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Anotace:
Úvod do problematiky hodnocení strategických studií ve vztahu jejich vlivu na 

strategické myšlení. Problematika vychází z formulování subjektivních faktorů, spon-
zorů a tvůrců strategických studií. Diskutuje možnosti hodnocení strategických studií 
a strategického myšlení. Prokazuje výrazně subjektivní charakter strategického myš-
lení jako jedné z forem myšlení jednotlivce. Shrnuje limity a vlastnosti strategických 
studií. Poukazuje na možnost objektivizovaného hodnocení prostřednictvím systémo-
vých nástrojů pro analýzu systému řízení strategických studií. 

¬¬¬

Carl von Clausewitz psal knihu „O válce“ před rokem 1830. Při jednom z prvních 
teoreticky ucelených popisů pojmu strategie uvádí, že „strategie je užití boje k účelu 
války; Musí tedy celému válečnému aktu vytýčit nějaký cíl, který je v souladu s účelem 
tohoto aktu, tj. sestavuje válečný plán, a s tímto cílem je spjata řada činností, které 
k němu mají vést... Protože to všechno je většinou možno určit jen podle předpokladů, 
které se všechny nesplní, a nadto množství jiných ustanovení pronikajících hlouběji do 
podrobností nelze vůbec předem udat, vyplývá z toho samo sebou, že strategie musí 
vytáhnout s vojskem do pole, aby stanovila na místě podrobnosti a aby jejich souhrn 
podle nepřetržité potřeby vhodně přizpůsobovala okolnostem. Nemůže tedy ani na chvíli 
přestat působit na celé dění.“([1], str. 129).

Strategie již v současné době není jen výsadou vojenství a vojenských oborů, kde 
představovala umění naplánovat a řídit velké přesuny a válečné operace. Například 
v podnikání je strategie plánem do budoucna, rozhodnutím, které výrobky a služby 
budou prodávány, na jakém trhu a jak. K tomu, aby byl správně stanoven cíl, který má 
být v delším časovém období dosažen, je nezbytné promyslet celý proces, uvědomit si 
možná úskalí a způsob jak se jim vyhnout. Pro rozvíjení takových úvah jsou prováděna 
strategická studia. A k tomu, aby se naplnění cíle podařilo je nezbytné strategické myš-
lení. 

Při posuzování problematiky bezpečnosti a obrany státu existují objektivní hra-
nice, které mohou být strategickými studiemi popsány. Co od strategických studií 
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můžeme a co nemůžeme očekávat, jaké mají vlastnosti a limity, to je jedna stránka pro-
blému.

Druhou stránkou je vlastní důsledek vypracování strategických studií a tou je 
odraz jejich kvality v nehmatatelném strategickém myšlení a to jak tvůrců, tak uživa-
telů výsledků strategických studií. Diskuze o těchto problémech je součástí příspěvku. 
Shrnuje poznání, které má napomáhat orientaci v budoucí bezpečnostní situaci, ale sou-
časně v tom, kdo se na ni podílí, kdo ji vytváří a kdo ji může ovlivňovat. 

Proč je v úvodu citován Clausewitz? Je to proto, že strategická studia usilují o popis 
„předpokladů, které se ne všechny splní“. Nemohou popsat ty podrobnosti, které určí 
až skutečný vývoj, který znamená operativní řízení pro to, aby bylo strategických cílů 
dosaženo („strategie musí vytáhnout s vojskem do pole, aby stanovila na místě podrob-
nosti a aby jejich souhrn podle nepřetržité potřeby vhodně přizpůsobovala okolnos-
tem“). Je to také proto, že strategické myšlení představuje schopnost dodržet základní 
směr a cíl strategie – dlouhodobého plánování – i při střednědobých a operativních řídí-
cích úkonech („nemůže tedy ani na chvíli přestat působit na celé dění“).

Kdo je sponzor a kdo tvůrce strategických studií a myšlení
Celkový účinek strategických studií není správné hodnotit jen jako výsledný 

dokument, konferenci, nebo diskuzi o strategicky významných problémech, otázkách, 
postupech. Neúplné je rovněž hodnocení míry průmětů do dlouhodobého plánování, 
sledování četnosti vyhraných strategických bitev na krvavém i nekrvavém poli bezpeč-
nosti a obrany státu. Účinek lze posuzovat například při prosazení strategických zaká-
zek ve vládě, parlamentu a při jejich obhajobě před občanskou veřejností. 

Strategická studia v historické i nedávné minulosti byla vždy součástí komplex-
ního působení na vývoj strategické myšlení. Jsou tedy vyhledáváním logických pro 
a logických proti při vytyčování cest budoucnosti. Jsou součástí prosazování lepší bez-
pečnosti a obrany státu, jeho občanů a jeho hodnot. Vzhledem k tomu, že myšlení je 
vlastní pouze jednotlivci, jsou strategická studia součástí úsilí o jeho strategického 
myšlení, o nabytí této individuální schopnosti. Celková úroveň strategického myšlení 
dané epochy, daného uskupení států, vojenských činností nebo podnikatelských aktivit 
je jakýmsi statistickým průměrem strategického myšlení těch aktivních jednotlivců, 
kteří hodnocenou úroveň utvářejí.

Strategická studia nemají pouze všeobecné určení. Jsou cílená. Ovlivňují a formují 
myšlení vybrané skupiny sponzorů a tvůrců ve prospěch dosažení racionálních a spo-
lečensky únosných podmínek bezpečnosti či obrany. Jsou součástí jejich vzdělávání, 
jsou jejich metodologickým nástrojem pro nacházení optimální cesty při rozhodování 
o budoucnosti. To vše ale současně znamená, že na cestě přípravy strategických studií 
a při jejich vysvětlování existuje velké množství nejistot. Je to proto, že v každém 
složitějším procesu, v němž se mohou projevovat osobnosti, zákonitě dochází k růz-
nému přijetí a pochopení studií. Uživatelé – osobnosti – nemají v tomto procesu jed-
noznačně denované úlohy. Mohou náležet do různých úrovní společenské hierarchie, 
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např. mohou mít pozici vůdců, politiků, vědců, administrativních pracovníků, analy-
tiků, techniků nebo studentů. Průvodním jevem je, že současně vedle evidentně správ-
ných postupů strategické myšlení přináší hodně chybných postojů a rozhodnutí. A to jak 
na straně tvůrců, tak na straně uživatelů podkladů pro strategická rozhodování. Některá 
rozhodnutí byla vyhodnocena jako správná až s historickým odstupem.

Použití pojmu sponzor znamená podporovatele, toho kdo chce, aby strategická 
studia byla vytvářena a hradí náklady s tím spojené. Sponzor může, ale nemusí být uži-
vatelem strategických studií. Pojem tvůrce (zpracovatel) označuje samostatné řešitele 
nebo vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za vypracování strategických studií. Podrob-
nější diskuze jsou například v [2], str. 46—48 a v [3].

K hodnocení strategických studií a strategického myšlení
Hodnocení jednotlivých strategických studií jako dokumentů nebo akcí je běžné 

formami oponentských řízení, expertních posouzení a ohlasů. Mnohem obtížnější je 
hodnocení dosaženého souhrnného výsledku, tedy jejich vlivu na strategické myšlení. 

Cesta hodnocení je teoreticky uskutečnitelná a měla by zahrnovat hodnocení 
úrovně strategického myšlení vybrané skupiny sponzorů a tvůrců. Ale ani takový pří-
stup není dostatečně objektivní, protože u jednotlivých osobností neumožňuje izolovat 
pouze vliv jediné strategické studie, celého souboru aktivit instituce, nebo případně 
celého vzdělávacího úsilí. Jedinec má individuální a jedinečné schopnosti vytvářet 
a přijímat strategická rozhodnutí. Tato schopnost se projeví jinak v krizových situacích, 
kdy strategické rozhodnutí musí být přijato pod tlakem času. 

Chce-li analytický pracovník při zkoumání problému něco měřit, pak by měl volit 
takové postupy a kritéria, které nebudou překážet v činnostech. Přitom je potřebné 
nacházet vhodná kritéria, která budou respektovat odlišnosti jednotlivých osobností. 
Právě v osobnostech je obsažena měřitelná hodnota strategických studií a strategického 
myšlení.

V tomto směru se dostaneme ke konstatování, že strategické myšlení je spe-
cickou formou myšlení, které pomáhá vytvářet představu o základních rysech 
budoucnosti. Výzkumy, které směřují k odhalování podstaty myšlení, dospěly ve svých 
psychometrických přístupech k výzkumu inteligence. Například Gardner v [4], str. 10 
uvádí denici: „Inteligence je schopnost řešit problémy nebo vytvářet produkty, které 
mají v jednom nebo více kulturních prostředích určitou hodnotu“. Publikuje teorii roz-
manitých inteligencí a podrobně popisuje každou ze sedmi inteligencí: jazykovou, logic-
ko-matematickou, hudební, prostorovou, tělesně-pohybovou, personální zaměřenou na 
jiné osoby a personální zaměřenou na sebe sama. Míra těchto inteligencí je u každého 
jednotlivce různá a každá z nich může ovlivňovat dosaženou úroveň strategického myš-
lení.

Strategické myšlení je výsledkem procesu vzdělávání na němž participují strate-
gická studia. Gardner v [4], str. 364 popisuje 3 klíčové znaky moderního vzdělávání: 
pravidelná účast na vyučování, gramotnost a přijetí vědeckého způsobu myšlení. Pro-
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blémem tedy zůstane jak tyto hodnoty bude analytik měřit zprostředkovaně bez účasti 
osob, které jsou do procesu strategických studií zapojeny. Pravdou zřejmě zůstane, 
že strategické myšlení je projevem spolupůsobení všech inteligencí osobnosti. Všichni 
k němu nemusí mít stejně daleko. Nalezení objektivních kritérií k hodnocení je nejed-
noznačným procesem.

Limity a vlastnosti strategických studií podle jednotlivce
Limity a vlastnosti strategických studií jsou rovněž bezprostředně spojeny s osob-

ností. Existují však postupy, které umožňují posuzovat celý proces vytváření strategic-
kých studií ze systémového hlediska.

Jedinec s rozhodovací pravomocí si vždy vybere ze strategických studií jen něco, 
co mu zůstane v paměti jako kamínek do individuálního obrazu o budoucnosti. Za před-
pokladu, že si uvědomuje svou pravomoc k rozhodnutí o budoucím zajištění bezpečnosti 
a obrany státu, je možné vyloučit úmyslný neodpovědný přístup. Toto tvrzení je podlo-
žené osobní zkušeností autora příspěvku. Ze znalostí řady funkcionářů, kteří vykoná-
vali a vykonávají své posty není odpovědné konstatovat nic jiného, než že se v naprosté 
většině s maximálním nasazením a s plnou zodpovědností snažili o dosažení co nejkva-
litnějších výsledků. Jsou to ti, kteří užívají strategická studia a u nichž je předpokládáno 
strategické myšlení. 

Můžeme konstatovat, že zástupci vybraných sponzorů, uživatelů, ale i tvůrců, 
každý ze své role, od strategických studií očekávají následující vlastnosti:
u  reálnost a objektivnost v časové posloupnosti, ve zdrojových možnostech, v infor-

mačním zajištění, v souhrnu podmínek; 
u  zdravou soutěživost mezi různými autory, institucemi;
u  variantnost budoucností s kvalitními prokazatelnými daty;
u  generičnost scénářů, která ukazuje na zevšeobecněné rysy;
u  novost pro budoucnost bezpečnosti a obrany ve srovnání s výchozím stavem. 

Současně si jsou vědomi limit strategických studií:
u  ve výchozích informacích (neúplnost, změny aktuálnosti nebo přístupů); 
u  v použitých metodách;
u  v neočekávaném vývoji;
u  ve změně sponzorů a priorit. 

Uvedené vlastnosti a limity jsou vyjmenovány tak, jak je mohou vnímat jednot-
livci. 

Jak objektivizovat hodnocení 
Chceme-li hodnotit vlastnosti a limity strategických studií a strategického myšlení, 

můžeme k tomu přistoupit s využitím systémových nástrojů. Představíme si strategická 
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studia jako proces, který je podroben analýze. Strategická studia mohou působit jako 
organizovaný a řízený celek, který je součástí celkového systému řízení v organizaci, 
rezortu obrany, ČR, NATO, OSN. Nic nebrání tomu, abychom sestavili model řízení 
strategických studií, který může být vypracován například v počítačové formě, napříč 
existujícími plánovacími systémy a dokumenty. Je to rovněž proto, že se takto žádný o-
ciální systém nejmenuje a ani by neměl izolovaně vznikat. Ale v ociálních systémech 
řízení by se na tuto oblast nemělo zapomínat. 

Model řízení strategických studií by měl zahrnovat a obsahovat zobrazení infor-
mačních toků, místa transformace informací a popisy struktury i chování systému 
řízení. Přístupy k popisu modelu mohou být různé a zahrnují možnosti následujících 
vyjádření:
u  Exaktní vyjádření obsahuje matematickou formulaci řízení, využívá vhodný aparát 

zahrnující zpravidla vektorové a funkcionální prostory a množiny. 
u  Sociologické vyjádření vysvětluje řízení strategických studií z hlediska vztahů lidí. 

Zahrnuje komunikaci mezi sociálními skupinami a jednotlivci, problémy osobní 
pozice, autority, formální a neformální stránky. 

u  Psychologické vyjádření se orientuje na psychologické reakce člověka – subjektu 
a objektu řízení, zabývá se otázkami motivace, vlivu mezilidských vztahů, fak-
tory, které ovlivňují tvořivost a tvůrčí přístupy řídících a řízených osob, sponzorů 
a tvůrců. 

u  Technologické vyjádření popisuje systémy výpočetní a organizační techniky zapo-
jené do algoritmizovatelné části procesů řízení a zabývá se samotnými procesy, 
jejich popisy a procedurami. 

u  Empirické vyjádření popisuje rozpracování a zevšeobecňování zkušeností, zabývá 
se intuicí řídících pracovníků. Posuzuje procesy výběru řídících a tvůrčích pracov-
níků, jejich vzdělání, kvalikaci, otázky vědecké a odborné výchovy ke strategic-
kému myšlení.

Systém řízení strategických studií je dynamický systém s cílovým chováním, který 
působí na další systémy v rezortu obrany, ve státě a mezinárodním prostředí, aby 
dosáhl své žádoucí funkce. Žádoucí funkcí je existence a fungování potenciálu strategic-
kých studií, který napomáhá cílenému vytváření strategického myšlení. Je zprostředko-
vaně nápomocen udržení schopností státu pro zajištění jeho budoucích bezpečnostních 
a obranných funkcí. Je ve svých důsledcích nápomocen ke komerčnímu využití existují-
cího potenciálu ve prospěch aktivit ekonomiky, zachování mezinárodní prestiže a suve-
renity státu. 

Systém řízení strategických studií je možné označit jako formální systém, jehož 
prvky netvoří technická zařízení, živé organismy nebo společenská seskupení, ale 
formální útvary, úlohy a činnosti nebo jejich algoritmy. Takový přístup je vlastně 
pomocným nástrojem, jež umožňuje teoretickou aplikaci systému řízení na libovolné 
nadsystémy skutečných organizačních prvků. Funkce, které jsou vykonávány reálnými 
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organizačními prvky, nejsou tímto systémem narušovány, pouze popisují jeho chování 
při řízení strategických studií a ovlivňování strategického myšlení.

Předmětem činnosti systému řízení strategických studií na úrovni Ministerstva 
obrany jsou informační a rozhodovací procesy. Hlavními funkcemi je:
u formulování cílů, které mají být dosaženy,
u volba strategie k dosažení vytýčených cílů,
u vytváření personálních, nančních a organizačních předpokladů pro realizaci cílů,
u usměrňování řízeného procesu podle zpětnovazebních informací, tj. podle chování 

řízeného procesu strategických studií ve prospěch strategického myšlení.

Systém řízení strategických studií ve prospěch ovlivnění strategického myšlení 
je nezbytné chápat ve více vrstvách: 
q  1. vrstva – strukturální. Podřízené podsystémy s vlastními prvky, strukturou 

a jejich vzájemnými vztahy:
l systém strategického řízení (vymezuje dlouhodobé, perspektivní cíle a plány 

řízení strategických studií a ovlivňování strategického myšlení);
l systém taktického řízení (formuluje jakými prostředky budou cíle strategic-

kých studií a myšlení uskutečňovány a kontroluje jejich plnění);
l systém operativního řízení (zajišťuje plnění jednotlivých úloh a procedur 

v reálném čase, podílí se na vylučování rušivých vlivů a využívání příznivých 
vnitřních i vnějších podmínek). 

q 2. vrstva – hierarchická. Obsahuje v sobě rovněž systémy řízení nižších řídících 
úrovní, včetně jednotlivců, kteří se v konkrétních pozicích na systému řízení podí-
lejí.

q 3. vrstva – datová. Vychází z idealizovaného předpokladu, že jsou k dispozici na 
všech úrovních řízení včasné a spolehlivé informace k rozhodování.

Hodnocení chování systému řízení strategických studií
Pro hodnocení je vhodné soustředit se na chování systému. Co je vlastně myšleno 

pod pojmem „chování systému“? Je to způsob, jakým systém (jeho prvky, struktura 
a vzájemné vztahy) dosahuje cílů a reaguje na podněty. Dá se předpokládat, že chování 
našeho překryvného a pomocného systému bude neurčité, protože do něj vstupuje hodně 
subjektivních vlivů z různých vrstev. Pro studijní a hodnotící postupy je však vhodné 
model systému řízení používat. Smyslem takové aktivity je snižování míry neurčitosti. 
Bývá toho dosahováno zvyšováním míry integrace systému řízení (rozhodování do 
méně rukou), vyšší operativností (pružností) a účinností řídících procedur.

Pro systém řízení strategických studií je předmětem řízení: vypracování strategic-
kých studií a ovlivňování úrovně strategického myšlení. Je vhodné upřesnit, zda má 
smysl se chováním systému zabývat v etapě modelování systému řízení nebo až při hod-
nocení jeho praktického fungování. Neuškodí zvážit, co můžeme od praktické činnosti 
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při řízení a vytváření strategických studií očekávat a jaké charakteristiky nám mohou 
prokázat stav splnění představ o účinném ovlivňování strategického myšlení prostřed-
nictvím strategických studií. 

Škála možných pohledů na hodnocení chování systému řízení je rovněž určitým 
nezávislým a objektivizovaným hodnocením „odosobněného“ systému strategických 
studií pro bezpečnost a obranu státu. Vyjadřuje jiný pohled na vlastnosti a limity. Při 
hodnocení chování systému můžeme konstatovat, že je:
u  determinované nebo nahodilé;
u  diskrétní nebo spojité (vstupy i výstupy se s časem mění nespojitě nebo spojitě);
u adaptabilní nebo agresivní (systém nebo některý z jeho prvků se přizpůsobuje nebo 

vnucuje svému okolí hodnoty svých parametrů);
u  stabilní nebo nestabilní (po vychýlení z normálního stavu má nebo nemá schopnost 

vrátit se do rovnovážného stavu);
u  má schopnost samoorganizace nebo nemá (po dosažení vyšší stability a adaptabi-

lity je nebo není schopen zlepšit vlastní strukturu);
u  agregativní nebo desagregativní (snížení nebo zvýšení počtu prvků systému na 

stejné úrovni a příslušných vazeb vede ke změně systému);
u  centralizační nebo decentralizační (proces postupného zvyšování významu jed-

noho prvku, který se stává řídícím prvkem systému nebo opak tohoto procesu);
u  v úpadku, což označuje proces uvolňování vazeb mezi prvky systému a zhoršo-

vání schopnosti transformace systému s následným zánikem nebo rozkladem prvků 
nebo systému, který tak ztrácí schopnost uskutečnit své cíle.

Na závěr zamyšlení o strategických studiích a myšlení
Uchopit se objektivními metodami problému vyhodnocení stavu strategického 

myšlení není jednoduché. Nechceme-li jít postupem testování osobností, které se na 
těchto procesech podílejí, nezbývá než hledat jiné zobecněnější metody, které zprostřed-
kovaně posoudí, zda alespoň funguje příprava strategických studií, které mohou aktu-
álně úroveň této části myšlení naplňovat. 

Současně hodnotíme otázku: K čemu je to potřebné? Odpověď je závislá na kon-
krétním člověku, který si ji položí. Je-li tímto člověkem odpovědný státník, politik nebo 
vedoucí pracovník, pak bude zvýrazňovat empirické zkušenosti. Ty mnohonásobně 
potvrdily, že jedině strategické myšlení vedlo k úspěchu ve všech oblastech praktické 
činnosti osob, ať to bylo ve výrobě, v obchodu, při zajišťování bezpečnosti a obrany 
státu nebo při naplňování osobních cílů či představ. Strategické myšlení, které vedlo 
jednotlivce k dodržování dlouhodobých cílů i při uskutečňování střednědobých a opera-
tivních opatření. Které bylo jejich dobrým rádcem pro řešení personálních otázek při 
hledání spolupracovníků, partnerů, zaměstnanců. Které jim zejména pomohlo při pro-
sazování cílů, při jejich vysvětlování, zdůvodňování a získávání dalších lidí k jejich 
uskutečnění. 
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Jestliže praxe potvrzuje účelnost strategického myšlení a jestliže prozrazuje rovněž, 
že tyto schopnosti nejsou vlastní všem, potom je povinností zabývat se podrobněji 
takovými vazbami, které utváření strategického myšlení podporují. Čtenář promine 
logickou zkratku. Mnoho úspěšných lidí říká, že „o peníze jde až na prvém místě“. Jest-
liže strategické myšlení představuje dobrou vlastnost jedince v rozhodující pozici sys-
tému bezpečnosti a obrany státu, pak by to mělo přinést úsporu nančních prostředků 
daňových poplatníků při současném zajištění fungování bezpečnostního systému. No 
a k tomu je toto zamyšlení o strategických studiích a myšlení potřebné.

Závěr
V textu bylo souhrnně poukázáno na vlastnosti a limity strategických studií, které 

mohou být pojímány buď z úrovně těch, kteří strategická studia ve své činnosti tvoří, 
či dále využívají, nebo z úrovně obecného hodnocení souhrnné účinnosti strategických 
studií. 

Druhý přístup byl dokumentován prostřednictvím vytvoření ktivního systému 
řízení strategických studií, které by mělo být prospěšné pro tolik žádoucí ovlivňování 
a vytváření racionálního strategického myšlení. Tento příklad byl použit k odvození 
charakteristik, podle nichž můžeme objektivně popsat a hodnotit chování systému 
a tedy i zprostředkovaně hodnotit úroveň působení strategických studií na bezpečnost 
a obranu státu.
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