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Anotace:
Zpracování strategických studií je vysvětleno jako technologický proces, který má 

dvě hlavní části: proces vytváření a proces užití strategických studií. V prvé části je 
hlavním nositelem technologické činnosti zpracovatel a v druhé příjemce strategické 
studie. Jednotlivé části technologického procesu jsou diskutovány z pohledu posloup-
nosti a časové návaznosti technologických etap, které jsou pojímány současně jako prvky 
technologického systému. Popis je jednotně strukturován a obsahuje schéma se zvý-
razněním popisovaného prvku v technologickém procesu, charakteristiku prvku, vstupy 
a výstupy, vazby na ostatní prvky. Je původním vyjádřením zobecněného poznání autora 
příspěvku z dlouhodobé praktické činnosti při zpracování strategických studií a řízení 
pracovišť, která se touto činností zabývají. 

¬¬¬

Strategická studia jsou reálným nástrojem k rozvoji poznání zákonů a zákonitostí 
vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti státu. Jsou určena k praktickému použití při roz-
hodování o řešení budoucích bezpečnostních problémů. Podstatnou částí jejich bližšího 
poznání je dlouhodobá pravidelná činnost, která umožňuje zajištění trvalého rozvoje 
znalostí o problematice tvorby strategií budoucnosti. V praxi jsou potřebné jisté opako-
vatelné činnosti, které umožní rozšiřování pokladnice znalostí a poznatků.

Na strategická studia je proto vhodné nahlížet jako na technologický proces, 
který má své specické subjekty, zdroje, nástroje, postupy i produkty. Není vhodné na ně 
nahlížet jako na jednorázovou činnost, uskutečňovanou nahodile vybranými nebo urče-
nými jednotlivci. Stejně jako v jiných činnostech spojených s praxí obrany a bezpečnosti 
státu je nezbytné sledovat otázky profesních specializací, sledovat možnosti uplatnění 
přípustné úrovně standardizace metod, postupů, informačních podkladů, výsledných 
produktů, dokumentů i standardizace postupů při prognózování budoucnosti a při vyu-
žití strategických studií.  

Vypracování odborných prací na základě organizovaného sběru informací, odborné 
diskuze a souboru dalších aktivit představují významnou součást procesu vytváření 
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strategických studií. Podle empirických zjištění byly výsledkem takových aktivit sou-
bory poznatků a znalostí o bezpečnosti a obraně státu a o jejich významných prvcích, 
faktorech, tendencích, které umožňovaly konstruovat různé scénáře budoucích stavů 
a postupy jejich dosažení. Je nezbytné zvýraznit, že jde o soubor znalostí na straně zpra-
covatele strategických studií. Zpracovatel nese těžiště úsilí, iniciativy, aktivity i pracov-
ních výkonů. V průběhu vytváření strategických studií se v dávné historii i v současnosti 
kvalitní zpracovatel rovněž intenzívně zajímal o to, jak vhodným způsobem přizpůso-
bit poznatky potřebám příjemce. Do těchto postupů patří vzájemné působení známých 
i nepředpokládaných uživatelů v průběhu zpracování studií. Je výsledkem komunikace 
a postupného seznamování s poznáním o strategických otázkách na straně příjemce.

Druhou podstatnou část představuje proces užití strategických studií. Naplňuje 
smysl vypracování strategických studií. Je realizací jejich využití pro rozhodování, pro 
zvýšení znalostí o obraně a bezpečnosti včetně upřesnění představ o budoucnosti. Proces 
užití je specický z pohledu rolí, které v něm plní zpracovatel strategických studií 
a jejich příjemce. Hlavní již není zpracovatel, ale příjemce strategických studií. Na něm 
záleží, jak kvalitně pochopí strategii, jak si uvědomí svou pozici, jaký zvolí přístup 
k volbě variant, k plánování a jak bude uskutečňovat implementaci strategie. 

 

Obrázek č. 1: Schéma technologických etap strategických studií

Strategická studia z hlediska posloupnosti konkrétních činností představují speci-
ckou technologickou činnost, kterou je možné rozlišovat podle technologických etap. 
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Na obrázku č. 1 je tato skutečnost schematicky znázorněna. Metodologicky jsou odli-
šeny činnosti zpracovatele od činností uživatele strategických studií. Technologická 
posloupnost po sobě následujících procesů vytváří kompozici systému. Systém, jako 
soubor prvků a jejich vzájemných vztahů, včetně číselného označení bude používán 
rovněž v následujícím textu. Struktura technologických etap je následující:

1. Proces vytváření strategických studií
1.1. Vznik potřeby strategických studií
1.2. Systematický sběr informací pro strategická studia
1.3. Analýza a třídění informací pro strategická studia
1.4. Řešení a ověřování dílčích částí strategických studií
1.5. Zpracování strategických studií

2. Proces užití strategických studií
2.1. Přijetí strategických studií
2.2. Aplikované využití strategických studií
2.3. Formulace zpětné vazby pro proces vytváření strategických studií
2.4. Další využívání strategických studií
2.5. Formulace nových potřeb strategických studií

Obrázek č. 2: Schéma časové posloupnosti technologických etap strategických studií

Na obrázku č. 2: Schéma časové posloupnosti technologických etap strategic-
kých studií je zavedena technologická a časová osa, které znázorňují posloupnost a časo-
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vou návaznost technologických etap. Je na něm rovněž dokumentována zvláštní pozice 
nepřetržitého sběru informací pro strategická studia. Vznik požadavků je v podstatě 
časově neurčený, ale činnosti, které v procesu strategických studií navazují mají svou 
pevnou návaznost posloupnosti technologických kroků.  

Časová posloupnost je charakteristickým rysem pro vytváření strategických studií. 
Není myslitelné přijímání závěrů bez předchozího posouzení možného vývoje samot-
ných prvků i jejich vztahů. Na časové ose jsou zaznamenány časové intervaly (t01, 
t03, t05 ...), ale jejich skutečná délka je jen schematickým příkladem. Bude záviset 
na tématu a rozsahu studovaných problémů, na množství zapojených jednotlivců, na 
použitých metodách (například pro získání širšího nadhledu mohou být pořádány kon-
ference, kulaté stoly, průzkumy, použity dotazníky, nebo jen konzultace a analýzy sle-
dovaných podkladů, prognózy mohou vyžadovat sestavení účelových časových řad, 
výpočty s použitím exaktních metod atp.). Skutečná časová náročnost může být ovliv-
něna dostupností informací, potřebou jejich zpřesnění, časem, který má k dispozici 
zpracovatel, kvalikačními schopnostmi zpracovatele, připraveností příjemce a jeho 
schopností seznámit se s předkládanými výsledky atp.

Poznámka: V následujícím vysvětlujícím textu k jednotlivým prvkům techno-
logického procesu bude zachována jednotná struktura popisu technologického prvku: 
schéma se zvýrazněním popisovaného prvku v technologickém procesu, charakteristika 
prvku, vstupy a výstupy, vazby na ostatní prvky.
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1. PROCES VYTVÁŘENÍ STRATEGICKÝCH STUDIÍ
 

Obrázek č. 3: Prvek 1. ve schématu technologických etap strategických studií

Charakteristika prvku: Hlavní činnost zpracovatele při vytvoření strategických 
studií, která zahrnuje upřesnění a výběr zaměření strategické studie, trvalý sběr infor-
mací a jeho cílené usměrnění, analýza a třídění informací, ověřování dílčích částí, vypra-
cování strategické studie, příprava jejího předání uživatelům. 

Vstupy a výstupy: Soubor disponibilních informací o problematice, kapacity, 
technologie a schopnosti zpracovatelů strategických studií, zájem uživatelů strategic-
kých studií. Výstupem jsou vlastní strategické studie jako písemné dokumenty a soubory 
výsledků multimediálního a komplexního působení aktivit při vytváření strategických 
studií.

Vazby: Charakteristické jsou vazby na uživatele strategických studií, ale sou-
časně na širší systémové okolí: soubor vědeckých poznatků o bezpečnosti a obraně státu, 
vzdělávání odborníků a občanů, plánovací procesy ve společnosti ap. 
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1.1  Vznik potřeby strategických studií

Charakteristika prvku: Vznik potřeby strategické studie je vstupní technologic-
kou částí, která zahrnuje uvědomění si potřeby, její diskutování, projednání a zadávací 
formulaci. V závislosti na konkrétních podmínkách může být tento prvek výsledkem 
činnosti následujících subjektů: zpracovatele strategické studie (fyzická nebo právnická 
osoba), příjemce nebo jejího budoucího uživatele, jiné fyzické nebo právnické osoby 
s příslušnými kompetencemi nebo zájmy. 

Vznik potřeby může vycházet podle procesů, do nichž jsou strategická studia 
včleněna: 
a) z procedur a potřeb příjemců nebo budoucích uživatelů pro jejich rozhodování: 
Ø decisní sféry bezpečnosti a obrany státu (prezident, Parlament, vláda, bezpeč-

nostní rada státu, ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, generální štáb, vojen-
ská velitelství atp.), 

Ø mezinárodních organizací nebo nadnárodních subjektů (OSN, NATO, OBSE, EU, 
ZEU, Viszegrad ap.), 

Ø jiných nestátních a nevládních organizací (například PfP Consortium of Defense 
Academies and Security Studies Institutes), 

Ø politických stran nebo jiných subjektů;

b) z procesů rozvoje poznání a znalostí (pro vědecké a vzdělávací účely):
Ø tvůrčí iniciativa zpracovatele, který rozvíjí buď konkrétní problémy nebo 

metody,
Ø na základě požadavků jiných zadavatelů,
Ø pro ověření a simulaci nových metod,
Ø pro rozvoj vědecky podložené diskuze ke konkrétním problémům,
Ø pro výchovu nebo získání nových vědeckých pracovníků – budoucích zpracova-

telů strategických studií, studentů škol, účastníků celoživotního vzdělávání,
Ø pro rozvoj prezentace dosažených znalostí;

c) z potřeby rozvoje informací o strategických otázkách bezpečnosti a obrany:
Ø pro potřeby všeobecných informací pro občany,
Ø pro rozšíření základního, obecného informačního fondu,
Ø pro rozvoj speciálních informačních fondů.

Empirické poznatky ukázaly, že vznik potřeby nebyl vždy spojen se znalostí 
o existujících potencionálních zpracovatelích. Proto byly užívány odlišné postupy podle 
toho, zda ti, u nichž vznikla potřeba, o potenciálních zpracovatelích a jejich možnostech 
věděli. Podstatou technologické etapy je formulace potřeby strategických studií zpra-
vidla v písemné formě. Tento výsledek je určen pro zpracovatele a zpracovatelé by se 
na něm již měli podílet. Vznik těchto zadání představuje variantní proces s regulovatel-
nými postupy, které zahrnují diskuzi a zpřesňování konkretizace požadavků. Z tvůrčího 
pohledu je proces vzniku potřeby strategických studií velmi zajímavý. Jeho podstatou je 
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schopnost klást sobě nebo jiným otázky, které směřují k poznání a pojmenování toho, 
co nebylo poznáno v minulosti a současnosti a systematický rozvoj otázek, které jsou 
rozhodující pro poznání a plánování budoucnosti.

Vstupy a výstupy: Vstupem je ujasněná představa jednotlivců v rozhodujících 
postaveních o potřebě strategického usměrňování praxe bezpečnosti a obrany státu, uvě-
domění si, že jinak není možné ovlivňovat plánování a konzistentní dodržování dlou-
hodobého záměru celého bezpečnostního systému. Vstupem je rovněž ujasněné téma 
vědeckého pracovníka, který chce z minulosti odvodit poznatky, které v budoucnosti 
mohou být použity. Nebo rovněž cokoliv jiného, co umožní rozvíjet technologie předví-
dání a ovlivňování budoucnosti v této oblasti. Výstupem je písemný dokument, který je 
zadáním pro zpracovatele.

Vazby: K vnějšímu prostředí, to je ke známým nebo neznámým subjektům. 
K výsledkům předchozích strategických studií, tj. technologický prvek 2.5 na vstupu 
a na technologické prvky 1.2 sběr informací a zprostředkovaně na všechny postupy 
vytváření strategických studií (prvky 1.3, 1.4, 1.5).  

1.2  Systematický sběr informací pro strategická studia

 Charakteristika prvku: Sběr relevantních informací a informací o informacích, 
které mohou přispět k prohlubování znalostí o obraně a bezpečnosti a o vojenských 
otázkách, bez ohledu na druh média. Systemizace, třídění, archivace a vytváření pod-
mínek pro výběrové poskytování těchto informací. Rozvoj specických metod před-
zpracování, zpracování, vyhodnocování a poskytování informací. Příprava technických, 
počítačových, konvenčních, personálních, nančních, materiálních, stavebně ubytova-
cích a jiných podmínek pro technologickou praxi nepřetržitého doplňování informač-
ních zdrojů. Rozsah strategicky významných informací je prakticky neohraničený, proto 
představuje významný technologický krok specializace (zejména ve významných insti-
tucích pro strategická studia). Umožňuje cílené předzpracování informací, rozvoj infor-
mačních metod, které budou zaznamenávat cesty k primárním, sekundárním i terciálním 
informacím. Na tyto činnosti se specializují vědeckoinformační pracovníci.

Vstupy a výstupy: Číselné, textové, obrazové, mapové, digitální, zvukové a jiné 
informace, obecná pravidla pro práci s informacemi a pro usměrnění sběru strategic-
kých informací, kontakty s decisními orgány a přístupy k jejich informacím, využívání 
zahraničních i národních zdrojů. Výstupy představují soubory shromážděných, setřídě-
ných, klasikovaných a předzpracovaných informačních podkladů, včetně technického, 
počítačového či jiného typu přístupového prostředí pro zpracovatele strategických studií 
nebo jiné uživatele.  

Vazby: Charakteristické jsou vazby na celosvětové, státní, nestátní informační 
systémy, včetně speciálních a specializovaných. Na soubory vydávaných periodik a lite-
ratury, která je vztažena k těmto problémům. Nezbytné je ovlivňování rozsahu a speci-
alizace sběru informací podle upřesnění od vedení zpracovatelské organizace a podle 
disponibilních nančních prostředků, personálních podmínek i dislokačních možností. 
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Systémové technologické vazby na vstupu směřují k prvkům 1.1, 2.3, 2.4, na výstupu 
pak k 1.3 a zprostředkovaně k 1.4, 1.5.

1.3  Analýza a třídění informací pro strategická studia

 Charakteristika prvku: Rozhodnutí o vypracování strategické studie na straně 
zpracovatele a přijetí příslušných plánovacích dokumentů. Cílený výběr a analýza dis-
ponibilních informací, které jsou ovlivněny kvalitou a znalostmi zpracovatelských týmů 
nebo jednotlivci. Jejich variantní rozpracování a příprava datových souborů informací 
pro následné zpracování strategických studií. Upřesňování informačních potřeb a jejich 
vyžadování na předchozím prvku 1.2. Technologická etapa analýzy je uskutečňována ve 
dvou postupech: předběžná analýza a dokumentograe získaných zdrojů a cílená ana-
lýza zdrojů. Prvá směřuje k všeobecnému informování a druhá ke speciálnímu informo-
vání.

Vstupy a výstupy: Zadání strategické studie, soubor disponibilních informací, 
existující personální kapacity a schopnosti zpracovatelů, zvládnutí metod nezbytných pro 
kvalitní zpracování strategických studií, existující časový prostor, materiální a nanční 
zdroje. Výstupem jsou předzpracované dílčí informace, které vytvářejí soubor řešení, jež 
jsou podkladem do závěrečného zpracování strategické studie. Zpracovatelé zpravidla 
tato dílčí řešení následně podrobují veřejnému posouzení (konference, kolokvia, work-
shopy, kulaté stoly, ankety, oponentská řízení, konzultace ap.), pro něž již informace 
vybírají.

Vazby: Na vstupu prvky 1.1, 1.2, doporučení od uživatele (příjemce), vnitřní kon-
trola podle zpracovatelského plánu. Měla by být uskutečněna kvalitní spolupráce vědec-
koinformačních pracovníků se zpracovateli. Na výstupu pak zejména vazba na prvek 
1.4, který ověřuje dílčí řešení.  

1.4  Řešení a ověřování dílčích částí strategických studií

 Charakteristika prvku: Dílčí části strategických studií jsou ze strany zpraco-
vatelů ověřovány, opravovány, doplňovány a k tomu používají různé formy, postupy 
a technologie podle rozsahu a povahy uskutečňovaných studií. Vzhledem k tomu, že při 
rozsáhlém množství vstupních informací a při řešení složitých bezpečnostních otázek 
nemohou být výsledky, závěry a doporučení jednoznačné, protože významně záleží na 
účelu studie, je nezbytným krokem uskutečňování takových forem projednávání pro-
blémů, aby došlo k jejich ověření. V podstatě jde o korekce zpracovatelských řešení 
a o přípravu pro prezentaci závěrů. Projeví se metodická a organizační zdatnost při zajiš-
ťování odborné diskuze, konferencí a různých metod posuzování vzhledem ke složitosti 
studované problematiky. Důležité rovněž je rozvíjení vnitřní kontroly na dodržování 
zpracovatelského plánu.

Vstupy a výstupy: Vstupy představují soubory dílčích informací, které jsou 
exaktními i verbálními metodami předzpracovány a tvoří témata pro ověřování. Jsou to 
zpravidla kontrolované časové řady dat do exaktních metod, podklady pro konference, 
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semináře ap. Výstupy představují výsledky konferencí, seminářů, datových zpracování, 
soubory scénářů nebo informačních podkladů pro závěrečné zpracování strategické 
studie.

Vazby: Na vstupu k prvku 1.1 a 1.3, přitom je předpokládán vliv zkušeností 
a požadavků z úrovně příjemců a uživatelů. Na výstupu ke zpracování výsledku studie, 
prvek 1.5 a projeví se již rovněž některé zkušenosti, jež je nezbytné promítnout do pro-
cesu prezentace výsledků.

1.5  Zpracování strategických studií

 Charakteristika prvku: Vlastní tvůrčí činnost zpracování strategické studie 
podle připravených a ověřených podkladů pro předpokládané příjemce a uživatele. 
Změna stavu ze současného, analyticky podloženého do variantního budoucího je 
základním obsahem studie. U historických strategických studií pak je nezbytné vyme-
zení nového poznatku, který by mohl být aplikován. Vypracovaný materiál podléhá 
posuzovacímu řízení a odpovídajícím korekturám. Zpravidla je provázen i přípravou 
a zajištěním prezentačních materiálů a aktivit. Technologie je založena na kvalitě zpra-
covatelů, na kvalitě podkladů a jejich ověřování.

Vstupy a výstupy: Dílčí strategické studie, podklady a soubory informací, 
výsledky diskuzí o problematice, analytických a prognostických metod a experimentů, 
soubor znalostí a zkušeností zpracovatelů jsou vstupem. Výsledkem je strategická studie 
určená pro příjemce, zpravidla včetně prezentačních dokumentů.

Vazby: je to výsledek činnosti zpracovatelského týmu a završení zpracovatel-
ského plánu. Výstup je předáván mimo zpracovatele do procesu užití strategických 
studií. Navazuje zejména na prvek 1.4 a vstupuje do 2.1.
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2. PROCES UŽITÍ STRATEGICKÝCH STUDIÍ
 

Obrázek č. 9: Prvek 2. ve schématu technologických etap strategických studií

Charakteristika prvku: Hlavní činnost příjemce a uživatele strategických studií 
spočívá v pochopení materiálu, analyzování vlastních možností k jeho využití, zahrnutí 
do vlastního plánování a zajištění implementace aplikovaných poznatků v praxi. Sou-
časně pro zkvalitnění budoucích procesů zajišťování bezpečnosti a obrany zahrnuje 
upřesnění a výběr dalších témat strategických studií ve vztahu ke zpracovateli, popula-
rizaci poznatků a systémovou zpětnou vazbu.

Vstupy a výstupy: Strategické studie, připravenost uživatelů strategických studií. 
Výstupem jsou implementované strategické studie, promítnuté do změny poznání a zna-
lostí jejich uživatelů, přijaté plány a strategie pro dosahování změn v budoucnosti, roz-
dílná úroveň vědeckého poznání, vzdělávacího procesu a ovlivňování budoucnosti

Vazby: Charakteristické jsou vazby na zpracovatele strategických studií, ale sou-
časně na širší systémové okolí: soubor vědeckých poznatků o bezpečnosti a obraně státu, 
vzdělávání odborníků a občanů, plánovací procesy ve společnosti ap. 
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2.1  Přijetí strategických studií

Charakteristika prvku: Podstatou je prvotní přijetí strategické studie příjem-
cem. Tento technologický prvek předpokládá ještě vhodnou formu účasti zpracovatele 
strategické studie. Na základě znalostí příjemce v sobě zahrnuje způsoby prezentace 
dosažených výsledků a jejich předpokládané formy využití pro uživatelské potřeby. 
Je zde tedy aktivní zpracovatelský subjekt, ale ve větší míře subjekt příjemce studie, 
který by si ji měl nejen přečíst, ale se s ní jistým způsobem ztotožnit. Technologický 
krok je spojen s jistou časovou náročností, která vedle doby nezbytné pro seznámení 
se strategickou studií zahrnuje rovněž čas, který je potřebný pro přípravu k aplikování 
výsledků. 

Vstupy a výstupy: Strategická studie, připravenost příjemce, prezentační metody. 
Výstupem je stupeň pochopení studie, který se promítne do následující etapy, v níž jsou 
poznatky prakticky využity.

Vazby: Na prvky 1.5 a 2.2 včetně zvýšení osobních znalostí příjemce a to jak 
jednotlivce, tak právnických osob. 

2.2  Aplikované využití strategických studií

Charakteristika prvku: Některé nebo všechny informace ze strategických studií 
mohou být zapracovány nebo zahrnuty do dokumentů připravovaných příjemcem. 
O způsobu využití informací rozhoduje na základě určitých pravidel příslušná právnická 
nebo fyzická osoba. Toto rozhodnutí může znamenat doporučení k seznámení se se 
studií pro další pracovníky, doporučení k zahrnutí poznatků do systému vzdělávání, roz-
šíření požadavků na vědecké rozpracování teoretických podkladů plánovacích procedur, 
na rozvoj teorie nebo praktických opatření. Určující je příjemce a jeho doporučení pro 
praxi. Podstatou technologického kroku je vytěžení dat, informací a poznatků a postupů 
ze strategické studie do technologických postupů přijímání plánů, rozhodnutí, koncepcí, 
opatření pro praxi a teoretický rozvoj bezpečnosti a obrany státu.

Vstupy a výstupy: Strategická studia, další data, informace a znalosti k proble-
matice obrany a bezpečnosti jsou vstupem do procesu aplikovaného využití. Výstupem 
využití strategických studií jsou přijatá rozhodnutí, plány a soubory opatření, které při-
pravuje příjemce a uplatňuje je v praxi. 

Vazby: Na prvek 2.1 navazuje celá struktura předpokládaného zpracování a vytě-
žení strategické studie. V prvku 2.3 jsou soustředěny poznatky z této technologické 
etapy.

2.3  Formulace zpětné vazby pro proces vytváření strategických studií

 Charakteristika prvku: Po praktickém využití strategických studií jsou uživa-
telé (příjemci) zavázáni zpracováním doporučení pro jejich zpracovatele. Vytvářejí zpět-
nou vazbu k jednotlivým fázím procesu vytváření strategických studií. Tento postup 
může být iniciován zpracovateli nebo představiteli uživatelů strategických studií, pří-
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padně pro tyto účely může být využita nezávislá poradenská agentura případně společ-
nost. 

Vstupy a výstupy: Vstupem jsou dokumenty o aplikovaném využití studie, napří-
klad o použití datových řad při výpočetním zpracování prognózy budoucího stavu, které 
by měly hodnotit validitu, přesnost i úplnost informací a předávat zejména negativní 
poznatky zpět zpracovatelům. Výstupem je soubor dokumentů, které korigují používané 
zpracovatelské metody.  

Vazby: Zejména na prvek 2.2 aplikované využití, zpětná vazba k 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 
Materiály jsou zahrnuty rovněž do bodu 2.4, zejména jejich literární podoba. Ovlivňují 
rovněž prvek 2.5, který doporučuje novou tvorbu strategických studií.

2.4  Další využívání strategických studií

 Charakteristika prvku: Tento technologický krok otevírá volné využití již 
použitých strategických studií, po uvolnění příjemcem, pro širší a do té doby neplá-
nované využití. Jde rovněž o poskytnutí prvních hodnotících a aplikačních výsledků 
a jejich poskytnutí na doplnění informačních zdrojů. Tyto skutečnosti mohou přinést 
nové poznatky a neočekávané způsoby obohacení praxe. 

Vstupy a výstupy: Strategické studie, jejich aplikované použití, formulace dopo-
ručení pro zpětnou vazbu, rozhodnutí příjemce jsou na vstupu. Na výstupu jsou doku-
menty poskytované pro další užití. 

Vazby: Vychází zejména z technologických prvků 2.2, 2.3 a měla by směřovat 
jednak k posílení informačních zdrojů (1.2) všestranné využití by pak mělo napomoci 
prvku 2.5. 

2.5  Formulace nových potřeb strategických studií

 Charakteristika prvku: Zájem příjemce nebo uživatele strategických studií 
může vyústit do formulace nových potřeb. Při této činnosti jsou dodržována jistá pravi-
dla a postupy, které vypracování dokumentů doprovázejí. Mohou znamenat pro výzkum-
nou oblast strategických studií novou orientaci, nová zadání, upřesnění technologických 
procesů, požadavků na metody projednávání, informační doplnění ap. 

Vstupy a výstupy: Vstupem jsou jednak předchozí etapy technologického pro-
cesu užití strategických studií, ale současně nové potřeby a požadavky praxe. Výstupem 
jsou dokumenty, které vytváří součást podnětů pro vznik potřeby strategických studií, 
které by se měli chopit jejich zpracovatelé.

Vazby: Je to syntetické působení prvků 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 na příjemce strategic-
kých studií, vstup z vnějšího okolí a potom subjektivní faktory příjemce využité k for-
mulování výsledku. Ten je orientován jako vstup do technologické prvku 1.1.
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3. ZÁVĚR 
Strategická studia pro bezpečnost a obranu státu by neměla být pojímána jako 

jednorázová a nepravidelná aktivita. Pro bližší objasnění systémových přístupů, které 
mají napomoci racionální tvorbě objektivních podkladů pro dlouhodobou praxi bezpeč-
nosti a obrany státu je v příspěvku nastíněn jejich základní rámec. Praxe těchto studií 
je popsána jako technologická činnost, jež má zajištěn nepřetržitý tok vstupních infor-
mací utajovaného a neutajovaného charakteru. Informace, které plynou z vývoje událostí 
i z vývoje poznatků o politických, vojenských, zdrojových, vědeckých, technologických 
a technických souvislostech bezpečnosti a obrany státu, vyžadují trvalé klasikování, 
třídění a vyhodnocování. Před praktickým užitím podléhají potřebné míře zevšeobecňo-
vání a abstrakce. 

Nosným procesem, který má charakter nikdy nekončící činnosti je „systematický 
sběr informací pro strategická studia“. Je to pro jeho mnohonásobné využití k vytvoření 
variantního množství výsledných studií podle potřeb rozvoje poznání a praxe. Vytváří 
pokladnici informací, dat, metod, pracovních postupů, mezinárodních i vědeckých zku-
šeností, kontaktů, přehledů o aktivitách, obdobných problémech řešených v minulosti 
i současnosti, o prognostických postupech a scénářích i o dalších aspektech, které umož-
ňují objektivizovat poznání i prezentaci výsledků strategických studií. Tento proces se 
výrazně přibližuje k metodám vědeckoinformační činnosti a může být rozvíjen jako 
samostatná vědní disciplína s výrazným praktickým obsahem.

Proces vytváření a užití strategických studií je technologií, která může být apliko-
vána na úrovni jednotlivce, ale i pro pracovní týmy a instituce. Technologický proces 
není jednostranný, ale zahrnuje jak zpracovatele, tak příjemce jeho výsledků. Jednotlivé 
technologické prvky jsou popsány strukturovaným způsobem a větší pozornost je v pří-
spěvku věnována pouze vzniku potřeby strategických studií. Technologické prvky jsou 
propojeny vzájemnými vztahy a vytvářejí technologický systém, který může být vnímán 
jako technologická linka. 

Přístup, který zohledňuje potřeby technologické linky umožňuje pochopení sou-
vislostí, jež budou k dosahování žádoucích znalostí postačovat. Umožňuje rovněž 
pochopení použitelného přístupu k přípravě informací pro nepravidelné uspokojování 
potřeb nahodilých a stálých uživatelů z řad výzkumníků, představitelů vojenské a státní 
správy, studentů a členů bezpečnostní komunity. 

Pohled na strategická studia jako technologický proces je výsledkem dlouhole-
tého empirického poznání autora a zobecněním jeho praktických zkušeností z podílu na 
vypracování strategických studií a na vedení řešitelských kolektivů a pracoviště ústavu 
strategických studií. Věnuje se však pouze strukturování procesu, ne kvantikaci jednot-
livých technologických prvků a jejich detailnímu procesnímu rozpracování. Vyjadřuje 
jeden z možných kroků k rozvoji teoretického poznání fenoménu strategických studií 
v praxi bezpečnosti a obrany státu.
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