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JSOU VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ PODMÍNKY PRO
VYPRACOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO VÝHLEDU
ROZVOJE REZORTU OBRANY ?
Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

Anotace:
Diskuze o možných potížích při zpracování Dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu
obrany. Obsahuje rozdělení na část týkající se aktérů, jejich vztahů a prostředí, v němž
je dlouhodobý výhled zpracováván. Vypracování materiálu je srovnáváno s projektem
a jsou porovnávány informace vycházející z jeho zadání. Na základě analytických a syntetických postupů jsou popisovány ty stránky procesu, které mohou znamenat ohrožení
úspěšného zvládnutí celého zpracování.
¬¬¬

Motto: Nejtěžší je začít. Ještě těžší může být jenom pokračování.
Vypracování Dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany je bezesporu krokem
správným směrem. Lidé vždy toužili, touží a budou toužit poznat něco z budoucnosti
a mít „lampičku na konci tunelu“, která jim usnadní postupná rozhodování o směru přiblížení se k rozmazanému cíli. Vstup do tunelu pro vizi roku 2020 už byl zahájen a je jen
zákonité, že cesta v temnotách bude provázena klopýtnutími a strašáky, kteří na zpracovatele dokumentu budou pravidelně spouštět hrůzu jako ve strašidelném domě. Bylo by
vhodné prověřit, zda tunel, jak byl postaven, nesměřuje do zatáčky a zda již všichni,
kdož se na zpracování podílí, vidí stejnou lampičku nebo si jen přejí ji vidět a podléhají
halucinaci.
Česká republika není „pupkem světa“. Tento rezort není jediným organizačním
prvkem státní správy, který se rozhodl zpracovávat vizionářský dokument. Obrana
a armáda je od vstupu ČR do NATO a EU tak jako tak vtažena do mezinárodních procesů
strategického plánování, které ale nejsou stabilizovány, striktně závazné a neměnné.
Jako všechno kolem jsou i tyto procesy ve vývoji. Každá z činností je provázena odpovídajícími informacemi. Takže je z čeho „vařit“. Přesto není možné vyloučit to, co si
může snaživý čtenář přečíst v zapsaných lidských moudrostech: „V moři je plno vody.
Přesto na něm můžeš zemřít žízní“.
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Příspěvek není kritikou, ale zamyšlením do diskuze o nebezpečích, která zpracování dlouhodobého výhledu mohou způsobit menší nebo rozsáhlejší potíže. To jsou
významné otázky pro stabilizaci zajišťování obrany a strategie bezpečnosti v podmínkách ČR, pro přijímání odpovídajících opatření.

1. Aktéři
Pro metodickou jednoznačnost celého výkladu je použita následující logická konstrukce: Dokument je vypracováván, protože má být úspěšný a prospěšný. Úspěšnost
zpracování dokumentu mohou ohrozit buď aktéři, kteří se na jeho vytvoření podílejí
a to na základě vlastního selhání nebo selhání vzájemných vztahů, nebo ohrožení
může způsobit prostředí, v němž se aktivita odehrává.
29. října 2004 byl vydán Rozkaz ministra obrany č. 33, o plánování činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva obrany,
ročník 2004, částka 18 (rozeslán 22. 11. 2004) [1]. Tam jsou základním způsobem vymezeny pojmy, ale také aktéři, kteří se vytváření účastní.
Dlouhodobý výhled je vysvětlován jako dokument, který charakterizuje obecnou
vizi rozvoje rezortu obrany v časovém horizontu 15—20 let. Je v pomyslném žebříčku
základních dokumentů pro činnost a rozvoj rezortu uveden na prvém místě před směrnicí pro plánování, střednědobým plánem, plánem činnosti na rok a plánem činnosti
organizačního celku. Z tohoto pojetí vyplývá, že dlouhodobý výhled není plán. Tento
poznatek je zvýrazňován rovněž proto, aby nenastalo období mylných představ o obsahu
dokumentu.
Dlouhodobý výhled je aktualizován ve čtyřletém cyklu, podle potřeby i častěji.
Základními vstupními podklady jsou ve znění citovaného normativního výnosu „dlouhodobé koncepční, strategické a prognostické dokumenty: ČR, NATO, EU z politické,
vojenské, ekonomické, technologické a sociologické oblasti.“
Rozlišovány jsou čtyři fáze zpracování:
1. fáze – analýza východisek;
2. fáze – tvorba návrhů koncepcí rozvoje;
3. fáze – vyhodnocování dílčích koncepcí;
4. fáze – dopracování dlouhodobého výhledu.
a)
b)
c)
d)
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Stanoveny jsou následující hlavní části dokumentu s názvem Dlouhodobý výhled:
charakteristika předpokládaného vývoje bezpečnostního prostředí;
požadavky na rozvoj schopností ozbrojených sil ČR;
závěry z dílčích koncepcí;
dlouhodobý akviziční výhled, který zahrnuje přehled hlavních akvizičních programů k plnění hlavních úkolů rozvoje a jejich plánované nanční krytí v jednotlivých letech.
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To jsou konstatování bez komentáře, která uvádějí základní představu o tom, co
má být vytvořeno. Jak je to s aktéry ve smyslu rozkazu MO č. 33/2004, to je uvedeno
v následujícím textu:
1 – SOPS MO – sekce obranné politiky a strategie MO – odpovědný zpracovatel.
2 – ostatní organizační útvary MO (druhy sil a specické oblasti; správci schopností)
– součinnostní zpracovatelé.
3 – další rezortní instituce – součinnostní zpracovatelé.
4 – mimorezortní instituce ČR – součinnostní zpracovatelé.
5 – relevantní orgány NATO – spolupráce.
6 – relevantní orgány EU – spolupráce.
7 – orgány výkonné moci státu – širší diskuze.
8 – bezpečnostní komunita ČR – širší diskuze.
9 – Kolegium ministra obrany – projednání.
10 – Ministr obrany – schválení.
11 – Bezpečnostní rada státu – projednání.
12 – Vláda ČR – projednání.
13 – Výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – projednání.
14 – Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR – projednání.
Podrobnější rozkódování aktérů je součástí organizačních a metodických pokynů,
za něž odpovídá odpovědný zpracovatel. Jsou tam rozepsány zejména podrobné informace o aktérech označovaných v bodu 2 jako ostatní organizační útvary MO.
Takto formulovaná skupina skutečných aktérů má rozlišný přístup k ovlivnění
zpracování výsledného dokumentu a tedy i k možnému ohrožení kvality nebo termínu
zpracování. Můžeme je rozdělit na:
a – aktéry zpracovatele: pořadová čísla 1, 2, 3 a už méně 4;
b – aktéry konzultanty: pořadové číslo 5, 6, 7, 8;
c – aktéry schvalovatele: pořadové číslo 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Roztřídění do těchto skupin pomocně ukazuje na skutečnost, že ze souhrnného
vynaloženého pracovního úsilí zřejmě nejvíce odvede skupina aktérů zpracovatelů,
následně konzultantů, kteří budou spíše jen poskytovat informace, jež budou vyžadovány zpracovateli. Aktéři schvalovatelé budou k dokumentu přistupovat jako k jednomu
z řady dalších, které podléhají schválení.
Aktéři jsou fyzické i právnické osoby. U právnických osob existuje v průběhu
zpracování dokumentů riziko obměny pracovníků, kteří se podílejí na zpracování podkladů nebo vyjadřování k dokumentům. To se může promítnout do problémů vyplývajících z neznalosti vývoje (geneze) celého řešení, opakování stejných připomínek,
zbytečného vysvětlování a v důsledku takových nejasností k prodlužování řešení.
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Stručně lze tento stav, který zřejmě ohrožuje původní záměry a podmínky pro vypracování dokumentu, označit jako perzonální nestabilitu a diskontinuitu řešení. Odpovědný
zpracovatel by se měl snažit tyto vlivy minimalizovat.
Poznámka o aktérech zpracovatelích, tedy o těch, kdo by měli odvést nejrozsáhlejší část pracovních výkonů na dlouhodobém výhledu. Jaké jsou logické požadavky,
které je možné stanovit k prolu jednotlivců – zpracovatelů dokumentu? Vycházejí
z charakteru projektu: hledání nejpravděpodobnější budoucnosti. Měly by to být osobnosti, zpravidla výzkumní pracovníci, schopní formulovat poznatky z vytvořených
představ o budoucím zajišťování bezpečnosti a obrany státu s využitím analytických
a syntetických metod, které objektivněji reprezentují vytvoření obrazu o budoucím stavu
této významné části budoucího života jednotlivců i společnosti.
Z hlediska sledování možné úspěšnosti zpracování Dlouhodobého výhledu je
významným předpokladem vytváření vztahu aktérů k výzkumu budoucí bezpečnosti. Schopnost analyzovat minulé a současné informace o rezortech obrany, armádách, vojenském prostředí v existujícím a vyvíjejícím se bezpečnostním prostředí.
Schopnost hledat a zkoumat jak se na budoucnost dívají v zahraničí. Schopnost najít
tendence a trendy, respektovat existující akviziční rozhodnutí jako materiálový vstup
do budoucího vybavení vojsk. Tedy schopnost shromažďovat informace, vědeckými
metodami (tedy poctivě) je vyhodnocovat, ale rovněž diskutovat o možné budoucnosti.
Zpracovatelé rozhodně mají zvládat metody vědeckých aktivit a to jak na úrovni zpracovatelů podkladů, tak na úrovni tvůrců výsledných materiálů. Základní předpoklad spočívá ve tvůrčích schopnostech, respektování variantních názorů, objektivním hodnocení
a odolávání lobbizmu.
Významným parametrem realizace Dlouhodobého výhledu je porovnání vstupních a končících aktérů při zpracování dokumentu, to je změna v čase zpracování.
Posouzení otázek spojených s tím zda a jakým způsobem došlo k jejich vnitřním
změnám. Jak se tyto vnitřní změny promítly do změny ve stanoviscích, přístupech a chování aktérů. Výsledek může dosáhnout následujících hodnot na konci zpracovatelského
období:
– zachování původních aktérů (jen s nevýznamnými vnitřními změnami),
– vnitřní změny aktérů (účast některých nových lidí, změny působnosti odborných
složek atd.),
– transformace aktérů (změny názvů i působností odborných složek, personální
změny),
– ukončení činnosti aktéra,
– zahájení účasti nového aktéra.
Z hlediska zkušenosti vyspělých demokratických států, jejich způsobů zpracování
obdobných dokumentů, není v podmínkách ČR dostatečně rozpracován podíl výzkumných a akademických pracovišť jako výrazných aktérů na vypracování dlouhodobého
výhledu.
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Například v USA byl zadán projekt tzv. čtyřletého přehledu obrany (The Quadrennial Defense Review – QDR s prognostickým výhledem 2001—2025) pro Institut strategických studií Národní univerzity obrany (Institute for National Strategic Studies at
the National Defense University). Pracovní skupina byla sponzorovaná předsedou sboru
náčelníků štábů a zahájila v pěti pracovních skupinách v září 1999. Knižní publikace
výsledku pracovní skupiny byla zařazena do knihovny Kongresu USA. [2] Projekt byl
založen na předpokladu, že aktivita vedená mimo Pentagon může posloužit jako nezávislý a nepředpojatý prvek k vývoji alternativ a poskytnutí kritického výkladu obranné
politiky. Při omezených zdrojích se pracovní skupina zaměřila na oblasti, které budou
pro administrativu nebo politiky, kteří nastoupí do funkcí po volbách, obtížně srozumitelné. Oblastmi byly například: strategie obrany, kriteria pro stanovení velikosti konvenčních sil, jejich struktury a schopnosti zdrojů. Z tohoto pohledu se pracovní skupina
snažila poskytnout alternativy, vysvětlení a doporučení pro další analýzy. Nedávala
exaktní odpovědi. Výsledek výzkumu byl podkladem pro proces obranného i strategického plánování.
Co shrnout k závěru o aktérech? Aktéři jsou ti jediní, kteří budou schopni
dokument vytvořit. Nikde jinde než úsilím aktérů Dlouhodobý výhled rozvoje rezortu
obrany nevznikne. Aktéři jsou vždy reálně zastoupeni osobnostmi, které se na zpracování dané problematiky aktivně podílejí. Nejvýznamnější jsou tedy aktéři – fyzické
osoby. V průběhu zpracování dokumentu je nezbytné počítat se změnou perzonálního
obsazení. Není možné vyloučit ani změny účasti fyzických osob. Celé řešení je tedy ze
strany aktérů nadenováno poměrně jednoznačně z hlediska právnických osob, méně
jednoznačné je z hlediska podílu konkrétních fyzických osob. Z toho vyplývá logický
požadavek na stabilizaci perzonálního složení zpracovatelského týmu.
Naprosto specické postavení má aktér – odpovědný zpracovatel. Je mozkem
celého zpracování a současně nárazníkem připomínek zdola a zejména shora. Jeho
cílem a posláním není jen evidovat, ale tvůrčím způsobem ovlivnit obsah zpracování.
Tento aktér by měl být po dobu zpracování zachován.

2. Vztahy mezi aktéry
Aktéři jsou vždy „jenom lidé“. Mají své chyby, své nestandardní postupy, nejsou
vždy objektivní. Proto je nezbytné uskutečňovat taková opatření, aby nedošlo ke krizovému vývoji vztahů mezi aktéry. Zpracování dlouhodobého výhledu je zajímavý projekt v němž je nezbytná výzkumná část. Celá činnost spojená se zajištěním výsledku
není o ničem jiném, než o řízení projektu. Vztahy při řešení projektu jsou rovněž o tom,
zda vyčleněný tým zpracovatelů takový projekt řeší jako „hlavní pracovní náplň“ nebo
zda to pro zpracovatele znamená jen dílčí pracovní nasazení. Z toho můžeme usuzovat
na intenzitu vztahů a rovněž na rozdílné přístupy.
Jaké jsou klíčové rysy projektu, které umožní zaměřit se na priority, sledovat
výkon, překonávat obtíže a přizpůsobovat se změnám? Mezi tyto rysy náleží:
– Stanovení počátku a konce projektu. To je splněno v organizačních pokynech.
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– Organizovaný postup. Splněn v harmonogramu, organizačních pokynech a přístupu odpovědného řešitele. Organizování je pojmenováním pro soubor činností
sponzorů (podporovatelů, těch kdo chtějí, aby dlouhodobý výhled byl vytvářen
a hradí náklady s tím spojené) a zpracovatelů (samostatných řešitelů nebo vedoucích pracovníků odpovídajících za vypracování), které zabezpečují nezbytné podmínky pro zpracování dokumentu.
– Vyčlenění samostatných zdrojů (čas, lidi, informace a nanční prostředky). Tak jak
byl projekt zahájen, existují jisté nejasnosti v informačních zdrojích a zejména ve
vyčlenění nančních prostředků. Všichni rozhodující zpracovatelé se na projektu
podílejí v rámci běžných prostředků organizace, což se v některých etapách může
projevit jako rizikový faktor úspěšného řešení nebo přispět k narušení vztahů.
– Týmová práce. Je charakteristickým rysem současného přístupu. Má v sobě nebezpečí spočívající v umění nebo neumění vedení týmu a je závislá na přístupu členů
týmu. Problém spočívá v různé podřízenosti členů týmu a závislosti na změnách
jako funkci času doby zpracování projektu.
– Určené cíle. Je to zdánlivě zřejmé, ale přístup vyžaduje jednoznačné formulce cílů
ze strany těch, kteří je stanovují (např. vedoucí projektu). Je vhodné, aby cíle byly
měřitelné a aby byl zřejmý jejich význam v projektu po jejich dosažení.
Podstatou řízení projektu je jeho organizování. Podstata organizování, jako
možného zdroje krizových vztahů, spočívá ve vytvoření personálních, informačních,
nančních, obchodních, ubytovacích, technických, technologických, komunikačních,
bezpečnostních, právních, procedurálních, metodických, sociálních, psychologických
i motivačních předpokladů pro studování budoucích stavů pro dlouhodobý výhled rozvoje rezortu obrany. Praktické činnosti by měly být organizovány tak, aby zajistily
poznávání této oblasti a praktické ovlivňování jejího racionálního vývoje.
Organizování dlouhodobého výhledu není vytvářením jeho obsahu. Řeší
a hledá odpovědi na jiné otázky, než na ty, které jsou přímo spojeny s obsahovou stránkou problematiky. Organizování bezprostředně nepřináší řešení dlouhodobého výhledu,
nepřináší scénáře, nepřináší vědecké poznatky o budoucí bezpečnosti a obraně státu, ale
přináší poznatky a návod, jak zabezpečit, aby byly získány objektivní a nejkvalitnější
informační zdroje, aby výzkumné aktivity probíhaly v atmosféře tvůrčího prostředí,
aby bylo dosaženo kvalitních výsledků, aby byly objektivně a náročně posouzeny, aby
byly aktuální, spolehlivé, aby odpovídaly na soudobé otázky a objektivně určovaly
představu o budoucnosti, aby byly předány na ta místa, kde mohou ovlivnit realizaci
této budoucnosti. Ale také aby byli zpracovatelé řádně odměněni, nančně, materiálně
i morálně oceněni, aby tam, kde je to potřeba, byly vytvořeny institucionální podmínky
pro úspěšné rozvíjení problémů, oborů, odborností, vědců, profesionálních specialistů,
posluchačů nebo žáků. Aby se poznatky neschovávaly pouze do „šuplíků“, aby byly
popularizovány, stejně tak jako specializovaná pracoviště, která všechny tyto podmínky
vytvářejí.
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Dlouhodobý výhled nebude bez organizování dokončen. Proces organizování
uskutečňují konkrétní lidé a jeho výsledky jsou závislé na způsobu, jakým jsou schopni
zmocnit se problematiky. Jsou tedy závislé na jejich vlastnostech, na jejich schopnostech, na chování a návycích, což ve svém důsledku znamená, že skutečné výsledky
nemohou být exaktní, jednoznačné.
Specickým fenoménem celého procesu organizování, který se projevuje v chování osob, představuje možnost „schovat se za anonymitu organizace“. Na straně zpracovatelů: „to zpracovala instituce, tým – ne já“. Na straně sponzorů: „to rozhodlo
ministerstvo obrany, Bezpečnostní rada státu, vláda – ne já“. Ti, kdo se podílejí na
organizování však mají mít jasno, že vznik myšlenky nebo představy o budoucnosti,
o něčem, co ještě nebylo, je vlastní jen a pouze mozku. Ten je spojen jen s jednou fyzickou osobou. Všechny aktivity, jako jsou kulaté stoly, semináře, konference, konzultace,
studium a podobně, jsou jen metodami, které napomáhají vytvoření vhodných podmínek
pro vznik této individuální představy. Ta je pak, vzhledem k roli konkrétního člověka,
převedena do praxe a ostatními buď přijata (bez výhrad, s výhradami) nebo odmítnuta.
Za každým rozhodnutím je konkrétní člověk. Za každým vztahem nejméně dva
lidé. Rozhodující není právnická, ale vždy fyzická osoba. Právo vyjadřovat se mají právnické osoby, jež jsou ale zaštítěny podpisem pověřené fyzické osoby.
Nedostatky v organizování představují krizové prostředí pro vztahy. Jak to se
vztahy vypadá, to dokumentuje vztahová matice, uvedená na obr. č. 1. Má 14 × 14 = 196
prvků, kde prvky na diagonále představují vnitřní vývoj a vnitřní vztahy jednotlivých
aktérů. Jenom četnost vztahů představuje dosti značný zdroj možných poruch a ohrožení
úspěšného zvládnutí procesu řešení projektu. Pro managery projektu je nesmírně důležitá příprava na možné komplikace, odhad překážek, příprava řešení, vyhledávání dodatečných zdrojů, kompromisy, pružné úpravy činností, doplňování toho, co na začátku
nebylo předpokládáno. Důležitá je pozitivní motivace týmu, ale na druhé straně dobrá
prezentace výsledků a příprava těch aktérů, kteří budou výsledky schvalovat. Vztahová
matice je pouze pomocný nástroj pro zobrazení a identikaci možných vztahů, neobsahuje však údaje o jejich kvalitě a vnitřním členění.
Vztahy, které takto provázejí celý proces zpracování dlouhodobého výhledu jsou
rozloženy do časové posloupnosti, nevyskytují se stejně intenzívně v celém průběhu
činností. Časově největší přínos dodávají aktéři 1, 2, 3. Proto i vztahy mezi nimi mohou
významným způsobem ovlivnit výsledek a jsou to „vnitrorezortní vztahy“. Zahájení
jejich činností souvisí s vytvořením týmu pro řešením projektu. Čas připomínkových
řízení a schvalování následuje až později, po vypracování výchozích materiálů.
Problémy vztahů je možné analyticky podrobně rozepisovat do dílčích typických
kategorií: podřízený – nadřízený, expert – úředník, lobby, objektivita, úplnost informací
atp. To však není nejpodstatnější pro sdělení z této kapitoly. Stručný závěr směřuje ke
konstatování, že zpracování dlouhodobého výhledu je typický projekt s výzkumným podtextem. Má však netypické aktéry se vztahy, jejichž množství vytváří
nebezpečné předpoklady k porušení normálního průběhu. Mnohem významnější
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než vlastní řešení mohou být vztahy, které budou ovlivňovat organizování celého
procesu zpracování dlouhodobého výhledu. Nejasné je vyčlenění nančních prostředků a informačních zdrojů na projekt.

Legenda: 1 – existence vztahu, 0 – neexistence vztahu, V i,i – prvky diagonály charakterizující
vnitřní vztah (jejich hodnota v incidenční matici je = 1). Čísla 1 až 14 pro řádky a sloupce odpovídají aktérům z přehledu v 1. kapitole.

Obr. č. 1: Vztahová matice

3. Prostředí
Prostředí je pojímáno jako soubor stavů, vztahů, vlivů, které mohou působit na
zpracování Dlouhodobého výhledu, ale nejsou to aktéři ani jejich vztahy. Jsou to jakési
kulisy na jevišti, ve kterých aktéři hrají, jimž se vyhýbají, ale rovněž je respektují a využívají pro uskutečnění své role. Prostředí je součástí hry o budoucí bezpečnost. Ovlivňuje aktéry, jejich myšlení i konání. Samo je aktéry a jejich vztahy ovlivňováno. Je to
realita v níž to, co je popisováno, probíhá a v budoucnosti bude probíhat.
Stejně jako aktéři a jejich vztahy, tak i prostředí prochází se změnou času svými
změnami. Změnou času je pro období zpracování projektu míněna doba jeho vypraco-
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vání (říjen 2004—prosinec 2005). Prostředí může být měněno evolučně a nebo revolučně. Mezi evoluční změny jsou zahrnuty:
– zachování prostředí bez výrazných změn,
– vnitřní změny prostředí (například jeho přirozené „stárnutí“),
– transformace prostředí (jeho postupná metamorfóza).
Revoluční změny představují následující krajnosti:
– nové prostředí (první výskyt nového prostředí při řešení projektu),
– zánik prostředí (projekt pokračuje v jiném prostředí),
– zánik projektu (předčasné nebo řádné ukončení projektu).
Stanovení základních typů prostředí, ve kterých bude zpracování dlouhodobého
výhledu probíhat, je možné rozčlenit do skupin, které mohou ovlivnit buď obsah materiálu nebo organizování jeho zpracování. Protože je vypracováván dokument celostátního
a mezinárodního významu a dopadu, mohou výsledek ovlivnit tyto části prostředí, které
však nejsou aktéry ani jejich vztahy:
A – politické souvislosti bezpečnosti a obrany:
* vnitropolitická situace: Změna vlády, předčasné volby, přijetí zákonů o strategické orientaci ČR. Do roku 2006 v ČR zřejmě takové změny nebudou.
(Poznámka: Současný stav, kdy neexistuje politický konsensus o strategické orientaci ČR, neexistuje přijatý zákon, který by stanovil aktéry, vztahy a procesy
nezbytné pro vytváření dlouhodobého vývoje, je pro jakýkoliv rezort státní správy,
včetně rezortu obrany, nevýhodný. Nejsou tak vytvořeny zákonné podmínky pro
dodržování směrů dlouhodobého vývoje. Existuje nebezpečí, že se výsledky Dlouhodobého vývoje mohou setkat s negativní odezvou, protože se stanou z odborného
materiálu materiálem politickým. Zpracovatelé se nemusí „tret“ do politického
konsensu, protože nejsou stanovena vyšší – nadrezortní zákonná pravidla. I když
dokument bude vycházet z mezinárodních smluv a dlouhodobých materiálů NATO
a EU, nemusí být v potřebné míře tolerován.)
* mezinárodně politická situace: Změny mezinárodních vztahů, rušení smluv,
vznik nových závazků, které ovlivní orientaci ČR v oblasti bezpečnosti a obrany,
postup mezinárodní integrace, to vše jsou prvky, které ovlivní mimo rozsah zpracovatelského řešení vlastní obsah zpracování dokumentu. Do roku 2006 bude známo
stanovisko k Ústavní smlouvě EU, schválené představiteli států a vlád 29. října
2004 v Římě. Zřejmě nevzniknou podněty z této části prostředí, které by ovlivnily
organizování projektu, ale promítnou se do obsahu Dlouhodobého výhledu. Tato
část prostředí ovlivní obsahovou náplň materiálu, ale neměla by mít podstatný vliv
na vypracování dokumentu.
B – vojenské souvislosti bezpečnosti a obrany:
* vnitřní situace: Plně profesionální AČR uskutečňuje třetí a čtvrtý rok vládou
schválené koncepce. Probíhá druhý a třetí cyklus klouzavého střednědobého plánování. Vývoj do roku 2012 je zřejmý a po obsahové stránce je dán jako východisko
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pro zpracovávaný dokument. Zpracovatelský tým by měl zapracovat vyhodnocení
z činnosti organizačních celků i jednotlivců z misí, štábů, pozorovatelských úkolů
v NATO, EU, OSN, OBSE. Součástí prostředí je rovněž stav operační přípravy
státního území a zabezpečení poskytované hostitelskou zemí (HNS – Host Nation
Support).
* vnější situace: Tato část prostředí se trvale mění a představuje rozsáhlé množství informací. Shromažďování a trvalé vyhodnocování ociálních dokumentů
i výsledků výzkumných prací o budoucích ozbrojených silách bude nosným informačním zdrojem pro zpracování Dlouhodobého výhledu. Existuje nebezpečí, že
nebudou všechny materiály, např. Velitelství spojeneckých sil pro transformaci
NATO (Headquarters Supreme Allied Commander Transformation – HQ SACT –
Norfolk, VA, USA), v dostatečném rozsahu zvládnuty a použity. Hráčem ve vojenské oblasti začíná být i EU zejména prostřednictvím Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP), jejímž novým institucionálním prvkem je Evropská obranná agentura EDA (European Defence Agency), probíhající vojenské mise
i civilní aktivity.
C – zdroje a procesy nad nimi:
* nanční: Finanční prostředí by nemělo ovlivnit zpracování Dlouhodobého
výhledu. Vzhledem k tomu, že na projekt nebyly vyčleněny samostatné prostředky,
bude vše realizováno z běžných výdajů.
* materiální: Materiální prostředí pro zpracování Dlouhodobého výhledu, vzhledem k tomu, že jde o projekt bez experimentů, bude nejvýznamněji ovlivňovat
oblast zpracování informací. Prozatím není vytvořen informační systém a simulační programové prostředí pro ověřování předpokladů o předvídání budoucnosti.
Prostředky nebyly vyčleněny, proto ani materiální podmínky nejsou zajištěny.
Významné ohrožení může spočívat v nedostupnosti informací.
* lidské: Tato část prostředí, kterou můžeme nazvat „lidé mimo projekt“, bude
představovat jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů procesu vypracování
projektu. Jejich působení (působení jednotlivců) je v podstatě trojí:
– ovlivní a neuškodí ani nepomohou,
– ovlivní a pomohou: pozitivní lobbizmus, podpora zpracování (informační, politická, odborná, morální, mediální ap.),
– ovlivní a uškodí: negativní lobbizmus, nekonstruktivní kritika, bezohlednost,
iracionální uplatňování moci, administrativní obstrukce, znemožňování přístupu k informacím, pomluvy, znemožňování odpovědné účasti specialistů
zpracovatelského týmu, závist, osobní spory, nedbalost, hloupost ap..
* proces profesionalizace: Tato část prostředí ovlivní projekt jen zprostředkovaně
prostřednictvím informací o lidských zdrojích pro ozbrojené síly a tendenci jejich
vývoje.
* proces akvizice: Informace o akvizičním procesu, zejména v oblasti vyzbrojování, jsou výchozím vstupem pro vytváření reálných představ o budoucím technic92
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kém i organizačním uspořádání ozbrojených sil. Procesy probíhají mimo zpracovatelský tým a mohou být pro vypracování dlouhodobého výhledu rozhodující.
D – věda, obranný výzkum, technika a technologie:
* organizování vědy, výzkumu, státní a rezortní administrativa: Tato část prostředí bude ovlivňovat kvalitu výsledků a může i po dobu řešení projektu způsobit
neočekávaná omezení.
* nové výsledky vědy, výzkumu, poznání: Vliv této části prostředí, který zahrnuje
jak metodické tak odborné informace, by se měl promítnout do obsahu dlouhodobého výhledu a ne do organizační stránky.
* nová technika a perspektivy jejího vývoje: Vzhledem k tomu že výzkum, vývoj,
výroba, provoz a vyřazení jsou dlouhodobým cyklem, bude nejvýznamnější soubor
informací do obsahové stránky textu. Organizování projektu by nemělo být ovlivněno.
* nové technologie a procesy jejich implementace do vojenství: Rovněž technologie budou významně ovlivňovat obsahovou stránku dokumentu. Nejvýznamnější
budou zřejmě technologie spjaté s budováním NEC (Network Enable Capability).
Na organizování v průběhu projektu by se tato část prostředí neměla projevit.
* vzdělávání a rozvoj vědecké kvalikace: Tato část prostředí je dlouhodobě budovaná a proto se na organizování projektu neprojeví. Zvýšená aktivita v oblasti vzdělávání a kvalikace by měla být součástí celého procesu zpracování projektu a bude
zřejmě jeho důsledkem.
Prostředí vypracování projektu Dlouhodobého výhledu má v sobě významný potenciál, který může úspěšnost projektu ovlivnit. Je to ta část, která nezahrnuje bezprostřední
aktéry a jejich vztahy, ale přesto zpravidla zprostředkovaným způsobem ovlivňuje jejich
reakci jak při organizování projektu, tak při vytváření jeho obsahu. Významným prvkem
bude zřejmě vnitropolitická situace, která se projeví jednak v tom, že není přijat zákon
o strategické orientaci ČR, ale může se projevit rovněž ve změně vnitropolitického
vývoje po volbách, které by měly proběhnout v roce 2006. Tento závěr opět podtrhuje
skutečnost, že otázky bezpečnosti a obrany státu by měly být nadstranické a konsensuální, což je možné dosáhnout zejména zákonnou formou potvrzení procesu dlouhodobé
orientace.

4. Závěry
V názvu příspěvku byla položena otázka: Jsou vytvořeny dostatečné podmínky
pro vypracování Dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany? V obsahu příspěvku
byly ve třech částech: aktéři, vztahy mezi aktéry, prostředí, popsány rozhodující části,
které celý proces vypracování dokumentu mohou ovlivnit. Výchozí tezí je: Dlouhodobý
výhled je nový typ dokumentu, který má v praxi prokázat svou prospěšnost v napomáhání orientaci a ovlivnění budoucího zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR. Je postaven
na úroveň strategických dokumentů, ale ne plánovacích.
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Důležitým souhrnným poznatkem je konstatování, že Dlouhodobý výhled není
plán. Nemůže být od něj očekáváno denitivní řešení, ale pouze doporučení k orientaci
výstavby sil, jejich struktury a zejména k akvizici výzbroje, techniky a technologií.
Podklady k jeho řešení prokazují zřetelné rysy výzkumného projektu. Jako takový by
měl využívat všechny zkušenosti z řízení projektu. V přijatých dokumentech však není
dostatečně odlišena jeho výzkumná a administrativní podoba. Pojmenování výsledků
výzkumu jako samostatné a velmi podstatné části zpracování výsledného dokumentu by
mohlo v budoucnosti systémovému řešení napomoci.
V prvé části o aktérech byla uskutečněna jejich analýza podle RMO č. 33/2004.
Rozděleni byli do tří pomocných skupin na zpracovatele, konzultanty a schvalovatele.
Nejdůležitější bude výběr a personální stabilita zpracovatelů.
V druhé části byla konstruována vztahová matice pro dokumentování velmi rozsáhlého počtu neuhlídatelných okolností, které mohou řešení ovlivnit. Poukázáno bylo
na odlišení organizování a vlastního zpracování dokumentu.
Ve třetí části byly pojmenovány části prostředí, které nejsou aktéry ani jejich
vztahy, ale mohou zpracování dokumentu ovlivnit. Nejzávažnější se jeví neexistence
zákona, který by formuloval zájem ČR o zpřesňování vlastní budoucnosti.
Životní optimismus a elán mnohým lidem pomohl překonat zdánlivě nepřekonatelné stavy a situace. Motto nebylo napsáno náhodou. Nejtěžší je začít. To už bylo ociálně zvládnuto. Ještě těžší může být jen pokračovat. A k tomu nám všem přeji i přes
uvedená konstatování spoustu úspěchů.
Na úplný závěr jen stručná odpověď na zadanou otázku: Jsou vytvořeny dostatečné podmínky pro vypracování Dlouhodobého výhledu rozvoje rezortu obrany? Ano.
To říkal i Kolumbus, když odplouval jinou cestou do Indie.
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