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Anotace:
Práce se zabývá otázkami řízení vojenských schopností s těžištěm v personálním 

managementu. Autor zdůrazňuje absenci teoretických pramenů ve sledované oblasti 
a některá východiska pro teorii lidských zdrojů v rozvoji vojenských schopností.

¬¬¬

Úvod
Jak nejlepším způsobem vysvětlit vojenské schopnosti? Proč mají některé armády 

větší vojenskou schopnost než jiné? Vojenské schopnosti ovlivňují výsledky válek, 
začátky válek a dotýkají se i mezinárodního mírového uspořádání. Chápání těchto sou-
vislostí má zřejmé důsledky pro hodnocení (integraci lidí, procesů a nástrojů) účinnosti 
organizace, pro národní bezpečnostní politiky a politické chování.

Je zvláštní, že vojenská schopnost není přesně denována v teorii mezinárodních 
vztahů a že ani neexistuje žádná vyhrazená teorie vojenských schopností. Konvenčně 
myslící lidé se domnívají, že vojenská schopnost je hlavně vyjádřením ekonomických, 
kvantitativních (hodnotových) číselných a technologických charakteristik. Kritikové 
poukazují, že jde o materialistický předsudek a tvrdí, že lidské zdroje jsou soustavně 
opomíjeny a jsou, pokud jde o ně samotné, ve většině případů mnohem důležitější, než 
zdroje materiální. Neidentikují však vstupní úvodní zdrojové dotace, které soustavně 
přehlíží potřeby řízení lidských zdrojů.

Nejširší obohacení problému představuje literatura obchodního managementu, 
která podporuje teorii řízení vojenských schopností. Autor rozvíjí teorii, která tvrdí, 
že management je mnohem důležitější, než úvodní zdrojové dotace. Dispozice úvodní 
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zdrojové dotace je důsledkem toho, jak armády přistupují k vojenské schopnosti. Vět-
šina armád přijímá relativně jednoduché centralizované organizační struktury, které 
maximalizují materiální zdroje, ale opomíjí zdroje lidské. Armády, které nedodržují 
takový přístup, přijímají decentralizované organizační struktury, které poskytují příle-
žitost a stimul jen pro lidské zdroje. Skutečně výjimečně přijímají armády zdrojově při-
měřený management. Takové armády se souběžně soustřeďují na materiální zdroje při 
decentralizaci zdrojů lidských.

Vysvětluji, jak toto existující kritické svědectví podporuje moji teorii. Předložím 
důkaz pro vnější zdroje – lidské zdroje přisouzené armádě – protože to je kategorie 
předtím nepoznaná. Prezentuji etnogracký důkaz sil pro speciální operace, které jsou 
uznávané svými silnými lidskými zdroji. Shodně s mojí teorií trpí většina sil pro speci-
ální operace sebe ničícím předsudkem nutnosti počátečních zdrojových dotací. Z pod-
staty počátečních zdrojových dotací musí síly pro speciální operace přijmout množství 
manažerských postupů decentralizovaných lidských zdrojů, pokud mají dokázat mimo-
řádnou výkonnost lidských zdrojů požadovaných u jejich misí.

V první části denuji vojenskou způsobilost a vysvětluji, proč má význam. V druhé 
části prověřím konvenční názor na vojenskou schopnost a pak existující kritiky. V třetí 
části podpořím svou vlastní manažerskou teorii vojenské schopnosti. Ve čtvrté části 
představím svůj výzkum sil pro speciální operace. V páté části shrnu, jaké jsou důsledky 
pro teorii mezinárodních vztahů, nejširší hodnocení a současnou politiku.

1.  Vojenská schopnost
V této části budu nejdříve denovat vojenskou schopnost a pak vysvětlím, proč má 

význam. Za prvé, co je vojenská schopnost? Kupodivu, i přes svůj význam, je vojen-
ská schopnost málokdy výslovně uznaná v teorii mezinárodních vztahů. Místo toho 
„síla“ nebo „vojenské síly“ jsou volebními frázemi pro jakékoliv vítězství ve válce nebo 
v bitvách. Není třeba opakovat kritiky dobře známé koncepce „síly“, ale je nezbytné 
zdůraznit, na těchto stránkách, dvě závažné nejasnosti.

Za prvé, vojenská schopnost je považována jak za absolutní, tak za relativní. Napří-
klad „silná“ armáda může být chápána jako armáda se silným vlivem ve všech pří-
padech a místech, nebo alternativně vzhledem k ostatním méně silným armádám. Za 
druhé, je vojenská schopnost často považována jak za zdroj, tak za výsledek. Jinými 
slovy, schopnost je spojována s výkonností. Například „silní“ teoretikové často použí-
vají válečné výsledky jako měřítko posouzení vojenské schopnosti.

Stehen Biddle nabídl nejrigoróznější koncepci vojenské schopnosti. Denuje ji 
podle tří dimenzí – stresu, relativity a příčinného vztahu mezi schopností a výsledky. 
Za prvé je vojenská schopnost dána schopností získat území a zabránit jeho ztrátě. Za 
druhé, je to schopnost maximalizovat nepřátelské oběti a minimalizovat vlastní oběti. 
Za třetí, je to schopnost získat většinu území, nebo způsobit většinu ztrát v nejkratším 
časovém úseku, nebo utrpět nejmenší územní ztrátu nebo vlastní oběti za co nejdelší 
dobu.
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Biddlyho koncepce se vyhýbá dvojznačnosti konvenčního myšlení a je mnohem 
snadněji operačně využitelná. Avšak Biddlyho tři dimenze nevýlučně uznávají společný 
rys – management – což má důležité teoretické důsledky. V Biddlyho koncepci jsou 
území, armádní majetek a čas zdroje, které jsou řízeny lépe nebo hůře vzhledem k sou-
peři. (Management je manipulace, využívání, ošetření nebo kontrola zdrojů. Zdroje 
jsou prostředky, schopnosti nebo majetek). Z této perspektivy je vojenská schopnost jen 
zdroj a boj je jen zdrojový manažerský problém.

Boj je výjimečný jako zdrojový manažerský problém kvůli neobvyklé nulové 
částce prostředí. Vojenská schopnost je nakonec mocný prostředek sestaven pro poli-
tické objekty (Předpoklad absolutní nulové sumy prostředí by byl chabý, protože i ten 
nejintenzívnější boj vyvolává nějakou kooperaci). Toto jednoznačné uznání role zdrojů 
managementu je teoreticky i prakticky důležité, jak vysvětlím v třetí části.

Proč má vojenská schopnost význam?
Prozatím je důležité odpovědět na otázku: Proč je vojenská schopnost důležitá? 

V teorii mezinárodních vztahů určuje vojenská schopnost, obzvlášť pro „realisty“, mezi-
národní mírové uspořádání. Je jisté, že podmiňuje válečné výsledky; zatímco diplo-
macie hraje svou roli, je těžké si představit, jak by diplomacie mohla být neovlivněná 
vojenskou schopností.

To naznačuje další bod, kterým je, že vliv vojenské schopnosti není omezen na 
válečnou dobu. V teorii mezinárodních vztahů jsou hrozba a vnímání vzájemné „síly“ 
údajně konstanty. Zatímco toto otevírá debatu, nesouměrnosti ve vojenské schopnosti 
nepochybně ovlivňují mezinárodní kooperaci nevojenských záležitostí přinejmenším 
v některých obdobích. Vojenská schopnost má dokonce důsledky pro začátek války. 
Nejistota o nesouměrnostech ve vojenských schopnostech může vést k optimismu 
o výsledcích. Některé teorie tvrdí, že války propuknou, jen když obě strany chybují 
v určení pravděpodobnosti slibného výsledku.

V tomto ohledu by měl být význam teorie vojenské schopnosti pro hodnocení 
účinnosti organizace zřejmý. Hodnocení účinnosti organizace je srovnání jedné strany 
vojenské schopnosti vzhledem k ostatním. Všechna politická zřízení praktikují takováto 
hodnocení, přestože ten výraz není obecně uznáván, výjimkou je americké ministerstvo 
obrany, které má k tomuto účelu úřad. Pokud je konvenční koncepce vojenské schop-
nosti slabá, jak bylo naznačeno a v další části bude rozvedeno, může být hodnocení 
účinnosti organizace klamné pro politické činitele, stejně jako „síla“ je klamná pro ško-
láky.

Vojenská schopnost má také důsledky pro sociální politiku. Mnohé politiky omlou-
vané z důvodu vojenské pohotovosti nebo národní bezpečnosti mají negativní sociální 
a politický dosah. Pokud jsou předpoklady využité pro toto posouzení špatné, potom 
mohou mít i důsledky pro politické otázky, jako je například alokace zdrojů.
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2. Současné výklady
Nedostatky konvenční koncepce jsou v důkazu a důsledku špatných teoretických 

výkladů vojenské schopnosti. Můžeme identikovat dvě dominantní kategorie teorií: 
teorii „síly“ a „dialektickou“ teorii. Současně existují dva vše prostupující předpoklady: 
„principy podílu sil“ a „modely tření“. V následujícím textu je uveden stručný popis 
teorií, včetně kritik a v závěru kapitoly je uvedena vlastní kritika autora.

Teorie „síly“
Teoretikové „síly“ inklinují ke smýšlení o politických zřízeních jako o světech 

síly a používají válečné výsledky pro kódování pojmu „silný“. V souladu s klasickým 
výkladem kritikou „biliárové koule“ si teorie „síly“ představuje politická zřízení jako 
kulečníkové koule, které se srážejí podle vzájemné hmotnosti. Takový přístup omezuje 
transformovat sílu k hmatatelným zdrojům.

Teoretici, kteří zvažují hmatatelné zdroje, mají zpravidla tendence k omezenému 
výkladu jen pro počáteční a technologickou převahu nebo pro ekonomické zdroje. Tvrdí, 
že jen na nich je taková převaha závislá. Kvantitativní, technologické a ekonomické 
zdroje jsou zdroje materiální. Nezahrnují lidské zdroje, u kterých mám na mysli lidské 
schopnosti a ostatní lidské kvality (ale ne kvantity).

„Dialektické teorie“
Teoretikové „síly“ jsou povzbuzováni „dialektickými“ teoriemi – souborem teorií, 

které nebyly výslovně uznané předtím, ale které jsou extrémně pronikavé do vojenských 
a bezpečnostních předpolí, pokud existují, do mezinárodních vztahů nebo historie. Dia-
lektické teorie nejsou marxistickými teoriemi, přestože mají společný lozocký odkaz 
v dialektické lozoi Wilhelma Friedricha Hegela a Emmanuela Kanta. V dialektické 
analýze je rozpor mezi dvěma protikladnými silami viděn jako determinující faktor 
v jejich pokračující interakci.

První aplikace dialektiky na vojenskou schopnost uskutečnit Carl von Clausewitz, 
(1825) jehož dílo O válce je rozhodně nejvýznamnějším zamyšlením  v duchu západních 
tradic. Clausewitz si představoval „vojenskou zdatnost“ státu jako tendenci k dosažení 
„extrémů“, které nikdy není možné dosáhnout, protože zdroje jsou omezovány „třením“. 
„Tření“ popisuje přehled omezení jako jsou lidské tradice a nekompletní informace. Pro 
Clausewitze jsou zdroje a tření protikladné dialektické síly. Vojenská schopnost je jejich 
produkt.

Přístup Clausewitzovy dialektiky má zdůvodněnou skutečně každou následující 
teorii vojenské schopnosti. Někteří dialektičtí teoretikové preferují označení „masa“ 
a „efektivita“. Richard Betts například vidí „masu“ jako hrubý rozsah státních vojen-
ských prostředků. Pro Bettse je „masa“ horní limit potenciálu síly boje, který kvůli 
neschopnosti není nikdy dosažen.

Užívání pojmu „masa“ přejímá přesně to, co kritika biliárové koule z kritiky 
„síly“. Indikativně, v několika ostatních dialektických formulacích se „masa“ odvolává 
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k „množině vstupů“, nebo k tomu, kolik má stát vojáků a zbraní. Ve skutečnosti jsou dia-
lektické teorie teoriemi „síly“ plus několik kvalitativních modikátorů (tření nebo efek-
tivita). Zahrnutí tohoto modikátoru dělá celý rozdíl? Prakticky ne, protože zatímco 
Clausewitz vzal pravděpodobně v úvahu „tření“ jako hlavní funkci lidských schopností 
a omezeností, následné dialektické teorie ukončily seskupování jak lidských tak mate-
riálních kvalit, protože materiální kvality – nebo technologie – jsou mnohem snadněji 
sledovatelné a měřitelné. V tomto případě dialektické teorie – jako teorie „síly“ – syste-
maticky opomíjí lidské zdroje.

Možná překvapivě není politický svět moc odlišný ve svých patologiích od teorie 
mezinárodních vztahů. Většinou hodnocení účinnosti organizace formuluje vojenskou 
způsobilost jako vojenské výdaje, počet vojáků a technologickou kvalitu, ale ignoruje 
lidské zdroje. Hodnocení účinnosti organizace je podporováno dvěma oblíbenými před-
poklady – principy poměru sil a modely tření.

Principy poměru sil
Princip poměru sil předpokládá, že určitý stupeň početní převahy je zapotřebí pro 

úspěšný útok. Během let 1970—1980 předpoklad poměru 3 : 1 dominoval debatě o tom, 
zda může Varšavská smlouva úspěšně napadnout západní Evropu. Náležitě přiměřený 
byl Bidle, který zdůraznil, že není empirický vztah mezi početní převahou a úspěšným 
útokem.

Modely tření
Principy poměru sil a modely tření se opírají o společné předpoklady. Modely tření 

vysvětlují výsledky válek jako důsledky tření. Hlavní předpoklad je, že pokud má strana 
početní převahu v souhrnu kvality své technologie, pak eventuálně vyhraje jednoduše 
třením. Modely tření poskytují zajímavé výsledky, ale v podstatě do značné míry přijí-
mají stav nebo odhadují lidské zdroje. Předpovědi katastrof ještě před válkou v Perském 
zálivu r. 1991 ilustrují nepřesnost modelů tření. Rozhodně není možné prokázat vztah 
mezi třením a válečnými výsledky.

Bohužel modely tření, jako principy silových poměrů, jsou stále používány ve 
školní literatuře k učinění závěrů o vojenské schopnosti. Jsou stále užívány v politic-
kém světě hodnocení účinnosti organizací, kde se těší přidanému půvabu tříděných dat 
a metod. Přesto ale je nesprávný předpoklad, na kterém jsou založeny, tj. – že materiální 
zdroje jsou nejlepším způsobem, jak analyzovat vojenskou schopnost.

Existující kritiky
Jiní výzkumníci argumentují, že lidské zdroje se svojí soudržností, která je nej-

populárnější, jsou mnohem důležitější pro bojové výsledky, než je materiální převaha. 
Tyto kritiky jsou velmi známé a v některých případech lze dosvědčit, dobře přijímané. 
Nicméně, zatímco většina pozorovatelů by mohla uznat, že přemýšlí jako soudržná 
hmota, v praxi ve svých předpokladech a analýzách upouští od lidských zdrojů jen 
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proto, že tvoří slabé proměnné a jako takové jsou méně vnímavé k formálnímu mode-
lování a měření. Hodnocení účinnosti organizace, jak je ukázáno výše, je uvažovaným 
případem.

Většina existujících kritik v zásadě tvrdí, že výběr lidí a schopností určuje, jak jsou 
efektivně použity početní a technologické zdroje. Nedá se říci, že početní a technolo-
gické zdroje nemají význam, ale že jako neživé zdroje jsou méně důležité, než to, co 
s nimi lidé činí. Jinými slovy, management je nejdůležitější proměnná, ačkoli manage-
ment je zřídka zmiňován. 

Fakticky bylo několik pokusů jak vysvětlit, že některé armády mají správné zdroje 
a jiné ne. Většina existujících kritik se soustřeďuje více na prosazování než na vysvět-
lování lidských zdrojů, ačkoli někteří autoři ze souvztažné literatury naznačují, že jisté 
manažerské postupy určují ony lidské zdroje, jak bude vysvětleno v další části.

Biddle udělal nejvíce pro vyslovení kritické teorie. Myslí, že mnoho slabých pro-
měnných je soustavně opomíjeno, ale označuje „použité síly“ – manažerské bojiště 
vojenských zdrojů – jako nejdůležitější. Zatímco někteří kritikové konvenčního myš-
lení již identikovali soustavné opomíjení strategie, operací nebo taktik, Biddle zařadil 
tyto poněkud mlhavé a přečnívající koncepty pod termín „použité síly“, označil jejich 
pozoruhodné vlastnosti a pak je testoval. Naopak byly některé neopodstatněné kritiky 
Biddleyho teorie a metodologie pocházející z řad studentů, že velkou měrou záleží na 
intuici.

Biddle byl zaujatý identikací „působení síly“ jako důležité, ale opomíjené části 
vojenské schopnosti, a nestaral se o vysvětlování kolísavé kvality „působení síly“, i když 
jeho teorie má důsledky. Biddle například tvrdí, že vysoce kvalitní působení síly závisí 
na armádě, která je vysoce decentralizovaná a kvalikovaná – věci, které mohou tole-
rovat snad jen liberální demokracie s historií dobrých občansko-vojenských vztahů. To 
je se vším všudy dost pravdivé, ale Biddle výlučně opustil mnoho slabých proměnných – 
např. soudržnost – exogenních k jeho teorii. To se zdá nepodstatné, protože, jak vysvět-
lím v další části, jak působení síly, tak soudržnost a rozhodně nějaký další vojenský 
zdroj, jsou endogenní k teorii řízení vojenské schopnosti. Management je klíčová inter-
venující proměnná mezi sociálně-politickými institucemi a působením síly, soudržností 
nebo nějakým dalším vojenským zdrojem.

3. Řízení zdrojů
Moje teorie řízení vojenské schopnosti souhlasí s existující kritikou: konvenční 

výklady vojenské schopnosti ovlivňují materiální zdroje. Někteří pozorovatelé se mohou 
domnívat, že celkové pochopení vojenské schopnosti vyžaduje pouze zasunutí již iden-
tikovaných lidských zdrojů do staré materialistické koncepce vojenské schopnosti.

Dispozice úvodních zdrojových dotací
Ještě je tu další dispozice dosud neidentikovaná – odklon směrem k úvodním 

zdrojovým dotacím, které systematicky opomíjí management. Početní, technologické 
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a ekonomické zdroje jsou úvodní zdrojové dotace, což znamená, že jsou všechny posky-
továny vojsku jeho státem, společností nebo ekonomikou (i když vojsku mohou být 
poskytnuty některé vstupy podle jeho potřeb).

Kdykoliv jsou vůbec zvažovány lidské zdroje, efektivně jsou přijímány také úvodní 
zdrojové dotace, protože obvyklým předpokladem je to, že lidské zdroje jsou vnitřní. 
Vnitřní zdroje jsou lidské zdroje přenesené do armády – jako poznávací psychologické, 
fyziologické, kulturní a sociální zdroje geneticky dané nebo získané z civilního života. 
„Vnější“ zdroje jsou zdroje získané z vojenské organizace výcvikem, socializací a dal-
šími formami úprav.

Rozdíl mezi vnitřními a vnějšími zdroji není triviální – je to rozdíl mezi lidskými 
zdroji, které jsou dotované a těmi, které jsou řízené. Materiální zdroje, které jsou iden-
tikované stejně jako vnitřní lidské zdroje, jsou úvodní zdrojové dotace. Jako takové 
vylučují všechny unikátní bojové schopnosti, které musí být zevně upraveny – zahrnu-
jící jak soudržnost, tak působení síly. Tradiční myšlení předpokládá, že bojové schop-
nosti jsou dány vnitřně. Jeden předpoklad je, že někteří lidé jsou rození vůdci nebo 
stratégové – předpoklad podmíněn tradiční „aplikační metodou“ vojenské historie, což 
homogenizuje vojenské dovednosti pod znalostní a psychologické schopnosti jejich veli-
telů. Další předpoklad je, že někteří lidé jsou rození „válečníci“ – předpoklad, který 
je tolerován u armád, které ještě vybírají personál podle vnitřní motivace, politického 
přesvědčení, morálních hodnot, pohlaví a sexuality. Tyto předpoklady trivializují roli 
managementu.

Centralizace 
V trivializujícím managementu úvodní zdrojové dotace povzbuzují armády, aby 

přijímaly jisté manažerské patologie, že je nezbytně nutné maximalizovat úvodní zdro-
jové dotace, ale jsou lhostejné k managementu, speciálně k manažerským postupům, 
ze kterých jsou odvozeny vnější zdroje. Většinou jednoduše pozorovatelná z těchto 
patologií je centralizovaná organizační struktura. Centralizace znamená, že primární 
zodpovědnost za řízení zdrojů spočívá na celkové organizaci spíše, než na jednotkách 
uvnitř organizace. Decentralizace znamená, že primární zodpovědnost spočívá na jed-
notkách.

Za ideální je považováno to, že je centralizace manažersky jednoduchá, protože 
je hierarchická. Je to také materiálně účinné, protože kromě jiného maximalizuje eko-
nomičnost měřítka. Dosud je „top-down“ (vertikální) struktura relativně vzdálená od 
prostředí a vede k nereagujícímu a neprogresivnímu stavu známému z marketingové 
literatury jako „interní orientace“. Ze stejného důvodu centralizované organizace inkli-
nují k „hnaným cílům“, znamenajícím, že cíle jsou určovány neznalostí, zda dostupné 
zdroje mohou dosáhnout více nebo méně, než těchto cílů. Ve vojenské literatuře jsou 
tyto výsledky známy jako „dolní rozměr“ nebo „horní rozměr“. Konečně centralizace je 
lhostejná k oblasti agentů a mladých vůdců, kteří musí realizovat tyto cíle. Takže vnější 
lidské zdroje (jako soudržnost) a management na bojišti (jako působení síly) směřují 
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k slábnutí. Centralizované systémy se opírají o své materiální zdroje, aby vyhrály na 
bojišti.

Decentralizace
Decentralizace je naopak manažersky komplexní a materiálně méně závislá, pro-

tože více bere v úvahu početné jednotky s větší samosprávou. Pozitivním je, že je zdola 
nahoru povzbuzující zpětná vazba přímo z bojiště a sdílení informací. Je to tedy exi-
bilní a citlivé k okolí (tato podmínka je známá v marketingové literatuře jako hnaný 
trh). Existuje také více „hnaného zdroje“, což znamená, že přerušení spojení mezi cíly 
a zdroji je zmírněno. Konečně decentralizace poskytuje příležitost a stimuly pro jed-
notky, aby byly pozorné k vnějším zdrojům.

Řízení decentralizovaného lidského zdroje je spojeno s tzv. plukovními systémy, 
ze kterých se skládá například britská armáda. Plukovní systémy decentralizují rekru-
tování, výcvik, střídání a nahrazování regimentů (rodinné domy pro maximálně jeden 
prapor o několika stech vojácích), starají se méně o vnitřní zdroje rekrutů, než co jim 
pluk poskytuje externě. Tato decentralizace poskytuje příležitost a stimuly pro bojové 
jednotky k využití externích podmínek jejich vojáků a v unikátní schopnosti boje.

Jeden výsledek plukovních systémů jsou „primární skupinové vazby“. Primární 
skupiny jsou denovány důvěrnými vztahy tváří v tvář, ale i charakterizovány vzájem-
nými hodnotovými emočními pouty – to je také to, co je obvykle míněno soudržností. 
Teoretikové primární skupiny věří, že v nepřítomnosti primárních skupin postrádají 
jednotlivci motivaci bojovat. Opravdu je množství důkazů, že interní motivace, i když 
převládají v plánovaných motivacích ke sjednocení armády a realizování racionalizace 
vojenské služby, se rozptýlí v boji.

Teoretikové primární skupiny identikovali personální management na úrovni 
malé jednotky jako základu pro primární skupiny (Úroveň malé jednotky se vztahuje 
k jednotkám ne větším než prapory. Teoretikové primárních skupin pohlíží na čety 
o 30—50 vojácích nebo dokonce na jednotky o 5—15 vojácích jako na horní meze 
primárních skupin). Kritikové primárních skupin neznalí úlohy organizační struktury 
vyvodili, že personální změna v boji vždy probíhá podle centralizovaného modelu, 
který rekrutuje, cvičí, střídá a překládá jednotlivce – ne týmy – a tím narušuje primární 
skupiny.

Shrnuto, centralizace a decentralizace mají opačné výsledky: Původce je materi-
álně zdatný, ale slabý v lidských zdrojích, zatímco v druhém případě je původce mate-
riálně slabý, ale silný v lidských zdrojích. Jinými slovy, každý ideální typ organizační 
struktury podporuje jiné zdroje. To je důležitý poznatek manažerské teorie, že klíčové 
faktory úspěchu se různí podle rozdílných prostředí.

Klíčové faktory úspěchu
Klíčové faktory úspěchu jsou zdroje, které může ovlivňovat management, a které 

mohou ovlivnit úspěch. Klíčové faktory úspěchu se různí, protože rozdílné konkurenční 
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arény mají rozdílné „vstupní bariéry“. Bariéry vstupů jsou výhody držené stálým sou-
peřem nad vstupujícím.

Některé vstupní bariéry jsou lidské – nezkušenost v boji v horách je prý vstupní 
bariérou útoku na Švýcarsko. Ostatní jsou materiál. Manažerská literatura se odkazuje 
na konkurenční arény s vysokými materiálovými vstupními bariérami jako „intenziv-
ního kapitálu“ nebo „scale based“ (základní stupnice) (toto užití slova „kapitál“ se 
odkazuje jen na materiální kapitál zahrnující kvantitativní část „lidského kapitálu“, ale 
vylučuje lidské kvality, které odkazují k lidským zdrojům). Materiálové vstupní bariéry 
je snadné si představit. Například vojska na svém vlastním území mají absolutní cenové 
výhody, jako vytvořené zdroje zásob. Geogracké bariéry, jako hory, moře a vzdušný 
prostor, mají rozsáhlé kapitálové požadavky jako příslušné dopravní prostředky. Umělé 
bariéry – opevnění – mají rozsáhlé kapitálové požadavky, pokud se chystá prorazit 
nepřátelská armáda. Toto všechno vysvětluje, proč existují některé souvztažnosti mezi 
množstvím a bojovým vítězstvím v kapitálově silných útocích na posílené pozice, ale 
ne ve velké většině bitev popisovaných jako „dodržení závazků“, kde žádná strana nemá 
dostatečný čas zesílit. Dodržení závazků jsou příklady méně kapitálově silných arén, 
kde jsou lidské zdroje klíčovými faktory úspěchu. Jinými slovy, centralizace je nejvhod-
nější pro kapitálově silné arény, zatímco decentralizace je nejvhodnější pro méně kapi-
tálově intenzívní arény.

Jaké druhy válek mohou být považovány za kapitálově silné? Většina teoretiků 
mezinárodních vztahů věří, že jen války „velké síly“ mají skutečně význam, tak studují 
kapitálově nejintenzívnější subpopulaci válek, protože války směřují k ovládnutí velké 
části dostupného povrchu země a zdrojů. John Arquilla zkusil udělat tuto vertikální osu 
více realističtější u charakteristických válek „menší síly“, válek „větší síly“, válek „velké 
síly“ a globálních válek. Nejméně kapitálově silné války byly na vertikální ose války 
„menší síly“, jako válka mezi Arménií a Ázerbajdžánem, zatímco globální války jako 
světové války byly kapitálově nejintenzívnější.

Arquilla přidává horizontální osu, že rozlišil „pozemní války“ jako korejská válka 
od „pozemně-námořních válek“ jako rusko-japonská válka. Na této horizontální ose se 
války stávají kapitálově intenzivnější s rostoucím bojem na moři, protože loďstva jsou 
mnohem více kapitálově intenzívní než armády. Tento princip se také aplikuje u vzduš-
ných sil.

Kombinováním těchto dvou os je vidět, že „globální pevninsko-mořské války“ 
jsou ze všech válek kapitálově nejnáročnější. Také se vyskytují nejméně. Globální „pev-
ninsko-mořské války“ jsou války bojované na zemi a moři napříč nesouvislými oblastmi 
země kvůli vedení mezinárodního systému. Dvě světové války jsou nejlepšími příklady 
globálních pevninsko-mořských válek. Arquilla poznamenal, že jen materiální sou-
vztažnosti – a převedení na operátory kvantitativní, technologické a materiální korelace 
– vysvětlují globální pevninsko-mořské války. „Lidské schopnosti“, které Arquilla pře-
vádí na operátory jako ztrátově proměnný ukazatel, vysvětluje pozemní války. Pozemní 
války jsou stále častější a to je stále více pravda. Vskutku, do budoucna neuvidíme 
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globální pevninsko-mořské války, jako ty dvě světové. To znamená, že lidské zdroje 
vysvětlují stále větší množství válek.

Dilema řízení zdrojů
Arguillův empirický důkaz je lépe vyjádřen bez rozdílů mezi menší silou a glo-

bálními válkami, nebo pozemskými a pozemsko-mořskými válkami. Kategorizování 
těchto rozdílů může být matoucí a adekvátně nečlení reálnou proměnnou, kterou je 
intenzívnost kapitálu.

Intenzívnost kapitálu má důsledky pro to, jak by se měla armáda sama organi-
začně strukturovat. Centralizace je lepší než decentralizace pro kapitálově intenzivní 
války. Decentralizace je lepší než centralizace pro kapitálově méně intenzivní války. 
Volba, čemu dávat přednost, není jasná. Kapitálově intenzivní války, speciálně globální 
pozemsko-mořské války, jsou nejméně slibné, ale nejdůležitější. Kapitálově neinten-
zívní války, jako pozemní války, jsou více slibné, ale méně významné. Toto prezentují 
armády s „dilematem řízení zdrojů“, pokud to rozpoznají. Musí dělat kompromis mezi 
pravděpodobností a důležitostí.

Většina armád nevědomě dělá tento kompromis. Vskutku, jak řečeno na začátku 
této části, dispozice úvodní zdrojové dotace podněcuje armády k upřednostňování cen-
tralizace, v pokusu o materiální převahu v jakékoliv válce, které čelí. Přestože většina 
válek je nedostatečně kapitálově intenzivní, závisí na vytvoření materiálních zdrojů 
jakožto klíčových faktorů úspěchu. Americký příchod do Vietnamu je klasický pří-
klad.

Které armády nedodržují tuto normu? Armády čelící nepřátelům, kteří jsou jasně 
a nevyhnutelně v materiální převaze se pravděpodobně vědomě kompenzují v lidských 
zdrojích. Decentralizace je, pokud nejde o vědomou volbu, přinejmenším důsledkem, 
protože bez potřeby materiální převahy není skutečný stimul pro centralizaci. „Party-
záni“ nebo povstalecké síly jsou nejlepší příklad.

Management přiměřený zdrojům
Armády nemusí nevyhnutelně dělat tento kompromis. Armády mohou přijmout to, 

co by se dalo nazvat „management přiměřený zdrojům“ za účelem simultánního dosa-
žení materiální efektivity centralizace a silnějšího lidského zdroje decentralizace. To 
by znamenalo centralizování materiálních zdrojů – principiálně logistiky a technolo-
gického zprostředkování – při decentralizovaném řízení lidských zdrojů v bojové jed-
notce.

Zdrojově přiměřený management nabízí exibilitu k reagování na nákladnou 
kapitálově intenzivní válku s intenzivními lidskými zdroji, ale je velmi obtížné toho 
dosáhnout. Decentralizované lidské zdroje a centralizované materiální zdroje vzájemně 
působí negativně. Například decentralizace řízení lidských zdrojů podporuje decentra-
lizovanou logistiku. Extrémně autonomní pluky britské imperiální indické armády měli 
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povoleno se obléct a vyzbrojit samostatně od lokálních dodavatelů, což je systém, který 
je neproveditelný v boji.

Podobně německá armáda – často považovaná za nejzpůsobilejší z moderních 
armád – měla potíže s kombinováním plukovních praktik a centralizovaných materi-
álních zdrojů. S centralizovanou logistikou stejně jako s technologickým a vědeckým 
rozvojem při provozu plukovního systému koncem 19. století měla německá armáda 
odpůrce jak mimo masy tak mimo boj. Ale dvě světové války se ukázaly být pro 
Německo příliš kapitálově intenzivní. Zdá se, že faktorem bylo řízení zdrojů, nejen 
zdrojové dotace. Například během druhé světové války byly německé zbraně a střelivo 
méně standardizováno než u spojenců, a logistické jednotky byly tvořeny menší částí 
z celku vojenských jednotek.

4. Síly pro speciální operace (SOF)
Jak ukázáno výše, existující kritický důkaz podporuje moji teorii. Kritickým důka-

zem se neodvolávám k intuitivním teoriím, které dominují konvenčnímu myšlení, čili 
datovým souborům, které kódují jen materiální zdroje – jako souvztažnosti z datového 
souboru války. Kritickým důkazem se odvolávám ke kvantitativnímu důkazu poskyt-
nutému Biddlym a Arquillou a kvalitativnímu důkazu poskytovanému plukovní úrovní 
a primární skupinou teoretiků. Kritický důkaz navrhuje, aby lidské zdroje byly ve vět-
šině případů mnohem důležitější než materiální.

Tak co musím prokázat? Potřebuji prokázat, že potřebné lidské zdroje nejsou jen 
interní, ale mají nezbytný vnější prvek – rozdíl, který chybí u existující kritiky a který 
znamená absenci příbuznosti managementu navzájem. Vnější zdroje nejsou podle de-
nice zdrojovými dotacemi, ale jsou odvozeny od účinného managementu. To platí jak 
pro schopnosti silové práce, tak pro soudržnost. Má teorie netvrdí, že vnitřní zdroje 
nemají význam, ale tvrdí, že vnější zdroje jsou mnohem důležitější a že decentralizo-
vaný management je nejlepší způsob, jak podpořit vnější zdroje.

Ve zbytku této části prověřím případ sil pro speciální operace (SOF). Zatímco 
denice mohou zabíhat do několika paragrafů, zde je vhodné říct, že SOF vykonávají 
většinu zvláštních pozemních operací, jako nálety za nepřátelskými liniemi, tajný prů-
zkum, vzpoury a protiterorismus. Případ SOF je důležitý, protože někteří konvenční 
myslitelé předjímají, že vnější zdroje jsou důležité pro řádné jednotky používající řádné 
civilisty, kteří potřebují mnoho vnějších úprav, a dále se stále domnívají, že jednotky 
SOF využívají rozené válečníky.

Část tohoto problému tkví v tom, že většina literatury o SOF je notoricky nevě-
rohodná, směřující více k uctívání hrdinů než k sociální vědě. Z toho důvodu jsem se 
zabýval testem etnogracké validity z existující literatury. Strávil jsem různá období 
s britskou armádou, německou armádou, americkou armádou a s US Marine Corps 
(americkou temnou pěchotou) SOF. To mi dovoluje uvést jen to nejlepší z toho, co je 
důležité, přestože se to v některých případech moc neříká.
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Existující výklady
V kontrastu s konvenčním myšlením nemůže materiální převaha vysvětlit výhod-

nost SOF. Personál SOF tvoří jen úzká frakce vojenského personálu a jejich mise se vše-
obecně spoléhají na malé týmy o 4—8 lidech. Přestože se pozorovatelé často domnívají, 
že SOF má prospěch ze speciálních technologií, je málo zvláštního v technologii SOF, 
přestože některé obecné technologie mohou být uzpůsobeny pro používání SOF.

SOF se nespoléhají na materiální zdroje, ale na výhradně lidské zdroje. Populární 
teorie přisuzují tyto výhradně lidské zdroje vnitřním zdrojům – hlavně sportovním 
nebo psychologickým – jejich personálu. Tento „supermanovský“ předpoklad vychází 
z toho, že personál SOF jsou rození válečníci (Nesprávný je ještě předpoklad, že per-
sonál SOF tvoří jen muži). Zatímco atletické a psychologické výkony personálu SOF 
mohou být ukázány jako výjimečné, podle některých měřítek je špatné domnívat se, že 
ten výkon je výhradně vnitřní. Uvažte populární předpoklad, že personál SOF musí mít 
velké tělesné míry. Ačkoli velikostní údaje jsou klasikovány, udává se, že Bob Consig-
lio, který byl naneštěstí zavražděn v Iráku v roce 1991 hlídkou britských speciálních sil 
(SAS), byl vysoký jen pět stop a dva palce. Jednodušeji, zatímco určitě platí, že personál 
SOF musí být vnitřně motivován od té doby, co jsou SOF dobrovolné síly, bylo by špatné 
tvrdit, že sjednocující motivace také motivuje personál v boji.

Dále ještě „supermanovský“ předpoklad znamená, že personál SOF by měl být 
vybírán z jakýchkoli subpopulací, které jsou denovány jako nadlidé. To by se mohlo 
zdát jako jednoduchá vyhlídka – vskutku tak jednoduchá, že někdo by mohl očekávat, 
že všechny SOF jsou stejně dobré, pokud se někdo nehlásí k nějaké rasistické nebo 
podobné teorii, ze které vyplývá, že některé armády mohou tvořit nadřazené populace.

Jak potom vysvětlit rozdíl v kvalitě SOF oproti armádám? Jen několik armád má 
SOF s vysokou reputací – britská, americká, německá a zejména izraelská. Dokonce 
uvnitř těchto armád SOF ukázaly značný rozdíl postupem doby – uvažme průměrný 
výkon amerických SOF během války ve Vietnamu srovnaný s jejich vysokou reputací 
dnes. Opravdu, většina armád nikdy nedosáhne hodnoty jména SOF. Nadšené SOF 
neodpovídaly požadované normě do skončení druhé světové války. Dokonce pak byla 
většina SOF nezajímavá. Byly více považované za oslavované aeromobilní jednotky. 
Jejich armády se pokusily vybrat vojáky s lehce výjimečnými charakteristikami, dávali 
jim nějaký výsadkový výcvik a nějakou speciální výzbroj, ale z hlediska řízení s nimi 
skutečně nedělali nic výjimečného. Jinými slovy, chybějící proměnná je management.

Jedna akademická teorie způsobilosti SOF, a já jsem identikoval pouze jednu, 
spojila způsobilost SOF s politickou legislativou. Jak vysvětlit nekonzistentní výkon 
SOF spojených států, když se politická legitimita všeobecně velmi tvrdě změnila? 
Nebo konzistentně vysokou reputaci SOF německé armády, protože Německo bylo jak 
autokratické, tak demokratické? Opět je chybějící proměnnou management. Německo 
podporovalo plukovní systém, zatímco americká armáda opustila pluky na přelomu 
20. století.
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Shodně s mou teorií jsem našel nejlepší SOF užívající šest manažerských postupů 
řízení lidských zdrojů, které jsou organizačně decentralizovány způsobem, který může 
nebo nemusí být plukovní, závislý na tom, kterou plukovní teorii někdo doporučuje. 
Je důležité zde poznamenat, že tyto praktiky jsou často známé uvnitř řízení lidských 
zdrojů jako „osobní manažerské praktiky“ na rozdíl od „organizační struktury“. Tento 
rozdíl naneštěstí způsobuje, že tyto dva postupy nejsou na sobě závislé. Ostatně mini-
málně v tomto případě nacházím, že organizační struktura podporuje určité praktiky 
personálního managementu, což je jinak obtížné prokázat.

První princip decentralizuje nábor a výběr k jednotce; ta poskytuje podněty a pří-
ležitosti pro korporaci. Druhý princip decentralizuje výcvik, který poskytuje podněty 
a příležitosti pro schopnosti. Třetí princip decentralizuje pracovní nasazení, které pod-
poruje záchranu primárních skupin a odtud soudržnost. Čtvrtý princip otáčí a přemís-
ťuje týmy, což je lepší způsob řízení stresu, než centrálně řídit a přemísťovat jednotlivce. 
Pátý princip dovoluje lokálním velitelům povýšení uvnitř týmů, což podporuje trans-
formační vůdcovství. Šestý princip socializuje horizontální a vertikální vztahy, aby 
podpořil organizační orientaci.

Selekce
Zatímco spousta armád centrálně nabírá a vybírá personál podle všeobecných 

a neúplných kritérií, SOF se přiklání k autonomii v náboru a výběru. Tato decentrali-
zace dává jednotkám příležitosti, podněty k tomu, aby byly pozorné a precizní ve svých 
výběrech. To zamezí rozporům mezi individuálními zdroji a úkoly a umožní rekrutům 
projít hladce od výběru až k nasazení v souvislých skupinách.

Postupem rozvíjí SOF rodinné kultury, které přitahují, udrží a motivují personál. 
Tyto rodinné kultury jsou často charakterizovány tradicemi jako jednoduché, ale nejsou 
omezené na roztodivné šaty a zvyky britských regimentů. Rivalita s ostatními jednot-
kami – dokonce se zbytkem armády – zvyšuje charakterističnost jednotek. V celku to 
vyvolává zvýšení korporace – hodnotový závazek k jednotce. To pomáhá vysvětlit tak 
mimořádně nízkou uktuaci personálu SOF.

Výcvik
Zatímco většina armád centralizuje výcvik, což znamená, že rekruti procházejí 

výcvikovými jednotkami před nasazením do bojových jednotek, SOF ovládá výcvik 
na extrémně malých úrovních. Výcvik může být vskutku tak decentralizován, že ty 
nejmenší jednotky – například čtyřčlenné hlídky britské SAS – mohou organizovat 
a řídit svůj vlastní výcvik. To poskytuje a zajišťuje podněty pro specializaci a inovaci, 
ze kterých všech nakonec vynikají schopnosti.

Přidělování
Zatímco většina armád přiděluje personál někam, kde je to početně třeba, což 

značí postupné ničení dřívějších skupinových vztahů, personál SOF je přidělen k určité 

159

NEKOPEJTE DO VLASTNÍCH LIDÍ: TEORIE ŘÍZENÍ VOJENSKÝCH SCHOPNOSTÍ

Newsome.indd 20.3.2006, 15:55158-159



skupině, ve které už zůstane, pokud je to možné. Často stejná skupina prochází selekcí, 
výcvikem a bojem.

Tento postup uchovává primární skupiny a postupně podporuje interpersonální 
schopnosti, empatii, soulad a vlastní podvědomí. Tyto zdroje zlepšují výkonnost sku-
piny – zahrnují podle rozsahu ve vojenské literatuře obvyklé označení „soudržnost“. 

Střídání a náhrada
Centralizovaná armáda se rozhoduje vystřídat jednotlivce z boje – snad podle 

hanebné „limited tour of duty“ (omezené služební povinnosti) prováděné americkou 
armádou ve Vietnamu – a nahrazuje ztrátu jednotlivce v boji z centrálního svazu 
náhrad. SOF střídá skupiny, ne jednotlivce a individuální náhrady (ve skupině) jsou rea-
lizovány mimo boje. Týmům, které obdržely náhrady, je dán čas na formování nových 
vztahů primární skupiny. Kde SOF neuspěly, jako u amerických Rangerů v Mogadishu, 
v Somálsku v roce 1993, byly ztráty nahrazeny individuálními náhradami, které vyká-
zaly nesoulad v jejich nových skupinách. 

Střídání opakuje stres, zatímco členové primárních skupin zvládají stres navzájem. 
Střídáním jednotlivců v boji odděluje schopnost jednotlivce od stresu primární skupiny. 
Primární skupiny pomáhají členům překonat pocity úzkosti, projevovat pocity a zau-
jímat pozitivní postoje. To je ilustrováno normou SOF pro vtipnou reakci na nejvíce 
stresující podmínky. Personál SOF může docílit méně známé psychologické podmínky 
nejlépe popsané jako „zachování chladné hlavy“. Personál se učí potlačovat stres v tako-
vém rozsahu, že zatímco stále může mít psychologické odezvy ke stresu, tak uvědomělé 
psychologické odezvy postrádá.

Povyšování
Centralizované systémy centrálně vybírají a cvičí velitele a pak je přidělí ke skupi-

nám. To podporuje „transakční“ modely vedení, které zdůrazňují hierarchii a používání 
odměn a trestů pro získání poslušnosti.

SOF směřují k autonomii povýšení uvnitř skupin. Znamená to, že vztahy určené 
velitelem směřují k tomu, aby byly založeny na vztazích předchozí primární skupiny. 
To podněcuje vůdce, aby přijali více „transformačních“ modelů vůdcovství, které spo-
léhají na vzájemná hodnotová pouta. Stejně jako pro vyšší motivaci udělují pochvaly, 
dělají více demokratických rozhodnutí, které zvyšuje sdělování informací. Opravdu, 
SOF často překračují hodnost a dělají rozhodnutí v nejširším konsensu.

Orientace
Existuje jedno potenciální nebezpečí v decentralizaci lidského zdroje a to interní 

orientace a zneužití samostatnosti. SOF se vyhýbá této možnosti socializací personálu 
stejné hodnosti napříč skupinami a socializací skupiny vedoucích a jejich nadřízených. 
To vytváří pouta primární skupiny napříč týmy a mezi týmem a velitelem jednotky. 
Taková socializace je nejvíce spojována s britským plukovním zvykem společného sto-
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lování – sociálního místa nebo klubu. Společné stolování je poskytováno všem důstoj-
níkům uvnitř pluku z jakéhokoliv týmu; jiné je poskytováno neaktivním důstojníkům; 
jiné je pro ostatní hodnosti. Velitelé jednotek také občas stolují s jejich blízkými nadří-
zenými. Vše z toho motivuje personál sloužit vyšší organizaci navzdory jejich okamži-
tému přiřazení k týmům. Svědčí o tom britské SOF, které prokázaly nejnižší zneužití 
samostatnosti nebo interní orientace.

Americké SOF rozporuplně následovaly tento postup. Není překvapivé, že tehdy, 
v polovině 80. let, Delta Force americké armády a SEAL Tým 6 amerického loďstva 
byly vystaveny jak neposkytování peněžních prostředků, falšování dokumentů, „dvoji-
tému namáčení“ cestovních výdajů, tak napomáhání CIA (ústřední zpravodajské služby) 
v aktivitách o sporné zákonnosti. Američtí politikové napadali tyto aktivity, stejně jako 
mise SOF a výkony během 70. a začátkem 80. let, s nedostatečnou koordinací. Nová 
legislativa sjednotila celé americké SOF, zvlášť USMC (americkou námořní pěchotu) 
pod Spojeným vedením speciálním operačním (SOC) v roce 1987. To nejen zlepšilo 
koordinaci, ale poskytlo a podpořilo socializaci uvnitř a napříč jednotkami SOF a mezi 
jednotkami velitelů SOF a SOC. Výkonnost a organizační orientace se od té doby zlep-
šily.

Shrnutím této části jsem zjistil, že většina SOF trpí předsudkem úvodních zdrojo-
vých dotací, který ovlivňuje vnitřní zdroje. Zatímco vnitřní zdroje určitě mají význam 
pro SOF, decentralizované řízení lidských zdrojů je nezbytné v rozvoji vnějších zdrojů, 
na kterých je závislá schopnost SOF.

Závěr
Vojenská schopnost je důležitá k pochopení mezinárodního mírového uspořádání, 

stejně jako válečných výsledků a propuknutí válek. Rigorózní koncept by také zlepšil 
hodnocení účinnosti organizací, což by mohlo zmírnit nevnímavost, která přispívá 
k začátku válek. Nicméně konvenční myšlení o vojenské schopnosti užívá mlhavé kon-
cepce jako „sílu“, což nemůže ovlivnit vojenskou schopnost hmatatelnými způsoby. 
Koncepce „síly“ podněcuje analytiky k předvídání ekonomické, početní a technologické 
převahy pro určení vojenské schopnosti. „Dialektické“ teorie někdy uznávají lidské kva-
lity, ale příliš často ignorují lidské kvality ve prospěch materiálních kvalit. Konvenční 
myšlení jednoduše ovlivňuje materiální zdroje.

Existující kritiky identikují tuto materiální zaujatost, ale nevšímají si předsudku 
úvodních zdrojových dotací. Předsudek úvodních zdrojových dotací předpokládá, že 
materiální zdroje a vnitřní lidské zdroje umožňují armádě stanovit výsledky válek. 
Tento pohled soustavně opomíjí roli managementu. 

Obohacením z obchodního managementu jsem poskytl teorii řízení vojenské 
schopnosti. Má teorie předpokládá, že většina armád majících sklon k předsudku úvod-
ních zdrojových dotací, přijímá centralizovaně organizační strukturu. Vztahem k decen-
tralizaci je centralizace materiálně výkonná, ale směrem k oslabeným lidským zdrojům. 
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Decentralizace poskytuje příležitosti a podněty pro striktně lidské zdroje. Lidské zdroje 
jsou klíčové faktory úspěchu ve většině válek. Jen menšina válek je tak kapitálově inten-
zivních, že klíčové faktory úspěchu jsou materiální zdroje, ale tyto války směřují k větší 
rozporuplnosti. Armády hledající schodu mezi centralizací a decentralizací jsou tak 
sevřeny dilematem řízení zdrojů. Výjimečné armády se mohou vyvarovat tohoto dile-
matu použitím zdrojově přiměřeného managementu. To znamená centralizaci materiál-
ních zdrojů při decentralizaci lidských zdrojů. Toho je obtížné dosáhnout kvůli spletité 
administrativní složitosti. 

Existující kritický důkaz připomíná, že lidské zdroje jsou mnohem důležitější než 
materiální a to kvůli rostoucímu množství válek, a že management je nezbytný pro 
některé z těchto lidských zdrojů, jako prvek soudržnosti. To připomnělo, že má teorie 
je korektní také v tvrzeních, že jedinečné lidské zdroje požadované na bojišti jsou pře-
vážně vnější. Dokázal jsem tuto část mé teorie užitím výzkumu u SOF. SOF často pova-
žovaly za samozřejmé spoléhat se na vnitřně nadané vojáky. Můj etnogracký průzkum 
objevil, že většina SOF vychází z tohoto předpokladu a jsou proto efektní v jejich schop-
nosti. Jen několik SOF dosahuje požadované výkonnosti a činí tak důrazně decentrali-
zovaným řízením lidských zdrojů. 

Jaké jsou důsledky mojí teorie? Dominantní „síla“ a dialektické teorie jsou klamné 
a je složité vidět, jak mohou být modikovány k přizpůsobení se lidským zdrojům nebo 
managementu. Jsou právě příliš vzdáleni od reálných zdrojů a manažerských postupů, 
které jsem identikoval. To má závažné důsledky pro realistické teorie nebo meziná-
rodní vztahy, které se spoléhají na koncepci síly. Realismus částečně přetrval, protože 
vzal na sebe vysvětlování mezinárodní ekonomiky a dalších nevojenských procesů. 
Zbývající koutek realismu potřebuje být seriózně znovu zvážen. 

Také vojenští studenti potřebují výlučně rozpoznat dialektické teorie, které použí-
vají, a následně rozpoznat omezení dialektických teorií. Dialektické teorie mají jistou 
převahu nad teoriemi síly, ale jsou taktéž vedeny intuicí, taktéž jsou vzdáleny od reál-
ných zdrojů a taktéž jsou ovlivněny směrem k materiálním zdrojům. 

Političtí činitelé potřebují pochopit, jak zavádějící je hodnocení účinnosti organi-
zace, když jednoduše srovnává materiální zdroje. Vážnou pozornost je třeba věnovat 
modelování a porovnávání lidských zdrojů, zvláště managementu. Materiální zdroje 
jsou vlastně tak zavádějící, že by bylo lepší porovnávat nejdřív management. Věrně 
detailní hodnocení účinnosti managementu by znamenalo zkoumání na mikroúrovni – 
prapor a nižší – které se normálně běžně předpokládají, a které jsem v tomto dokumentu 
analyzoval. Organizační struktura je nejlepším indikátorem toho, jak tyto manažerské 
postupy pravděpodobně vypadají. Tvořeny některými dosti základními pravidly kódo-
vání by byly dosti snadno kódovatelné z technického hlediska. V praktickém významu 
je však potřeba sbírání informací stále ohromná a vyžaduje obdržet stejnou pozornost, 
jakou měly drtící datové soubory jako koreláty války.

Má teorie má také důsledky pro sociální politiku. Některé ze základních předpo-
kladů užívaných k oprávnění vojenských postupů jsou klamné. Nejzřejmější předpo-
klad, že USA potřebují věnovat mnoho svých zdrojů materiální převaze, je uveden výše. 
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Méně zřejmý předpoklad, že vojáci jsou rozeni, ne vytvářeni, je také výše uveden. Tento 
předpoklad byl používán k obhajobě proti ženám v boji. Pod manažerskou teorií, která 
určila, že komu dáš, je méně důležité, než co s nimi děláš, je důsledek, že problémy 
armády USA s pohlavní integrací jsou potud odměnou jejich vlastních manažerských 
problémů – ne vnitřních pohlavních rozdílů.
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