 43). 

Stejně tak autorka v případě popisu některých hudebních formací řadí do jedné skupiny zcela 

antagonistické hudební projekty (Vlajka / Pislner Oiquel, správně však Pilsner Oiquell) Absence 

editorských zásahů je zjevná i v případě, kdy jsou ponechány poznámky pod čarou (např. na s. 48) 

v textu A. Kupcové, které se zřejmě vyskytovaly v původní (diplomové) práci. Podobným 

prohřeškem je i první tabulka ve sborníku, která je uvedena jako tab. č. 19. 

V druhém textu jsou rozebírány hodnotové preference respondentů na základě filozofických 

přístupů Ericha Fromma a Martina Heideggera (zde by stálo za to doplnit poznámku pod čarou  

č. 63 týkající se tohoto německého filozofa dodatkem o jeho členství v NSDAP). Kupcová vnímá 

„extremismus“ jako strach ze svobody, přičemž si je vědoma, že „popsaná fakta a postřehy je třeba 

brát jako dílčí a nenabízející komplexní vysvětlení“ (s. 61). S tímto závěrem je možné souhlasit, 

protože dělat dalekosáhlé závěry z několika rozhovorů s příznivci značně heterogenní české 

ultrapravice zkrátka nelze. 

Asi nejpřínosnější text celého sborníku se týká amerického fenoménu frontierismu. Petr Kupka 

přesvědčivým způsobem představuje historii, hodnoty, tradice i současnost frontierismu (s důrazem 

na militantně-vigilantistické projevy na mexicko-americké hranici). Zajímavá je i souvislost mezi 

frontierismem a nativismem v americkém prostředí, resp. vztahem některých vigilantistických 

tradicí (sítí, organizací, ad hoc skupin ad.) v kontextu imigrace. 

Další studie se týká českého prostředí, autorka Kateřina Lojdová představuje Národní odpor na 

základě polostrukturovaných rozhovorů (celkový počet respondentů je šest), přičemž v textu jsou 

uváděny přepisy, které dokreslují celkový kontext, ideologii a základní témata. Z kvalitativního 

šetření vyplývá nejasný závěr, že se „k organizaci (sic) hlásí jak radikálové, tak i extremisté, tj. 

osoby, které chtějí systém nahradit jiným“ (s. 89). 

Následují dva příspěvky Miroslava Mareše. První text s názvem „Co čtou neonacisté?“ je 

velice stručný (zřejmě nejslabší text celého sborníku), přičemž představuje pouze čtyři knihy, které 

by dle Mareše měly tvořit „základ neonacistické knihovničky“ (s. 90). Je otázkou, zda tyto knihy 

jsou mezi českými neonacisty tak oblíbené a tolik jimi čtené, jak předpokládají média i někteří 

politologové. Stejně tak je neprůkazné i tvrzení, že „soudobý neonacismus disponuje relativně 

silným intelektuálním a strategickým zázemím“ (s. 92). Bohužel, jak již bylo výše uvedeno, toto 

tvrzení nebylo podloženo ani v textech Adély Kupcové či Kateřiny Lojdové, které neuvedly výši 

dosaženého vzdělání u respondentů z řad české ultrapravice, resp. NO. 

Druhý autorův příspěvek se vztahuje k působení českých extremistů v zahraničních 

ozbrojených konfliktech. Pro hlubší analýzu této problematiky chybí dostatečné množství 

spolehlivých dat, čehož si je autor vědom, jak vyplývá z tvrzení, že „řadu informací je obtížné či 
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nemožné ověřit z více věrohodných zdrojů“ (s. 93). Text je nicméně inspirativní a vychází  

i z uskutečněných rozhovorů, historických souvislostí či zahraničních zdrojů.  

Další uvedená studie se podle názvu měla týkat islámského terorismu, resp. Džamá Islamíja. 

Autor textu Jan Novák však nekompromisně užívá anglické Jemaah Islamiyah (stejně jako 

Majahideem, zřejmě mudžahedín); tristní jsou i informace a jazyková kultura celého textu  (např. 

„známý teroristé“, „s cíly“ apod.). O organizaci Džamá Islamíja se čtenář dočte pouze ve dvou 

odstavcích, což ve srovnání s obecnými a nesouvisejícími informacemi působí rozpačitě.  

Předposlední příspěvek sborníku, jehož autorem je Ivo Svoboda, byl již výše zmíněn. Mimo již 

uvedených terminologických nejasností jsou v textu předložena i problematická tvrzení typu:  

„v Evropě se setkáváme s útoky skupin, jako je ETA nebo IRA…“ (s. 115). 

Závěrečný text Petry Vejvodové se věnuje transnacionálním vztahům české nacionalistické 

krajní pravice. Oproti jiným autorům a autorkám Vejvodová nepoužívá termín „politický 

extremismus“, ale krajní pravice, který následně vymezuje a charakterizuje. V dalších pasážích 

jsou představeny transnacionální kontakty nacionalistických organizací od 30. let 20. století až do 

současnosti (NOF, SPR-RSČ, HNS a NS). 

K výše uvedeným kritickým poznámkám lze dále dodat, že použitá literatura jednotlivých textů 

nekoresponduje se seznamem literatury v závěru, příspěvky obsahují značné množství překlepů  

a pravopisných chyb, přestože závěr zahrnuje alibistické tvrzení o tom, že „publikace neprošla 

jazykovou úpravou“. 

Celkově sborník (vydaný naštěstí pouze v nákladu 50 kusů) působí značně neprofesionálně, 

jednotlivé příspěvky jsou kvalitativně značně rozdílné, a chybí dokonce i závěrečné shrnutí.  

 

*** 
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ŠMÍD, Tomáš (ed.). Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. Brno: Mezinárodní 

politologický ústav Masarykovy univerzity. 216 s. ISBN: 978-80-210-5351-9. 
 

 

Konflikty o zdroje a suroviny jsou zcela jistě jedním z nejpalčivějších problémů dnešní 

mezinárodní bezpečnosti. Můžeme je nalézt prakticky po celém světě a jsou zdrojem jak 

vnitrostátních, tak i mezistátních konfliktů a krizí. V českém prostředí jde nicméně stále o poměrně 

málo prostudovaný fenomén. Právě tento stav se snaží alespoň částečně napravit kolektiv autorů 

z brněnské Masarykovy univerzity vydáním sborníku Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. 

Kniha je rozdělena do deseti kapitol. První čtyři se zabývají teoretickým pojetím konfliktů o 

zdroje a suroviny a vymezením základních pojmů k tématu se vztahujících. Autorem kapitol 

Suroviny a ozbrojený konflikt, Surovinová a energetická bezpečnost – pojem vymezení, 

subdisciplína a Vznik a vývoj subdisciplíny je Tomáš Šmíd, kdežto na části Konfliktní zdroje  

a suroviny se podílel svorně celý kolektiv. Jako první je definován samotný konflikt, jeho 

rozdělení, typologizace aktérů a dynamika. Prostor je rovněž věnován odlišení a specifikaci pojmů 

energetická a surovinová bezpečnost, což je velmi přínosné, neboť zejména v médiích jsou oba 

výrazy směšovány a zaměňovány. Autoři rovněž definují hlavní konfliktní zdroje a suroviny, se 

kterými dále pracují v případových studiích – ropu, zemní plyn, vodu a vodní zdroje a diamanty. 

Na závěr teoretické části se čtenář může seznámit se vznikem a vývojem studia konfliktů  

o suroviny. 

Autorem první případové studie Konflikt mezi velmocemi o ropu v Perském zálivu je Josef 

Kraus. Jak již název napovídá, ve své práci se zaměřuje na velmocenské aktéry konfliktu, tedy 

USA, Čínskou lidovou republiku (ČLR), Ruskou federaci, Francii a Velkou Británii, včetně 

historického rámce a v kontextu jejich vztahů s jednotlivými zeměmi oblasti. V části věnované 

USA se samozřejmě zabývá dopadem obou válek s Irákem, ale patřičnou pozornost věnuje  

i určitému odklonu Washingtonu od Saúdské Arábie vzhledem k jejímu přinejmenším 

problematickému vztahu k islámskému radikalismu. Velmi pozitivní je i osvětlení pozice  ČLR 

coby nového hráče na tomto poli, který má ovšem motivaci a možnosti v budoucnu situaci značně 

ovlivnit. Současně je osvětlena také specifická pozice Ruska i menších hráčů – Velké Británie  

a Francie. Námětem k diskusi by nicméně mohlo být zařazení Indie do tohoto výčtu, vzhledem 

k jejím rostoucím nárokům na energetické zdroje, relativní geografické blízkosti a dlouhodobým 

vztahům k Íránu.  

Jiří Suchánek se ve svém příspěvku s názvem Surovinový konflikt v Jihočínském moři věnuje 

velmi zajímavému, ale v českém, potažmo evropském, prostředí málo známému konfliktu  

o Spratlyho a Paracelské ostrovy. Do tohoto konfliktu jsou zapojeny ČLR, Tchaj-wan, Malajsie, 

Vietnam, Filipíny a Brunej. Autor zohledňuje význam tohoto sporu jak z hlediska nalezišť nerostů 

a problematického uplatnění tzv. exkluzivních ekonomických zón, tak i z hlediska bezpečnosti 

námořních tras, které oblastí procházejí. Pozornost je samozřejmě věnována ozbrojeným námořním 

střetnutím, zejména bitvě u Paracelských ostrovů mezi čínským a jihovietnamským námořnictvem, 

bitvě u Johnsonova útesu roku 1988 mezi Čínou a Vietnamem a incidentu u Mischiefského útesu 

mezi Filipínami a Čínou. Drobná výtka by mohla směřovat snad pouze k úvodu kapitoly (s. 85), 

kdy autor opomíjí zmínit, že kromě Korejského poloostrova, Tchaj-wanu a Jihočínského moře má 

ve východní Asii velký konfliktní potenciál spor o ostrovy Senkaku mezi Japonskem a Čínou.  
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Kapitola Dynamika konfliktu o suroviny ve Střední Asii: Kazachstán a Turkmenistán z pera 

Kateřiny Jánské je koncentrována na problematiku konfliktů o zdroje a suroviny ve Střední Asii. 

Osvětleny jsou jasně determinanty konfliktu jako dědictví sovětské energetické politiky, velká 

koncentrace jaderných mocností v bezprostředním okolí či pronikání nových vlivů a mocností do 

oblasti, jako islámského radikalismu, Číny či Spojených států. Autorka pečlivě vymezuje primární 

aktéry (Kazachstán, Turkmenistán, Čínu, Rusko, USA) a aktéry sekundární (Evropskou unii, 

Turecko, Ázerbájdžán, Írán) a hodnotí jejich relativní silné i slabé stránky. Dále jsou rozpracovány 

existující i perspektivní projekty ropovodů a plynovodů oblasti, jejich možné alternativní trasy  

a dopady na politické vztahy. V neposlední řadě je též nastíněná problematika rozdělení území 

Kaspického moře.  

Z pohledu České republiky je velmi ožehavý problém rusko-ukrajinských sporů o plyn, který 

mohla střední a východní Evropa naplno pocítit v roce 2009. Právě tím se zabývá Martin Laryš 

v příspěvku Plynové války mezi Ruskem a Ukrajinou. Laryš ozřejmuje historické pozadí konfliktu 

v kontextu rozpadu SSSR a takzvané Oranžové revoluce. Právě během ní byly položeny základy 

pro takzvanou první plynovou válku v roce 2006. Ačkoli bylo poměrně rychle dosaženo dohody, 

situace nebyla zdaleka vyřešena a vyústila v mnohem vážnější druhou plynovou válku v roce 2009. 

Právě ta je velmi podrobně popsána společně se spletitým pozadím křížících se zájmů různých 

skupin, jmen a firem. Autor dokázal přehledně a čtivě zprostředkovat vynikající orientaci v této 

složité problematice a poskytl tak vynikajícího základního průvodce každému dalšímu zájemci o 

problematiku.   

Konflikty o suroviny jsou neoddělitelně spjaty s Afrikou. Na tu se zaměřil Lukáš Dyčka v části 

s názvem Angolský konflikt o diamanty. Velmi dobrá je již úvodní poznámka, která poukazuje na 

fakt, že konflikty o diamanty jsou z velké části sociálním konstruktem, neboť hodnota diamantů 

v praktickém užití je, na rozdíl od ropy, plynu či vody, minimální (s. 152–153). Lukáš Dyčka se 

posléze věnuje primárním aktérům konfliktu, zejména skupinám UNITA a MPLA, a průběhu 

několika fází občanské války a rolím diamantů v ní. Právě diamanty a ropa determinovaly 

v mnohém strategii UNITA, respektive MPLA.  Svou roli sehrála i realita studené války, kdy se 

UNITA těšila podpoře USA a Jihoafrické republiky, zatímco na straně vládní MPLA se silně 

angažovala Kuba a Sovětský svaz. Po skončení bipolární konfrontace ztratila UNITA velkou část 

podpory, což nakonec vedlo k její porážce.  

Barbora Winterová s příspěvkem Konflikt o vodní zdroje Eufratu a Tigrisu uzavírá případovou 

část knihy. Ve své práci se autorka zaměřila na problematiku sporů o vodu z obou toků a primární 

aktéry tohoto konfliktu – Irák, Sýrii a Turecko. Věnuje se jak jejich argumentaci, tak  

i prostředkům, které všechny tři strany použily. Nejsilnějším ze všech tří hráčů je zcela 

jednoznačně Turecko, které má převahu už jen díky tomu, že se nachází na horním toku. Rovněž 

disponuje největším vojenským potenciálem. Vyvést Turecko z rovnováhy se nepodařilo ani 

syrskou podporou Kurdské strany pracujících, což naopak málem vedlo k vojenskému konfliktu 

mezi oběma aktéry a Sýrie musela nakonec ustoupit a podporu PKK ukončit. V současnosti je na 

tom nejhůře Irák, neboť jeho pozice byla silně oslabena invazí a následnou okupací. A právě 

nestabilita v Iráku zatím nedovoluje, aby všechny tři země dosáhly komplexnějšího řešení.  

Celkově je titul Soudobé konflikty o zdroje a suroviny velmi podařeným příspěvkem ke studiu 

tohoto typů konfliktů a je zatím v českém jazyce jediným svého druhu. Každého čtenáře jistě potěší 

i jazykovým stylem, který je velmi čtivý a poutavý. Konflikty o suroviny jsou samozřejmě 

fenoménem nesmírně obtížně zachytitelným a sami autoři v závěru přiznávají, že existuje mnoho 

dalších oblastí, které stojí za pozornost. Jedinou připomínkou, kterou lze mít ke sborníku jako 

celku, je chudé grafické zpracování. Více map a grafů by jistě zvýšilo úroveň analýzy  

a zpřehlednilo ji tak i čtenáři. Kniha jako celek je velkým přínosem na poli výzkumu konfliktů 

v ČR a nelze ji než doporučit všem zájemcům od profesní až po širší veřejnost.  

 

*** 
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RADĚJ, Tomáš. Irácké povstání v letech 2003-2009: Strategie, taktika a 

ideologie islámských radikálních a nacionalistických uskupení. Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů. 210 s. ISBN: 978-80-86506-91-3.  
 

 

Ústav mezinárodních vztahů vydal v loňském roce pozoruhodnou knihu předního českého 

experta na arabský svět dr. Tomáše Raděje s názvem „Irácké povstání v letech 2003-2009“ 

s podtitulem „Strategie, taktika a ideologie islámských radikálních a nacionalistických uskupení“. 

Autor Tomáš Raděj se ve své knize zabývá problematikou iráckého povstání, resp. podrobnou 

analýzou bezpečnostní situace v Iráku a jejích hlavních aktérů. Publikace je logickým vyústěním 

dlouhodobého a hlubokého zájmu autora o dění v arabském, potažmo muslimském světě, mj. 

o oblast islámského radikalismu a jeho bezpečnostních aspektů. Publikace, která vychází  

z disertační práce autora, přináší ucelený náhled na situaci a její dynamiku v Iráku od počátku 

operace Irácká svoboda do roku 2009 a má relativně průkopnický charakter, jelikož v českém 

prostředí se takto komplexně touto problematikou zatím nikdo nezabýval. 

Radějův text je vnitřně členěn do několika částí. Na obligatorní úvodní kapitolu 

charakterizující geografické a etnicko-náboženské podmínky Iráku navazuje část, která zasazuje 

současnou situaci v této zemi do kontextu jejího historického, náboženského a sociálního vývoje. 

Následuje jedna z klíčových kapitol věnovaná teoriím povstání a na ni navazuje kapitola věnovaná 

samotnému jádru práce, tj. struktuře iráckého povstání. Tomáš Raděj zde analyzuje kulturní, 

nacionální, náboženské a sociální motivy a kořeny iráckého odporu a věnuje se podrobné 

charakteristice skupin, které jej reprezentují. Zvláštní pozornost věnuje autor taktickým metodám 

iráckých povstalců.  

Publikace má zřetelný přesah i mimo oblast bezpečnostních studií, neboť poskytuje velmi 

fundované kontextuální informace z historie Iráku i širšího Blízkého východu. Seznamuje také 

čtenáře s kulturními a sociálními zvyklostmi a specifiky konkrétních skupin a regionů, které mají 

význam pro pochopení důvodů a motivů jednání povstalců a jsou důležité i pro porozumění kroků 

irácké administrativy nebo amerických sil v jejich úsilí o zklidnění bezpečnostní situace a získání 

podpory dřívějších odpůrců nového režimu.  

Autor si ve své práci stanovil základní hypotézu, kterou dále verifikuje, tj. že irácké povstání 

jako celek není možné zařadit do jednotícího teoretického rámce, a nelze na iráckou realitu 

aplikovat ani O´Neillovu typologii, ani teoretický rámec/model globálního islámského povstání dle 

Davida Kilcullena. Uvedené teoretické rámce a typologie se mu částečně daří aplikovat na 

jednotlivé složky a aktéry povstání, nicméně celkem přesvědčivě dokazuje nedostatečnost těchto 

typologií při popisu fragmentované a komplikované irácké odbojové scény. 

Publikace zkoumá irácké povstání ve velmi širokém historickém i geografickém kontextu a je 

významným zdrojem informací o teoriích konfliktu obecně. Autor se neomezuje jen na využívání 

nejaktuálnějších (Kilcullen) nebo jen s regionem spjatých teorií a prací, ale pracuje i s díly dnes již 

klasických teoretiků a praktiků guerillové války (Thompson, Che Guevara, Mao Ce-Tung, Galula 

aj.). 

 

                                                 
* E-mail: libor.frank@unob.cz 



RECENZE / REVIEWS 

 
 

 117 

Jako velmi přínosnou a užitečnou je také nutné zmínit autorovu snahu o proklestění 

terminologické džungle, která se v českém prostředí rozbujela v souvislosti s rostoucím zájmem 

odborné i laické veřejnosti o situaci v Iráku a muslimském světě celkově. Autor se detailně  

a erudovaně věnuje základním pojmům, které jsou užívány při popisu současné reality (nejen) 

současného Iráku a obecně aktivit politického islámu (např. islamismus, wahhábismus, džihád, 

islámský fundamentalismus, radikalismus apod.), ale které jsou někdy až inflačně používány i při 

popisu dění v jiných horkých regionech světa (povstání, guerillová válka, asymetrický konflikt 

apod.). Publikace tak v řadě ohledů překračuje rámec „pouhé“ case study. 

Velmi detailně je pochopitelně rozpracována klíčová část věnovaná aktérům iráckého povstání, 

která rozhodně není suchopárnou akademickou deskripcí založenou na studiu sekundárních 

pramenů. Tomáš Raděj ku prospěchu textu využil i osobní znalosti iráckých reálií, rozhovorů 

s běžnými Iráčany, díky znalosti arabského jazyka měl možnost čerpat přímo z iráckých zdrojů. 

Jeho obraz iráckého povstání je tak mnohem plastičtější, dynamičtější a zároveň komplikovanější, 

než by odpovídalo běžné interpretaci, s níž se čtenář může setkat v českém prostředí. 

Publikace je mimořádně informačně bohatá a kromě informací týkající se hlavního předmětu 

zájmu autora se čtenář má možnost seznámit i s některými méně známými skutečnostmi (např. 

s vysvětlením původu jednoho z klíčových argumentů pro invazi do Iráku, tj. vyhlašovaného 

propojení al-Qáidy s režimem Saddáma Husajna) nebo se dozvědět o tom, co má společného Brno 

a arabský vztah ke zbraním. Množství a reprezentativnost použitých zdrojů a literatury je 

nadstandardní a je nutné ocenit schopnost autora implementovat získané poznatky vhodným, 

čtivým a odborně fundovaným způsobem do svého textu.  

Práce může mít nepochybně i velký praktický dopad, neboť informace týkající se taktiky 

povstalců, motivů jejich chování a způsoby sociální interakce uvnitř jednotlivých odbojových 

skupin mohou být prakticky využitelné při přípravě bezpečnostních sil připravovaných k plnění 

úkolů v Iráku nebo misích obdobného charakteru.  

Kniha Tomáše Raděje je vhodně a logicky strukturována, napsána kvalitním vědeckým 

jazykem, zároveň však velice čtivě a se zřetelnou autorovou invencí. Text vychází nejen z velkého 

množství odborné literatury, ale především její přidaná hodnota spočívá v zužitkování 

bezprostředních zkušeností autora a jeho možnosti přímého kontaktu se zkoumanou iráckou 

realitou.  

Kniha je bohatým zdrojem informací nejen pro bezpečnostní komunitu, vojáky, zájemce z řad 

akademické obce, ale i pro laickou veřejnost, neboť autorovi se podařilo knihu napsat velmi 

fundovaně, odborně, zároveň však srozumitelným jazykem.  

 

*** 
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ASMUS, Ronald D. A Little War That Shook the World: Georgia, Russia, 

and the Future of the West. New York: Palgrave macmillan, 2010. 254 s. 

ISBN 978-0-210-61773-5.  
 

 

Rusko-gruzínský ozbrojený konflikt v létě roku 2008 vypukl v době zahájení olympijských her 

v Pekingu. Tento konflikt, který připoutal pozornost celého světa, vyvolal velké znepokojení na 

mezinárodní scéně. Pro Gruzii tento konflikt souvisel s otázkou územní celistvosti a reintegrací 

Jižní Osetie do gruzínského státu. V reakci na gruzínské tažení vůči Jižní Osetii 7. srpna 2008 

zahájilo Rusko letecké útoky a válku s Gruzií. Rusko bylo kritizováno ze strany Západu za 

nepřiměřenou vojenskou kampaň vůči Gruzii a uznání nezávislosti dvou separatistických oblastí 

Gruzie Abcházie a Jižní Osetie 26. srpna 2008.  

Když se podíváme na současnou situaci po rusko-gruzínském konfliktu, musí být řečeno, že 

téměř po třech letech ruské ozbrojené síly udržují svoji přítomnost - nejsilnější za posledních 

dvacet let - v gruzínských separatistických oblastech Abcházii a Jižní Osetii. V důsledku  

rusko-gruzínského ozbrojeného konfliktu z Jižní Osetie uprchlo více než 30 000 lidí. 

Seznam literatury o bezpečnostních záležitostech Kavkazu je poměrně bohatý, ale kniha 

Ronalda Asmuse o malé válce, která otřásla světem v srpnu 2008, představuje přehledné a přínosné 

shrnutí všech klíčových událostí, které se odehrávaly v souvislosti s tímto konfliktem. Kniha je 

rozdělena do osmi kapitol. První z nich je věnována popisu dění, které se odehrávalo v srpnových 

dnech na území Jižní Osetie a vysvětlení těch aspektů, které podle interpretace Ronalda Asmuse 

měly velký vliv na rozhodnutí gruzínského prezidenta Mikheila Saakashviliho začít konflikt.  

Otázka, co vedlo prezidenta Michaela Saakashviliho k rozhodnutí zahájit válku, patří k jedněm 

z nejvíce diskutovaným. V této souvislosti jsou v knize popisovány události, které se odehrávaly 

před vypuknutím samotného konfliktu, zejména pohyb ruských vojenských sil na území Jižní 

Osetie. Čím víc ruských ozbrojených sil vstoupilo do Jižní Osetie, tím bylo rozhodnutí o zahájení 

války pro gruzínského prezidenta těžší. Podle autora knihy, který měl přímý kontakt s gruzínským 

prezidentem, byl Saakashvili přesvědčen o tom, že Rusko by nezahájilo vojenskou operaci „jenom“ 

kvůli Jižní Osetii, ale že v pozadí ruské intervence byla i snaha o svržení stávajícího gruzínského 

režimu.  

Podle Asmuse nebyl hlavní příčinou rusko-gruzínského ozbrojeného konfliktu status 

gruzínských separatistických oblastí Abcházie a Jižní Osetie. Na straně jedné mělo jít o snahu 

Gruzie stát se součástí evropských a transatlantických struktur a na straně druhé o úsilí Ruska 

zabránit takovému vývoji. 

Druhá, historická, kapitola je velmi důležitá a vysvětluje čtenáři kořeny konfliktu pocházející 

z přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Další tři kapitoly knihy jsou věnovány 

těm mezinárodním souvislostem, které měly vliv a byly diskutovány v souvislosti s rusko-

gruzínským konfliktem. Mezi ně patří kosovský precedent. Uznání nezávislosti Kosova ze strany 

Západu bylo pro Rusko impulzem k tomu, aby zabránilo posilování západního vlivu v dalších 

regionech a to zejména na Kavkaze.  

Po tzv. „růžové revoluci“ a příchodu nové gruzínské vlády v čele s Mikheilem Saakashvilim, 

bylo hlavní zahraničně-politickou prioritou Gruzie získání členství v NATO. Gruzie podnikla různé 
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reformy k dosažení tohoto cíle a dosáhla toho, že v rámci zasedání Severoatlantické aliance 

v Bukurešti v dubnu 2008 se mimo jiné projednávala i otázka MAP (Membership action  

plan - Akční plán členství). Vývoj, který by vedl k nezvratnému procesu integrace Gruzie do 

NATO, byl v protikladu s ruskými zájmy. MAP Gruzii však přidělen nebyl. Jednání v Bukurešti a 

další diplomatická jednání jsou popisována ve čtvrté a páté kapitole a poskytuji unikátní znalosti 

osoby, která se přímo zúčastnila různých debat a důležitých rozhovorů mezi předními americkými 

a evropskými představiteli.  

Autor knihy se snaží vysvětlit a najít odpovědi na otázky, které byly předmětem debat mezi 

různými experty zabývajícími se studiem rusko-gruzínského ozbrojeného konfliktu. Podle Asmuse 

nemohou o připravenosti ruské vojenské kampaně vůči Gruzii existovat žádné pochybnosti. Tomu 

nasvědčuje i skutečnost, že ruská reakce by nemohla být tak rychlá, zvlášť v tak hornatém terénu 

jako je na Kavkaze. S tím, jak došlo k eskalaci konfliktu, samotnému vývoji na bojišti a uzavření 

příměří, je čtenář seznámen v šesté a sedmé kapitole.  

Osmá kapitola o Gruzii, Rusku a budoucnosti západního světa shrnuje význam  

rusko-gruzínského ozbrojeného konfliktu. Autor zdůrazňuje, že Rusko tímto ukázalo světu, že 

kavkazská oblast patří do jeho sféry vlivu a cílem intervence bylo omezit pronikání západního 

vlivu do tohoto regionu. Postoj Ruské federace se ukázal být v protikladu s evropským 

bezpečnostním modelem geopoliticky sjednoceného prostoru. Jinými slovy, agrese Ruska nebyla 

namířena jenom proti Gruzii. Konflikt odhalil slabé stránky evropského bezpečnostního 

uspořádání. Rusko je ochotné zabránit posílení západního vlivu a dalšímu rozšíření NATO 

k hranicím Ruské federace jakýmikoliv prostředky. Rusko-gruzínský ozbrojený konflikt je 

interpretován jako první ozbrojené střetnutí mezi Západem a Východem po skončení studené 

války.  

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že rusko-gruzínský ozbrojený konflikt v roce 2008 neměl 

žádné výrazné dopady na fungování mezinárodního systému. I přes počáteční ochlazení rusko-

amerických vztahů je Rusko vnímáno jako důležitý partner jak Spojených států, tak i Evropské 

unie. A ukázalo se, že Spojené státy a Evropská unie nebudou výrazně zasahovat proti dalšímu 

významnému hráči ve světové politice, jako je Rusko.  

Kniha Ronalda Asmuse poskytuje prozápadní a progruzínskou interpretaci událostí. Je psána 

poutavým stylem a může být zajímavým čtením nejenom pro odborníky zabývající se touto 

problematikou, ale i pro zainteresovanou veřejnost.  

 

*** 

 


