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Motto: Posláním lidí je spravovat planetu Země, ne ji i sebe ničit.

Anotace:
Vymezení vojenské vědy z pohledu jejího rozsahu a složitostí. Článek charakterizuje 

její předmět a obsah. Ukazuje na provázanost s vědami přírodními, technickými i spo-
lečenskými, které tvoří systémy jejího systémového okolí. Popis vzájemných vazeb pro 
objektivizaci odpovídajícího řešení problematiky ozbrojeného zápasu a s ním souvisejí-
cích problémů.

¬¬¬

Úvod
Posláním každé armády, včetně Armády České republiky, je zabezpečit stát jako 

celek proti vnějšímu napadení jako nejnebezpečnějšímu ohrožení. Dále se armáda 
zabývá přípravou a vedením ozbrojeného zápasu. Armády jsou k tomu včas cíleně vybu-
dovány, organizovány, připravovány a vybavovány bojovými prostředky s odpovída-
jícím dosahem a ničivostí. Poslání armády však nevylučuje její použití také k řešení 
ohrožení v době míru v součinnosti s ostatními složkami – prvky integrovaného záchran-
ného systému – IZS (viz obrázek č. 1).

Vzhledem k nebezpečnosti napadení nepřítelem zvnějška lze předpokládat, že 
řešení teorie i praxe ozbrojeného zápasu, jako rozhodující součásti bádání vojenské 
vědy, současně vytváří předpoklady pro úspěšné použití armády také v ostatních méně 
nebezpečných druzích ohrožení. Změny, k nimž v posledních letech došlo zejména ve 
střední a východní Evropě, kladou před naše ozbrojené síly – armádu jednoznačný 
požadavek: zajistit bezpečnost státu proti každému vnějšímu ohrožení a podílet se 
také na likvidaci ohrožení vnitřních. Efektivní, to je účinné a účelné plnění těchto 
úkolů, není možné bez teorie. Tabulkové počty vědeckých pracovišť, jejich obsazování 
a pozornost, která je jim i výsledkům jejich práce věnována, však o tom nesvědčí. 
Taková situace neodpovídá významu zajištění bezpečnosti obyvatelstva a státu jako 
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celku a ani tomu, že vojenská věda je jedinou, která se touto problematikou, jejím 
výzkumem, vypracováním teorie a způsoby jejího praktického uplatnění zabývá. 

Obr. 1: Struktura integrovaného záchranného systému (IZS)

Vysvětlivky zkratek:
HZS ČR  - Hasičský záchranný sbor ČR
JPO   - Jednotky požární ochrany celoplošného pokrytí 
PČR  - Policie ČR a místní policie
ZZS  - Zdravotnická záchranná služba
AČR   - Armáda ČR, vyčleněné síly armády, zejména záchranné vojenské útvary
OOBS  - Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
OOVZ  - Orgány ochrany veřejného zdraví
HPOJS  - Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
ZCO  - Zařízení civilní ochrany
ONOS  - Ostatní neziskové organizace a sdružení 

Poznámka: 
Základní složky mají stálou pohotovost, ostatní zasahují pouze na vyžádání.
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Hlavními problémy bádání vojenské vědy jsou zejména:
• podílet se na vypracovávání soudobým podmínkám odpovídající bezpečnostní 

politice a z ní vyplývající vojenské doktríně,
• vytvářet předpoklady – řešení pro zajištění bezpečnosti nejen mírového života, 

ale především samostatnosti a celistvosti státu – odstrašováním a v případě potřeby 
také připravená řešení ohrožení realizovat,

• vypracovávat zásady použití armády pro případ vojenského ohrožení státu             
a z toho vyplývající požadavky na její složení, organizační struktury, řízení 
a velení,

• spolupodílet se s Generálním štábem AČR na vypracování koncepce obrany 
a ochrany státu a z toho vyplývajících požadavků na ostatní oblasti společnosti,

• průběžně rozvíjet formy a způsoby plnění úkolu obrany a ochrany státu jako 
celku v souladu s rozvojem znalostního, zejména vědeckotechnického poznání 
a jeho uplatněním v armádě jak vlastní tak i potenciálních protivníků v závislosti 
na jejich ekonomických možnostech,

• vypracovat zásady použití naší armády v podmínkách nevojenských ohrožení 
republiky ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému 
(IZS), které se na nich podílejí, 

• řešit nejefektivnější obsah a metody základního i nadstavbového vzdělávání 
armády a jejich praktické zvládnutí (jaký bude velitelský sbor, taková bude 
armáda),

• všechny úkoly řešit v souladu s naším členstvím v NATO a EU. Za rozhodující 
přitom však považovat Chartu OSN čl. 103 kde se stanoví: „V případě rozporu 
mezi závazky členů Organizace podle této Charty a jejich závazky podle kteréko-
liv jiné mezinárodní dohody mají přednost závazky podle této Charty.“ Závaznost 
Charty blíže vymezují zejména její články 1, 2, 39, 41, 42, 49, 51.

Podstata bádání vojenské vědy
Těžiště vědecké práce v armádě – vojenské vědy musí být ve vypracování teorie 

vedení ozbrojeného zápasu jako základu pro realizování bezpečnostní politiky republiky. 
Na její tvorbě bude vojenská věda spolupracovat s ostatními vědními obory a oblastmi 
státu – rezorty. Je to dáno tím, že armáda, jako hlavní subjekt, využívající výsledků 
vědy a současně rozhodující odstrašující síla, profesionální garant a realizátor obrany 
republiky při napadení protivníkem, bude navrhovat koncepci obrany a ochrany státu 
a z ní vyplývající opatření a požadavky na ostatní rezorty, vytvářející podmínky pro 
efektivní celospolečenské – všeobčanské zajištění bezpečnosti státu jako celku. Vojen-
ská věda k tomu musí vytvořit základní teoretické podmínky, případně se podle poža-
davků Generálního štábu AČR na s tím spojených praktických činnostech podílet. 

Při tvorbě vojenské doktríny jsou armáda, vzhledem ke svému poslání, a tím také   
její výchozí teoretická základna – vojenská věda rozhodující. Vojenská doktrína musí 
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odrážet především možnosti a potřeby armády k dosažení politickým vedením jí stano-
vených cílů a úkolů a tím také úkoly – potřeby jejího zabezpečení ostatními rezorty. 
Doktrína nebude reálná, pokud v ní obsažené principy budou vycházet ze zbožných 
přání a intuice a ne z důkladného rozboru skutečných možností a pravděpodobných 
trendů vývoje, zejména ekonomických, ale také ostatních systémů systémového okolí, 
které je třeba brát při plnění všech úkolů v úvahu.

Výchozími předpoklady pro návrhy opatření budou zejména podrobné, vysoce 
kvalikované rozbory – analýzy příčin vzniku možných druhů ohrožení, zejména 
napadení republiky jako nejnebezpečnějšího. Při tom je nutné vyjít z jejich příčin, způ-
sobů jejich zahájení a vedení potenciálním protivníkem a z toho vyplývajících poža-
davků na přípravu státu jako celku k odražení, řešení a likvidaci následků případných 
vojenských a tím v podstatě i nevojenských (jsou méně nebezpečná) ohrožení, včetně 
stanovení požadavků na jednotlivé rezorty.

Hlavní pozornost vojenské vědy musí být zaměřena především na vypracování 
a plynulý rozvoj teorie, přípravy a vedení ozbrojeného zápasu jako jediného jevu 
– problému, kterým se kromě vojenské vědy nikdo jiný nezabývá. Je tomu tím spíše, 
že současná mezinárodní situace a trendy jejího vývoje, zásadní změny mezinárodního 
postavení naší republiky, její geostrategická poloha, prostorová rozloha, pokrytost a čle-
nitost území, ekonomické možnosti, snižující se počty naší armády a členství v NATO 
vyžadují vypracovat tomu odpovídající teorii organizování, přípravy a vedení ozbroje-
ného zápasu s důrazem na zajištění republiky při současném respektování interoperabi-
lity se spojenci. Výchozím dokumentem při tom musí vždy být CHARTA OSN.

Cílený rozvoj teorie vedení ozbrojeného zápasu musí vést k vypracování efektivní 
technologie – způsobu vedení bojové činnosti, využívající parametrů již zavedené, pří-
padně připravované bojové techniky a dalších již existujících či předpokládaných pod-
mínek. 

Změny, k nimž v posledních letech došlo, dosah a účinky soudobých prostředků 
ničení a vysoká schopnost manévru vojsk si novou technologii přímo vynucují. 
Uvažovat při tom nadále v intencích druhé světové války je nejen nereálné, ale přímo 
škodlivé. Je proto třeba vytvořit teorii novou, odpovídající soudobým podmínkám 
a perspektivě alespoň nejbližších deseti let. Tak denitivně skoncovat s dosavadním 
jakýmsi zlepšovatelským hnutím toho, co dosud platilo, ovšem za zcela jiných podmí-
nek. Ani ty však nelze zcela opomíjet a stejně tak soudobé zkušenosti a poznatky dru-
hých států a jejich armád. Po jistou dobu bude totiž určitá část stávající bojové techniky 
nadále vojsky využívána.

Ohroženími v míru se zatím vojenská věda nezabývá i když se na jejich řešení 
bude podle potřeby armáda, či alespoň některé její složky, zejména vojenské záchranné 
útvary spolupodílet. Zatím se k tomu budou především přizpůsobovat některé zvláštní 
činnosti ozbrojeného zápasu. Je zřejmě otázkou času, kdy se součástí armádních před-
pisů stanou také problémy její spoluúčasti na řešení ohrožení v době míru.
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Předmět a obsah vojenské vědy
Podstatou zkoumání vojenské vědy jsou příčiny vzniku válek a následně také 

vypracování teorie i praxe plánování, organizování a vedení ozbrojeného zápasu ozbro-
jenými silami (armádami), teorie i praxe jejich budování, přípravy, výcviku a zabezpečo-
vání v souladu s politickými, ekonomickými, demograckými, sociálními a vojenskými 
možnostmi vlastního státu, jeho přímého a nepřímého okolí a možnými trendy jejich 
vývoje. Stejné problémy jsou zkoumány i u partnerských států a možného nepřítele. 
Výchozí podmínkou jsou cíle, vytýčené politickým vedením státu pro zajištění jeho bez-
pečnosti.

Předmětem zkoumání vojenské vědy je spolu s teorií přípravy vedení ozbroje-
ného zápasu také zkoumání všech s ním souvisejících vazeb na ostatní vědní obory. 
Vojenská věda proto existuje. Má předmět svého zkoumání, kterým se nezabývá žádný 
jiný vědní obor, což je pro každou vědu určující. 

Obsahem a úkoly zkoumání a vyhodnocování vojenské vědy jsou zejména:
• Ozbrojený zápas jako ozbrojené násilí, uskutečňované ozbrojenými silami dvou 

vzájemně si nepřátelských stran s cílem vnutit protivníkovi jeho ničením svou vůli 
při dosahování jimi (ozbrojenými silami) jim politickým vedením stanovených cílů 
v daných věcnosti – obsahu, prostoru a čase k tomu vyčleněnými prostředky.

 Při tom řešit především:
– příčiny vzniku ozbrojených koniktů, jejich charakteristiku, místo a úlohu ve 

válce a možnosti jim předcházet.
– zákony a zákonitosti, jimiž je určován a ovlivňován průběh ozbrojeného 

zápasu. Jde při tom v podstatě o vazby, vztahy mezi dvěma protivníky, jejich 
silami a prostředky, včetně politických, ekonomických, sociálních a zejména 
vojenských, jejichž činností a využitím se ozbrojený zápas realizuje. Formu-
laci tomu odpovídajících požadavků na složení armády, její organizační struk-
tury, řízení a velení, vazby uvnitř armádních sil a vztahy ozbrojeného zápasu 
a tím, také jej vedoucích ozbrojených sil k jevům systémového okolí. To patří 
k určujícím činitelům přípravy a vedení bojové a operační činnosti a ozbroje-
ného zápasu jako celku. To vše určuje charakteristické rysy vedení a průběh 
ozbrojeného zápasu.

• Obecná teorie přípravy a vedení ozbrojeného zápasu s důrazem na formulování 
a využívání jeho zákonů a zákonitostí pro vymezení principů a zásad vedení bojové 
a operační činnosti, způsobů využívání ozbrojených sil, jejich složek a druhů vojsk 
a na uplatnění bojových prostředků a materiálních zdrojů při dosahování vytýče-
ných cílů a plnění stanovených úkolů.

 Jde v podstatě o:
– rozvinutí zákonů a zákonitostí na konkrétní podmínky s cílem využít je v jed-

notlivých druzích činností armád a způsobech činnosti pro plnění úkolů zcela 
ve svůj prospěch a současně nedovolit totéž protivníkovi. 

• Druhy činností armád, které jsou dány jim stanovenými cíli a způsobem – techno-
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logií jejich dosahování bojem. Hlavní druhy bojové činnosti tvoří útok a obrana. 
V souladu s konkrétní situací je mohou doplňovat zvláštní (speciální) druhy čin-
ností, které mají většinou taktický charakter. Jejich význam však podle úrovně 
zadavatele může být různý: strategický, operační, taktický.

 Úkolem vojenské vědy při tom je: 
– formou principů a zásad jednání a činnosti hledat k tomu nejvhodnější 

způsoby, co (příčiny, skutečnosti, systémy), které a jak mohou bojovou a ope-
rační činnost ovlivnit a jaká opatření udělat k jejich podpoře u činitelů s vlivem 
kladným, či předejít a potlačit vlivy činitelů záporných.

• Zpracování principů a zásad formou předpisů je závěrečnou teoretickou fází 
naplnění poslání (funkce) vojenské vědy. Na základě předchozích činností pro-
střednictvím svých institucí a odborníků z praxe aplikuje poznatky do písemné 
formy předpisů, jejich hlav, statí, článků, odstavců jako podkladů pro teoretickou 
a následně aplikovanou praktickou přípravu všech, kdo se na různých úrovních 
řízení a velení ozbrojeným silám a tím na vedení ozbrojeného zápasu podílejí 
(úroveň strategická, operační a taktická). 
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Projevem vojenského umění osobnosti (příslušníků velitelského sboru i vojáků) 
je: tvůrčí schopnost, vynalézavost až talent uplatnit teoretické zásady, zkušenosti 
a poznatky v přípravě a vedení ozbrojeného zápasu v různých podmínkách a situacích. 

Formami vedení ozbrojeného zápasu pro taktické celky jsou boje, na operační 
i strategické úrovni pak operace a sražení. Spíše strategický charakter mají bitvy, které 
mohou zahrnovat několik operací. Několik bitev, případně sražení tvoří tažení.

Obsahem vojenské vědy při zkoumání forem činností (způsobů vedení bojové čin-
nosti ozbrojenými silami) je zkoumání místa a úlohy úrovní, jednotlivých organizač-
ních celků v ozbrojeném zápase, jejich podílu, významu a vlivu na dosažení vytýčených 
cílů.

Ozbrojené síly jsou rozhodujícím činitelem ozbrojeného zápasu. V kvalitě jejich 
plně účelného a účinného použití a z toho vyplývajících požadavků na jejich budování 
a přípravu a s tím souvisejících dalších činností je těžiště bádání vojenské vědy. Hlavní 
vstupní činitelé budování ozbrojených sil uvádí obrázek č. 2.

Hlavní činitelé budování ozbrojených sil
• Ozbrojené síly – armáda jsou síly určené pro zajištění bezpečnosti státu vedením 

ozbrojeného zápasu. Jsou účelově budovaným a připravovaným víceúrovňovým 
prostředkem – systémem, který je schopen po jednotlivých úrovních i jako celek 
vést tomu odpovídající formy a druhy činností v duchu objektivně vyvozených 
zákonů, zákonitostí a z nich odvozených principů a zásad. Jejich tvůrčí a včasná 
aplikace na konkrétní situace příslušnými veliteli a štáby v souladu s cíli a úkoly, 
stanovenými jim nadřízenými, přispívají k dosažení cílů ozbrojeného zápasu jako 
celku.

• Ozbrojené síly zkoumá vojenská věda jako součást společnosti – množiny lidí, 
určitým způsobem – dle úkolů cíleně uskupované, organizované, připravované 
a působící k naplnění svého poslání. 

• Ozbrojené síly představují jednotu dvou základních složek: 
– lidí jako složky hlavní,
– bojovou a ostatní lidmi ovládanou techniku jako prostředky prodlužující mož-

nosti lidí při uskutečňování stanovených cílů a úkolů.
• Ozbrojené síly jako celek i jejich organizační úrovně, jejich složení a vybavení 

jsou zkoumány a budovány z hlediska optimálního způsobu dosažení stanove-
ných cílů, k tomu potřebných prostředků s přihlédnutím k všestranným možnostem 
státu, zejména ekonomickým a technickým.

 Uvedené požadavky na organizaci funkčních ozbrojených sil musí být základními 
pravidly pro jejich, danému a potřebné perspektivě odpovídajícímu období 
výstavby. 

• Činnosti ozbrojených sil a jejich organizačních celků – úrovní se projevují 
jako průběžně se opakující cyklus etap vedení ozbrojeného zápasu. V podstatě 
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existují tři etapy přípravy a vedení ozbrojeného zápasu. Jsou jimi prevence, řešení 
ohrožení a normalizace života po ukončení ohrožení. Každá z etap má své neza-
stupitelné místo v plnění úkolů, které z cílů a úkolů jednotlivých organizačních 
celků vyplývají. Cyklus a obsah jednotlivých jeho etap uvádějí obrázky č. 3 a 4.

• Teorie řízení a velení ozbrojeným silám a jejich (řízení a velení) průběžná racio-
nalizace v souladu s rozvojem obecných zásad řízení, formami a způsoby vedení 
bojové činnosti vojsk, existujícími prostředky a metodami zefektivnění práce veli-
telů a štábů a jimi zpracovávaných dokumentů a možnostmi jejich zlepšení – zefek-
tivnění.

• Metodika praktického vojenského výcviku a výchovy ozbrojených sil vcelku 
i jejich organizačních částí. Patří do ní především optimalizace forem, metod 
a obsahu přípravy velitelů, štábů i vojsk k vedení bojové činnosti s důrazem na 
fyzickou zdatnost a psychickou odolnost.

• Teorie všestranné podpory, včetně logistické, jako systému znalostí, zajišťujících 
efektivní přípravu a použití sil a prostředků k podpoře a zabezpečení bojové a ope-
rační činnosti vojsk.

 Teorie každého druhu podpory a zabezpečení rozpracovávají příslušné odbor-
nosti samostatně. Vycházejí při tom z místa, cíle, případně úkolů vytýčených veli-
telem v zámyslu či rozhodnutí pro uskutečňování společného cíle či úkolu, slaďo-
vání k tomu činností a způsobů jejich realizace tomu odpovídajícími organizačními 
strukturami bojových a operačních sestav a jejich vybavení prostředky.

• Formulace a zdůvodnění požadavků, vyplývajících z poslání ozbrojených sil 
a vedením státu (Bezpečnostní radou státu – BRS) jim vytýčených cílů, na ostatní 
oblasti společnosti při jejich odborném zabezpečování plné bojeschopnosti ozbro-
jených sil, a je-li to nutné, pak i na zdůvodněné navýšení rozpočtu, nebo úpravu (?) 
vytýčených cílů v souladu s možnostmi státu, zejména ekonomickými.

• Místo, úloha a účast ostatních složek společnosti na společné obraně státu, způ-
soby jejich plnění při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, ekonomiky 
a akceschopnosti státu jako celku a zejména hlavních sil armády. Při spolupráci 
s ostatními složkami společnosti na společné ochraně státu je třeba, aby vojenská 
věda zaměřila zvláštní pozornost na styčné body společné činnosti různých složek 
s důrazem na všestrannou sladěnost a účinnost při společném plnění úkolů obrany 
státu. Současně je přitom třeba jednoznačně stanovit povinnosti i zodpovědnost za 
plnění dohod a potřebné termíny.

• Účelné rozdělování a využívání lidských a materiálových zdrojů na základě 
uplatnění vědeckotechnických poznatků v bojové a ostatní technice. Z toho vyvodit 
odpovídající změny ve významu, způsobech a formách vedení bojových a ostatních 
činností jednotlivými druhy vojsk, služeb a štábů, společné požadavky na složení 
a organizační struktury ozbrojených a dalších sil a jejich organizační úrovně.

• Akviziční politika ozbrojených sil s cílem dosáhnout efektivního využití rozpoč-
tem vyčleněných nančních prostředků k zajištění vysoké bojeschopnosti ozbro-
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jených sil v souladu se zpracovávanou teorií vedení ozbrojeného zápasu. Pozor-
nost při tom věnovat zejména stanovení jednoznačných parametrů na zadávané 
akvizice, konkurznímu výběru dodavatelů a úzké spolupráci s nimi až do převzetí 
zadané techniky.

• Vypracování kvalitního systému základního a návazně nadstavbového vzdě-
lávání příslušníků armády stanovením cílů učebních programů a plánů výuky. 
Zpracováním k tomu potřebných výukových fondů zajistit jejich průběžné rozví-
jení v souladu s vědeckotechnickým poznáním. Průběžně rozvíjená vojenská věda 
musí být výchozím základem vzdělávání vojáků a tím i úrovně zajištění bezpeč-
nosti stanovením s tím souvisejících požadavků na ostatní oblasti státu.

• Hlavními nositeli vzdělávání jsou k tomu vytvářené vojenské školy různých 
úrovní, mezi nimiž nejvýznamnější úloha patří Univerzitě obrany. Ta se svými 
fakultami, katedrami a ústavy, kromě své vysokoškolské pedagogické činnosti 
a zajištění její potřebné úrovně, má a musí být rovněž hlavním nositelem průběž-
ného rozvíjení problematiky vojenské vědy jak samostatně, tak v součinnosti 
s ostatními složkami armády, hlavně GŠ a spojeneckými a dalšími spřátelenými 
armádami.

Přehled podstaty bádání vojenské vědy schematicky znázorňuje obrázek č. 5.
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3. etapa: 
LIKVIDACE 
NÁSLEDKŮ

2. etapa: 
ŘEŠENÍ 
OHROŽENÍ

1. etapa: 
PREVENCE 

Obr. 3:  Cyklus ochrany – její etapy, subsystémy
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Legenda:
Cílem 1. etapy – předcházení (prevence) je možným ohrožením přecházet a sou-

časně vytvořit předpoklady k optimalizaci jejich řešení, pokud k nim dojde.
Cílem 2. etapy – řešení ohrožení je tvůrčí uplatnění prevencí vytvořených před-

pokladů při řešení ohrožení v souladu s jejich druhem a konkrétní situací jejich vzniku 
a průběhu.

Cílem 3. etapy – likvidace následků je odstranit nebo alespoň zmírnit ztráty 
a škody, které ohrožení způsobilo, a v nejkratší době maximálně normalizovat život 
v napadeném prostoru.

Poznámka: Naznačený cyklus ochrany se neustále opakuje. Další při tom vždy 
zapracovává a využívá poznatků a zkušeností z řešení předchozího ohrožení a na základě 
jejich analýzy a vyhodnocení se průběžně všechny etapy cyklu zkvalitňují.
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vznik ohrožení 

1a

1b 

1c

1d

1e 
1f 

1g

3b 3a

2d

2c

2b

2a 2. etapa: 
ŘEŠENÍ OHROŽENÍ 1. etapa: 

PREVENCE 

3. etapa: 
LIKVIDACE NÁSLEDKŮ

Obr. 4: Rozpracování subsystémů ochrany – varianta
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Ostatní vědy a vojenské vědy
Kromě problémů, jejichž řešením se zabývá výlučně vojenská věda, existují také 

problémy, které sice řeší vědy jiné, ale ne z hlediska potřeb a speciky ozbrojených 
sil a ozbrojeného zápasu. S vojenskou vědou jsou tyto problémy propojeny buď jako 
s celkem, nebo s některou z jejich částí. Jejich podstatou je vesměs aplikace poznatků 
a závěrů jiných vědních oborů na podmínky ozbrojených sil. Jedná se o poznatky 
sociálních, technických, lékařských, ekonomických, geograckých a jiných věd.

Vojensko-sociální vědy zahrnují především vojenskou historii jak ozbrojených sil, 
tak vedení ozbrojeného zápasu jako celku a rovněž historii bojů a operací. Vedle vojen-
ské historie sem patří také problémy, které souvisí s vojenským mírovým i válečným 
právem, politologií a samosprávou. Další jsou spjaty s výchovnou funkcí velitelského 
sboru a rozvojem osobnosti každého vojáka jako člena vyspělé, civilizované společnosti. 
Patří k nim vojenská pedagogika, psychologie a sociologie, etika, estetika, schopnost 
jednat s lidmi (komunikovat), právní a další vojensko-společenské znalosti.

K vojensko-technickým vědám patří: teorie střelby, balistika, vojenská kyberne-
tika, vojenské stavitelství, vojenská elektronika, teorie konstrukce vlastních i cizích 
druhů výzbroje, výstroje a techniky, konstrukce munice, teorie provozu a oprav vojenské 
techniky a další. U cizích zbraní půjde především o jejich zkoumání z hlediska obrany 
a ochrany proti nim.

97

Legenda – obsahy:
1. etapa:   1a – sběr informací o ohroženích 
  1b – analýza možných ohrožení,  příčin jejich  vzniku
  1c – vyhodnocení analýzy – stanovení požadavků na teorii řešení, síly a pro-
   středky
  1d – vypracování teorie ochrany
  1e – vybudování potřebných organizačních struktur a jejich vybavení 
   prostředky
  1f – zpracování variant plánů a další dokumentace k řešení možných 
   ohrožení a její formalizace
  1g – příprava složek – struktur k řešení ohrožení (velitelů, štábů i sil)    

2. etapa:  2a – vyhlášení signálu o bezprostředním nebezpečí vzniku ohrožení
  2b – zpřesnění připravené varianty a její dokumentace podle konkrétní situ-
   ace, případně zpracování dokumentace nové
  2c – vytvoření výchozí sestavy pro řešení ohrožení
  2d – řešení ohrožení s důrazem na ochranu zdraví a životů osob, prostředků 
   a hodnot všeho druhu

3. etapa:  3a – odstranění následků – dopadů ohrožení
  3b – normalizace života v prostoru
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Základní i aplikovaný  výzkum voj.vědy Aplikovaný výzkum  na 
potřeby OS 

Řízení a velení podle potřeb jednotlivých odborností OS 

Vědecko technické poznání a jeho stávající a perspektivní možnosti uplatnění ve voj. praxi 
vlastní i možného protivníka  

Teorie OZ Teorie budování 
OS 

Teorie podpory   
a zabezpečení 

Příčiny 
vzniku OZ 

Zákony 
vedení OZ 

Obecná teorie 
vedení OZ 

Teorie OZ dle 
úrovně OS 

Teorie vedení 
OZ OC - 
předpisy 

Požadavky 
OS na vedení 

státu a 
společnost při 

zajišťování 
BS 

Požadavky na 
vybavení  OC 

Řízení OS 

Vybavení OS
BOT 

Organizační 
struktura OS

Složení OS 

Metodiky 
přípravy     

a výcviku 
velitelů, štábů 

a vojsk  

Příprava 
a výcvik 

velitelů, štábů 
a  vojsk 

Teorie a praxe 
logistické 
podpory 

Vzdělávací 
organizace OS

Požadavky na 
společ., spec., 

tech. vědy 

Akviziční 
zabezpečení  

Využívání 
lidských a mat. 

zdrojů 

Legenda:  OS – ozbrojené síly 
  OZ – ozbrojený zápas 
  OC –  organizační celek 
  BOT – bojová a ostatní technika 
  VS – vedení státu 
  BS – bezpečnost státu 

Podstata bádání voj. vědy  
(při budování OS k vedení OZ)

Obr. 5: Podstata bádání vojenské vědy při budování ozbrojených sil
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Další vojenské aplikace věd zahrnují zejména lidské faktory, medicínu, hygienu, 
vojenskou ekonomiku, vojenskou geograi, meteorologii, ergometrii, lingvistiku 
a další.

Zvláštní místo mezi vědami patří řízení, jehož součástí v podmínkách ozbroje-
ných sil je velení. Řízení a velení se prolíná prakticky všemi součástmi vojenské vědy 
a nejen jí. Na kvalitě jejich teoretického i praktického zvládnutí a na schopnosti jejich 
tvůrčího uplatnění v konkrétní situaci závisí úspěšnost každé vojenské činnosti. Při 
řešení ohrožení v ozbrojeném zápase tím víc, protože je v podstatě bojem o život, či 
smrt. Je proto nezbytné věnovat řízení a velení odpovídající pozornost v odborné pří-
pravě již na školách.

Obsah bádání vojenské vědy 
Závěry věd sociálních, speciálních a technických, které jsou v ozbrojených silách 

využívány, přizpůsobují potřebám ozbrojených sil v nich k tomu vyčlenění odborníci. 
Ti tak současně obohacují mateřské vědní obory o poznatky, získané ve specických 
podmínkách ozbrojených sil. V případě speciálních věd, zejména medicíny a věd tech-
nických svými požadavky a mezními parametry na různé činnosti a techniku 
bezprostředně přispívají k rozvoji nejen těchto, v podstatě nevojenských věd, ale 
také k rozvoji společnosti jako celku. Jak ukazuje historie u kolébky nejednoho, dnes 
v občanském životě běžně používaného vynálezu a činnosti, stály požadavky, formulo-
vané vojenskou vědou – ozbrojenými silami v zájmu bezpečnosti a ochrany společnosti. 
Dokazují to například výzkum vesmíru a další skutečnosti.

Kromě vedení ozbrojeného zápasu, jako nejhorší varianty ohrožení státu, se armáda 
bude spolupodílet na řešení různých druhů ohrožení v době míru. Je proto reálné 
počítat s případným teoretickým rozpracováním a praktickým zvládnutím některých 
s tím souvisejících problémů. Zejména se to bude týkat boje proti organizovanému zlo-
činu a terorismu vůbec. Možnosti použití jednotlivých druhů vojsk v míru a úkolů  
AČR při vojenských ohroženích uvádí tabulky 1, 2, 3. Je při tom vycházeno z charak-
teristiky jednotlivých druhů ohrožení, prezentovaných v obrázku č. 2, v periodiku ÚSS 
„Obrana a strategie čís.1/2005, článku „K místu a úloze vojenské vědy“.

Význam úspěšného teoretického bádání, včetně zjištění příčin ohrožení a jejich 
podstaty, a praktické zvládnutí jeho výsledků vytvářejí podmínky k tomu, aby se vhod-
nými opatřeními ohrožením předcházelo. Pokud k nim přesto dojde, je předpoklad, že 
zásah proti nim bude rychlý a organizovaný a případné ztráty a škody všeho druhu 
tak budou podstatně menší vzhledem k možnosti brzkého ukončení ještě nerozvinutého 
ohrožení. To je rovněž nejlepší ochranou ozbrojených sil, obyvatelstva i materiálních 
hodnot, protože se zkracuje doba působení ohrožení a tím se snižuje i rozsah jeho 
dopadů. 

TĚŽIŠTĚ BÁDÁNÍ VOJENSKÉ VĚDY
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Druh ohrožení Pojmenování Úkoly AČR 

1. ŽIVELNÍ 
POHROMY 

 

- povodně, 
- požáry, 
- závaly, 
- vichřice a větrné smrště, 
- sněhové kalamity, 
- možnost drancování. 

2. PRŮMYSLOVÉ 
A EKOLOGICKÉ 
HAVÁRIE 

 

- radiační a chemické 
zamoření, 

- výbuchy a požáry, 
- destrukce staveb – závaly, 
- rozsáhlé poruchy 

inženýrských sítí, 
- velké dopravní nehody, 
- možnost drancování. 

3. EPIDEMIE 

 

- šíření nebezpečných 
nemocí osob či zvířat, 
vyžadujících přísnou 
izolaci. 

- účast na zpracování teorie opatření proti 
ohrožením, 

- účast na přípravě a zpracování plánů 
opatření proti ohrožením, 

- vzdušný průzkum, monitorování, 
- přesun záchranných jednotek, 
- záchranné práce (osob, zvířat, hodnot), 
- lokalizace pohrom (požárů, povodní), 
- zajišťování pořádku, izolace prostoru, 
- řízení a regulace dopravy, 
- účast v letecké pátrací a letecké záchranné 

službě, 
- materiální zásobování postižených, 
- provizorní ubytování, stravování, ošacení, 
- zabezpečení provozu techniky, 
- první zdravotnická pomoc, 
- odsun raněných, 
- poskytnutí nemocničních lůžek, 
- izolace prostorů epidemie. 

4. NÁRŮST 
KRIMINALITY 

 

- ohrožení bezpečnosti 
obyvatelstva, 

- strach až panika 
obyvatelstva, 

- ohrožení majetku obyvatel 
a ekonomiky. 

5. PŘERUŠENÍ 
DODÁVEK 
ZÁKLADNÍCH 
SUROVIN 

 

- ohrožení výroby 
a ekonom. ztráty, 

- zhoršení životní úrovně 
obyvatel, 

- možnost demonstrací, 
- nebezpečí drancování. 

- účast – asistence na akcích MV při: 
• potírání kriminality, 
• zajišťování pořádku, 
• střežení důležitých objektů, skladů 

apod., 
- poskytnutí v určitém množství z armádních 

zásob, např. naftu, proviant, vozidla 
k zásobování apod.  

6. MEZINÁRODNÍ 
TERORISMUS 
A ORGANIZO- 
VANÝ ZLOČIN 

        dtto jako ad 4 a 5 

N
   

E
   

V
   

O
   

J 
  E

   
N

   
S 

  K
   

É
 

7. NÁRŮST 
MIGRACE 
OBYVATEL 
Z KRIZOVÝCH 
OBLASTÍ 

 

- narušování státních hranic, 
- růst neklidu v pohranič-

ním prostoru  i hloubce, 
- napětí, nejistota a obavy 

mezi obyvatelstvem, 
- ohrožení bezpečnosti 

obyvatel. 

- možnost zaujetí ochranných clon a čar, 
- částečná aktivace sil záchranných praporů, 
- zesílení policií při ochraně st. hranice, 
- zesílení hlídek, 
- soustřeďování a střežení migrujících osob ve 

shromaždištích, 
- předávání migrantů orgánům MV, 
- zajištění přepravy migrantů, 
- karanténa nemocných migrantů, 
- zdravotnická péče, 
- podíl na logistickém zabezpečení migrantů, 
- zaujetí a střežení ochranných clon a čar. 

 

Tabulka 1: Přehled úkolů AČR při ohroženích v míru
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Druh vojska Hlavní úkoly 
 
ZÁCHRANNÉ  
PRAPORY 

- účast na zpracování teorie řešení ohrožení, 
- účast na přípravě a zpracování plánů řešení ohrožení, 
- trvalá příprava a součinnost s ostatními, zejména základními prvky IZS, 
- záchranné práce (osob, zvířat, hodnot) při vzniku ohrožení, 
- lokalizace pohrom, 
- hašení požárů, 
- uvolňování závalů a zátarasů 
- rozvinutí materiálních základen humanitární pomoci – MZHP. 

 
MECHANIZOVANÉ 
VOJSKO 

- účast na zpracování teorie řešení ohrožení, 
- účast na přípravě a zpracování plánů řešení ohrožení, 
- záchranné práce (osob, zvířat, hodnot) při vzniku ohrožení, 
- lokalizace pohrom, 
- zajišťování pořádku, izolace prostoru, 
- střežení určených objektů, 
- evakuace osob, 
- práce na normalizaci života na postiženém území. 

 
ŽENIJNÍ VOJSKO 

- účast na zpracování teorie řešení ohrožení po odbornosti, 
- účast na přípravě a zpracování plánů řešení ohrožení po odbornosti, 
- záchranné práce a lokalizace povodní a požárů s využitím ženijní techniky, 
- uvolňování závalů a zátarasů, 
- zřizování lávek a malých mostů, 
- zásobování vodou, 
- práce na normalizaci na postiženém území, 
- ostatní ženijní práce. 

 
CHEMICKÉ 
VOJSKO 

- účast na zpracování teorie řešení ohrožení po odbornosti, 
- účast na přípravě a zpracování plánů řešení ohrožení po odbornosti, 
- účast v monitorovací radiační síti ČR, 
- radiační průzkum a vyznačení zamořených prostorů, 
- záchranné práce v zamořeném (kontaminovaném) prostředí, 
- speciální očista (dekontaminace), 
- laboratorní vyhodnocení. 

 
VZDUŠNÉ SÍLY 

- vzdušný průzkum a monitorování v postiženém území, 
- přesun záchranných jednotek, 
- odsun ohrožených osob, zvířat a majetku, 
- podíl na letecké záchranné službě, 
- záchranné práce nad zemí a vodními plochami, 
- přeprava řídících, především vládních orgánů. 

 
LOGISTIKA 

- provizorní ubytování postiženého obyvatelstva, jeho stravování a materiální 
zabezpečení včetně ošacení, 

- zabezpečení základních hygienických podmínek, 
- materiální pomoc při normalizaci života, 
- veterinární dohled při likvidaci uhynulých zvířat a prevence proti epidemiím zvířat 

v postiženém prostoru, 

ZDRAVOTNICKÁ 
SLUŽBA 

- první zdravotnická pomoc a prevence proti epidemiím, 
- odsun raněných, 
- poskytnutí nemocniční kapacity. 

 

Tabulka 2: Možnosti použití jednotlivých druhů vojsk v míru

Poznámka:
Důstojníci všech druhů vojsk pozemního vojska i záchranných praporů se budou 

podle své odbornosti podílet na preventivní osvětové přípravě občanů o chování 
a ochraně činnosti při vzniku možných ohrožení.
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Druh ohrožení Pojmenování Úkoly AČR 

PRONIKÁNÍ 
POLOVOJENSKÝCH 
ZLOČINECKÝCH 
ORGANIZACÍ 

- loupežné a teroristické 
nájezdy na obyvatelstvo 
při SH, 

- drancování, 
- atentáty, 
- ničení významných 

objektů. 

- příprava nestandardní obranné operace: 
• uzavření státní hranice (SH), 
• střežení objektu zvláštní důležitosti, 
• hlídkování spolu s policií, 
• lustrace, 
• likvidace band a bojůvek 

vyčleněnými silami, 
- hraniční uzávěra. 

POSTUPNÉ 
NESOUVISLÉ AKCE 
CIZÍCH 
VOJENSKÝCH SIL 

 

- násilné pronikání 
zločineckých a polovo-
jenských organizací přes 
hraniční uzávěr, 

- postupné zapojování 
vojenských jednotek cizího 
státu do bojových akcí na 
našem území. 

- rozvinutí sestavy sil rychlé reakce (SRR) do 
hloubky území a vytvoření účelových 
uskupení, 

- částečné rozvinutí a zasazení sil AČR, 
- likvidace základen teroristů 

a polovojenských sil, 
- výběrová mobilizace k rozvinutí potřebných 

hlavních sil, 
- rozvinutí potřebných hlavních sil, 
- přikrytí SH vyčleněnými silami, 
- usměrnění evakuace migrantů z ohrožených 

oblastí. 

V
   

O
   

J 
  E

   
N

   
S 

  K
   

É
 

POSTUPNÝ 
PŘECHOD 
K NAPADENÍ 
STÁTU  
A MOŽNOST 
ZAHÁJENÍ  
AGRESE  

 

- nárůst aktivit vojenských 
sil na našem území, 

- postupné sjednocování 
ozbrojené činnosti 
teroristických polovo-
jenských i vojenských 
cizích sil proti republice, 

- sjednocení velení všem 
nepřátelským silám, 

- zvýšení úsilí cizího 
leteckého i pozemního 
průzkumu, 

- nárůst aktivity diverzantů 
na území republiky, 

- zvýšení vojenských pří-
prav cizího státu k agresi: 
mobilizační doplňování 
vojsk, úpravy komunikací 
a prostoru v blízkosti SH 
apod. 

- všeobecná mobilizace, 
- bránění pronikání cizího letectva nad naše 

území, 
- ničení cizích proniknuvších sil v prostoru 

SH, 
- ničení skupin diverzantů, 
- příprava obranné operace včetně  
     ženijních prací všeho druhu, klamné přesuny  

apod., 
- příprava obrany a ochrany  
      hospodářských a politických center státu, 
- zvýšení průzkumného úsilí všeho druhu, 

včetně dezorientace protivníka, 
- logistická opatření k zabezpečení obranné 

operace, 
- zaujetí operační sestavy a aktivace kom-

plexní obrany a ochrany území státu, 
- kontrola připravenosti a kvality všech 

dokumentů k obraně a ochraně regionů, 
- zintenzivnění příprav a vybavenosti 

k ochraně obyvatelstva. 

 

Tabulka 3: Přehled úkolů AČR při vojenských a ozbrojených ohroženích
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Ukončením řešení ohrožení, jak ukazuje skutečnost, činnost ozbrojených sil 
nekončí. Příklady dokazují, že všude na světě jsou ozbrojené síly prakticky nepo-
stradatelnou složkou také při odstraňování dopadů ohrožení. Jejich vysoká orga-
nizovanost, cílené řízení a vybavení různými prostředky přispívají významnou měrou 
k relativně rychlému obnovení mírového života, jeho normalizaci v postižených oblas-
tech a tím i fungováním státu, samospráv a jejich složek. Zvládnutí těchto skutečností je 
důležitou podmínkou úspěchu řešení každého ohrožení.

V souvislosti s ohroženími, zejména s ozbrojeným zápasem jako jejich nejhorší 
variantou, stejně jako každý vědní obor musí také vojenská věda pracovat s perspek-
tivou. To znamená vytvářet teorii, která zajistí podmínky pro včasnou přípravu vojsk 
na vedení ozbrojeného zápasu, jeho operačních a bojových činností nejen v sou-
dobých, ale i v perspektivních podmínkách. Vyplývá to z historie obecně známých 
zkušeností a z nich vyplývajícího ponaučení, že žádná válka nezačala tak, jak skon-
čila předchozí. Opomenutí tohoto poznání je již při možnostech soudobých a tím spíše 
perspektivních zbraní neodpustitelné a lze je kvalikovat jako nejhorší prohřešek proti 
společnosti i státu.

Bez přihlédnutí k možnému znalostnímu, zejména vědeckotechnickému vývoji, 
jeho uplatnění v mírovém životě a zejména ve výzbroji a výstroji armád možných pro-
tivníků a z toho vyplývajících ohrožení, nelze teorii k jejich předcházení a tím méně 
řešení vypracovat.

Je proto třeba zákony a zákonitosti, které budou pro řešení možných budoucích 
ohrožení rozhodující, nejdříve poznat a jednoznačně formulovat. Na základě nich pak 
stanovit příčiny – možnosti vzniku ohrožení, jejich pravděpodobný průběh, konkrétní 
reálné cíle jejich řešení, principy a zásady – způsoby jejich prosazení. Bez toho by řešení 
ohrožení po jeho vzniku bylo v podstatě více nebo méně chaotickou, improvizovanou 
operativou s malou, či dokonce žádnou účinností. Příkladem toho může být řešení 
nevojenského ohrožení při zemětřesení v Turecku v roce 1999. 

V případě ozbrojeného koniktu by takový způsob jeho řešení byl nemyslitelný. 
Názorně to ukázalo zahájení války Německem za 2. světové války postupně prakticky 
proti všem evropským státům. Přes časový rozdíl v zahájení napadení těchto států a tím 
možnosti poučit se z nich a provést alespoň určitou doplňkovou přípravu byly výsledky 
vždy stejné – rychlá porážka Německem napadených států. Vzhledem k současným 
možnostem a účinkům bojové techniky mohou být dopady ozbrojeného koniktu pro 
občany, armády, ekonomiku i stát větší, případně až katastrofální. Příprava všech uvede-
ných subjektů musí tyto skutečnosti brát v úvahu. 

 Složitost a náročnost problematiky vojenské vědy přibližuje alespoň v hrubých 
rysech obrázek č. 6, znázorňující orientačně systémy, tvořící systémové okolí vojenské 
vědy. 

Tento obrázek jednoznačně dokazuje složitost a interdisciplinárnost bádání  
vojenské vědy. Ukazuje, že objektivizace jí řešených problémů, vyžaduje brát v úvahu 
řadu poznatků jiných vědních oborů i jejich praxi, odpovídající aplikaci zejména 

103

TĚŽIŠTĚ BÁDÁNÍ VOJENSKÉ VĚDY

Novotný.indd 20.3.2006, 15:37102-103



v bojové technice. Půjde při tom především o odborné vstupy, výchozí podklady pro 
předem ničím neovlivněnou badatelskou činnost vojenské vědy. Následně to mohou 
být také předpoklady k objektivizaci ze vzájemné konfrontace a analýzy vyplývajících 
vazeb, souvislostí a vlivů vyúsťujících do závěrů, zformulovaných do formy zákonů, 
zákonitostí, principů a zásad vedení boje, operace až ozbrojeného zápasu jako celku.

Tak tomu však je a musí být u každého vědního oboru, civilní nevyjímaje. Každý 
z nich je sice významným samostatným systémem, ale to vše je jen relativní z hlediska 
vnitřního řešení dané odbornosti. Všeobecně totiž platí, že každý jev a tím spíše vědní 
obor je při zkoumání obsahově rozsáhlejší, má své okolí, tvořené rovněž relativně samo-
statnými systémy – vědními obory. Má s nimi vazby, které se projevují konkrétními, 
navzájem se ovlivňujícím působením. Při bádání je proto třeba brát z toho vyplývající 
závěry v úvahu, kladné vlivy využívat a záporné, ne-li vyloučit, pak alespoň jejich 
působení co nejvíce snížit, zmírnit.

Nevidět nebo dokonce nechtít vidět, že vojenská věda existuje, je popřením veš-
keré logiky, dialektiky a proto zcela nevědecké. Vojenská věda existuje, protože má 
předmět svého bádání, jimž je problematika zajišťování bezpečnosti obyvatelstva 
a státu jako celku.

Rovněž důkazů o působení vojenské vědy na okolí, to znamená na jiné vědní 
obory, je dostatek. Vojenská věda v minulosti a stejně tak v současnosti dává řadě 
vědních oborů podněty k dílčímu zaměření jejich výzkumu a vývoje. Formuluje pro 
ně konkrétní požadavky na různé prostředky a problémy ke zvýšení kvality bezpečnosti 
a ochrany státu a také na přípravu vojsk, obyvatelstva a dalších složek. Řada na základě 
požadavků vojenské vědy vyvinutých prostředků a řešených problémů přispěla nejen 
k posílení obranyschopnosti státu, ale také k rozvoji daného vědního oboru a tím 
také civilizace. Mnoho takto vyvinutých prostředků je v současné době rovněž běžnou 
součástí občanského života. Patří k nim například různá spojovací technika, počítače, 
raketová technika při výzkumu vesmíru, letadla, vrtulníky, laser, radiolokátory, sonary, 
rozvoj pokrokových metod ve stavebnictví (letiště, silnice, mosty, odolné stavby), s nimi 
související další prostředky, ale také obohacení humánních vědních oborů, včetně zdra-
votnictví a dalších. 

Závěr
Uvedené skutečnosti ukazují rozsah a složitost problémů řešených vojenskou 

vědou a její úzkou provázanost s řadou věd technických, přírodních a dalších spo-
lečenských. Bez důkladné znalosti objektivních informací ze všech navzájem prováza-
ných oblastí – oborů, dokonalých a nezaujatých rozborů a vyhodnocení získaných 
informací bez přihlížení k zbožným či cíleným přáním, nelze vypracovávat reálnou 
a tím i použitelnou teorii řešení různých druhů ohrožení s důrazem především na ozbro-
jený zápas jako ohrožení nejnebezpečnější.
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Obr. č. 6: Hlavní vstupy pro řešení problematiky vojenské vědy 
(orientační schema)
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Legenda k obr. 6: 

1. MOŽNÁ OHROŽENÍ STÁTU
 1.1 Vnitřní ohrožení
  1.1.1 Katastrofy
   1.1.1.1 Havárie
   1.1.1.2 Požáry
   1.1.1.3 Polomy
   1.1.1.4 Povodně
   1.1.1.5 Zimní
   1.1.1.6 Jiné
  1.1.2 Ostatní
   1.1.2.1 Neorganizovaný a organizovaný domácí zločin
   1.1.2.2 Sociální nepokoje
 1.2 Vnější ohrožení
  1.2.1 Mezinárodní organizovaný zločin
  1.2.2 Nepravdivé a zkreslující informace
  1.2.3 Politický, hospodářský a vojenský nátlak
  1.2.4 Vojenské ohrožení
 1.3 Mezinárodní akce

2. MEZINÁRODNÍ POSTAVENÍ (SITUACE) STÁTU
 2.1 Historické zkušenosti
 2.2 Mezinárodní závazné právní, morální a etické normy a trendy jejich vývoje
 2.3 Mezinárodní politická, ekonomická a vojenská situace a trendy jejich 
  vývoje
 2.4 Závazky mezinárodního okolí k ČR a trendy jejich možného vývoje
 2.5 Závazky ČR vůči mezinárodnímu okolí a trendy jejich možného vývoje

3. MOŽNOSTI STÁTU
 3.1 Územní – terénní
  3.1.1 Geostrategická poloha
  3.1.2 Rozloha – velikost státu
  3.1.3 Charakteristika terénu
  3.1.4 Klimatické podmínky
 3.2 Demogracké podmínky
  3.2.1 Složení a počet obyvatelstva
  3.2.2 Vztah obyvatelstva k politice vedení státu
  3.2.3 Hustota obyvatelstva a sídlišť, jejich rozložení
  3.2.4 Všestranná úroveň – vzdělání obyvatelstva
 3.3 Ekonomické možnosti státu
  3.3.1 Výrobně-technická základna – ekonomika, její rozmístění
  3.3.2 Surovinová situace
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  3.3.3 Vědeckotechnická úroveň výrobně-technické základny
  3.3.4 Politicko-hospodářské členění státu – jejich relativní samostatnost a sobě-
   stačnost
  3.3.5 Hrubý domácí produkt, rozpočet, částka na AČR
  3.3.6 Legislativní normy státu s důrazem na bezpečnost státu a ekonomiku
  3.3.7 Infrastruktura státu

4. VYUŽITÍ CIVILNÍCH VĚD VE VOJENSKÉ VĚDĚ
 4.1 Společenské vědy
  4.1.1 Řízení
   4.1.1.1 Kybernetika
   4.1.1.2 Teorie systémů
   4.1.1.3 Řízení jako systém a informatika
   4.1.1.4 Operační výzkum a modelování
  4.1.2 Humánní vědy
   4.1.2.1 Politologie
   4.1.2.2 Psychologie a sociologie
   4.1.2.3 Pedagogika
   4.1.2.4 Vedení lidí
 4.2 Přírodní vědy
  4.2.1 Matematika: pravděpodobnost, statistika
  4.2.2 Fyzika: podstata fungování bojové techniky
  4.2.3 Chemie: podstata ZHN a otravných látek
 4.3 Technické vědy
  4.3.1 Principy konstrukce a exploatace bojové a ostatní techniky a její možnosti 
   – parametry
  4.3.2 Fyzikální a chemická podstata bojové techniky
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