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Anotace:
V příspěvku jsou shrnuty základní poznatky o strategických studiích. Obsah je
věnován ujasnění pojmů a dokumentován existujícím zahraničním potenciálem odborníků, kteří problematiku strategických studií rozpracovávají. Presentována je stručná
historie strategických studií pro bezpečnost a obranu státu v České republice a velmi
stručně naznačen způsob, jakým chce do problematiky přispívat ÚSS VA v Brně.
¬¬¬
Co to jsou strategická studia? Čím by se měla zabývat a v čem se odlišují od
jiných studií? To jsou základní otázky, které mohou zobrazovat míru neurčitosti vyplývající z nedostatečného poznání předmětu studií a z nejednoznačného vymezení jejich
rámce a obsahu. Zajištění strategických studií pro bezpečnost a obranu státu je jednou
z oblastí, které by měly naplňovat část praktické stránky vědního oboru teorie obrany
státu. Aby toto tvrzení neznělo příliš zakódovaně, je vhodné si uvědomit, že ve vyspělých společnostech soudobého typu odpovídají za rozvoj funkcí státu příslušné orgány
zákonodárné a výkonné moci. Jestliže je zkoumána „bezpečnost a obrana státu“, pak je
v zájmu těchto orgánů, aby vytvořily podmínky ke studiu.
Strategická studia pro bezpečnost a obranu státu byla v dlouhodobé historii lidstva
pravidelně prováděna, i když nebyla takto pojmenovávána. Zpravidla byla účelově směrována ke konkrétním rozhodnutím. Ve svém praktickém důsledku ovlivňovala zejména
stanovování cílů výstavby obrany státu, jeho systému, zvláště sil a předpokládaných
způsobů jejich použití. Jako příklad z historie Československa může posloužit vybudování systému hraničních opevnění před druhou světovou válkou s dopadem na strukturu,
taktiku i přípravu vojsk. Tomuto aktu předcházela analytická i prognostická činnost,
která vycházela z politického vyhodnocení rizik bezpečnostní situace a na základě tendencí tehdejšího vojenství vytvořila návrh strategického zajištění státních hranic opevněním. Přitom byly vyhledány nanční a materiální zdroje, řešena byla organizace
budování systému opevnění a jejich personální zabezpečení. Tato aktivita ovlivnila
rozvoj stavebnictví, výzkumu betonových směsí, konstrukcí opevnění, výzkumu činnosti ozbrojených sil, které budou v opevněních vykonávat svou službu a rovněž dal7
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ších oborů a oblastí od speciálních zbraňových systémů po technické úpravy prostorů,
výstroje, výzbroje, které se promítly do změněných podmínek působení vojsk.
Existuje oprávněný předpoklad, že při vhodném organizování strategických studií
mohou být soustředěny významné poznatky. Jejich vnitřní potenciál umožní pozitivně
ovlivnit procesy strategického rozhodování, politického, materiálního i ekonomického
zajištění bezpečnosti a obrany státu. Současně lze předpokládat, že je možné pro tyto
činnosti nalézt určitá teoretická východiska, která by měla směřovat k přípravě odborníků z řad těch, kteří se mohou podílet na vypracování strategických studií, na jejich
organizování, na zadávání, případně začleňování do informačních systémů a na jejich
praktickém využití jak pro procesy rozhodování, tak pro sebevzdělávání nebo odbornou
přípravu jiných a pro další rozvoj výzkumu oboru.
Teoretická východiska strategických studií by měla být odvozována postupně na
základě znalosti interdisciplinárních postupů při řešení synergických problémů.
1. VYBRANÉ POJMY
Strategie je způsob plánování, řízení jiné složitější činnosti k dosažení vytýčeného cíle. Strategie je rovněž umění vést válku, válečné operace k dosažení základních
cílů, je způsobem vedení války. [3]
Strategie je řízení určité činnosti k dosažení základních cílů; je obecným postupem, uměním koncepčně dosahovat stanovených cílů. Ve vojenství je strategie plánování vojenských operací vedoucí k dosažení základních cílů; je jednou ze základních
částí vojenského umění na nejvyšší organizační úrovni; je chápána jako proces i teorie
užití ozbrojených sil ve válce a v jejich různých fázích. Principy konkrétní strategie
vyplývají z politiky státu, z rozhodnutí politické reprezentace o jeho národních zájmech.
Podle toho připravují vojenští činitelé plány použití ozbrojených sil, hodnocení množství strategických faktorů. Za prvky strategického určení jsou považovány organizační
prvky pozemního vojska, vojenského letectva a válečného námořnictva, které vynikají
maximální účinností soudobých zbraňových systémů nebo jeho počtem a palebnou silou
a logistickou podporou použitelné ve vzájemné součinnosti v rozsahu celého válčiště.
[1]
Z hlediska potřeb ujasňování přístupů ke studiím pro bezpečnost a obranu státu je
nezbytné odlišovat vojenský a nevojenský význam pojmu. Proto je doporučováno zavedení ustáleného sousloví „vojenská strategie“ pro válečné činnosti a jeden ze základních oborů vojenství (vojenská strategie, operační umění, taktika). Při totožnosti pojmů
je vhodné ve strategii státu odlišit vytváření podmínek pro zajištění obrany a bezpečnosti od způsobu jejího vedení za války. Předmětem strategie rozvoje státu je i stanovení základních cílů v této oblasti, na stejné úrovni jako pro hospodářství, ekonomiku
a nančnictví, zahraniční vztahy, rozvoj regionů, sociální problematiku, zdravotnictví,
zemědělství, životní prostředí, dopravu a spoje, energetiku, školství, vědu, informatizaci, soudnictví, kulturu. Předmětem zájmu státu není oborová strategie. Příklad strategie samostatné České republiky směřující k dosažení strategického cíle – členství v
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NATO, je jednoduchý, ilustrující a dosažený. Přitom nebyla použita vojenská strategie,
která si celé toto období „žila svým životem“.
V současných internetových vyhledavačích strategie guruje nejen v podnikové
sféře, ale i v různých státních a nestátních organizacích, v teorii her, ve sportu a dá
se říci, že ve všech činnostech, které směřují do budoucna. V denicích trochu zaniká
faktor času. Strategie představuje shromažďování a vyhodnocování souboru analytických informací, které nám umožní najít hlavní rysy budoucnosti. Je v tom velká míra
neurčitostí, které se mimo jiné promítají do následujících otevřených otázek zejména
výzkumníků a těch pracovníků, kteří přijímají rozhodnutí. Mezi neurčitosti patří: Je
směr vyhledávání budoucích hlavních oblastí tím správným směrem? A proč? Umíme
dobře formulovat budoucí cíle? Které informace pro tyto úlohy máme sledovat, shromažďovat a vyhodnocovat? Jakým způsobem máme vylučovat nesprávnou orientaci,
špatné podmínky, neperspektivní výrobu, neúčelné organizační prvky? Jakým způsobem
umíme rozpoznávat určující vliv vnějšího mezinárodního prostředí na naše volnosti rozhodování a stanovování objektivních strategických cílů?
V těchto otázkách můžeme pokračovat. Jistota však je jedna. Objektivnost a
vědeckost strategických studií spočívá v jednoznačném odlišování toho, co se událo do
doby uskutečnění analýzy, co je měřitelné, kvantikovatelné od toho, co jsou představy
nebo vize o budoucnosti, které byly někým jiným do určitého data zpracovány. Teprve
na základě těchto dvou základních druhů informačních podkladů je možné přistupovat k
prognostické fázi, která umožňuje modelovat budoucí cíle, stavět scénáře budoucností a
potvrzovat tyto cíle.
Z rozšířené diskuze o problémech provázejících interpretaci toho, co je možné
zahrnovat mezi strategická studia vyšla určitá upravená forma denice výchozího pojmu.
Strategie je obor lidské aktivity, který se zabývá cíli a procesy klíčových problémů
budoucího stavu vývoje konkrétní oblasti společenské nebo odborné činnosti.
Studie je vědecké pojednání, odborná práce, zpravidla kratší. Studovat (co)
odborně, vědecky zkoumat, pozorovat. [2]
Strategická studie je vědecké pojednání nebo odborná práce, které popisuje část
nebo úsek zkoumané problematiky pro strategické účely.
Strategická studia jsou studia, která shromažďují informace na základě statistických, výzkumných (historických, společenskovědních, ekonomických, vojenských,
informačních a dalších), analytických nebo prognostických metod. Tyto informace jsou
vyhodnocovány, strukturovány, organizovány, řízeny, orientovány a prezentovány pro
ujasnění teorie a praxe předmětné oblasti zájmu. Studia mají svůj konkrétní předmětný
základ, geogracké umístění, informační strukturu. Strategická studia mohou být analytická, prognostická, shrnující obě části.
Strategická studia pro bezpečnost a obranu státu jsou souborem aktivit odborných pracovníků, které směřují k objasnění, popisu a doporučení pro praktická opatření,
realizující bezpečnost a obranu státu. Jejich rysem je vědecky průkazná charakteristika
vybraných nebo komplexních problémů, založená na argumentační nebo logické kon9
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strukci. Strategická studia ovlivňují přijímání praktických opatření v politické, bezpečnostní, vojenské, zdrojové, výzkumné i popularizační oblasti a spolupůsobí při
formování názorů odborné i laické veřejnosti.
2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ STRATEGICKÝCH STUDIÍ
Jaký je současný stav poznání o strategických studiích? To je otázka, která vedla
některé odborníky ke studiu a k zamyšlení. Skutečností je, že jsou vypracovávány různé
studie, které se ke strategickým studiím hlásí, nebo si dělají ambice na zařazení do
této kategorie. Rovněž jsou rozvíjeny činnosti, které můžeme pojmenovávat jako proces
studií nebo studování problematiky spojené s bezpečností a obranou státu. Výsledky
obou aktivit mají konkrétní podobu v souborech informačních podkladů, datových
bázích, analýzách, prognózách, statích, článcích, knihách, v konzultacích, expertizách,
posudcích, v konání odborných seminářů, kolokvií, kulatých stolů, konsorcií, workshopů, které můžeme najít jak v časopiseckém a knižním vydání, tak na stránkách www.
Projevují se rovněž v organizování a vedení vědeckých, výzkumných a propagačních
činností, v řízení pracovníků a ve vytváření komunity, která „slyší“ na problémy strategie bezpečnosti a obrany státu.
V současné době jsou strategická studia uvedena v názvech řady institucí. Jsou
rozvíjena na všech kontinentech a zabývají se jimi tisíce odborníků. Proto je zřejmé, že
i v České republice existuje odborná komunita, pro níž jsou strategická studia pojmem
používaným, známým a blízkým.
Informací o výsledcích, které se dotýkají problematiky bezpečnosti a obrany státu
je nepřeberné množství. Jak však rozpoznat, zda jsou tyto informace strategickými
studiemi? To je otázka, která není běžně diskutována, není rozebrána a upřesňována.
Teorie této problematiky je zpravidla neoznačená. Její určité stopy můžeme rozeznat
v různých teoriích marketingu, v činnostech spojených s tržním prostředím. Některé
náznaky jsou v publikacích o veřejných nancích a myšlenky jsou zahrnuty do národních legislativních aktů spojených s bezpečností a obranou států.
2.1 Zahraniční zkušenosti
Významným představitelem institucionalizované formy strategických studií je
International Institute for Strategic Studies (Mezinárodní institut pro strategická studia)
v Londýně. Základní informace o principech činnosti a historii instituce dokumentují jak
její orientaci, tak i přístup k pojetí strategických studií a naplňování základních funkcí
v činnosti mezinárodně uznávané výzkumné organizace. Proto jsou v následujícím textu
rozhodující informace představeny.
International Institute for Strategic Studies – IISS (23 Tavistock Street,
London WC2E 7NQ, United Kingdom; http://www.iiss.org) je nezávislým britským
střediskem pro výzkum a diskuse o problémech bezpečnosti, koniktů a jejich řešení, o
otázkách zbrojení a jeho kontroly v moderním světě.
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Cíle institutu jsou:
1. Vytvářet podmínky pro shromažďování přesných informací k analýzám současných a budoucích problémů k tomu, aby napomáhal k utváření veřejného
mínění v klíčových mezinárodních, bezpečnostních a strategických problémech.
2. Poskytovat možnosti odborných diskusí a vzdělání v mezinárodních bezpečnostních otázkách zajišťováním fóra k výměně názorů a zajišťováním podmínek pro členy (tzn. setkání, konference, knihovna a publikace) ve spolupráci
s dalšími podobnými instituty a jednotlivci a aktivním povzbuzováním mladých zájemců a přispěvovatelů.
Základní ideou objektivního dosahování cílů je nezávislost institutu. Institut sám
nezávisle rozhoduje o provádění výzkumu a své činnosti. Není podřízen v žádném směru
ani vládě, ani určité skupině vlády, nebo žádné politické či další organizaci. Finanční
podpora institutu přichází z nevládních zdrojů (s výjimkou jednorázových dotací pro
Building Fund a Capital Appeals a drobných darů poskytovaných hostitelskými zeměmi
k organizování výročních konferencí). Přibližně 61 % svého příjmu získává institut
z publikační činnosti, poplatků svých členů a příjmů ze svého kapitálového fondu, zbývajících 39 % bylo získáno od nadací v USA a západní Evropě.
IISS byl původně založen v roce 1958 skupinou britských analytiků, akademiků,
politiků, důstojníků, žurnalistů a představitelů církví se záměrem studovat narůstající
složitosti v jaderném věku. Brzy se ukázalo, že tento cíl nemůže být dosažen a zajištěn
jen v národním rámci. Od roku 1964 se stal institutem mezinárodním a získal mezinárodní členství.
Rada institutu je v současné době tvořena zástupci ze 14-ti zemí Evropy, Severní
Ameriky, Blízkého Východu, Afriky, Východní Asie, Austrálie a Paciku. Členy institutu jsou příslušníci z více než 97 zemí a jeho publikace jsou dodávány do mnoha dalších
zemí, včetně překladů do dalších jazyků. Stálý stav zaměstnanců institutu je mezinárodní. Výzkumní pracovníci pocházejí z řady zemí.
Institut naplňuje následující funkce:
1. Řídí a provádí výzkumnou činnost, poskytuje informace k veřejnému užití,
je fórem k vedení diskusí a debat o otázkách mezinárodní bezpečnosti a strategických změn. Zaujímá postoj k širokému spektru otázek bezpečnosti. Ve svém
výzkumu a debatách si klade za cíl rozvíjet, ověřovat a publikovat myšlenky a
koncepce, jež mají vztah k bezpečnostním otázkám.
2. Analyzuje jak vojenské, tak i nevojenské aspekty mezinárodní bezpečnosti a
zavádí nové myšlení do diskusí o strategických otázkách. Do popředí vystupuje především analyticky přesný výzkum s politicky orientovanými odpověďmi. Zvláštní důraz klade na eventuality strategického významu, kterým
jsou vystaveny státy celého světa.
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3. Pod vedením stálého stavu organizuje hlavní část výzkumu v týmech vybraných výzkumných pracovníků. V jednotlivých týmech působí až 12 členů,
obvykle po dobu jednoho roku. Pracují individuálně, nebo v menších kolektivech na specických projektech. Členové týmu jsou z různých zemí s různým
profesionálním zaměřením. Zpravidla akademičtí pracovníci, vládní úředníci a
žurnalisté.
Zaměření výzkumné činnosti je zpřesňováno podle vývoje mezinárodní situace.
Je orientováno na ohniska hrozeb a bezpečnostních rizik, na kontrolu zbrojení a odzbrojení, regionální bezpečnost i nevojenské aspekty bezpečnosti.
Institut je nezávislým zdrojem informací o všech hlavních současných strategických otázkách včetně vojenských sil. Je v široké míře využíván žurnalisty, analytiky a
studenty. Třemi hlavními zdroji informací jsou:
1. Knihovna. Od roku 1958 udržuje institut rozsáhlý tiskový archiv obsahující
články z více než 200 pravidelných časopisů a novin. Kromě toho je zde k dispozici specializovaná knižní sekce. Knihovna je z převážné míry řízena počítači a všechny její části a materiály jsou přístupny jak členům, tak i nečlenům
po zaplacení určitého poplatku.
2. Publikace. Následující publikace z produkce IISS jsou distribuovány rmou
Brassey a jsou k dostání v běžných knihkupectvích. Tato rma zajišťuje rovněž
roční předplatné a vydává seznam titulů s jejich cenami. Institut také sám publikuje ročně několik knih, z nichž většina je zaměřena na studia v oboru mezinárodní bezpečnosti a jejichž vydavatelem je rma Macmillan. Jde o tyto hlavní
představitele produkce:
* The Military Balance, roční přehled ozbrojených sil celého světa, je nenahraditelným zdrojem informací pro pozorovatele, studenty, vojenské a další
odborníky. Je vydáván každý podzim v edici IISS (20 000 výtisků). Je také
překládán do několika dalších jazyků.
* Strategic Survey představuje roční analytickou práci institutu k hlavním
vývojovým trendům v oblasti bezpečnosti. Poskytuje hluboký a informativní
přehled o důležitých událostech spojených s bezpečností za předcházející
kalendářní rok na jaře asi ve 12 000 výtiscích. Je rovněž široce překládán do
dalších jazyků.
* Adelphi Paper jsou sérií monograí, kdy mnohé z nich jsou zpracovány na
základě výzkumných prací institutu k současným nebo budoucím problémům
mezinárodní bezpečnosti. Každý z 12-ti titulů publikovaných každý rok, je
vydáván v počtu asi 7 000 výtisků.
* Survival, časopis institutu je vydáván 4 krát ročně k problematice mezinárodních vztahů. Jeho obsahem jsou originální články, dokumentační a knižní
přehledy s jejichž pomocí vytváří dostatečně širokou platformu jak pro politické debaty, tak i akademické diskuse. Je vydáván v počtu asi 7 000 výtisků.
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* Strategic Comments, vydávané od roku 1995, 10 krát ročně, každý výtisk
obsahuje 5 příspěvků, které v 1 700 slovech stručně shrnují analytické argumenty k mezinárodním strategickým problémům, bohatě doprovázeno grafy,
mapami, statistikami ap.
* Strategic Pointers, vyhodnocení kratší než 750 slov, online vyhodnocení.
* Russian Regional Perspectives, nový časopis vydávaný od května 2002.
3. Informační sekce. Tato sekce zahrnuje vojenské a ekonomické analýzy. Kromě
udržování a modernizace databáze pro Military Balance, věnuje sekce většinu
svého času na rozesílání odpovědí na dotazy o obranných otázkách žadatelům
z řad členů IISS a veřejnosti do celého světa.
Institut se stal hlavním fórem diskusí a jednání pro mezinárodní komunitu specialistů, zabývajících se bezpečností, konikty a odzbrojením. Mezi jeho 3 000 členy, kteří
zahrnují politiky, profesory, příslušníky ozbrojených sil a žurnalisty, dochází ke zvyšování počtu členů ze zemí třetího světa, zatímco stav členů z východoevropských zemí
zůstává stále na nízké úrovni. V průběhu roku je organizováno několik druhů setkání a
seminářů.
Roční konference: Toto setkání je pořádáno každé září za účasti 300 až 400 členů
institutů z celého světa. Primární funkci konference je přednést a projednat vznikající
a hlavní strategické otázky v oblastech, kde mezinárodní diskuse může mít vliv na formování budoucích politických postojů. Materiály konference jsou následně publikovány
v Adelphi Papers.
Setkání a semináře: Institut pořádá přibližně 15 až 20 diskusních setkání ročně
pro své členy v londýnském ústředí k otázkám současného vývoje. Semináře a malé konference ke specickým problémům s účastí studijních skupin výzkumných pracovníků
doplňují program setkání a jsou pořádány při různých příležitostech a to jak ve Velké
Británii, tak i v zahraničí.
Důležitou problematiku představuje lozoe členství, protože tam je zdroj informací, jejich sběru, zpracování, distribuování, aplikování i užití. IISS představují:
1. Členové: Členové institutu působí ve strategických, obranných nebo bezpečnostních oblastech. Žádost o členství má být navržena a doporučena existujícím členem, nebo přidruženým členem. Členové platí roční členský příspěvek. Dostávají pravidelně všechny publikace IISS (kromě knih a výzkumných
zpráv) ihned po jejich vydání. Mohou využívat ke studijním účelům knihovnu
institutu a mají právo požádat o vstup na roční konferenci a na vnitřní diskusní
setkání institutu.
2. Přidružení členové: mezi ně se řadí aktivní pracovníci, ať důstojníci nebo
členové vlád a vládních institucí se vztahem k politickým otázkám. Přidružené členství poskytuje volnost postojů, kdy nemusí nutně vyjadřovat ztotož-
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nění s názory nebo rozhodnutími institutu. Proto přidružený člen nemá hlas
na výročních všeplenárních schůzích. Volební procedura a privilegia jsou však
stejná jako pro členy. Po odchodu přidruženého člena z vládních služeb např.
do důchodu, může požádat o normální členství cestou sekretariátu institutu.
3. Korporativní členové: O korporativní členství mohou požádat různé organizace a ze svého středu delegovat několik zástupců jako své delegáty. Tito delegáti dostávají privilegia jako členové, ale nemohou hlasovat na všeplenárních
schůzích (mají jeden hlas, který může být uplatněn v zastoupení). Korporativní
členský příspěvek je vyšší než členský a předpokládá rovněž vyšší odběr produkce. Například pro zastupitelské úřady v Londýně minimální částka ročního
předplatného činí 200,– liber.
4. Studentské členství: Tato forma členství je poskytována studentům a nižším
důstojníkům do hodnosti majora. Kandidáti mají být doporučeni členy fakulty
jejich univerzity, nebo jejich velitelem. Věková hranice je třicet let. Bývají
zváni na hlavní akce a získávají každý rok výtisk Military Balance a Strategic
Survey.
Další současnou významnou nadnárodní institucí je Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes (PfP konsorcium akademií obrany a institutů bezpečnostních studií). Sekretariát je umístěn v George C.
Marshall European Center for Security Studies, Gernackerstrasse 2, 82467 GarmischPartenkirchen, Deutschland. Bližší informace jsou na http://www.pfpconsortium.org). Na
PfP Konsorciu participuje podle údajů databáze z 8. 7. 2002 celkem 302 organizací ze
42 zemí zahrnutých do regionu Euroatlantické rady partnerství (EAPC).
Dřívější tajemník obrany USA William Cohen a jeho tehdejší německý partner
ministr obrany Volker Ruehe navrhli společně sponzorovanou US-německou iniciativu.
První návrh byl uskutečněn na zasedání Euro-atlantické rady partnerství 12. června 1998
a plně bylo konsorcium schváleno na Washingtonském summitu v dubnu 1999.
Zajímavým způsobem je řešeno řízení konsorcia. Vedení představuje tzvn.
„Troika“ konsorcia, která je složena z představitelů hostících států výroční konference
bezprostředně předcházející, daného roku a budoucí. Činnost zajišťuje sekretariát
(výkonný ředitel a tři pracovníci). Počátečními sponzorskými státy byly Německo, Švýcarsko a USA. Ediční rada konsorcia tvoří její publikační politiku. Všechny důležité
informace jsou vystaveny na webových stránkách. Pro získání členství nebo přistoupení
ke konsorciu nejsou vytvářena administrativní omezení.
Celkem bylo uskutečněno pět výročních konferencí: 1. Zurich, Švýcarsko 19.—21.
října 1998, 2. Soa, Bulharsko 8.—10. prosince 1999, 3. Talin, Estonsko 19.—21.
června 2000, 4. Moskva, Rusko 25.—27. června 2001, 5. Paříž , Francie 17.—19. června
2002, 6. v přípravě pro Berlín, Německo v roce 2003.
Aktivita Konsorcia je soustředěna do činnosti pracovních skupin (nyní je vytvořeno 19 studijních nebo pracovních skupin), které mají prohloubit spolupráci v oblasti
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vojenského vzdělávání a výzkumu. Zabývají se informačními technologiemi, publikováním, výzkumem, přednáškovými cykly, vojenskou historií, archivnictvím, distančním
vzděláváním, krizovým managementem v jižní Evropě a střední Asii, simulací, digitální
knihovnou, popisem vývoje, Evropskou bezpečnostní a obrannou identitou.
Konsorcium jako společenství dobrovolně spolupracujících jednotlivců a institucí
je v činnosti krátkou dobu. Má napomoci internacionalizaci jak ve vzdělávání, tak ve
výzkumu otázek spojených s vojenstvím a bezpečnostní problematikou. Vzhledem k
tomu, že vzniklo jako iniciativa programu Partnerství pro mír, zahrnuje všechny členské státy NATO a partnerské státy, vytváří kroky k unikaci a mezinárodnímu uznání
výsledků ve vojenském vzdělávání i výzkumu. Shromažďuje potenciál akademických
pracovníků, výzkumníků, civilních úředníků i uniformovaných členů společnosti a
rovněž studentů. Nabízí společnou práci a poskytování informací. V mezikonferenčním
období pracují v režimu setkání nebo e-mailové komunikace. Ve své databázi uvádí přehled mezinárodních subjektů (Obrázek 1) a národních institucí, které konsorcium vytvářejí.
Název organizace
Baltic Defence College
Black Sea Area Research Group (BSARG)
Cold War International History Project Woodrow Wilson International Center
European Research Group on Military and Society (ERGOMAS)
ISA RC 01: Armed Forces and Conict Resolution
Inter-American Defense College (IADC)
NATO Defense College
NATO Research and Technology Organisation
NATO School (SHAPE)
Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact (PHP)
Partnership Coordination Cell (PCC)
Partnership for Peace Information Management System (PIMS)
PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes
The George C. Marshall European Center for Security Studies (GCMC)

Obrázek 1: Mezinárodní subjekty PfP Konsorcia
Obrázek 1 je zařazen pro dokumentování té menší nadnárodní části subjektů,
které se zajímají o produkci strategických studií. Současně jsou v přehledu PfP Konsorcia i národní instituce států podle přehledu na obrázku 2.
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Stát

Počet organizací

ALBANIA
LATVIA
ARMENIA
LITHUANIA
AUSTRIA
LUXEMBOURG
AZERBAIJAN
MOLDOVA
BELARUS
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
BOSNIA HERZEGOVINA
POLAND
BULGARIA
PORTUGAL
CANADA
ROMANIA
CROATIA
RUSSIA
CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA
DENMARK

5
2
4
4
8
1
4
10
6
5
1
1
8
4
11
2
3
18
3
18
1
7
4

CELKEM

284

Stát

Počet organizací

ESTONIA
SLOVENIA
FINLAND
SPAIN
FRANCE
SWEDEN
FYROM (MACEDONIA)
SWITZERLAND
GEORGIA
TAJIKISTAN
GERMANY
TURKEY
GREECE
UKRAINE
HUNGARY
UNITED KINGDOM
INDIA
UNITED STATES
ITALY
UZBEKISTAN
KAZAKHSTAN
YUGOSLAVIA
KYRGYZSTAN

1
4
3
3
13
8
5
11
8
1
6
14
5
18
9
4
1
20
7
6
7
1
1

Obrázek 2: Státy jejichž organizace se účastní na PfP Konsorciu (8. 7. 2002)
2.2 Vyhodnocení zahraničních zkušeností
Vzhledem k rozsahu příspěvku byly podrobněji představeny jen instituce mezinárodního typu, ale řada poznatků a aktivit je rozvíjena na národní nebo státní úrovni.
Závěry jsou formulovány na základě vyhodnocení činnosti institucí, které se zabývají
strategickými studiemi pro bezpečnost a obranu jednotlivých států. Jsou následující:
1. Strategická studia jsou rozvíjena na mezinárodní i národní úrovni. Zpravidla jsou institucionalizovaná.
2. Naprostá většina států usiluje o zajištění strategických studií a má vytvořeny
odpovídající institucionální podmínky.
3. Významným principem existujících institucí je organizování objektivního
zkoumání problémů bezpečnosti a obrany státu a vytváření fóra pro diskuzi, nejsou tedy orientovány jen na vypracování dokumentů, ale rovněž na
vytváření prostředí diskuzního fóra pro výměnu názorů o souvisejících otázkách, které nejsou jen záležitostí státu a jeho výkonných orgánů.
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4. Princip nezávislosti instituce je považován za záruku objektivizovaných analytických i prognostických vyjádření. Základním prvkem nezávislosti je řešení
nancování instituce.
5. Strategická studia prosazují princip otevřenosti k poznání. Instituce zpravidla
plní významnou úlohu při organizování komunity, která se obranou a bezpečností zabývá. To se mimo jiné promítá do různých forem členství v organizaci nebo příslušnosti k ní. Možnost přístupu studentů, úředníků státní nebo
mezinárodní správy, vědců a akademických pracovníků k informacím je tou
stránkou mince, která ukazuje na potřebu dlouhodobější přípravy nejkvalikovanějších a „natahování sítí“ k hledání nových poznatků a přístupů. Výsledky
jsou na kvalitě zpracovatelů studií a na používaných metodách zpravidla přímo
závislé.
6. Instituce shromažďují relevantní informace, zabývají se jejich trvalou tvorbou a periodickým udržováním. Nebývají však jediným zdrojem informací
pro cílové skupiny uživatelů. Ambicí pracovišť strategických studií je získat co
nejúplnější spektrum analytických a prognostických materiálů o poznání zákonitostí minulých událostí a predikci budoucího vývoje. K tomu využívají jak
mezinárodní, tak národní instituce. Na vysoké úrovni je systém vědeckoinformačního zabezpečení, zpravidla vybudovaný na vynikající technické úrovni.
7. Trvalou a neoddělitelnou součástí aktivit je výzkum, vzdělávání, sdělování
poznatků veřejnosti, publikační činnost, expertizní činnost, příprava
vědeckých pracovníků, koordinace a podpora výzkumu ve prospěch strategických studií.
8. Strategická studia poznávají předmětné problémy, které souvisí s hledáním
odpovědí na budoucí vývoj (nejsou historická, ale z historie vycházejí). V
oblasti bezpečnosti a obrany je určující identikace hrozeb a následná predikce
do výstavby sil a do procesů, které ji zajišťují.
9. Kvalita studií strategických otázek je závislá na dovednostech konkrétních
osobností. Proto se instituce orientují zejména na zkušené představitele praxe,
kterým se snaží zajistit nezávislé podmínky a možnost vést další schopné pracovníky.
Z hlediska poznatků, které mohou napomoci managementu strategických studií je
možné nalézt společné rysy institucí. Jsou jimi: budování informačních fondů a jejich
udržování v aktuálním stavu; výzkum bezpečnostních problémů; snaha o ekonomickou
nezávislost; publikační politika včetně webových stránek; aktivity k výměně poznatků
a vytvoření podmínek pro otevřenou diskuzi problémů; mezinárodní spolupráce; nadnárodní rámec strategických studií; řešení členství (otevřená organizace).
2.3 Stav strategických studií v České republice
Strategická studia v našich podmínkách je možné hodnotit zamyšlením nad otázkou: KDO je uskutečňuje a kdo potřebuje? JAKÉ jsou dosahovány výsledky?
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Existující instituce:
– Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně (ÚSS VA v Brně)
reálně existující až od roku 2000. Má 17 lidí včetně zabezpečovacího personálu. Je jedinou institucí v České republice, která má ve svém statutu strategická studia a je rovněž takto vnímán i v zahraničí jako jediný partner obdobných institucí.
– Ústav strategických studií Masarykovy univerzity v Brně je v počtu 2 lidí a
není proto vnímán jako partner na poli bezpečnosti a obrany.
– Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha, které se jen částečně věnuje problematice bezpečnosti
při zpracování „Vize rozvoje České republiky do roku 2015“. Přibližně 8 kmenových pracovníků.
– Ústav mezinárodních vztahů Praha, které má Centrum bezpečnostních
analýz zabývající se jen jednou stránkou procesu, tj. bezpečnostní politikou a
jejími aspekty zejména mezinárodními.
– Vysoké vojenské školy a Policejní akademie nerozvíjejí strategická studia,
pouze se na jejich dílčích částech svými příslušníky podílejí.
– Vybraní specialisté orgánů státní správy: Ministerstva obrany ČR (MO),
Ministerstva vnitra ČR (MV), Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV), jsou
schopni zpracovávat specializované podklady. Zejména zde náleží zpravodajské služby, informační služby a jedinci v jiných analytických složkách. Jejich
činnost však nemůže být nezávislá, jsou však zpravidla personálním zdrojem
pro strategická studia.
– Parlament ČR, Senát Parlamentu ČR, Prezidentská kancelář jsou více uživateli než tvůrci strategických studií.
– Nevládní organizace: Občanský institut, Asociace pro bezpečnost, obranu,
ochranu společnosti a státu (BOOSS)...
Existující výsledky:
– Soubor výsledků činnosti Institutu pro strategická studia MO Praha (ISS MO) z
roku 1992 – 1993. Časově překonáno, protože šlo o období rozdělení ČSFR.
– Bezpečnostní politika České republiky, Praha 1995 – výsledek činnosti mezirezortního výzkumného týmu při Ústavu mezinárodních vztahů Praha.
– Bílá kniha o obraně ČR. MO ČR 1995.
– Soubor zákonů o bezpečnosti České republiky a ozbrojených silách z let 1998
a 1999.
– Soubor krizových zákonů z roku 2000.
– Vize rozvoje ČR do roku 2015,
– Po roce 2000 soubor dílčích studií organizovaných ÚSS VA v Brně a soubor
aktivit spojených se Strategickou revizí obrany České republiky.
– Materiály Centra pro reformu ozbrojených sil ČR. Praha duben 2002.
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2.4 Vyhodnocení zkušeností České republiky
Česká republika se začala samostatně zabývat strategickými studiemi pro vlastní
bezpečnost a obranu až po roce 1989 a tuto snahu dovedla k založení Institutu pro strategická studia MO Praha v roce 1991. V důsledku přerušení činností na strategických
studiích po zrušení ISS MO v roce 1993 byly dílčí problémy do roku 2000 publikovány
v různých časopisech a zprávách výzkumných projektů. V podstatě na základě individuální iniciativy bez cíleného úsilí řídících složek společnosti a státu nebo nárazově například v souvislosti s přípravou nových zákonů. „Zdola“ vznikla „bezpečnostní komunita“
a formovány byly názory převážně v rovině bezpečnostní politiky. Stav informací a připravených systematických poznatků neodpovídal potřebám změn v oblasti obrany a bezpečnosti státu, což se projevilo i při činnosti Centra pro reformu ozbrojených sil České
republiky v roce 2001 a 2002.
Ke změně směřující k vytvoření obdobných podmínek jako v partnerských demokratických státech NATO a Evropské unie, došlo po roce 1998. Systematická příprava
vědecky podložených konstrukcí systému strategií a politik České republiky (Národní
politika výzkumu a vývoje – 2000, Bezpečnostní strategie – 1999, 2001, Vojenská strategie – 1999, 2002, Strategie sociálního a ekonomického rozvoje ČR – po 1999, Státní
informační politika – po 1998, atd.) zahájila diskuze o vytvoření vhodných institucionálních podmínek. Vypracování hromadných podkladových materiálů pro novelizaci
právního řádu ČR a jeho srovnání s Evropskou unií otevřelo problém objektivizace strategických studií pro potřeby rozvoje státu. Vznikly podmínky pro obnovení institucionalizace strategických studií.
Česká republika, vzhledem k potřebám bezpečnosti a obrany státu, k mezinárodnímu postavení mezi partnerskými členy NATO a předpokládanému členství v EU, se
strategickými studiemi zabývá a nadále bude zabývat. Pro koordinaci racionální činnosti
v uvedené oblasti bude podporovat příslušná pracoviště.
3. AKTIVITY ÚSTAVU STRATEGICKÝCH STUDIÍ
Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně je zaměřen na stálou tvorbu
vědeckých poznatků analytického a prognostického charakteru pro vojenské aspekty
strategické úrovně rozhodování i řízení v oblasti bezpečnosti a obrany České republiky a
pro výstavbu její armády. Naplňuje dlouhodobou orientaci tak, aby shromažďoval analytické informace v geograckém rozsahu: Česká republika, sousední státy, NATO, USA,
Rusko a další organizace nebo státy výběrem.
Výzkum bezpečnostních problémů je odborně rozdělen na:
a) mezinárodněpolitický a vnitropolitický vývoj prostředí vojenské politiky
(vědní obory: politologie, politika, geopolitika, mezinárodní vztahy),
b) charakteristiky a tendence vojenství (vědní obory: vojenská strategie, operační umění, taktika, řízení a velení, vojenské zpravodajství, vojenská informatika, vojenská logistika, vojenská technika),
c) charakteristiky a tendence vývoje zdrojů (lidských, materiálních, hospodář19

OBRANA A STRATEGIE

ských, nančních) a procesů (řízení zdrojů, akvizice, vyzbrojování, orientace
obranného průmyslu, profesionalizace, infrastruktura) ve prospěch bezpečnosti, obrany a vojenství (vědní obory: ekonomie, demograe, sociologie,
válečná ekonomie, vojenská technika),
d) charakteristiky a tendence vědy, obranného výzkumu, vývoje a technologií (politika a management obranného výzkumu a vývoje, mezinárodní a státní
spolupráce, infrastruktura vědy a obranného výzkumu), koordinace s RTO
NATO – Organizací pro obranný výzkum a technologie (vědní obory: teorie
vědy, management vědy, historie vědy, ekonomika vědy),
e) synergie analyzovaných a prognózovaných charakteristik a tendencí (vědní
obory: teorie obrany státu, teorie státní správy, lozoe).
V uplynulém období byla strategická studia a soubory podkladů pro jejich vypracování, které vytvářejí novou původní informační bázi orientovány do následujících
hlavních činností:
A) Účast na strategické revizi obrany ČR; zpracování konceptu Bílé knihy o
obraně ČR
B) Práce na projektu „Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a
obranných systémů do roku 2015 s výhledem do roku 2025“ dekomponovaného do následujících částí:
– Perspektivy bezpečnostní situace a politického vývoje států střední a
východní Evropy do roku 2015.
– Charakteristika vojenských operací, operačních požadavků a vlivů technického pokroku na vojenství do roku 2015 (2025).
– Perspektivy vývoje zdrojů pro zabezpečení potřeb obrany ČR do roku 2015 s
výhledem do roku 2025.
– Orientace vědy, obranného výzkumu a technologií do roku 2015 (2025).
C) Zkvalitňování informačního zabezpečení v rámci projektu „Vybudování
informační infrastruktury ÚSS VA v Brně“
Existuje základní technické vybavení infrastrukturou pro informační zbezpečení
a plnění statutárních úloh ústavu, byly získány informace ve formě studií a potřebná
odborná literatura, včetně primárních informací, byly vytvořeny základní personální
podmínky pro činnost vědeckoinformačního kabinetu ÚSS a pro spolupráci se systémem provozovaným VA v Brně, zabezpečeno vydání vlastního časopisu „Obrana a strategie“ v české a anglické verzi, zahájena distribuce produkce ÚSS k uživatelům na
nosičích CD.
Celá produkce, aktivity a navozené odborné vztahy ÚSS jsou významnou součástí
do té doby neuskutečňovaných strategických studií ve prospěch obrany a bezpečnosti
ČR. Aktivity napomáhají zabezpečení plánovaného rozšířeného uplatnění pracovišť
vědy, výzkumu a vývoje na řešení úkolů formulovaných vládou ČR, Bezpečnostní radou
státu, ministerstvem obrany a armádními složkami.
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4. ZÁVĚR
V příspěvku byly shrnuty základní poznatky o strategických studiích. Není výjimkou, že se renomovaní představitelé různých vědních oborů pozastavují nad pojmem
strategická studia a nemají vybudovánu konkrétní představu o jejich obsahu, o cílech
a požadavcích na jejich vytváření. Obsah byl věnován ujasnění pojmů a dokumentován existujícím zahraničním potenciálem odborníků, kteří se problematice strategických
studií věnují. Současně byla dokumentována stručná historie strategických studií pro
bezpečnost a obranu státu v České republice a velmi stručně naznačen způsob, jakým se
chce do problematiky přispět ÚSS VA v Brně.
Naplňování hesla „Per analysim scienticam ad res futuras cognoscendas et previdendas“ (vědeckou analýzou k poznání a prognóze budoucnosti) je cílem všech pracovníků, ale i spolupracovníků a příznivců Ústavu strategických studií Vojenské akademie
v Brně. Na nekonečné cestě k rozvoji poznání nechť všichni mají stálé motto: Nenechat
se odradit.
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