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Abstrakt 
Rigorózní práce se zabývá problematikou hybridního působení státních a nestátních 

aktérů využívajících široké spektrum nástrojů moci k prosazování vlastních zájmů. 

Primárním záměrem je vztažení obsahu ke konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy, 

která jako jedna z nejvýznamnějších přispěla ve druhé polovině 20. století po rozpadu 

bipolárního uspořádání světa k rozšíření sledovaných dimenzí bezpečnosti a také 

k novému širšímu pojetí souvisejících referenčních objektů. Vymezení nosných 

konceptů bezpečnosti je dále rozšířeno o CLAUSEWITZOVO pojetí války a americký 

koncept Theory of Victory. Na úvodní teorie navazuje analýza klíčových teoretických 

aparátů významných západních, ruských a čínských bezpečnostních expertů, které jsou 

následně porovnány ve vztahu k podstatným faktorům jednotlivých hybridních přístupů. 

Práce dále zevrubně popisuje signifikantní kategorie nástrojů moci typu soft power, 

hard power, smart power a sharp power. Důležitou součástí práce je také analýza 

státních, nestátních a proxy-státních aktérů, jakožto hlavních nositelů, uživatelů 

a reprezentantů hybridního působení. V této souvislosti je klíčovým determinantem 

zvolený referenční objekt v podobě České republiky. Pro doplnění problematiky je 

v práci zařazena také související oblast čelení hybridním hrozbám a hybridnímu 

působení demonstrující klíčové přístupy České republiky, Evropské unie a aliance 

NATO. 
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Abstract 
The rigorous thesis deals with the issue of hybrid action of state and non-state actors 

using a wide range of tools of power to promote their own interests. The primary 

intention is to relate the content to the concept of security according to the Copenhagen 

school, which was one of the most important in the second half of the 20th century after 

the collapse of the bipolar world order to expand the dimensions of security. The 

definition of the main concepts of security is further extended by Clausewitz's concept 

of war and the American concept of Theory of Victory. The introductory theories are 

followed by an analysis of key theoretical apparatuses of important Western, Russian 

and Chinese security experts, which are then compared in relation to the essential 

factors of individual hybrid approaches. The work further describes in detail the 

significant categories of tools such as soft power, hard power, smart power and sharp 

power. An important part of the work is also the analysis of state, non-state and proxy-

state actors, as the main carriers, users and representatives of hybrid action. In this 

context, the key determinant is the chosen reference object in the form of the Czech 

Republic. To complement the issue, the work also includes the related area of facing 

hybrid threats and hybrid action demonstrating the key approaches of the Czech 

Republic, the European Union and the NATO alliance. 
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Úvod 

V samotném úvodu rigorózní práce je přínosné zmínit významné ambivalentnosti vzešlé 

z komparace obecných současných a minulých vojenských strategií souvisejících 

s predikcí vývoje bezpečnostního prostředí a identifikací významných hrozeb. 

V minulosti byla pro západní společnost identifikována výhradně jediná významná 

hrozba reprezentovaná především tehdejším Svazem sovětských socialistických 

republik (SSSR), která byla v té době vysoce pravděpodobná a také vysoce 

předvídatelná, a to ve způsobu nasazených sil, jejich očekávané organizační struktury, 

výzbroje a taktéž možného operačního tempa při nasazení. Hlavními atributy této 

hrozby bylo především jaderné odstrašování a obranné strategie západních mocností 

byly proto komplexně zaměřeny na sestavení adekvátního celku sil a prostředků 

s obdobnými úkoly a poměrem druhů sil. V posledních dvou dekádách (současností 

nevyjímaje) však existuje pro západní společnost široké spektrum odlišných a velmi 

aktuálních hrozeb, u nichž je naopak nejistá pravděpodobnost a velmi nízká 

předvídatelnost. Jakákoliv forma odstrašování není až na určité výjimky (například 

aktivity Severoatlantické aliance v Pobaltí) v současné době již plně relevantní 

a strategie (obranná, odstrašující či například útočná) musí být sestavena tak, aby byla 

připravena a efektivně reagovala na nejistotu a šok. Tyto skutečnosti mají velmi 

významný dopad také na hodnocení a predikci vývoje bezpečnostní situace 

v celosvětovém měřítku. Je proto potřebné přizpůsobit všechny související činnosti 

a procesy tomu, aby odpovědné bezpečnostní subjekty byly schopny reagovat na 

dynamiku turbulentního prostředí a objektivně analyzovat, hodnotit a predikovat 

bezpečnostní hrozby. Aktuální vývoj bezpečnostní a vojensko-politické situace 

v krizových oblastech světa je nejen z pohledu globálního, ale také z pohledu 

regionálního či národního jedním z hlavních faktorů mající přímý či nepřímý dopad na 

ekonomické a další strukturální ukazatele zainteresovaných zemí. Významnými činiteli 

jsou v rámci bezpečnostního prostředí a vývoje v tomto strategickém segmentu 

bezpečnostní hrozby nejrůznějšího charakteru klasifikované rozdílnou mírou rizika pro 

jednotlivé národní zájmy a bezpečnost.1 Do samotného popředí zájmu se pak dostává 

nejrůznější kombinace více rozdílných hrozeb a nástrojů moci. 

                                                 
1 HAVLÍK, Martin. Current Trends Affecting the Capabilities of Signals Intelligence Having Impact on the 
Commanders Decision Making. Economics and Management, 2014, č. 2. ISSN 1802-3975. [online]. 2019 [cit. 2020-
09-26]. Dostupné z: https://www.unob.cz/eam/Documents/Archiv/EaM_2_2014/Havlik.pdf 

https://www.unob.cz/eam/Documents/Archiv/EaM_2_2014/Havlik.pdf


  

9 
 

1 Vymezení tématu a rozsahu práce 

1.1 Úvaha k tématu 
 
Po teroristických útocích z 11. září 2001 se strategické možnosti i schopnosti západní 

společnosti v moderní válce začaly poměrně zásadně měnit. Terorismus se mimo jiné 

projevil jako jedna stránka globálních bezpečnostních výzev (nebo chceme-li hrozeb), 

se kterou bude nutné v budoucnu počítat a bojovat. V konfliktech v posledních 

dekádách začaly stále více dominovat vzorce a atributy nových válek, kde především 

státy s poměrně křehkou státností postupně ztrácely jakýkoliv monopol na použití 

vojenské síly. Nelze však tvrdit, že se konvenční (obvyklé) pravidelné či nepravidelné 

typy válek (konfliktů) vytratily, ale pouze se určitým způsobem transformovaly do více 

charakteristické podoby takzvané hybridní války.2 V této spojitosti můžeme za hybridní 

považovat v nejširším pojetí téměř jakoukoliv kombinaci nástrojů moci 

zainteresovaných stran (aktérů). Atribuce souvisejících jevů a jejich vztažení ke 

konkrétním aktérům (zejména státním) je však v poslední době často problematické. 

 
Nové uspořádání státu a jím využívaných nástrojů moci (určených primárně 

k posilování vlastních zájmů) se v posledních letech točí kolem takzvaného hybridního 

pravidla - tj. expanzivnější podoby formace státu, jenž pracuje s využitím privatizace 

některých původně čistě státních činností a usiluje o pacifikaci i depolitizaci jako 

pomocný prostředek k posílení státní moci. Proces hybridizace a samotné hybridní 

pravidlo ukazují na určitou konvergenci autoritářského typu kapitalistických či 

socialistických režimů. Tento přístup vrhá nové světlo na vyvíjející se vztahy mezi 

veřejným a soukromým sektorem a determinuje měnící se povahu moci a politických 

autorit v 21. století. Mimo jiné bude tento současný trend také jistě zajímavý pro další 

vývoj mezinárodních vztahů či politologie.3 

 
Nutnost lépe porozumět bezpečnostnímu (strategickému i operačnímu) prostředí 

a zájmům nejrůznějších aktérů (státních, nestátních či polostátních) rozšířila potřebné 

portfolio využitelnosti teoretických přístupů, které obecně napomáhají zevrubné 

charakteristice tohoto prostředí a zvyšují objektivitu zjištěných ukazatelů formujících 

                                                 
2 MUELLER, Philipp E.M. Western Strategic Options in Hybrid Wars - Strategic Room for Manoeuvre in the 21st 
Century. 2011, VDM Verlag Dr. Müller. ISBN 3639378741. Str. 0 – 156. 
3 SHELLEY, Hurt. Hybrid Rule and State Formation - Public-Private Power in the 21st Century. 2015, Taylor 
& Francis Ltd. ISBN (EAN) 9781138799110. Str. 0 – 258. 
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následně obranné, útočné či například stabilizační vojenské strategie. V této souvislosti 

se do popředí zájmu dostává také novější segmentace a rozlišování zájmových dimenzí 

(například známá pod akronymem DIMEFIL4) či související komplexní analýza 

PMESII-PT5, jež mohou přispět k objektivnějšímu a zevrubnějšímu rozboru 

zkoumaného vnějšího operačního prostředí v kontextu současného hybridního působení 

zájmových aktérů. 

1.2 Zdůvodnění aktuálnosti a významnosti tématu 
 
Aktuální dynamicky se vyvíjející mezinárodní prostředí přináší pro odborníky zaměřené 

na bezpečnostní problematiku celou řadu úskalí. Odklon od klasického konvenčního 

konfliktu v posledních několika dekádách směrem k asymetrickému způsobu boje 

a prosazování vlastních zájmů státních či nestátních aktérů velmi významným 

způsobem limituje možnosti, jak zevrubně ohodnotit potencionálního protivníka 

a popsat jeho reálné schopnosti. Dřívější používání specifických šablon a doktrinálních 

modelů řešících přístupy daného aktéra ke konfliktu je již poměrně zastaralé a zejména 

v dnešní době plně nefunkční. Je velmi obtížné tedy v posledních letech úspěšně 

predikovat vývoj bezpečnostní situace a vznik či vývoj konkrétních konfliktů napříč 

celým strategickým prostředím. V souvislosti s poznáním budoucnosti lze pouze hovořit 

o určitých subjektivních představách zainteresovaných analytiků či akademiků, které 

mohou dílčím způsobem umožnit odborníkům či laické veřejnosti utvořit představu 

vývoje budoucího dění.6 Související hrozby se již po několik let vzájemně kombinují 

a přecházejí do mnoha dalších dimenzí (nejen do původně převažující dimenze 

vojenské). Identifikovat poté specifické hrozby a procesy spojené s prosazování zájmů 

jednotlivých aktérů (státních i nestátních) klade vysoké nároky na fundovanost 

analytiků a nutnost pochopení vzájemného prolínání existujících nástrojů moci 

a dimenzí. Přestože kombinace některých vybraných nástrojů moci při prosazování 

vytýčených zájmů není novým fenoménem, je v posledních několika letech pro tuto 

kombinaci používáno nového termínu, a to konkrétně pojmu hybridní působení. 

                                                 
4 Škála používaná především v rámci NATO zahrnující v sobě nástroje diplomatické, informační, vojenské, 
ekonomické, finanční, zpravodajské a právní. (DIMEFIL ~ Diplomatic, Information, Military, Economic, Financial, 
Intelligence, Legal). 
5 PMESII-PT značí konkrétní analytickou metodu a její název je akronymem odvozeným od počátečních písmen 
jednotlivých dimenzí, kterým se analýza věnuje. Konkrétně jde o následující dimenze: P – Political (politická),  
M – Military (vojenská), E – Economic (ekonomická), S – Social (sociální), I – Information (informační),  
I – Infrastructure (infrastrukturální), P – Physical Environment (fyzického prostředí) a T – Time (časová). 
6 HAVLÍK, Martin. Vývoj operačního prostředí v kontextu budoucích konfliktů a směřování zpravodajské podpory. 
Bezpečnostní teorie a praxe. 2015, č. 4. ISSN 1801-8211. Str. 2. 
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Samotná aktuálnost pojmu (fenoménu) hybridní působení je pak ukryta v současném 

posunu a změně ve využívání jednotlivých dimenzí a nástrojů moci zájmových aktérů 

v bezpečnostním kontextu, kdy od definice konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy 

ve druhé polovině 20. století můžeme pozorovat určitý přesun a transformaci 

k intenzivnějšímu využívání nevojenských nástrojů nejrůznějšího charakteru na úkor 

nástrojů výhradně vojenského či chceme-li obecně silového charakteru. Potřeba 

vyplývající z dynamických změn bezpečnostního prostředí a nových hrozeb (především 

tedy hybridního charakteru) generovala také iniciaci záměru a tematického vymezení 

této rigorózní práce věnované právě popisovanému fenoménu hybridního působení 

státních a nestátních aktérů. Aktuálnost tématu hybridního působení aktérů a obecně 

hybridních hrozeb v globálním měřítku poskytuje určité předpoklady přínosu rigorózní 

práce, a to nejen ve vztahu k unikátnosti, ale také v kontextu využitelnosti u širší 

bezpečnostní komunity a souvisejících projektů. 

1.3 Struktura rigorózní práce 
 
Rigorózní práce bude strukturována celkem do sedmi hlavních kapitol, které budou 

obligatorně obsahovat první a poslední kapitolou věnující se úvodnímu pojednání 

a závěrečnému shrnutí dosažených výsledků v kontextu stanoveného cíle a výzkumných 

otázek (včetně zdůraznění přínosu). Na úvodní vymezení tématu rigorózní práce 

navazuje kapitola definující cíl, související výzkumný problém, výzkumné otázky 

a hypotézu, a dále pak následují použité vědecké metody, omezující podmínky 

a východiska. Následující teoretická kapitola je zaměřena na představení souvisejících 

teoretických konceptů a teorií hybridních konfliktů, včetně historického exkurzu 

a zdůraznění klíčových osobností (autorů teoretických konceptů). Další kapitola 

analyzuje současně používané koncepty hybridního konfliktu s důrazem na jednotlivé 

nástroje, aktéry a typy hybridního působení. Obsahem navazující kapitoly je analýza 

jednotlivých přístupů, jak čelit hybridnímu působení a současným hybridním hrozbám. 

Pro rozšíření pohledu a také pro komplexnost práce je před závěr doplněna kapitola 

věnující se možnému budoucímu vývoji operačního prostředí, a to především v kontextu 

změn a významu jednotlivých dimenzí v čase. Bližší struktura a členění do dílčích 

podkapitol rigorózní práce je uvedena v obsahu práce. 



  

12 
 

2 Cíl rigorózní práce 

2.1 Hlavní a dílčí cíle rigorózní práce 
 
Hlavním cílem rigorózní práce v rámci studijního oboru Bezpečnostní studia na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy je formou vědecké studie analyzovat problematiku 

fenoménu hybridního působení státních a nestátních aktérů využívajících široké 

spektrum nástrojů moci k prosazování vlastních zájmů. Primárním záměrem je vztažení 

obsahu rigorózní práce ke konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy, která jako jedna 

z nejvýznamnějších přispěla ve druhé polovině 20. století po rozpadu bipolárního 

uspořádání světa k rozšíření sledovaných dimenzí bezpečnosti a také k novému širšímu 

pojetí souvisejících referenčních objektů. 

 
Mezi dílčí cíle rigorózní práce patří především zodpovězení definovaných výzkumných 

otázek v kontextu níže vymezeného výzkumného problému. V této souvislosti je snahou 

autora poskytnout případným čtenářům (nejen z české bezpečnostní komunity) 

ucelenější pohled na problematiku hybridního působení státních i nestátních aktérů, a to 

zejména formou dílčích komparativních analýz. Dalším dílčím cílem je také potvrdit či 

naopak vyvrátit stanovenou hypotézu vztaženou právě k současnému fenoménu 

hybridního působení. 

2.2 Výzkumný problém 
 
Existující odborná literatura věnující se otázkám mezinárodních konfliktů a obecně 

mezinárodním vztahům nepokrývá zcela komplexně integrovanou problematiku 

hybridního působení státních i nestátních aktérů. V této souvislosti je potřeba ale zmínit, 

že se sice některé dostupné publikace, odborné články a vybrané případové studie 

dotýkají (někdy i poměrně hloubkově) předmětného tématu (jednotlivým státním či 

nestátním aktérům) a využívání specifických nástrojů moci, zejména tedy vybraných 

nástrojů z širokého portfolia v takzvané soft power oblasti, nicméně nelze hovořit 

o ucelených dílech. Nejrozšířenější jsou anglosaské publikace zaměřené přímo na 

využití hybridních nástrojů ze strany Ruské federace při anexi ukrajinského Krymu 

v roce 2014, případně k čínské surovinové diplomacii v Africe nebo k problematice 

nepřátelských aktivit v kybernetickém prostoru (zejména šíření propagandy 

a dezinformací). Ambicí této rigorózní práce je tedy analyzovat zmíněný problém 

a přístup hybridního působení v porovnání s přístupem klasickým a provést základní 
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komparaci rozdílností v případě působení státních a nestátních aktérů a využívání 

konkrétních nástrojů moci v nejrůznějších dimenzích bezpečnosti. Na rozdíl od 

dostupné literatury bude celý kontext rigorózní práce zkoumán ve spojitosti 

s konceptem bezpečnosti podle Kodaňské školy. 

2.3 Výzkumné otázky, hypotéza a argument 
 
Definice výzkumných otázek: 

 Jaké je hlavní členění a zásadní rozdíly přístupů hybridního působení podle 

nejvýznamnějších konceptů (CLAUSEWITZ, SUN TZU, HOFFMAN atd.)?  

 Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi obecným hybridním působením státních 

a nestátních (případně proxy-státních) aktérů? 

 Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi využívanými nástroji moci typu soft 

power, hard power, smart power a sharp power? 

 Proč je fenomén hybridního působení v současné době tak aktuální a široce 

diskutovaný, i když ve své podstatě nejde o nic nového? 

Definice hypotézy: 

 Smysl a podstata hybridního působení není ničím novým, pouze je pro historicky 

dlouhodobě známou vzájemnou kombinaci různých nástrojů moci používán 

v poslední dekádě nově akcentovaný termín, a to hybridní působení. 

Definice argumentu: 

 Hybridní aktivity státních aktérů jsou prostředkem mocenské dominance 

nejvýznamnějších globálních a regionálních hráčů nad státy menšími a více 

závislými (zejména ekonomicky). 

2.4 Použité vědecké metody a jejich zdůvodnění 
 
Při zpracování zamýšlené rigorózní práce na téma Fenomén hybridního působení 

státních a nestátních aktérů bude primárně využit vysvětlující (explanační) výzkum. 

Tento typ kvalitativního výzkumu (oproti výzkumu interpretačnímu) hledá vysvětlující 

a generalizující kauzální mechanismy a souvislosti, které by umožnily zobecnění 

souvisejících zákonitostí. Zvolený kvalitativní přístup výzkumu bude využívat 

existujících konceptů hybridního působení aktérů ve snaze přiblížit zjištěná fakta 

původnímu konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy. Kvantitativní přístup výzkumu 
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zvoleného tématu této rigorózní práce není příliš vhodný, neboť ke zkoumanému 

problému nejsou dostupné relevantní strukturální indikátory či jiné ukazatele, statistiky 

a průzkumy veřejného mínění, které by umožnily validně posoudit aktuální stav, či 

provést objektivní kvantitativní porovnání. Komplexní problematika rigorózní práce, 

stanovené výzkumné otázky i definovaná hypotéza bude zkoumána zejména 

v souvislosti s kauzálními vztahy, neboť se tento přístup s ohledem na potřebu 

teoretické generalizace (v kontextu konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy), jeví 

jako nejvhodnější. Vybraná vysvětlující epistemologie (teorie poznání) bude založena 

na relevantních pramenech, které pomohou zodpovědět stanovené výzkumné otázky, 

potvrdit či vyvrátit definovanou hypotézu a zejména komplexně analyzovat téma 

hybridního působení státních a nestátních aktérů v kontextu výchozího teoretického 

konceptu. Důraz bude položen na analýzu nejvýznamnější literatury, strategických 

dokumentů a nalezení hodnotících kritérií, kdy bude klíčovou roli hrát analýza empirie, 

tedy zkušenost získaná cílevědomým pozorováním pomocí metodologických postupů 

a přístupů skrze existující teoretické koncepty. 

2.5 Omezující podmínky a východiska 
 
V rámci posuzování a hodnocení věcného obsahu i rámce rigorózní práce je potřeba 

reflektovat limitující podmínky a základní východiska, jež reálně omezují hloubku 

interpretovaných faktů, argumentačního portfolia i analyzovaných údajů. Jde především 

o celkový rozsah a definovaný strukturální rámec práce, které limitují obsahovou 

zevrubnost některých analýz vztahujících se k hlavním aktérům (státním i nestátním), 

nástrojům, přístupům či konceptům. Přestože existuje více teoretických konceptů 

a východisek, které by šly zcela či částečně aplikovat na zkoumané výzkumné otázky 

v kontextu tématu této práce, bude z teoretického aparátu zvolen pouze koncept podle 

Kodaňské školy. V rámci komplexního zpracování práce je nutné zdůraznit reflexi 

vlastní lokace, kdy konkrétní pohled autora na zkoumanou problematiku (zejména na 

vybrané specifické státní a nestátní aktéry) je typu „outsider“. V závěru této části je 

vhodné ještě zmínit dílčí omezení determinované jazykovými znalostmi, kdy zdrojová 

báze je výhradně omezena na anglosaskou, německou, slovenskou a českou lieraturu 

a opomíjí zdroje v jiných (zejména exotických) jazycích. 
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3 Teoretický rámec práce 

3.1 Definice klíčových pojmů 
 
Tato kapitola vymezuje významné pojmy z bezpečnostní problematiky, které jsou 

hojněji použity v celém textu rigorózní práce a jejichž počáteční akcentace a definice 

bude zcela nepochybně prospěšná. Je vhodné podotknout, že výčet pojmů není konečný, 

ale je omezený na základě subjektivního výběru autora, a to ve vztahu k relevantnosti 

tématu. Řazení jednotlivých pojmů (a jejich následné vysvětlení) je čistě chronologické 

podle české abecedy bez bližší prioritizace významnosti. Pro doplnění kontextu je 

potřeba dodat, že jednotlivé definice pojmů nejsou zcela dogmatické a v různých 

zdrojových pramenech můžeme nalézt odlišná vysvětlení a definiční znění. Pro potřeby 

této práce a uvedení do problematiky je však vybraný definiční rámec dostačující. 

 Aktér 

Aktéra (francouzsky acteur, latinsky actor a překládán jako jednající) můžeme 

charakterizovat jako nositele, iniciátora a realizátora sociální činnosti. Obvykle je tento 

pojem identický s termínem individuum a v širším pojetí zahrnuje sociální skupiny, 

jakožto nositele aktivit. V moderní sociologii se pojem aktér objevuje v řadě kontextů, 

z nichž nejvýznamnější je teorie sociálního systému Talcotta PARSONSE. PARSONS 

pokládá aktéra za jednotku sociálního systému, která je v síti sociálních vztahů a která 

participuje na normami a pravidly řízeném interakčním systému. Tato participace má 

dva aspekty, a to poziční, kdy je aktér umístěn v sociálním systému ve vztahu k jiným 

aktérům, a procesní, kdy aktér ve vztahu k jiným aktérům něco dělá, a to ve vazbě na 

svůj vlastní status a jeho funkcionální význam. Podle PARSONSE musí být aktér 

odlišen od osobnosti.7,8 Pojmem aktéři jsou často nazýváni právě iniciátoři 

bezpečnostních hrozeb, kdy jde o nositele a realizátory bezpečnostní politiky, kteří jsou 

původcem hrozby ozbrojené agrese nebo jiných ilegálních aktivit bezpečnostního 

charakteru. Mohou jimi být státy s agresivní politikou, diktátorské režimy, státy nebo 

teroristické organizace, jež usilují o získání zbraní hromadného ničení.9 V této 

souvislosti se v současné době nejčastěji rozlišuje mezi pojmy státní, nestátní či proxy-

státní aktéři. 

                                                 
7 PARSONS, Talcott. The Social Systém – With a New Preference by Bryan S. Turner. Psychology Press. Routledge 
– Taylor & Francis Group, New York, 1991. ISBN 0-415-06055-9. Str. 0 – 575. 
8 PETRUSEK, Miloslav. Aktér – Sociologická encyklopedie. Sociologický ústav AV ČR. [online]. 2017 [cit. 2020-
03-26]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Akt%C3%A9r 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Akt%C3%A9r
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 Bezpečnost 

Bezpečnost jako pojem je v posledních desetiletích velmi často skloňován, a to 

v nejrůznějších souvislostech. Jeho definic existuje poměrně mnoho, nicméně ve své 

obsahové podstatě se nijak signifikantně neodlišují. Velmi často je definice bezpečnosti 

vztahována k nějakému referenčnímu objektu. Potom tedy ve vztahu k tomuto objektu 

lze bezpečnost vymezit jako konkrétní stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru 

minimalizovány hrozby a tento objekt je k minimalizaci stávajících i potenciálních 

hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat.10 Pojem bezpečnost má 

logicky velmi mnoho svých derivátů. V oblasti mezinárodních vztahů se často 

setkáváme s termíny jako jeho národní, mezinárodní, vnitřní, vnější, kybernetická, 

energetická, surovinová, environmentální či například bezpečnost státu. Toto je však 

pouze výčet malé skupiny a spojitost s bezpečností lze nalézt v každém segmentu či 

oblasti našeho působení. Například zmíněná bezpečnost státu je obecně vymezena 

některými objektivně danými a neměnnými skutečnostmi, které jsou reprezentovány 

polohou státu a historickými konotacemi. Vedle těchto fixně stanovených faktorů 

působí také faktory dynamické, které jsou výsledkem aktivního působení jednotlivých 

státních či nestátních aktérů ve složité síti mezinárodních bezpečnostních vztahů.11 

 Bezpečnostní prostředí 

Bezpečnostní prostředí je vnějším prostředím ovlivňujícím zejména bezpečnostní 

politiku státu. Můžeme je charakterizovat jako prostor, v němž se realizují a střetávají 

zájmy státu se zájmy jiných aktérů a odehrávají se zde procesy, které mají signifikantní 

vliv a dopad na úroveň bezpečnosti státu. Vývoj v tomto prostředí je ze strany 

referenčního objektu ovlivnitelný v omezené míře a v závislosti na jeho potenciálu. 

Bezpečnostní prostředí se oproti prostředí uvnitř plně suverénních států vyznačuje vyšší 

mírou neznalosti, neprobádanosti a sníženou možností komplexní kontroly. Jeho 

charakter je ovlivněn systémem mezinárodních vztahů, kde neexistuje nadstátní 

suverénní moc s globálním rozsahem, která by určovala, vymáhala a regulovala chování 

aktérů celého tohoto systému. Bezpečnostní prostředí je proto možné považovat za 

prostředí určité nejistoty.12 Trendy ovlivňující podobu bezpečnostního prostředí jsou 

                                                                                                                                               
9 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. 2002. Ministerstvo obrany ČR - Ústav strategických studií 
Vojenské akademie v Brně. ÚSS/2002–S–1–031. Str. 107 – 108. 
10 Ibidem, str. 13. 
11 EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0. Str. 
14. 
12 FRANK, Libor. Bezpečnostní prostředí České republiky. Brno. Obrana a strategie. [online]. 2003 [cit. 2020-03-26]. 
Dostupné z: http://www.mocr.army.cz/mo/obrana_a_strategie/1-2003cz/frank.pdf 

http://www.mocr.army.cz/mo/obrana_a_strategie/1-2003cz/frank.pdf
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dnes více rizikové a komplikované, než tomu bylo v uplynulých dvou dekádách. 

Bezpečnostní prostředí zahrnuje navíc aktuálně celou řadu dimenzí, které ještě před 

několika lety nemusely být brány v úvahu a ze kterých se generuje narůstající nestabilita 

a nejistota.13 Prostředí, které ovlivňuje (přímo či nepřímo) také bezpečnost České 

republiky, prochází dynamickými změnami. Předvídatelnost tohoto prostředí se 

vzhledem k rostoucí provázanosti bezpečnostních trendů a faktorů snižuje a jeho 

charakteristickým rysem je tak skutečnost, že i konflikty daleko za hranicemi Evropy 

mohou mít přímý či nepřímý dopad na bezpečnost státu (například naší republiky).14 

 Hrozba 

Hrozba je vždy primární, nezávisle existující, neodvozený faktor, který chce nebo může 

poškodit konkrétní referenční objekt (chráněnou hodnotu). Můžeme jej obecně 

považovat za vnějšího činitele, který existuje nezávisle na vůli člověka. Závažnost 

hrozby je přímo úměrná povaze chráněného referenčního objektu a tomu, jak je tento 

objekt ceněn. Neintencionální (nezáměrná) hrozba je jevem přírodním, kde můžeme 

uvést hrozbu pandemie, povodní, vichřice, zemětřesení, které jsou zpravidla náhodné 

(stochastické) povahy. Intencionální hrozba (antropogenní) je zamýšlená, a plánuje ji, 

iniciuje a uskutečňuje jedinec či skupina (jde například o hrozby teroristického útoku 

nebo hrozby ozbrojeného konfliktu).15 Je vhodné zdůraznit, že rozsah, různorodost 

a provázanost hrozeb stále narůstá a predikce jejich vývoje je mnohdy velmi obtížná.16 

Hrozby a jejich původci (zdroje) či nositelé mají jak státní, tak stále více i nestátní 

a nadnárodní charakter (a také určitou asymetrickou povahu). V globálním prostředí je 

v současné době patrný posilující potenciál těchto hrozeb a zvyšuje se také možnost 

jejich šíření z poměrně vzdálených konfliktních oblastí a epicenter napětí. Můžeme pak 

tvrdit, že se vnitřní a vnější bezpečnostní hrozby stále více prolínají a pevné hranice 

mezi nimi se hroutí.17 S termínem hrozba v oblasti bezpečnostních studií nepopiratelně 

souvisí také pojem riziko, které bude popsáno níže. 

                                                 
13 STOJAR, Richard a kol. Bezpečnostní prostředí – implikace pro obrannou politiku a ozbrojené síly ČR. Brno, 
Univerzita obrany. Str. 3. [online]. 2018 [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: 
https://www.unob.cz/cbvss/Documents/publikace/BP_2018.pdf 
14 Kolektiv autorů pod vedením Ministerstva zahraničních věcí. Bezpečnostní strategie České republiky 2015. 
Ministerstvo zahraničních věcí České republik, Praha. ISBN 978-80-7441-005-5. Str. 8. [online]. 2015 [cit. 2020-03-
26]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf 
15 JANOŠEC, Josef. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii. In: Krizový management: sborník. Pardubice – 
Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-304-1. Str. 40 – 52. 
16 FRANK, Libor. Trendy vývoje bezpečnostního prostředí a jejich důsledky pro ozbrojené síly. In: Defence 
& Strategy konference 2015. Brno: Univerzita obrany 2015, Str. 35-43. 
17 Kolektiv autorů pod vedením Ministerstva zahraničních věcí. Bezpečnostní strategie České republiky 2015. 
Ministerstvo zahraničních věcí České republik, Praha. ISBN 978-80-7441-005-5. Str. 8. [online]. 2015 [cit. 2020-03-
26]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf 

https://www.unob.cz/cbvss/Documents/publikace/BP_2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf
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 Konflikt 

Konflikt (latinsky conflictus) je odvozený od slovesa confligere (střetávat se, zápasit) 

a znamená v obecném překladu srážku. Patří obdobně jako výše zmíněné termíny 

k velmi používaným pojmům v mezinárodních vztazích či řadě sociálně zaměřených 

vědních oborů. Mimo to se tento termín velmi často používá také v běžném jazyce. 

Rozdílné je však mnohdy chápání stavu, který termín konflikt popisuje. Přisuzuje se mu 

negativní (a to především) nebo pozitivní vliv na interakce v rámci společnosti (uvnitř 

státu či v mezinárodním společenství) a považuje se za jev přirozený nebo naopak 

nepřirozený. Při definicích konfliktu platí, že se v rámci různých společenskovědních 

oborů liší podle toho, jaký jeho aspekt je akcentován. V oblasti mezinárodních vztahů 

a v souvislosti s tématem této rigorózní práce můžeme tedy konflikt explicitně definovat 

jako střet nebo konfrontaci mezi jasně definovatelnými aktéry (ať už státními či 

nestátními), kteří usilují o uplatnění svého zájmu v jedné nebo více shodných oblastech, 

přičemž tito aktéři pociťují vzájemný střet jako situaci, kdy zisk jedné strany znamená 

ztrátu strany druhé.18 

 Moc 

Samotný termín a jeho český ekvivalent se etymologicky odvozuje od latinských 

termínů potestas či potentia, které původně znamenaly schopnost. Moc jako takovou 

můžeme nejvýstižněji v kontextu tématu této práce definovat jako schopnost uplatňovat 

vlastní vliv a prosazovat své vlastní zájmy (či vůli) a tímto přimět jiné, aby jednali ve 

shodě se zájmy vykonavatele moci. Tato schopnost (často prosazovaná přes odpor 

druhých) se opírá o použití síly, vůli jednat a mocenský potenciál skýtající rámec pro 

individuální uplatnění moci. Moc se uplatňuje ve všech společenských vztazích, od 

úrovně jednotlivců přes kolektivní skupiny až po širší společenské subjekty, organizace 

či státy). Problematika teorie moci byla v minulosti předmětem zájmu mnoha 

významných filosofů, z nichž můžeme pro představu zmínit například NIETZSCHEHO 

či WEBERA. Pro využívání širší škály nejrůznějších nástrojů moci popisuje například 

MACHIAVELLI, že prosazení moci může být dosaženo buď nátlakem, nebo také 

manipulací, kdy druhý subjekt vůbec nemusí tušit, že vykonává vůli někoho jiného. 

Přestože má pojem moc značně obecný charakter, je z něho v závislosti na způsobu, 

jímž je uchopen, vyvozováno mnoho konkrétněji chápaných konsekvencí.19,20 

                                                 
18 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. 2002. Ministerstvo obrany ČR - Ústav strategických studií 
Vojenské akademie v Brně. ÚSS/2002–S–1–031. Str. 50 – 52. 
19 Ibidem, str. 43 – 45. 
20 GIDDENS, Anthony. Sociologie (Sociology). Překlad Jan Jařab. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. Str. 333 – 335. 
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 Referenční objekt 

Referenční objekt můžeme charakterizovat jako určitou entitu, která je ohrožena ve 

vztahu ke své existenci. Zejména tvůrci konceptu bezpečnosti Kodaňské školy a jejich 

příznivci dále zdůrazňují legitimní nárok entity (referenčního objektu) na přežití, neboť 

především samotná legitimita ve vztahu k použití mimořádných opatření pro vypořádání 

se s konkrétní bezpečnostní hrozbou představuje to, co v tomto kontextu činí proces 

sekuritizace úspěšným. V pojetí podle Barry BUZANA (vymezeném také v konceptu 

bezpečnosti Kodaňské školy) byla množina a charakter referenčních objektů poměrně 

zásadně rozšířena, a to například pro sociální skupiny.21,22 Některé další prameny 

zabývající se problematikou bezpečnosti používají ve vztahu k bezpečnostním hrozbám 

alternativní termín (synonymum) pro referenční objekt, a to konkrétně pojem aktivum 

nebo chráněná hodnota. S ohledem na cíl této rigorózní práce bude v celém textu 

používán výhradně zavedený termín referenční objekt. 

 Riziko 

Je nutné zdůraznit, že zejména v českém jazykovém prostředí dochází velmi často 

k vzájemnému promíchání termínů hrozba a riziko, někdy dokonce jsou tyto pojmy 

považovány za synonyma. Používání zmíněných termínů hrozba a riziko bylo, a i nadále 

často je v mnoha dokumentech bezpečnostní politiky v České republice zčásti 

rozkolísané či nesprávné. Riziko je pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události 

(nějaké ztrátě), jež postihne určité cíle. Riziko je tedy možnost, že s určitou 

pravděpodobností vznikne událost, jež se liší od toho, co si přejeme. Riziko je vždy 

odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků 

vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě analýzy 

rizik, která vychází i z posouzení schopnosti připravit se na čelení hrozbám. Riziko je 

vyjádřením pravděpodobnosti vzniku hrozby. Numerické hodnoty se tedy mohou 

pohybovat pouze od nuly (0) do jedné (1), při vyjádření v procentech od 0 do 100. 

Přijatelné riziko je stavem, kdy je vnímáno ohrožení, a jsou připravovány aktivity, 

jejichž cílem je snížení pravděpodobnosti, že nastane. Společenství, stát, jednotlivec se 

připravují tak, aby byly případné následky co nejmenší.23,24 

                                                 
21 BUZAN, Barry, Ole WAEVER, Jaap de WILDE. Security: A New Framework For Analysis. Boulder, Colo.: 
Lynne Rienner Pub., 1998. ISBN 15-558-7784-2, Str. 48. 
22 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce 
strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy, vol. 39 (2004). Str. 66. 
23 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. 2002. Ministerstvo obrany ČR - Ústav strategických studií 
Vojenské akademie v Brně. ÚSS/2002–S–1–031. Str. 53 – 56. 
24 JANOŠEC, Josef. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii. In: Krizový management: sborník. Pardubice – 
Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-304-1. Str. 40 – 52. 
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 Sekuritizace 

Politické autority, vlády jednotlivých států či významné mezinárodní organizace mohou 

varovně upozorňovat na problém, který by se mohl stát hrozbou pro referenční objekt, 

jehož jménem vystupují. V takovém případě dochází k procesu sekuritizace, a pokud se 

s tím ztotožní většina společnosti, mluví se o sekuritizačním pohybu, jehož výsledkem 

je sekuritizace předmětného problému. Výsledkem jsou pak mimořádná opatření 

a dochází k vytváření a zavádění nových pravidel i způsobů jednání. Jedním z českých 

překladů pojmu sekuritizace může být víceslovný výraz „vyhodnocování 

bezpečnostních hrozeb“, nebo ještě přesněji „vnímání a označení problému jako 

bezpečnostní hrozby“. Sekuritizaci lze považovat za intersubjektivní proces, který se 

odvíjí od vlastního (subjektivního) vyhodnocování bezpečnostních hrozeb, pro jejichž 

definování mají různí aktéři rozdílené parametry a mezní hranice. Sekuritizaci můžeme 

charakterizovat jako samo-referenční proces, kdy daná hrozba ve skutečnosti nemusí 

vůbec existovat. Postačuje mnohdy, pokud je nějaký problém jako bezpečnostních 

hrozba prezentován tak dlouho, až se s takovým pohledem identifikuje většina 

společnosti.25 

 Zájem 

Zájem představuje v nejobecnější rovině (a taktéž v určitém časovém intervalu) stálé 

zaměření člověka, skupiny či širší společnosti vzniklé zejména na pozadí jeho 

filozofické, sociální, ekonomické, politické a psychologické situace, která ho intenzivně 

podněcuje stanovovat si určité cíle a usilovat o jejich dosažení, a to zejména na základě 

vlastních potřeb a hodnotové orientace.26 V oblasti analýzy politiky se zájem v užším 

pojetí často chápe jako cíl, kterého se snaží analyzovaný objekt (politická autorita, 

politická strana, hnutí, koalice či dokonce také samotný stát) dosáhnout.27 V oblasti 

mezinárodních vztahů pak můžeme za zájem považovat především cílené zaměření 

státního (případně i nestátního) aktéra prosazovat své strategické cíle v nejrůznějších 

oblastech (bezpečnostní segment, surovinová diplomacie, ekonomické či politické 

záležitosti apod.). Poslední definiční vymezení se tedy nejvíce blíže významovému 

obsahu pojmu zájem v kontextu tématu rigorózní práce. 

                                                 
25 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. 2002. Ministerstvo obrany ČR - Ústav strategických studií 
Vojenské akademie v Brně. ÚSS/2002–S–1–031. Str. 100 – 101. 
26 FUCHS-HEINRITZ, Werner, LAUTMANN, Rüdiger, RAMMSTEDT, Otthein, WIENOLD, Hans. Lexikon zur 
Soziologie. 3. völlig neu bearbeitete und erweitere Auflage, Westdeutscher Verlag. 1994. ISBN 978-3-531-11417-0. 
27 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. 2002. Ministerstvo obrany ČR - Ústav strategických studií 
Vojenské akademie v Brně. ÚSS/2002–S–1–031. Str. 38. 



  

21 
 

3.2 Vymezení nosných konceptů bezpečnosti 
 
Zejména v posledních dvou dekádách je v rámci bezpečnostní komunity stále 

intenzivněji diskutována nová perspektiva pochopení fenoménu války. V tomto 

kontextu se začalo objevovat mnoho nově vytvořených přístupů, z nichž za zmínku stojí 

například koncept hybridní války definovaný původně HOFFMANEM a MATTISEM 

(v roce 2005)28, ve kterém autoři argumentovali tím, že hybridní válka je novým jevem 

s potenciálem stát se novým standardem. Tento přístup je však mnoha experty 

kritizován s tím, že podstatné cíle (politické), důvody, principy a východiska tohoto 

konceptu pro vedení války zůstávají i nadále stejné, jen se mění charakter použitých 

prostředků.29 Před samotnou komparací jednotlivých konceptů a přístupů vztahujících 

se k problematice hybridní války a hybridního válčení, bude přínosné krátce pojednat 

o klíčových výchozích bezpečnostních konceptech, ke kterým bude porovnání 

vztahováno. 

Dříve než dojde k podrobnějšímu popisu základního nosného konceptu bezpečnosti 

podle Kodaňské školy, podstaty válčení podle Carla von CLAUSEWITZE či americké 

Theory of Victory, je vhodné pro komplexnost uvést krátkou obecnou definici 

používaného pojmu koncept. 

 
Termín koncept představuje obecnou myšlenku či představu, které se přisuzuje 

konkrétní význam, jenž se však může následně postupně měnit. Koncept obecně pomáhá 

interpretovat, klasifikovat, třídit a uspořádávat myšlenky. Koncepty jsou poměrně často 

využívány v rámci teorií či diskurzů.30 

 
Budeme-li dále hovořit o konceptech bezpečnosti, je nutné si uvědomit, že koncepty 

nejsou v čase pevně stálé a mohou se zejména s ohledem na vývoj bezpečnostního 

prostředí v určitém časovém horizontu více či méně měnit, nebo může docházet k jejich 

obsahovému a významovému prolínání s koncepty jinými. Koncepty bezpečnosti jsou 

obecně utvářeny v kombinaci nejrůznějších teorií mezinárodních vztahů, 

bezpečnostních studií a jejich dílčích podoborů. Je potřeba reflektovat, že výčet dále 

uvedených bezpečnostních konceptů není nikterak konečný a v dostupných literárních 

                                                 
28 HOFFMAN, G. Frank, MATTIS, N. James. Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars. Proceedings, Vol. 131, No. 
11, 2005. ISSN 0041-798X. Str. 18 – 19. 
29 ŽILINČÍK, Samuel, PIKNER, Ivo. Clausewitz and Hybrid War. Economics and Management, 2017, č. 1. ISSN 
1802-3975. Dostupné z: https://www.unob.cz/eam/Documents/Archiv/EaM_1_2017/Zilincik_Pikner.pdf 
30 BARNETT, Jon. The Meaning of Environmental Security. Ecological Politics and Policy in the New Security Era. 
London – New York: Zed Books, 2001. Str. 6. 



  

22 
 

pramenech se můžeme setkat také s celou řadou dalších přístupů. Pro potřeby této 

rigorózní práce a pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek by však volba níže 

popsaných konceptů měla být zcela postačující a jejich volba koresponduje 

s obsahovým významem subjektivního pohledu autora práce. V případě konceptů 

vztažených ke státním aktérům byla priorita položena na analýzu teorií pocházejících od 

amerických, ruských a čínských expertů. 

3.2.1 Koncept bezpečnosti podle Kodaňské školy 
 
Samotný vývoj bezpečnostních studií (a obecně i mezinárodních vztahů) byl v minulosti 

formován významnými debatami, jejichž obsahem bylo posuzování a argumentace 

významu veškerých konotací.31 Vzhledem k tématu této rigorózní práce lze za stěžejní 

považovat zejména problematiku širšího vymezení referenčních objektů a destrukce 

tradicionalistického pojetí a náhledu na vojenské hrozby. Právě rozšíření konceptu 

bezpečnosti o vnímání nevojenských hrozeb a nestátních aktérů (či proxy-státních) 

dokáže pro potřeby hybridního přístupu (působení i hrozeb) definovat odpovídající 

výchozí základ. S ohledem na teoretický přínos konceptu bezpečnosti podle Kodaňské 

školy (v anglosaské literatuře známé pod pojmem Copenhagen School) ve vztahu 

k rozšíření souvisejících sektorů, používaných nástrojů moci a širšího pojetí 

referenčních objektů bude pro celou rigorózní práci přístup Kodaňské školy tvořit nosný 

analytický rámec. Tento rámec bude využit nejen k dílčím komparačním a obsahovým 

analýzám, ale také pomůže k zodpovězení stanovených výzkumných otázek. 

 
Cílem této podkapitoly je poskytnout obecný vhled do bezpečnostního konceptu 

Kodaňské školy, který na konci 20. století determinoval nový přístup v chápání 

a rozšíření pojmu bezpečnosti. Analytici, výzkumníci či akademici věnující se 

bezpečnostní problematice v období „studené války“ byli poměrně striktně zaměřeni na 

relativně úzké pojetí mezinárodní bezpečnosti založené na realistickém pojetí. 

Realistický přístup obecně zdůrazňuje význam státu (s příslušnou politickou mocí 

a odpovídajícími vojenskými nástroji – silami a prostředky) jako nejdůležitějšího aktéra 

mezinárodních vztahů. Změny bezpečnostního prostředí a existence jiného typu hrozeb 

přispěly k podstatnému odklonu od dříve klasického vojenského pohledu na bezpečnost 

státu (státního aktéra), kdy stále významnější roli začaly hrát hrozby založené na 

                                                 
31 BUZAN, Barry, HANSEN, Lene. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge 
University Press. [online]. 2012. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z:  https://1url.cz/SzRMx  

https://1url.cz/SzRMx
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nevojenském charakteru. Hlavními představiteli nového bezpečnostního konceptu jsou 

především Barry BUZAN, Ole WAEVER a Jaap de WILDE, jakožto výzkumníci 

COPRI (Copenhagen Peace Research Institute)32 a zároveň autoři publikace Security: 

A New Framework For Analysis.33 V uvedené knize její autoři podstatně rozšířili roli 

pojmu bezpečnost, a to s velkou pravděpodobností v kontextu ukončení „studené 

války“. Hlavním atributem nového pojetí konceptu byl vícesektorový přístup k analýze 

prostředí, který nově zahrnoval mimo dimenzi vojenskou (oranžově zvýrazněný 

segment v následujícím obrázku), také dimenzi politickou, ekonomickou, 

environmentální a societální (celospolečenskou) – viz následující obrázek. Uvedené 

dimenze ve své podstatě reprezentují zdroje příslušných hrozeb. 

 
Obr. 1 Vícesektorový přístup k analýze prostředí podle Kodaňské školy 34 

Mimo uvedený vícesektorový náhled rozšířil bezpečnostní koncept podle Kodaňské 

školy také chápání významu nestátních aktérů a referenčních objektů (mezinárodních či 

regionálních organizací, sociálních skupin, jednotlivců apod.).35 BUZAN a kolektiv 

zdůraznili v bezpečnostním konceptu význam tří klíčových pojmů, mezi které patří 

referenční objekt, funkční aktér a sekuritizující aktér.36 Referenční objekt a obecný 

význam termínu aktér byly blíže popsány v kapitole 3.1 definující klíčové pojmy. 

BUZAN a kolektiv dále argumentují tím, že jakákoliv specifická záležitost může být 

                                                 
32 V roce 2003 byl institut COPRI transformován a přejmenován na Danish Institute for International Studies. 
33 BUZAN, Barry, Ole WÆVER, Jaap de WILDE. Security: A New Framework For Analysis. Boulder, Colo.: Lynne 
Rienner Pub., 1998. ISBN 15-558-7784-2. 
34 Vlastní zpracování autora. 
35 EMMERS, Ralf. „Securitization“ in Alan Collins (Ed.), Contemporary security studies. Third edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199694778. Str. 131 – 144. 
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zpolitizována (je součástí veřejné politiky a vyžaduje vládní pozornost), nebo naopak 

nezpolitizována (není součástí veřejné debaty) či sekuritizována (je reprezentována 

potenciálem existující hrozby). 

 
Ke konceptualizaci (tedy procesy utváření konceptu) podle Kodaňské školy využili její 

autoři rozlišení a existenci tří základních tradičních pohledů anglické školy. Šlo o tradici 

realistickou, racionalistickou a revoluční akcentující význam či absenci mezinárodní 

společnosti. Realistická tradice ideově založená na myšlenkách MACHIAVELLIHO se 

primárně zaměřuje na moc a zájmy vlastního státu s důrazem na neexistenci 

mezinárodní společnosti. Existující instituce, mezinárodní právo a příslušné normy jsou 

výhradně nástroji moci nejsilnějších státních aktérů. Racionalistická tradice vycházející 

z myšlenek Hugo GROTIA se neztotožňuje s realistickým pojetím stálého 

potencionálního konfliktu v mezinárodním systému. Racionalistické pojetí je 

přesvědčeno, že státy utváření mezinárodní společnost, která determinuje vzájemné 

vztahy a minimalizuje dopady případné anarchie. Poslední přístup revoluční tradice je 

založen na myšlenkách Immanuela KANTA a uznává existenci mezinárodní 

společnosti, nicméně v porovnání s racionalisty neakceptuje její existenci jako způsob 

překonání bezpečnostního dilematu37. Realistická tradice představuje státocentrický 

koncept, revoluční tradice utváří koncept individuální bezpečnosti a globální 

bezpečnosti, racionalistická tradice je mezi realistickou a revoluční tradicí, kde 

bezpečnost nespočívá na státech jako samostatných oddělených jednotkách, ale vychází 

ze vztahu mezi státy.38 

 
V souvislosti s konceptem bezpečnosti podle Kodaňské školy je nutné dodat, že 

přestože je tento přístup poměrně široce akceptovatelný a můžeme říci, že z určitého 

pohledu i přelomový, je často také kritizován za přílišnou omezenost a akcentaci 

jazykového vyjádření bez zásadního vlivu médií (viz například Matt McDONALD)39 či 

                                                                                                                                               
36 CABADOVÁ WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na 
křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Global Politics: časopis pro politiku 
a mezinárodní vztahy. Brno: SOCIETAS 2001. 2004. ISSN 1213-7685. Str. 66 – 86. 
37 Bezpečnostním dilematem se označuje situace mezi dvěma (někdy i více) státními aktéry bez stabilních vztahů 
v oblasti bezpečnosti, kde je patrná určitá bezpečnostní nejistota. Bezpečnostní dilema bývá charakterizováno 
spirálovým modelem, který zdůrazňuje to, že pokud jeden aktér posiluje své vojenské schopnosti (a případně uzavírá 
spojenecké smlouvy) s cílem ubránit se potenciálnímu protivníkovi, automaticky toto generuje rostoucí vyzbrojování 
druhého aktéra. Tento proces pak postupně stupňuje napětí reprezentované soupeřením ve zbrojení s vysokým 
potenciálem možného budoucího konfliktu. Jako příklad lze uvést například vztahy mezi Pákistánem a Indií. 
38 Ibidem, str. 68 – 69. 
39 McDONALD, Matt. Securitization and the Construction of Security. European Journal of International Relations. 
2008, 14(4), 563-587. DOI: 10.1177/1354066108097553. ISSN 1354-0661. [online]. 2008. [cit. 2020-01-28]. 
Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066108097553 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066108097553
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také za značně eurocentrické pojetí reflektující pouze evropské bezpečnostní 

záležitosti.40 Někteří další kritici dále doplňují, že rozšíření pojetí bezpečnosti podle 

konceptu Kodaňské školy vede k určité nejasnosti a mnohoznačnosti. Související 

sekuritizaci podle Kodaňské školy považuje například Bill McSWEENEY41 za 

sociologicky neudržitelnou a třeba Michael WILLIAMS42 za morálně ambivalentní.43 

3.2.2 Clausewitzovo pojetí války a významu těžiště 
 
Carl von CLAUSEWITZ je autorem nejznámějšího uceleného teoretického díla 

o vojenské strategii s příznačným názvem O válce (Vom Kriege), které se stalo 

důležitým východiskem pro rozvoj vojenské vědy a strategie v 19. a 20. století. 

CLAUSEWITZ vytvořil progresivní teorii války, která se stala předmětem pozornosti 

vojenských a politických teoretiků i podkladem pro výstavbu ozbrojených sil, přípravu 

velitelského sboru a zpracování vojenských plánů. CLAUSEWITZ se pokusil 

analyzovat vztahy mezi strategickými a taktickými formami ozbrojeného konfliktu, 

formuloval základní principy vedení bojové činnosti, bitev, tažení a válek jako celku. 

Zformuloval tezi o podřízenosti války politickým cílům a vyslovil požadavek studovat 

válku v rámci širšího sociálně-politického kontextu.44 

 
CLAUSEWITZ tvrdí, že válka je pokračováním politiky, jen jinými prostředky 

a způsoby.45 Za jiné způsoby považuje CLAUSEWITZ násilné prostředky použité 

k donucení protivníka vykonat naši vůli. Hlavní roli v tomto pojetí hraje použití 

ozbrojeného násilí v symetrické či asymetrické podobě. Za tímto účelem mohou být 

využity všechny dostupné prostředky společnosti.46 CLAUSEWITZ posuzoval válku 

jako konkrétní souboj velkého rozmachu, v rámci kterého je strategie považována za 

                                                 
40 EMMERS, Ralf. „Securitization“ in Alan Collins (Ed.), Contemporary security studies. Third edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199694778. Str. 131 – 144. 
41 McSWEENEY, Bill. Security, Identity and Interests. A sociology of International Relations. Cambridge Studies in 
International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Str. 77. 
42 WILLIAMS, Michael C. Words, Images, Enemies? Securitization and International Politics. International Studies 
Quaternary, Vol. 47, No. 4 (2003). Str. 511 – 531. 
43 CABADOVÁ WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na 
křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Global Politics: časopis pro politiku 
a mezinárodní vztahy. Brno: SOCIETAS 2001. 2004. ISSN 1213-7685. Str. 82. 
44 GALATÍK, Vlastimil et al. Vojenská strategie. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany ČR - PIC, 2008. ISBN 978-
80-7278-475-2. Str. 66 – 67. 
45 IKLE, Fred C. The Modern Context. In: Lord Carnes; Frank R. Barnett. Political Warfare and Psychological 
Operations: Rethinking the US Approach, 1989. [online]. National Strategy Information Center: New York. 
[cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://bit.ly/2J2UawG 
46 KŘÍŽ, Zdeněk, SHEVCHUK, Zinaida, ŠTEVKOV, Peter. Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním 
prostředí Evropy. Výzkumně prezentační projekt Jagello 2000 realizovaný ve spolupráci s Fakultou sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně a se Zastoupením Evropské komise v České republice. Pro Informační centrum 
o NATO vydalo Jagello 2000, Praha – Ostrava, 2015. 

https://bit.ly/2J2UawG


  

26 
 

dialektiku vůlí. Podle představy tohoto souboje a této dialektiky stavěli teoretici 

a historici určité druhy strategií soustavně proti sobě – například strategie jaderné 

a klasické, strategie klasické a revoluční, strategie vyčerpání a zničení, strategie 

pozemní a námořní nebo strategie ofenzivní a defenzivní. CLAUSEWITZOVA doktrína 

či výklad jeho teorií inspirovaly mnoho generací stratégů (především německých, 

francouzských a později i sovětských) před první světovou válkou i v pozdější době. 

V současném prostředí není původní klasické vojenské vítězství nutně synonymem 

vítězství politického. Informační (psychologické, vlivové apod.) a politická dimenze 

jsou dnes stejně důležité jako dimenze vojenská, v posledních letech dokonce i mnohem 

důležitější. Související strategie, které preferují nevojenské nástroje k prosazování moci 

a zájmů, jsou běžně nazývány nepřímými strategiemi, které jsou zaměřeny na zlomení 

politické vůle protivníka nevojenskými prostředky s cílem dosažení konečného vítězství 

na bojišti. CLAUSEWITZ (a také například MACHIAVELLI) byli přesvědčeni, že 

válka je neoddělitelná od politiky. Ozbrojená vojenská akce může být považována 

pouze za určitý prostředek (násilného charakteru), protože samotné cíle byly původně 

definovány a řízeny politickou volbou. Válka je proto politickým nástrojem stejně jako 

například diplomacie. Ať vznikne z agresivní vůle nebo z nutnosti čelit ohrožujícímu 

nepříteli, je válka vždy záležitostí určité volby. CLAUSEWITZ jako první zdůraznil 

politickou dimenzi války a existující přímý vztah mezi vojenskou strategií a politikou. 

Tento vztah nabyl na významu zejména ve 20. století po zavedení jaderných zbraní 

a rozšíření nepřímých válek.47,48 

 
Při analýze bezpečnostních konceptů ve vztahu k novým způsobům vedení boje (včetně 

hybridního přístupu) je vhodné zmínit také význam pojetí těžiště CoG (Centre of 

Gravity), které v kontextu vývoje bezpečnostního prostředí doznává nezanedbatelných 

změn. Je to zejména jeho tranzice do oblasti nevojenské, zejména kvůli narůstajícímu 

nebezpečí vzájemné destrukce státních rivalů. Uvedený pojem těžiště není v oblasti 

bezpečnostních studií ničím novým ani neznámým a jeho detailnějšímu rozpracování se 

již v 19. století věnoval CLAUSEWITZ. Samotný význam těžiště se však od té doby 

poměrně rozvolnil a je využíván také pro jiné širší účely. Termín je někdy ve vojenství 

používán k vymezení území či místa bojiště, kde se očekává zásadní (rozhodující) střet 

sil protivníků. Jiné názory přisuzují těžiště slabému a zranitelnému místu v systému 

                                                 
47 GALATÍK, Vlastimil et al. Vojenská strategie. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany ČR - PIC, 2008. ISBN 978-
80-7278-475-2. Str. 10, 19 – 20, 30 – 31. 
48 CLAUSEWITZ, Carl von. O válce. Brno: Bonus A, 1996. ISBN 80-85914-27-1. 
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protivníka (vojenském či vojensko-politickém). Toto vymezení však není podle 

CLAUSEWITZOVA chápání zcela správné a odborné. CLAUSEWITZ při svém popisu 

termínu těžiště použil množství teorií, pojmů a koncepcí vědců i filozofů své doby. Jeho 

pojetí těžiště ve vojenském významu odpovídá v základu pojetí těžiště ve fyzikálních 

vědách, kde například v základní fyzice představuje těžiště bod, kde se gravitační síly 

sbíhají uvnitř tělesa. V tomto bodě je pak výsledná hmotnost celého tělesa optimálně 

vyvážená ve všech směrech. Následný úder (či jiné narušení těžiště) pak může vyvolat 

vyvedení objektu z jeho rovnováhy.  

 
Obr. 2 Významné charakteristiky těžiště 49 

CLAUSEWITZ ve svém pojetí pak zdůraznil hlavní bitvu, jako pravé těžiště války 

a přeneseně poukázal na to, že těžiště války je vždy tam, kde je pohromadě většina 

důležitých sil protivníka, a na které by měl být veden nejmohutnější úder vlastními 

silami. Je zde akcentováno, že bojové síly každé z válčících stran (jednotlivých aktérů či 

aliancí) mají určitou jednotu a spojitost, jejichž pohyb a směr významně determinuje 

ostatní body (například síly podpory). Jednoduše lze tvrdit, že významná těžiště jsou 

tam, kde je soustředěna většina bojových sil.50 Významné charakteristiky těžiště jsou 

pro názornost přehledně uvedeny na předcházejícím obrázku. 

                                                 
49 Vlastní zpracování autora podle JP 5-0 Joint Operation Planning, DoD, Washington, USA, 2011. Str. 264. 
50 SPIŠÁK, Jan. Těžiště – rozhodující operační koncepce – 1. část. Vojenské rozhledy. 2008, (3), 14-19. ISSN 1210-
3292 (print), 2336-2995 (on-line). Available at: www.vojenskerozhledy.cz 
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3.2.3 Theory of Victory (USA) 
 
USA i další mocnosti byly v minulosti v konfliktech často po taktické a operační stránce 

úspěšné, ale strategicky už nikoliv. Tento problém lze demonstrovat tak, že dílčí válka 

byla sice vyhrána, ale došlo ke ztracení míru. Teoretickým základem těchto okolností se 

začala v posledních dekádách intenzivněji zabývat bezpečnostní komunita. Ve 

skutečnosti je koncept a teorie vítězství významnou teoretickou výzvou, před kterou 

i dnes stojí bezpečnostní experti. Bezpečnostní studia nejen podle vlastního přesvědčení 

potřebují základní teoretický konstrukt, který by analyzoval vítězství ve válkách. Ne 

příliš mnoho existujících teorií věnuje pozornost tomu, co je skutečné vítězství a proč 

člověk vyhrává. Ačkoli lze argumentovat tím, že se lidstvo v minulosti obešlo bez teorie 

vítězství poměrně dlouho, nezpochybňuje to užitečnost této teorie. Stávající válečné 

teorie se nemusí ve své podstatě mýlit, mohou však doplňkově těžit z příslušných teorií 

věnujících se vítězství. 

 
Vítězství jako takové je hodnocení, a nikoliv prokázaný závěr, výsledky válek jsou pro 

každou stranu nezávislé a mohou se lišit podle pohledu zúčastněného aktéra. To 

znamená, že skutečnost, že jedna strana vyhrála, nemusí nutně znamenat, že její soupeř 

zásadně či jakkoliv vůbec utrpěl. Za další, vyhrát válku (na rozdíl od bitvy nebo 

kampaně) je politická podmínka. Pokud je válka politickým aktem, je vítězství na 

nejvyšší úrovni z politického hlediska odpovídajícím způsobem definováno. Důsledkem 

je, že taktické nebo operační vítězství bez příznivých politických výsledků je sterilní. 

Ve vojenském smyslu se to projevuje jako citlivost na úroveň války, kdy mohou být 

patrné rozdíly z pohledu taktického velitele, a pohled operačního nebo strategického 

velitele může být zcela odlišný. Taktické vítězství je téměř výhradně vojenská aktivita, 

je mu nejlépe rozumět a obecně jej posuzovat pomocí přiměřeně kvantifikovatelných 

kritérií. Míra efektivity, jako jsou srovnávací poměry obětí, přijatá nebo ztracená území 

a zajatí váleční vězni, mají váhu a mohou vést k přiměřenému odhadu vítězství nebo 

porážky, který bude pravděpodobně široce přijímán. Strategické vítězství je však 

složitější záležitost. Taktické a operační úspěchy mohou připravit půdu pro strategické 

vítězství, ale samy o sobě nestačí. Jak zdůrazňují například Colin GRAY a William 

MARTEL, k vítězství dochází postupně změnou působení mnoha zainteresovaných vah. 

Vítězství a porážka jsou sice polární protiklady, ale nikoliv binárního charakteru (na 

stupnici je nekonečné množství bodů, které určují stupeň úspěchu).  
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Obr. 3 Škála úspěchu v kontextu Theory of Victory 51 

Koncepční škála úspěchu začíná od porážky přes prohru, ne-výhru, remízu, ne-prohru, 

výhru a vítězství s odlišnostmi a gradacemi mezi jednotlivými body (viz předcházející 

obrázek). Tento model rozlišuje mezi výhrou a vítězstvím a prohrou a porážkou. 

Přestože se uvedená slova často používají zaměnitelně, nabízejí jedinečnou příležitost 

rozlišit důležité gradace, které existují ve stavu úspěchu ve válce. Je možné uspět ve 

válce, aniž by bylo dosaženo všeho, co člověk hledal nebo vyřešil všechny existující 

problémy. Výhra znamená dosažení úspěchu na bojišti a zajištění některých politických 

cílů, ale z jakéhokoli důvodu nemusí vést k úplnému politickému úspěchu (vítězství). 

 
Obr. 4 Škála rozhodování v kontextu Theory of Victory 52 

Rozhodnost také odráží řadu potenciálních výsledků. Měřítko rozhodnosti (viz 

předcházející obrázek) ukazuje potenciální výsledky, které se liší v různých stupních 

přes status quo až po konečné vyřešení politického problému. Rozhodování posuzuje 

vliv na politické otázky a úspěch zvažuje, jak dobře člověk vykonává svou strategii 

(v rozumu, na bitevním poli nebo kampani či v bezprostřední politické oblasti). Úspěch 

(viz následující obrázek) se může pohybovat od ničeho přes zvyšující se stupně úspěchu 

až do úplného úspěchu. Měřítko úspěchu je primární při taktickém a operativním 

hodnocení vítězství. Na operační a strategické úrovni zahrnuje škála úspěchů také 

politické a vojenské otázky. Je potřeba rozlišovat to, že člověk může dosáhnout 

politických cílů, aniž by to politicky řešil. 

                                                 
51 BOONE, Bartholomees, J. Theory of victory. Parameters, vol. 38, no. 2, Summer 2008. Gale Academic OneFile. 
Str. 27. [online]. 2008. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z:  https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a490503.pdf 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a490503.pdf
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Obr. 5 Škála dosažení úspěchu v kontextu Theory of Victory 53 

Vítězství je univerzální slovo, které se často používá k nepřesnému popisu pojmu 

úspěchu ve válce. Dosažení preferovaného výsledku je snad nejzákladnějším prvkem 

ukončení konfliktu, kdy teoreticky jeden bojuje o dosažení příznivého stavu nebo 

přinejmenším o výhodnější postavení než přijmout jiné alternativy nebo pokračovat ve 

válce (například remíza). To však neznamená vítězství. Lze tedy předpokládat žádoucí 

politický nebo vojenský stav, který by byl lepší než prohrát, ale nebyl by přitom 

samotným vítězstvím. 
 
CLAUSEWITZOVO tvrzení, že pokud požadovaná efektivita přesáhne hodnotu 

politického cíle, musí se boj zastavit je velmi zajímavá. Dosažení požadovaného nebo 

přijatelného výsledku může být předpokladem pro ukončení konfliktu, ale konec boje 

nemusí nutně znamenat zásadní zvrácení situace směrem k vítězství. Ve skutečnosti 

jsou vítězství a ukončení konfliktů dva odlišné a někdy i protichůdně stavy. Je tedy 

možné a někdy žádoucí ukončit konflikty bez toho, aby bylo dosaženo vítězství. 
 
Válka je dynamický proces. Jak postupuje, politické cíle se mohou měnit. Strategické 

vítězství musí mít také určitou dočasnou trvalost. Racionální hodnocení vítězství nikdy 

nepřizná úspěch, pokud je vítězný stav udržitelný pouze po dobu několika týdnů nebo 

měsíců. Protože vítězství na strategické úrovni je hodnocení politických výsledků, je 

předmětem revize. Vítězství může být přehodnoceno buď z hlediska úspěchu, nebo 

rozhodnosti, a není proto nutně trvalé. Stupeň nestálosti přímo souvisí s velikostí 

úspěchu a jeho rozhodností. Obecně je možné takticky vyhrát, ale konečný výsledek na 

strategické úrovni je porážkou (toto můžeme expresivně vyjádřit souslovím Pyrrhovo 

vítězství). Pokud vezmeme v úvahu celkový koncept vítězství, zjistíme, že se skládá ze 

tří prvků: významné ztráty materiální síly nepřítele, ztráty morálky a otevřeného 

přiznání výše uvedeného, tedy vzdáním se. Na strategické úrovni je hodnocení mnohem 

obtížnější, komplexnější a diskutabilnější. 

                                                                                                                                               
52 Ibidem, str. 28. 
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CLAUSEWITZ zdůraznil, že válka je fyzickým i morálním bojem. Jeho recept na 

vítězství byl jednoduchý. Pokud chcete překonat svého nepřítele, musíte porovnat své 

úsilí proti jeho síle odporu, což lze vyjádřit jako výsledek dvou neoddělitelných faktorů, 

a to celkových sil a prostředků, které má k dispozici, a jeho vůle. Tradiční koncept jak 

vyhrát válku je založen na eliminaci nepřátelských prostředků. Obvykle se to provádí 

ničením či zneškodněním nepřátelské armády nebo alespoň snížením její efektivnosti. 

Důležitý je také psychologický útok na snížení vůle nepřítele odolávat vojenskému 

působení. Francouzský generál a teoretik André BEAUFRE zdůraznil působení na 

nepřátelskou vládu, případně další přední osobnosti či na určitý úsek veřejného mínění. 

 
Jedním z osvědčených způsobů, jak prolomit vůli, je přesvědčit nepřítele, že odpor je 

marný a náklady na odpor převyšují potenciální zisk. Jedinou účinnou metodou jsou 

informační operace. Informační operace jsou však poměrně tupé nástroje, jejichž dopad 

je obtížné předvídat a nemusí rozhodovat o vítězi. Příkladem může být neschopnost 

USA intelektuálně, fyzicky nebo psychologicky se vypořádat s tímto aspektem války ve 

věku, kdy je kontrola veškerých informací nemožná, a je obrovskou součástí vnímané 

neschopnosti dosáhnout pozitivních strategických výsledků v Iráku či Afghánistánu. 

Vítězství ve válce je o zlomení vůle. Úplné odstranění prostředků odporu je nemožné. 

Zničení nepřátelských prostředků bez rozbití vůle nechá nepřítele méně schopného, ale 

stále to bude nepřítel.54 

Theory Of Victory = How To Win + What Is Winning55 
 

Z uvedených argumentů konceptu Theory Of Vicotry můžeme tedy usuzovat, že 

prolomení vůle a informační operace jsou velmi zásadními a důležitými cíli a nástroji 

k dosažení úspěchu ve válkách. Tento závěr tak podporuje významnost vzájemné 

kombinace vojenských a informačních nástrojů, pro které se v moderním pojetí využívá 

právě termínu hybridní válka či hybridní válčení. 

 

 

 

                                                                                                                                               
53 Ibidem. 
54 BOONE, Bartholomees, J. Theory of victory. Parameters, vol. 38, no. 2, Summer 2008. Gale Academic OneFile. 
Str. 25 – 36. [online]. 2008. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z:  https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a490503.pdf 
55 LASICA, Daniel T. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory. School of Advanced Military 
Studies, United States Army Command and General Staff College. Kansas, Fort Leavenworth, 2009. Str. 16. 
 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a490503.pdf
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3.3 Propojení teoretického aparátu na výzkumné otázky 
 
Obsahová analýza konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy (kapitola 3.2.1), 

podstaty válčení podle Carla von CLAUSEWITZE (kapitola 3.2.2) či americké Theory 

of Victory (kapitola 3.2.3) poskytuje obecný základní rámec pro ukotvení první56 

a poslední57 výzkumné otázky. Explicitní zodpovězení všech stanovených výzkumných 

otázek a zejména poskytnutí relevantního argumentačního podkladu bude předmětem 

sedmé shrnující kapitoly této rigorózní práce. Hlavní rozdíly přístupů hybridního 

působení podle vybraných nejvýznamnějších konceptů jsou konkrétně zdůrazněny 

v dílčích částech následující čtvrté kapitoly, která se mimo popis jednotlivých konceptů 

věnuje také diverzifikaci širokého spektra souvisejících nástrojů moci. Vymezení 

nástrojů moci typu soft power, hard power, smart power a sharp power, deskripce 

hlavních charakteristik hybridního působení státních i nestátních aktérů a jejich 

komparace umožní následně zodpovědět druhou a třetí výzkumnou otázku58. 

4 Koncepty, nástroje, aktéři a typy hybridního válčení 
 
V rámci široké bezpečnostní komunity je stále intenzivněji diskutována nová 

perspektiva pochopení fenoménu války, kde do popředí vstupují nejrůznější koncepty 

hybridního válčení. Cílem následující podkapitoly 4.1 je blíže vymezit významné teorie 

a koncepty hybridního válčení a pokusit se o jejich vzájemnou komparaci. Ambicí této 

kapitoly je také konfrontovat stěžejní koncepty hybridního válčení s historickými 

koncepty válčení (uvedenými v kapitolách 3.2.1 a 3.2.2), a to konkrétně s konceptem 

Kodaňské školy59 rozšiřující vymezení referenčních objektů a souvisejících sektorů 

(dimenzí) vnímajících také nevojenské hrozby i nestátní aktéry,60 či s pojetím války 

podle CLAUSEWITZE, který tvrdí, že válka je pokračováním politiky, jen jinými 

prostředky a způsoby.61 

                                                 
56 Jaké je hlavní členění a zásadní rozdíly přístupů hybridního působení podle nejvýznamnějších konceptů 
(CLAUSEWITZ, SUN TZU, HOFFMAN atd.)? 
57 Proč je fenomén hybridního působení v současné době tak aktuální a široce diskutovaný, i když ve své podstatě 
nejde o nic nového? 
58 Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi obecným hybridním působením státních a nestátních (případně proxy-
státních) aktérů? Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi využívanými nástroji moci typu soft power, hard power, 
smart power a sharp power? 
59 BUZAN, Barry, HANSEN, Lene. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge 
University Press. [online]. 2012. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z:  https://1url.cz/SzRMx 
60 EMMERS, Ralf. „Securitization“ in Alan Collins (Ed.), Contemporary security studies. Third edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199694778. Str. 131 – 144. 
61 IKLE, Fred C. The Modern Context. In: Lord Carnes; Frank R. Barnett. Political Warfare and Psychological 
Operations: Rethinking the US Approach, 1989. [online]. National Strategy Information Center: New York. [cit. 
2020-06-10]. Dostupné z: https://bit.ly/2J2UawG 

https://1url.cz/SzRMx
https://bit.ly/2J2UawG
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V kontextu zaměření této kapitoly je nutné poukázat na to, že existuje celá řada 

významných či méně významných a rozšířených konceptů hybridního válčení. Nejde 

jen o více prezentované a častěji konfrontované tzv. „západní koncepty“ (HOFFMAN, 

WILLIAMSON a MANSOOR62, FRIDMAN63, 4GW ~ Fourth generation warfare64 

a další), ale také například o související ruské koncepty reprezentované DUGINEM, 

PANARINEM, CHEKINOVEM, BOGDANOVEM a GERASIMOVEM65 či koncepty 

pocházející z Číny (založené na myšlení SUN TZU nebo MAO CE-TUNGA). Je nutné 

také zdůraznit, že vývoj konceptů spojených s problematikou hybridního válčení 

v posledních dvou dekádách byl významným způsobem determinován konfliktem mezi 

Hizballáhem a Izraelem v Libanonu (v roce 2006), Rusko-gruzínským střetem (v roce 

2008), anexí Ruské federace na Ukrajině (v roce 2014)66 a dalšími, kdy se hybridní 

válka a válčení jako nový fenomén ve svém slova smyslu více rozšířil do 

bezpečnostního prostředí Evropy, České republiky nevyjímaje. V tomto kontextu byla 

související problematika hybridních hrozeb zakotvena v roce 2016 také do českého 

Auditu národní bezpečnosti67, ze kterého vyplývá pro bezpečnostní aparát České 

republiky povinnost se těmito hrozbami zabývat. 

 
Další podkapitola 4.2 popisuje významné hybridní nástroje (kanály a prostředky), které 

jsou nejintenzivněji využívány k prosazování zájmů státních i nestátních aktérů 

v kontextu hybridního působení. Důraz bude v této kapitole položen na diferenciaci 

nástrojů moci typu soft power, hard power, smart power a sharp power a jejich základní 

komparaci. Následující podkapitoly 4.3 a 4.4 vymezují hlavní aktéry hybridního 

působení, jejich fundamentální členění a obecné typy hybridního působení se 

zaměřením na ofenzivní a defenzivní činnosti. 

 

                                                 
62 WILLIAMSON, Murray, MANSOOR, Peter R. Hybrid Warfare – Fighting Comlex Opponents from the Ancient 
World to the Present. Cambridge University Press, New York, 2012. ISBN 978-1-107-02608-7. Str. 1 – 307. 
63 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 1 – 237. 
64 LIND, William, et al., The Changing Face pf War: Into the Fourth Generation. Marine Corps Gazette (October 
1989). Str. 22 – 26. 
65 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 1 – 237. 
66 KŘÍŽ, Zdeněk, SHEVCHUK, Zinaida, ŠTEVKOV, Peter. Hybridní válka jako nový fenomén v bezpečnostním 
prostředí Evropy. Výzkumně prezentační projekt Jagello 2000 realizovaný ve spolupráci s Fakultou sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně a se Zastoupením Evropské komise v České republice. Pro Informační centrum 
o NATO vydalo Jagello 2000, Praha – Ostrava, 2015. 
67 Vláda České republiky. Audit národní bezpečnosti. [online]. 2016. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z:   
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/audit-narodni-bezpecnosti-151410/ 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/audit-narodni-bezpecnosti-151410/
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Termín hybridita je původně odvozen z latinského slova hybrida či ibrida překládaného 

jako urazit či potupit. Uvedený pojem pochází z biologie a následně se začal používat 

v lingvistice v 19. století a poté se rozšířil do mnoha dalších vědeckých disciplín. Slova 

hybrid a hybridní definuje americký slovník The American Heritage Dictionary jako 

něco, co je mixem původního nebo složeného (kombinovaného).68 Hybridita poukazuje 

na skutečnost, že jeden aktér kombinuje aktivity s jiným aktérem při existenci 

vzájemného ovlivňování. Hybridita je nezbytně spojována s pojmem komplexita. Jak 

hybridita, tak i komplexita jsou klíčovými parametry při definici asymetrie. Termín 

hybridní válka či válčení je dále doplňován o pojmy jako hybridní hrozba (Hybrid 

Threat), hybridní boj (Hybrid Fighting), hybridní operace (Hybrid Operation), hybridní 

taktiky (Hybrid Tactics), hybridní protiopatření (Hybrid Counter Tactics) apod. 

Hybridní válčení je principiálně odlišné (nicméně velmi hraničící) od dalších známých 

typů vedení boje, válčení a souvisejících aktivit. Zde stojí za zmínku zejména 

pravidelná (konvenční) válka, asymetrická válka, neregulérní válka, sabotáž, agitace, 

nepřátelská propaganda, civilní válka, hnutí odporu, terorismus atd.69 

4.1 Významné teorie a koncepty hybridního válčení 
 
S ohledem na charakter této kvalifikační práce a zmíněné omezení vztahující se k jejímu 

rozsahu je pochopitelné, že práce nemůže obsahově zevrubně pokrýt všechny významné 

teorie a koncepty řešící problematiku hybridního válčení. Pro pochopení problematiky 

a zodpovězení vztažených výzkumných otázek budou v této části explicitně zmíněny 

koncepty akcentované západní společností, dále pak zásadní koncepty sovětských, 

respektive ruských teoretiků a konečně také hlavní myšlenky vycházející z čínského 

přístupu a pojetí války. V tomto kontextu je vhodné doplnit, že výčet konkrétních 

konceptů či stěžejních myšlenek zmíněných teoretiků není nikterak konečný a v dalších 

pramenech můžeme nalézt také jiné přístupy vyplývající buď z kritického pojetí 

některých starších konceptů, nebo nového náhledu na aktuální vývoj dynamiky 

bezpečnostního prostředí či dokonce z nejrůznější kombinace dílčích faktorů napříč 

jednotlivými teoretickými koncepty. Komplexnost i širokost tématu hybridního válčení 

a rovněž jeho obsahový paradox poskytuje předpoklad dalšímu budoucímu rozvoji. 

                                                 
68 The American Heritage Dictionary. Second College Edition, Boston: Houghton Mifflin Company, 1985. Str. 629. 
69 SCHRÖFL, Josef, RAJAEE, Bahram M., MUHR, Dieter (eds.). Hybrid and Cyber War as Consequences of the 
Asymmetry – A Comprehensive Approach Answering Hybrid Actors and Activities in Cyberspace. 2011, Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. ISBN 978-3-631-60285-0. Str. 59 – 60, 249. 
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4.1.1 Západní teorie a koncepty 
 
Přístup USA k problematice hybridního válčení je primárně založen na odborných 

dílech a myšlenkách R. G. WALKERA (autor publikace Spec F1: The United States 

Marine Corps and Special Operations) a F. HOFFMANA (autor monografie Conflict in 

the 21st Century: Rise of the Hybrid Wars). Například zmiňovaný WALKER 

zdůrazňuje, že hybridní válka je obecně konvergencí konvenčních (tradičních) 

a speciálních operací (viz následující obrázek). 

 
Obr. 6 Oblast hybridního válčení jako průniku konvenčních a speciálních operací 70 

 

HOFFMAN dále myšlenky hybridního válčení rozšířil o jedinečné (majoritně 

asymetrické) působení státních i nestátních aktérů cílené specificky na zranitelná místa 

a zájmy USA, a to v celém spektru možného válčení. Zajímavá je také americká 

akceptace skutečnosti (od počátku 21. století), kdy hybridní válčení není doménou 

pouze nestátních aktérů (například Hizbaláhu, Hamásu či al-Kájdy), ale také státních 

aktérů (zejména vojensky slabších států v komparaci s potenciálem USA). Obdobné 

pojetí a rozšíření vzájemné kombinace civilních i mezistátních elementů, jakožto 

nástrojů hybridního válčení zdůraznila na americké straně také Erin SIMPSONOVÁ, 

a to konkrétně v díle Thinking about Modern Conflict: Hybrid Wars, Strategy, and War 

Aims. Někteří američtí vojenští představitelé si na počátku 21. století začali více 

uvědomovat potřebu změny a transformace existujících strategií (například polní 

manuály FM 3-0 – Operations, FM 1 – The Army nebo FM 3-24 – Counterinsurgency), 

které by umožnily USA efektivně čelit novým hrozbám hybridního charakteru. V této 

souvislosti narůstal obecně také potenciál využívání informačních operací, a to jak ze 

strany státních, tak i nestátních aktérů (například vysílání televize Al-Manar a rádia Nur 

                                                 
70 Vlastní zpracování dle předlohy čerpané z: JORDAN, Larry R. Hybrid War: Is the U.S. Army Ready for the Face of 
21st Century Warefare? The War College Series. Kansas, Fort Leavenworth, 2008. A thesis presented to the Faculty 
of the U.S. Army Command and Generla Staff College. Str. 12. 
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afilovaných na libanonský Hizbaláh).71 HOFFMAN se pokusil v rámci definice 

hybridního válčení využít inspirace všestranného přístupu a zkušeností Israel Defence 

Forces při konfliktu s Hizbaláhem v Libanonu v roce 2006. Podle jeho tvrzení může být 

hybridní válčení využíváno státními i nestátními aktéry a zahrnuje řadu různých 

způsobů (technik) válčení, včetně konvenčních schopností, neregulérních taktik 

a formací, teroristických aktivit zahrnujících násilí a nátlak, případně i kriminální 

aktivity.72 HOFFMANOVO vymezení hybridního válčení bylo jedinečné a významné 

tím, že dokázalo iniciovat intelektuální debaty v celém západním světě ve vztahu 

k soudobým hybridním hrozbám jakožto součástem nové koncepce konfliktů 21. století. 

Východiskem a hlavními zdroji pro formulaci výsledného konceptu hybridního válčení 

byly původně čtyři další koncepty. Jednalo se o: 

 The Theory of Unrestricted Warfare73 (1999 v ČLR); 

 4GW ~ Fourth Generation Warfare74 (1989 v USA); 

 Compound Warfare75 (1997 v USA); 

 US National Defence Strategy76 (2005 v USA).77 

HOFFMAN dále ve svém díle o hybridním válčení zdůraznil, že někteří ruští, američtí 

či australští experti používali pojmů jako „multi-modal“ a „multi-variant“ pro označení 

nové formy války. HOFFMAN v této souvislosti explicitně zmínil práce následujících 

autorů: Michael EVANS, Stephen BLANK, Colin GRAY, John ARQUILLA, Bruce 

HOFFMAN a John ROBB.  HOFFMAN dále vymezil také obsah pojmového spojení 

hybridní hrozba (v angličtině Hybrid Threat), která je definována jako jakékoliv 

působení protivníka využívajícího současně a adaptivně kombinaci konvenčních zbraní, 

neregulérních taktik, terorismu a kriminálních činů s cílem dosáhnout politických cílů.78 

4GW je primárně zaměřena na povstalecký boj, respektive na využití pouze sub-

                                                 
71 JORDAN, Larry R. Hybrid War: Is the U.S. Army Ready for the Face of 21st Century Warfare? The War College 
Series. Kansas, Fort Leavenworth, 2008. A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and Generla 
Staff College. Str. 11 – 16. 
72 HOFFMAN, Frank. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare. Arlington: Potomac Institute for 
Policy Studies, 2007. Str. 14. 
73 QIAO, Liang, XIANGSUI, Wang. Unrestricted Warfare: China´s Master Plan to Destroy America. Panama City, 
Pan American Publishing Company, 2002. 
74 LIND, William, et al., The Changing Face pf War: Into the Fourth Generation. Marine Corps Gazette (October 
1989). Str. 22 – 26. 
75 HUBER, Thomas. Napoleon in Spain and Naples: Fortified Compound Warfare. In C610: The Evolution of 
Modern Warfare, Term I Syllabus/Book of Readings. Fort Leavenworth, Combat Studies Institute, US Army 
Command and General Staff College, 1997. 
76 RUMSFELD, Donald. The National Defense Strategy of the United States of America. Washington, DC, March 
2005. 
77 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 11 – 12, 19, 24, 27. 
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státními aktéry, kdežto koncepce hybridního válčení podle HOFFMANA zahrnuje do 

hybridního válčení jak státní aktéry, různé varianty nestátních aktérů, tak i možné 

kombinace státních a nestátních aktérů.79 
 
Podle tvrzení WILLIAMSONA a MANSOORA bylo hybridní válčení nedílnou součástí 

historických konfliktů od pradávna, ale někteří analytici v poslední době nesprávně 

kategorizují jako hybridní pouze vybrané jedinečné konflikty. Významné mocnosti 

napříč historií konfrontovaly protivníky, kteří používali kombinaci pravidelných 

i nepravidelných sil s cílem potlačit výhody konvenčních sil zainteresovaných mocností. 

Mimo historické konflikty je hybridní způsob vedení boje primární náplní většiny 

konfliktů v současném 21. století. V kontextu historických konfliktů popsali 

WILLIAMSON a MANSOOR celkem devět konkrétních příkladů od antického Říma 

po moderní svět.80 V souvislosti s termínem hybridní válčení se snaží zmínění autoři 

tento termín definovat jako kombinaci konvenčních vojenských sil a nepravidelných 

entit (partyzánů, vzbouřenců a teroristů), kteří mohou zahrnovat jak státní, tak i nestátní 

aktéry s cílem dosažení obecných politických cílů. Nepravidelné síly nemusí být 

centrálně řízeny, nicméně v mnoha případech jsou součástí celkové koherentní strategie 

s cílem oponovat útočníkům či okupačním silám. Hybridní válčení ve svém kontextu 

může hrát roli na všech úrovních vedení války, a to jak na taktické, operační či 

strategické.81 
 
Historické zasazení a hlubší historické konotace ve své kvalifikační práci zpočátku 

popírá (i když nikoliv zcela explicitně) například Larry R. JORDAN, který hybridní 

válčení považuje za poměrně nový fenomén zformovaný a využívaný primárně 

příslušníky libanonského Hizbaláhu od roku 1982, eventuálně stoupenci Organizace pro 

osvobození Palestiny (PLO – Palestine Liberation Organization) od roku 1978 

v kontextu operace Lítání82, ve vztahu k sousednímu Izraeli. Jako počáteční kořeny 

hybridního válčení pak JORDAN doplňuje válku a působení PAVN (The People´s 

Army of Vietnam) proti USA ve Vietnamu ve druhé polovině 20. století. Nejvýraznější 

                                                                                                                                               
78 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 31 – 32. 
79 Ibidem, str. 33. 
80 WILLIAMSON, Murray, MANSOOR, Peter R. Hybrid Warfare – Fighting Comlex Opponents from the Ancient 
World to the Present. Cambridge University Press, New York, 2012. ISBN 978-1-107-02608-7. Str. 1 – 307. 
81 Ibidem, str. 2 – 3. 
82 Operace Lítání byla důsledkem dlouhodobého izraelsko-palestinského konfliktu a šlo o konkrétní označení 
speciální vojenské operace izraelských sil, při které se izraelské jednotky při průniku do sousedního Libanonu dostaly 
až po řeku jménem Lítání, a to v roce 1978. Více viz například BLACK, Ian, MORRIS, Benny. Mossad, izraelské 
tajné války. Praha: Jota, 2001. ISBN 80-7217-392-8. Str. 381 – 383. 
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rozvoj technik hybridního válčení (včetně výstavby falešných bunkrů a šíření falešných 

informací) pak dosahuje Hizbaláh zejména v počátcích 21. století (nejintenzivněji pak 

v roce 2006). Jmenovaný se ve své práci snaží nalézt odpovědi na výzkumné otázky 

spojené s rozvojem hybridního válčení z pozice státních i nestátních aktérů a také 

s doktrinálně vymezenými schopnostmi armády USA identifikovat hybridní konflikt. 

JORDAN v úvodu navíc zdůrazňuje neprobádanost a obecnost tématu (zejména pokud 

nelze využívat klasifikované/utajované informace) a chybějící koncepční (doktrinální) 

vymezení. Hybridní válčení JORDAN definuje jako použití kombinace tradičních, 

nepravidelných, katastrofických a rozvratných taktik, technik a procedur (TTPs) ve 

snaze dosáhnout úspěchu napříč celým spektrem úrovní válčení (taktická, operační 

a strategická), a to v kontextu státního či nestátního aktéra.83 

 
FRIDMAN ve své publikaci zabývající se problematikou ruského hybridního válčení 

(Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation) tvrdí, že současná 

posedlost fenoménem „hybridní válčení“ je spíše politickou záležitostí než koncepční 

novinkou definovanou v šedesátých letech minulého století.84 Sám FRIDMAN se ve 

svém výzkumu problematiky hybridního působení (souvisejících teoretických konceptů 

a perspektiv) zaměřil na komparaci existující literatury věnující se hybridnímu válčení. 

Výsledky provedeného výzkumu pak dokládají, že se obsahové pojetí takzvané západní 

literatury a ruských autorů liší a společným znakem je velmi často pouhé použití 

termínu hybridní válčení. Při porovnání západních a ruských zdrojů je dle FRIDMANA 

velmi zřetelná politizace fenoménu hybridní války, a to u obou zdrojových skupin. 

Explicitně je uváděn příklad krize na Ukrajině v roce 2014, kdy západní zdroje a experti 

argumentovali, že za tímto stojí hybridní válčení Ruské federace jako samostatné 

strategie zaměřené na sousední Ukrajinu. Naproti tomu mnoho ruských stratégů 

a politiků popisovalo situaci na Ukrajině jako hybridní válku „západu“ proti Ruské 

federaci. Právě výše zmiňovaná publikace FRIDMANA je zacílena na vysvětlení 

a rozdíly vzájemného obviňování mezi „západem“ a Ruskou federací v kontextu 

hybridního válčení. Zajímavá je také zmínka, kdy je současná vzájemná konfrontace 

mezi „západem“ a Ruskou federací označována jako „Druhá studená válka“.85 

                                                 
83 JORDAN, Larry R. Hybrid War: Is the U.S. Army Ready for the Face of 21st Century Warefare? The War College 
Series. Kansas, Fort Leavenworth, 2008. A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General 
Staff College. Str. 1 – 9, 21 – 22, 25. 
84 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 1 – 237. 
85 Ibidem, str. 1 – 3. 
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J. J. PATRICK se ve své publikaci The Art Of Hybrid War snaží velmi věcně přiblížit 

původní pojetí války podle vymezení SUN TZU a také zdůraznit veškerá fakta, jenž 

historické konotace termínu války dlouhodobě doprovázejí. Podmínky a okolnosti války 

a jejího vedení jsou v tomto kontextu vyjadřovány fakty, myšlenkami, doporučeními 

a často i metaforami. Mimo obsahový význam války (její přípravy i vedení) a hlavním 

pilířům se PATRICK v avizované publikaci věnuje také vlastnostem autorit (vůdců, 

lídrů) a umění vládnout, a to především s využitím znalostního potenciálu. Tradiční 

historické pojetí války již velmi dlouho reflektuje konkrétní parametry, které přímo či 

nepřímo samotné války a jejich výsledek ovlivňují. Jde o vlivová působení a moc 

finančních prostředků, které determinují schopnost obstarat (nakoupit či případně i dále 

inovovat) potřebné nástroje k vedení války (zbraně, informace, přístupy, kontakty 

apod.).86 Hybridní válčení je založeno na efektivním klamání, sdílené předvídavosti, 

zájmu, podvodech, myšlenkových střetech či také strategické komunikaci (včetně šíření 

dezinformací a boje proti nim).87  

Cílem hybridních aktivit může být: 

 varování nepřítele (protivníka); 

 vyhrožování nepříteli (protivníku); 

 narušit nepřítele (protivníka); 

 postrašit (zastrašit) nepřítele (protivníka); 

 zaútočit na nepřítele (protivníka); 

 zničit nepřítele (protivníka).88 

 
„Time´s hands have since ticked by and we now face a very different world – one where 

swords have been replaced by weapons of mass destruction and computers, and 

battlefields have shifted from the blood-soaked mud to the dirty code of the online 

world.“ 89 

(J. J. Patrick) 
 

O alternativní definici (či určitou re-konceptualizaci) hybridního válčení se mimo výše 

zmiňovaného HOFFMANA a dalších teoretiků pokusil také David KILCULLEN, a to 

v roce 2009. KILCULLEN zdůraznil, že současné konflikty nepochybně kombinují 

aktivity nových aktérů s novými technologiemi a novými způsoby válčení. Podle něho 

                                                 
86 PATRICK, J. J. The Art of Hybrid War. Cynefin Road, 2018. ISBN 978-1-9997854-6-8. Str. 3 – 22, 51 – 59. 
87 Ibidem, str. 68 – 70. 
88 Ibidem, str. 121 – 126. 
89 Ibidem, Preface. 
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je pojem hybridní válčení určitým fenoménem, který kombinuje různé vojenské 

a nevojenské aktivity jako výsledek vládních i nevládních organizací toužících 

dosáhnout domácího či mezinárodního vlivu s použitím či bez použití násilí (přímého 

i nepřímého).90 
 
Britský válečný teoretik J.F.C. FULLER rozvinul rámec studia války zahrnující tři 

základní sféry (domény), a to fyzickou, mentální (kognitivní) a morální. Fyzická 

doména zahrnuje primárně materiální zdroje potřebné k vedení války (tanky, lodě, 

letadla apod.) a také jejich konkrétní možnosti nasazení. Mentální oblast obsahuje 

zejména důvody, představy a úmysly. Poslední morální dimenze v sobě zahrnuje 

především nehmotná aktiva, jako jsou strach, odvaha a morálka jednotlivých stran 

konfliktu.91 
 
Daniel T. LASICA ve své kvalifikační práci věnující se problematice strategických 

implikací hybridního válčení zdůrazňuje mimo jiné například také Írán, který využívá 

techniky hybridního válčení vůči USA, a to zejména masivní strategickou komunikaci 

a také informační kampaně zahrnující koordinované útoky na vojenské i civilní 

počítačové sítě USA. Hybridní válčení by mělo být podle LASICI zaměřeno komplexně 

na všechny dostupné vojenské úrovně, tedy taktickou, operační i strategickou.92 
 
První komplexní a metodologický pokus o konceptualizaci hybridního válčení 

a souvisejících hybridních hrozeb, včetně jejich transformace na strategickou úroveň 

v rámci severoatlantické aliance NATO byl publikován v roce 2010 v dokumentu Bi-

Strategic Command Capstone Concept. Můžeme v této souvislosti tvrdit, že právě 

organizace NATO byla první, která transformovala takticko-operační pochopení 

a vymezení hybridního válčení podle HOFFMANA do podoby strategie (ve smyslu 

čelení hybridním hrozbám93). Politická neochota členských států NATO investovat více 

zdrojů (finančních, personálních i technologických) však doposud poměrně zásadně 

paralyzuje signifikantní změny v přístupu a čelení proti hybridním hrozbám, a to 

i přesto, že se na půdě NATO o tomto problému pravidelně diskutuje.94 

                                                 
90 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 104. 
91 LASICA, Daniel T. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory. School of Advanced Military 
Studies, United States Army Command and General Staff College. Kansas, Fort Leavenworth, 2009. Str. 1. 
92 Ibidem, str. 2 – 3. 
93 Hybridní hrozba je zastřešujícím termínem, který v sobě kombinuje široce variabilní spektrum dílčích hrozeb 
a souvisejících okolností, jako je například terorismus, migrace, pirátství, korupce, etnické konflikty apod. 
94 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 104 – 105. 
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Podle definice americké námořní pěchoty je hybridní válčení kombinací celého spektra 

různých stylů válčení, včetně využití konvenčních schopností, nepravidelných 

asymetrických taktik a formací, teroristických aktivit zahrnujících násilí a donucování 

a dále pak kriminálních aktivit.95 
 

„Most enemies either do not try to defeat the United States with conventional 

operations to do not limit themselves to purely military means…  

Instead they try to exhaust U.S. national will, aiming to win by undermining and 

outlasting public support.“ 96 

(FM 3-24 - Counterinsurgency) 

 
Na akademické půdě se do definování konceptu hybridního válčení po anexi 

ukrajinského Krymu Ruskou federací v roce 2014 začalo pouštět mnoho subjektů 

a k nim afilovaných bezpečnostních expertů, analytiků či akademických pracovníků. 

Mezi nimi také například institut IISS (International Institute for Strategic Studies). 

Podle IISS hybridní válčení zahrnuje vojenské a nevojenské nástroje použité 

v integrovaných kampaních navržených s cílem překvapení, uchopení iniciativy 

a získání psychologické i fyzické výhody. K tomu účelu mají využívat ekonomického 

tlaku, diplomatické prostředky, sofistikované informační a kybernetické operace, které 

pokrývají vojenské a zpravodajské operace. Dalšími významnými akademickými 

institucemi, které se zabývaly problematikou hybridního válčení a hybridních hrozeb, 

můžeme jmenovat například Swedish National Defence College, Finnish Institute of 

International Affairs či The NATO Defence College.97 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 U.S. Marine Corps, Hybrid Warefare and Challengers. Strategic Vision Group Information Paper, 2008. Str. 1. 
96 JORDAN, Larry R. Hybrid War: Is the U.S. Army Ready for the Face of 21st Century Warefare? The War College 
Series. Kansas, Fort Leavenworth, 2008. A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and Generla 
Staff College. Str. 11. 
97 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978-1-8490488-1. Str. 106, 112. 
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4.1.2 Teorie a koncepty Ruské federace (dříve SSSR) 
 
Hybridní válčení (v angličtině hybrid warfare) byl jako termín původně 

konceptualizován Frankem HOFFMANEM (v polovině první dekády 21. století), a to 

jako produkt amerického vojenského myšlení a výsledek teoretických debat uvnitř 

americké armády. V tomto kontextu se dále koncept hybridního válčení také vyvíjel 

jako součást americké strategické kultury. Následně byl diskutovaný termín „hybrid 

warfare“ adoptován také ruskými a evropskými vojenskými experty a také akademiky. 

Následná ruská teorie hybridního válčení známá pod pojmem „gibridnaya vojna“ se 

však od původního amerického pojetí lišila. Podle ruských expertů bylo primárním 

účelem vyhnutí se tradičnímu bojišti s cílem devastace protivníka skrze využití 

kombinace ideologických, informačních, finančních, politických a ekonomických metod 

vedoucích k socio-kulturní dezintegraci a eventuálně k sociálnímu kolapsu. Samotná 

idea použití nevojenských technik však není v ruském akademickém pojetí nikterak 

nová. V polovině 20. století se tímto problémem zabýval například Evgeny MESSNER 

v práci s názvem „Theory of Subversion War“ či dále Aleksander DUGIN a Igor 

PANARIN, kteří konceptualizovali dvě teorie nevojenských konfliktů v devadesátých 

letech 20. století a v první dekádě 21. století. Konkrétně šlo o teorii „Net-centric War“ 

a „Information War“.98 
 
V kontextu teoretických konceptů válčení je ve vztahu k hybridnímu válčení vhodné 

zmínit teorii „The Theory of Subversion-War“ od ruského vojenského důstojníka 

a pozdějšího spisovatele, novináře a vojenského teoretika jménem Evgeny Eduardovich 

MESSNER (narozen v roce 1891 v jižní části Ukrajiny), jehož dílo však bylo z důvodu 

protikomunistického smýšlení, ideologie a konspiračních myšlenek v SSSR zakázáno. 

MESSNER argumentoval, že již v průběhu obou Světových válek ve 20. století byly na 

socio-politicko-vojenské změny patrné vlivy a působení v šesti rozdílných dimenzích, 

jako je vědomí, morálka, sociální vztahy, ekonomika, politika a diplomacie. Ještě před 

2. světovou válkou MESSNER zdůraznil, že k oslabení politických zájmů protivníka je 

důležité ovlivnění myslí populace, a to se stane integrální součástí budoucího válčení. 

MESSNER mimo jiné také začal intenzivněji používat pojmy psychologické dimenze 

válčení a propagandy, a dále pak rozlišoval mezi takzvanou propagandou slovy 

a propagandou skutky.99 

                                                 
98 Ibidem, str. 7, 11. 
99 Ibidem, str. 49 – 57, 61 – 62. 
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Ve 20. století byly dále publikovány další dvě významné válečné teorie, a to konkrétně 

Net-Centric War a informační války Information War. Jejich ruští autoři Aleksandr 

DUGIN a Igor PANARIN jsou v mnohých směrech vzájemně podobní s teorií 

MESSNERA. Všechny tyto teoretické koncepty potvrzují, že v geopolitické 

i technologické realitě 21. století je mnohem jednodušší dosáhnout politických cílů 

podkopáváním politických autorit protivníka, a to manipulováním elit a utvářením 

a podporou disentu (opozice), separatismu a sociálních problémů, než vést klasickou 

konvenční válku. DUGIN byl znám jako přední zastánce myšlenky rusko-euroasijské 

civilizace zahrnující jedinečné ruské socio-kulturní charakteristiky, historii a roli na 

globálním poli. DUGIN také zastává výrazné ideologicky zaměřené postoje na 

vzájemné vztahy mezi Ruskem a západem, kdy je zdůrazněno kontinuální čelení rusko-

euroasijské civilizace agresi západu (reprezentovanou zejména USA). Mimo uvedené 

soupeření Ruska se západem jde v podstatě o boj mezi západní protestantskou civilizací 

(vedenou iniciativně britským impériem a USA) a ruskou ortodoxně orientovanou 

euroasijskou civilizací. Samotná ruská interpretace konceptu Net-Centric War byla ze 

strany DUGINA orientována na americkou agresi vůči Rusku, a to zejména ve 20. a na 

počátku 21. století. V této souvislosti DUGIN publikoval knihu Geopolitika 

Postmoderna. V případě konceptu Net-Centric War byl zmíněn jeho původ datovaný na 

konec devadesátých let 20. století v USA (konkrétně publikovaný v gesci amerického 

vojenského námořnictva), který se dále v USA také vyvíjel. Původně byl Net-Centric 

War zaměřen na lidské a organizační chování a založen na osvojení si nových 

centralizovaných směrů myšlení využitelných v rámci vojenských operací. Net-Centric 

War se orientoval na bojovou sílu, která může být generována z efektivního propojení 

a zasíťování bojových aktivit/operací. Tato teorie válčení je obecně charakterizována 

jako schopnost geograficky rozptýlit bojové síly (složené z různých entit) s cílem 

rozšíření bojového povědomí a následného dosažení požadovaných záměrů velitelů. 

Jinými slovy můžeme Net-Centric War popsat jako vystupňování efektivity vojenských 

jednotek na bojišti, a to prostřednictvím zvýšení efektivity sběru, shromažďování, 

analýzy a komunikace věrohodných a relevantních dat z širokého spektra dostupných 

senzorů. Používaný termín „network“ byl dle DUGINA pojat jako informační dimenze, 

ve které se vyvíjejí strategické operace, a to včetně mediální, diplomatické, ekonomické 

a technické podpory. Tyto aktivity tak zahrnují zainteresované vojenské jednotky, 

používané komunikační systémy, informační operace, veřejné mínění, sociální 
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a etnografické ukazatele, zpravodajské aktivity, náboženství, technologické inovace, 

akademickou obec, ekonomickou podporu apod. V porovnání s klasickým konceptem 

válčení tak Net-Centric War zahrnuje mimo běžné fyzické válčiště (navíc striktně 

ohraničené) i virtuální či informační dimenzi (jenž nemá přesně definované hranice). 

Podle prezentace DUGINA mělo dojít ještě před samotným rozpadem SSSR 

k významné penetraci a ovlivnění mnoha ruských sociálních, ekonomických, 

akademických a dalších entit, skupin či subjektů ze strany západu (primárně z USA). 

V této spojitosti se mělo jednat o finanční systémy, ekonomiku (skrze ruské oligarchy), 

politické elity (skrze myšlenky liberálně orientovaných prozápadních stran), masová 

média (skrze západní díla), vzdělávací standardy (skrze napodobování západních stylů 

a hodnot vzdělávání), vědecké instituce (skrze odliv mozků a lákavých západních 

vědeckých grantů) či mládež (skrze západní módu a Internet). 

 
„Globalizace a její významné instituce (jako jsou WTO, IMF, World Bank apod.) jsou 

jednou z forem, jak silní aktéři globálního procesu (reprezentovaní především USA) 

bojují podle konceptu Net-Centric War proti slabším aktérům.“100 

 
Igor PANARIN a jeho konceptualizace teorie informačního válčení (v angličtině 

Information Warfare) zdůrazňuje, že informační dimenze válčení hraje rozhodující roli 

v konfliktech. Další významné dimenze pro vedení informačních a psychologických 

válek jsou poté politické, diplomatické, finančně-ekonomické a vojenské. PANARIN ve 

svých publikacích nijak nezdůrazňoval výše uvedené dimenze, ale naopak věnoval 

pozornost manipulaci s infomačními souvislostmi a tím kontrolovat veřejné mínění 

cílového publika s primárním cílem získat politické výhody. K tomuto účelu může být 

využito manipulace s informacemi, šíření dezinformací, konstrukce lživých informací, 

agitace, vydírání či různých forem vytěžování požadovaných informací apod. 

PANARIN v souvislosti s informačním válčením rozlišuje tři hlavní úrovně 

informačního válčení. V prvním případě se jedná o strategickou politickou analýzu 

zahrnující sběr, shromažďování a výměnu informací o protivníkovi a spojencích za 

účelem vedení aktivních operací. Za druhé jde o informační vliv založený na 

prosakování negativních komentářů a dezinformací v informačním prostředí (doméně) 

protivníka a potlačení jeho snahy o získání relevantních informací, které potřebuje. 

Poslední úroveň zahrnuje informační obranu proti působení protivníka, a to včetně 

                                                 
100 Ibidem, str. 75 – 79, 81, 82. 
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blokování dezinformací rozšířených protivníkem. Podle PANARINA je informační 

válčení zamířeno na ovlivňování myšlení politických elit a obecné populace s cílem 

ovlivnit veřejné mínění, a tak zapříčinit posílení opozičního politického spektra 

a požadované politické rozhodovací procesy. PANARIN dále definoval termín „social 

object“, který determinuje hlavní cíle (či případně dílčí cíle) informačního válčení. 

Jedná se zejména o cílové uskupení jednotlivců či početnějších sociálních skupin. V této 

souvislosti byly definovány tři rozdílné skupiny (typy) sociálních objektů, a to velké, 

střední a malé. V případě velkých se jedná o sociální skupiny osob na státní úrovni. 

Střední skupiny jsou tvořeny více specificky definovanými asociacemi, komerčními 

a průmyslovými subjekty, organizacemi, vojenskými jednotkami, akademickými 

pracovišti či například určitými skupinami občanů města. Nejmenší skupiny pak 

zahrnují přímo jednotlivé rodiny, malé vojenské jednotky, malé komerční společnosti či 

například přátelské spolky. Jak koncepce Net-Centrc War, tak i podstata informačního 

válčení podle PANARINA je založena na společném narrativu západní agrese vůči 

Rusku, která v minulosti přivedla ruský lid ke zhroucení a rozpadu země, a to dvakrát 

v průběhu 20. století. V prvním případě se jednalo o rozpad ruského impéria v roce 

1917 a podruhé o rozpad SSSR v roce 1991.101 Teoretické koncepty podle DUGINA 

a PANARINA lze shrnout pomocí jejich pěti následujících hlavních aspektů: 

 Obě teorie potvrzují, že se západ (zejména tedy Velká Británie a USA) snaží 

kontinuálně a záměrně zasáhnout a podkopat ruský politický systém, a to před, 

v průběhu i po konci tzv. Studené války. 

 Hlavní západní strategie jsou ve svém charakteru informačně ofenzivní s cílem 

zasáhnout a ovlivnit jak ruské, tak mezinárodní veřejné mínění, a to 

prostřednictvím vmanipulování toku vlastních informací do politických, 

diplomatických, finančně-ekonomických a vojenských záležitostí. 

 Třetím aspektem obou teorií je potvrzení faktu, že k manipulování informací 

dochází z vnějšku a západní strategie cílí na vytvoření tzv. „páté kolony“ uvnitř 

Ruska s cílem odzbrojit a rozložit Rusko zevnitř. 

 Jako odezvu starých a nových hrozeb akcentují oba experti nutnost výchovy 

nových ruských politických elit schopných vlastenecky přemoci existující 

západní strategie s cílem ustanovit Rusko jako politické, kulturní, ekonomické 

i vojenské centrum euroasijské civilizace. 

                                                 
101 Ibidem, str. 84 – 87, 89. 
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 Oba výše zmínění aktéři pochvalují počínání a úspěchy současného ruského 

prezidenta Vladimíra PUTINA v rámci protiopatření vůči západním strategiím, 

a to zejména prostřednictvím posilování a výchovy ruských politických elit 

a dále ve snaze přesunout samotné válčiště na teritoria západní společnosti.102 

 
Ruští vojenští experti začali problematiku hybridního válčení intenzivněji diskutovat (ve 

vojenských i akademických kruzích) až po roce 2013, kdy se objevil první překlad 

odborného článku HOFFMANA do ruského jazyka, a to na moskevské státní univerzitě. 

Dříve zmiňované teorie MESSNERA (Subversion-War), DUGINA (Net-Centric War) 

a PANARINA (Information Warfare) byly ve své podstatě navzájem nezávislé, nicméně 

myšlenkově velmi podobné a vydržely koexistovat v ruském akademickém prostředí až 

do ukrajinské krize v roce 2014. Od té doby se do popředí v ruské vědecké i vojenské 

společnosti dostával stále více pojem hybridního válčení (v originále gibridnaya voyna). 

Někteří ruští experti se k pojmu hybridní válčení (gibridnaya voyna) stavěli tak, že se 

nejedná o nic nového a z jejich perspektivy byla vždy válka určitou konfrontací mezi 

dvěma či více autonomními skupinami za účelem posílit jejich finanční, sociální, 

politické či psychologické poměry či celkově zlepšit podmínky pro vlastní přežití. 

V tomto kontextu pak jde v případě pojmu hybridní válčení pouze o nový termín 

používaný pro velmi starý fenomén. V případě ruského pojetí hybridního válčení 

(gibridnaya voyna) došlo k rozšíření původního HOFFMANOVA výkladu, kde je 

kombinace pravidelných a nepravidelných sil či taktik, formací a technologií rozšířena 

dále o vnější kontrolní mechanismy, pronikání a využívání podvratných a destruktivních 

způsobů, projektů a programů, dále o vlivové a propagační aktivity reprezentující sílu. 

Zastánci tohoto ruského přístupu dále zdůrazňovali, že ruské pojetí hybridního válčení 

není na rozdíl od pojetí západního omezeno na nutnou přítomnost vojenských aktivit na 

bojišti a základním komponentem (často i nejdůležitějším) je používání informačního 

válčení, jakožto nejdůležitějšího segmentu válčení. Zjednodušeně lze tvrdit, že západní 

pojetí (založené především na konceptu HOFFMANA) vždy v rámci hybridního válčení 

reflektuje vojenskou složku a prostředky v nejrůznější kombinaci s nepravidelnými 

silami, ruské pojetí tzv. gibridnaya voyna zdůrazňuje, že hlavní úkolu hrají nevojenské 

prostředky (často politické, ideologické, ekonomické či informační nástroje), kde 

vojenské prostředky mohou (ale také vůbec nemusí) hrát podpůrnou roli. 103 

                                                 
102 Ibidem, str. 90. 
103 Ibidem, str. 91 – 98. 
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Dále prezentované teoretické pojetí GERASIMOVA se ve své podstatě nijak zásadně 

neliší od dřívějších ruských konceptů, pouze zdůrazňuje subjektivní pohled autora na 

operační prostředí i povahu možných budoucích válek a nikterak se nesnaží navrhovat 

novou vojenskou doktrínu či koncept válčení. GERASIMOV se ve svém pojetí snaží 

přiblížit fenomén hybridního válčení ne pouze vojenským expertům, ale zejména 

specifickému publiku reprezentovanému především politickými elitami.104 Hlavní 

myšlenkou koncepce nelineárních (hybridních) válek podle GERASIMOVA je 

skutečnost, že se samotné hranice mezi válkou a mírem stírají a v některých případech 

není zcela zřejmé, zda se již jedná o probíhající válku či nikoliv. GERASIMOV (tak 

jako například CHEKINOV a BOGDANOV) obviňují západní státní aktéry (zejména 

USA), že vedou vůči Ruské federaci nepřetržitou hybridní válku. Dále GERASIMOV 

zdůrazňuje, že pro dosažení vytýčených cílů je často výhodnější využívat nevojenské 

nástroje moci reprezentované především politickými, ekonomickými, informačními či 

humanitárními opatřeními.105 

 
Obr. 7 Úloha nevojenských aktivit v průběhu fází konfliktu 106 

                                                 
104 Ibidem. 
105 GROHMANN, Jan. Hybridní války podle Valerije Gerasimova. Armádní noviny. [online]. 2015 [cit. 2020-06-26]. 
Dostupné z: https://www.armadninoviny.cz/hybridni-valky-podle-valerije-gerasimova.html 
106 Little Green Men: a primer on Modern Russian Unconventional Warfare, Ukraine 2013-2014. The United States 
Army Special Operations Command, Fort Bragg, North Carolina. [online]. [cit. 2020-01-26]. Dostupné z: 
https://www.jhuapl.edu/Content/documents/ARIS_LittleGreenMen.pdf 

https://www.armadninoviny.cz/hybridni-valky-podle-valerije-gerasimova.html
https://www.jhuapl.edu/Content/documents/ARIS_LittleGreenMen.pdf
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V případě ruských koncepcí válčení stojí dále za zmínku také New-Generation Warfare, 

kterou definovali ruští důstojníci Sergey CHEKINOV a Sergey BOGDANOV. Hlavním 

aspektem jejich práce byla vzájemná diskuse o pokračující transformaci podoby války 

jakožto politického, sociálního a vojenského fenoménu. Ve svých odborných 

publikacích mimo jiné argumentovali proti původní definici války dle CLAUSEWITZE. 

V této souvislosti například zmínili, že všechny konflikty 19. až 21. století byly 

významně rozdílné jeden od druhého, a to nejen s ohledem na průběh, ale i samotnou 

podstatu. Současné války jsou kvalitativně novým fenoménem, a jejich analýza 

vyžaduje přehodnocení existujících konceptů ve vztahu ke společenskému rozvoji 

a upřesňování koncepčních struktur. CHEKINOV a BOGDANOV mimo jiné v roce 

2017 tvrdili, že je předčasné měnit interpretaci základního konceptu války. Války vždy 

byly a nezbytně i budou vedeny s využitím různých typů zbraní a organizovanými 

ozbrojenými skupinami osob, států, aliancí či koalicí. Oba autoři ve svých myšlenkách 

zdůraznili, že se aktuální konflikty a zejména samotné pojetí vítězství změnily. Původní 

principy dosažení vojenských a potažmo politických cílů ve válkách (ozbrojených 

konfliktech) se změnily zejména v oblasti minimalizace lidských obětí a materiálních 

ztrát. Cílem vojenských operací již není primárně dobytí území a zničení živé síly 

protivníka (tzv. debelace107), ale někdy například pouze vynucení míru. CHEKINOV 

a BOGDANOV zdůraznili, že nevojenské akce založené na nenásilných metodách 

mohou obvykle předcházet následným válečným aktivitám či také pouze politické 

konfrontaci. V této souvislosti lze za nevojenské aktivity považovat zejména 

psychologické a informační operace, jakožto integrální část konceptu válčení nové 

generace (New-Generation Warfare). Pro objasnění rozdílů mezi koncepty gibridnaya 

voyna a New-Generation Warfare CHEKINOV a BOGDANOV argumentovali tím, že 

gibridnaya voyna je elementem mezistátní konfrontace určené k prosazení národních 

zájmů státu s využitím rozsáhlých nepřímých (nevojenských) akcí (nezahrnující 

zapojení ozbrojených sil a vojenské střety), zatímco ozbrojené síly představují 

prostředek odstrašení. CHEKINOV a BOGDANOV tedy zdůrazňují, že bez použití 

regulérní armády je nemožné dosáhnout vítězství v současných válkách. Podstatnou 

úlohu tak bude stále hrát modernizace ozbrojených sil a vývoj moderních technologií.108 

                                                 
107 Debelace je skončení války úplnou vojenskou porážkou a zničením organizované státní moci jedné z válčících 
stran. Debelace (z lat.) je popisována také jako úplné přemožení a podrobení válčícího státu a jeho přivtělení ke státu 
vítěznému. Viz Ottův slovník naučný: Debelace. [online]. 2019 [cit. 2020-01-26]. Dostupné z:  
https://leporelo.info/debelace 
108 FRIDMAN, Ofer. Russian 'Hybrid Warfare' – Resurgence And Politicisation. United Kingdom, London, 2018, C. 
Hurst & Co. (Publishers) Ltd. ISBN 978184904881. Str. 127 – 132, 141 – 142. 

https://leporelo.info/debelace


  

49 
 

4.1.3 Čínská lidová republika (dříve Čína) 
 
Jakkoliv se může zdát, že Čínská lidová republika (dříve Čína) používá nástroje 

a techniky hybridního válčení až v posledních letech či dekádách, je tomu reálně jinak. 

S ohledem na pestrou a hlubokou historii Číny, čínské válčení nevyjímaje, existují 

dochované zdroje o tom, že čínští vojevůdci a čelní představitelé významných čínských 

dynastií po více než dva tisíce let využívali určité nepřímé nástroje k vedení války. 

Zásadním průlomem byla určitá kodifikace původních čínských vojenských taktik, 

strategií a válečného umění, které přibližně před 2500 lety zformoval údajně čínský 

myslitel a vojenský stratég SUN TZU (Sun-c´). Tento ve svých dílech zdůraznil, že 

válka je o vítězství a již před tisíci lety vyjádřil, že vítězství je hlavním předmětem 

války.109 Jednou z hlavní myšlenek tohoto čínské vojevůdce zakomponovaných do díla 

The Art of War (v češtině publikováno pod názvem Umění války) je dosažení vítězství 

bez boje. SUN TZU ve svém díle o vojenské taktice a strategii zdůraznil význam 

nevojenských aktivit a nástrojů, jako jsou lest, špionáž, manipulace a překvapení. 

Metaforicky SUN TZU také představil souhrn nejrůznějších ukazatelů a charakteristik, 

které samostatně tvoří pouze omezenou skupinu, nicméně právě jejich vzájemnou 

kombinací může výsledný efekt vytvářet nečekaný a zajímavý efekt. Explicitně 

zmiňoval například primární barvy, základní hudební noty, chutě či také metody 

válčení. V souvislosti s uměním války SUN TZU zmínil, že přestože rozlišujeme 

v základě pouze přímé a nepřímé útoky, jakožto dvě základní metody, je prakticky 

v každé bitvě kombinací výše zmíněných dvou metod generováno nekonečné množství 

odlišných manévrů a aktivit ovlivněných vždy jinou kvalitou rozhodnutí. V poslední 

kapitole svého díla SUN TZU také akcentuje význam špionáže, která v nejrůznějších 

formách představuje významný faktor vítězství ve válce. Celá podstata samotného 

válčení je víceméně založena na klamání, které je prakticky demonstrováno efektivní 

kombinací nepřímých a přímých technik válčení, včetně utajování vlastních plánů 

činnosti. 110 

„Podstatou jakékoliv bitvy je naplánovat vlastní strategii tak, že se nemusí bojovat 

o vítězství a následně donutit protivníka, aby se vzdal bez boje.“111 

                                                 
109 BOONE, Bartholomees, J. Theory of victory. Parameters, vol. 38, no. 2, Summer 2008. Gale Academic OneFile. 
Str. 25 – 36. [online]. 2008. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z:  https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a490503.pdf 
110 SUN TZU. The Art of War. (The Oldest Military Treatise In The World). Translated from the Chinese By 
LIONEL GILES, M.A. (1910), New York. Str. 1 – 46. 
111 Vlastní formulace citátu inspirovaná článkem: Čína – Sun Tzu – Umění války. Yin.cz. [online]. 2007. [cit. 2020-
03-28]. Dostupné z: cina.yin.cz/clanky/sun-tzu-umeni-války/ 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a490503.pdf
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Myšlenky SUN TZU úspěšně modifikoval MAO CE-TUNG, vůdce komunistů v Číně 

a také autor významného díla On Guerrilla Warfare. Strategie a taktika byly do značné 

míry založeny na organizaci malých skupin s počtem tří až deset vojáků. Tyto skupiny 

se nazývaly buňky, a přestože pracovaly společně, jejich vzájemné znalosti se udržovaly 

na minimu. Cílem tohoto přístupu bylo to, aby při zadržení a vyslýchání (včetně 

mučení) nedošlo k rozkrytí širší sítě. Původním záměrem MAO CE-TUNGA bylo získat 

podporu rolníků žijících ve venkovských oblastech, kteří podle něj představovali 

metaforicky moře, ve kterém partyzáni potřebovali plavat. Organizace rolníků 

v politickou sílu a jejich zapojení do povstání se postupem času zejména v první 

polovině 20. století transformovala do sítě guerillových jednotek. Myšlenkami MAO 

CE-TUNGA byla ovlivněna také většina extrémně chudých rolníků v jižním Vietnamu, 

kteří po staletí tento stav přijímali, protože věřili, že chudoba je trestem za zločiny 

spáchané jejich předky. V tomto duchu se přibližně v polovině 20. století zformovala 

Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu, která se snažila vzdělávat rolníky 

v ekonomii a zdůrazňovat, že chudoba byla výsledkem sobectví vlastníků půdy. 

Poukazovalo se na to, že padesát procent zemědělské půdy v Jižním Vietnamu vlastní 

pouze dvě a půl procenta populace. Dvě třetiny rolníků nevlastnily vůbec žádnou půdu, 

a proto byli nuceni pracovat pro zbohatlé majitele. Vytvářené vesnické odbojové buňky, 

jakožto ozbrojené síly operující proti pravidelné armádě, se soustředily na útoky na 

malé hlídky nebo špatně střežené vládní pozice. Pro zvýšení své výhody se tyto bojové 

skupiny spoléhaly na noční útoky a asymetrický partyzánský způsob vedení boje 

využívající například sítě podzemních tunelů. Strategií partyzánské války podle MAO 

CE-TUNGA bylo zapojit nepřítele do dlouho trvající a vyčerpávající války. Cílem bylo 

postupně zničit mnohem většího a silnějšího nepřítele.112 V knize On Guerrilla Warfare 

MAO CE-TUNG pojednává o rozdílech mezi partyzánskými a pravidelnými 

vojenskými silami a také o tom, jak mohou tyto síly spolupracovat na dosažení 

společného cíle. Mezi další témata zmíněného díla patří propaganda a politické obavy, 

formace partyzánských jednotek, vlastnosti dobrého partyzána či například disciplína 

v partyzánské armádě.113 Ve válce revolučního charakteru jsou partyzánské operace 

nezbytnou součástí. Tyto partyzánské operace nesmí být považovány za nezávislou 

formu války, ale považujeme je za jeden z aspektů totální nebo hromadné války. Jak ve 

                                                 
112 SIMKIN, John. Guerrilla Warfare. [online]. 1997 (updated January 2020). [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://spartacus-educational.com/VNguerrilla.htm  
113 MAO TSE-TUNG. On Guerrilla Warfare. Translated and with an Introduction by Samuel B. GRIFFITH, 2018. 
Dover Publications, Inc. Mineola, New York. ISBN: 978-0-486-44376-8. Str. 3 – 114. 

https://spartacus-educational.com/VNguerrilla.htm
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svém vývoji, tak ve způsobu aplikace má partyzánský způsob válčení určité 

charakteristické vlastnosti. Při provádění souvisejících politických kroků je proto 

nezbytné vzbudit a organizovat lidi; dosáhnout vnitřního politického sjednocení; 

ustanovit základny a vybavit dostupné síly vhodnými prostředky; obnovovat kapacity 

národních sil; ničit síly a prostředky nepřítele a získat opětovně ztracená či okupovaná 

území. Není důvod uvažovat o partyzánských válkách odděleně od národní politiky. 

Všechny partyzánské jednotky musí mít politické a vojenské vedení. To platí bez 

ohledu na původ nebo velikost takových jednotek, které mohou pocházet lokálně z mas 

lidí, mohou být tvořeny kombinací pravidelných vojsk se skupinami lidí, nebo se mohou 

skládat z homogenních pravidelných vojenských jednotek. Vzhledem k tomu, že 

partyzánské války v podstatě pocházejí z lidových vrstev obyvatelstva a jsou jimi 

podporovány, nemohou existovat ani efektivně působit, pokud se oddělují a distancují 

od sympatií lidí a spolupráce s nimi. Partyzánské jednotky by měly mít vůdce, kteří jsou 

ve svých politikách neústupní, rozhodní, loajální a upřímní. Velitelé by měli být 

fundovaní a vzdělaní v revoluční technice s potřebnou sebedůvěrou, schopnostmi 

prokázat přísnou disciplínu a být schopni se vypořádat se s existující nepřátelskou 

propagandou. Stručně řečeno, tito vůdci musí být vzorem pro lidi. Strategie partyzánů 

musí být založena především na bdělosti, mobilitě a útoku. Musí se přizpůsobit 

nepřátelské situaci, terénu, existujícím komunikačním směrům, relativním silám, počasí 

a situaci lidí. V obecné partyzánské válce platí princip, že když je napaden národ, lidé 

navzájem sympatizují a pomáhají při organizaci partyzánských jednotek. Silnou 

stránkou partyzánské války v občanském boji je kvalita vnitřní čistoty. Jedna společnost 

může být snadno sjednocena a bojovat s velkým účinkem, zatímco v národní revoluční 

válce čelí partyzánské jednotky problému vnitřního sjednocení různých třídních skupin. 

To vyžaduje použití propagandy.114 
 
Za nejvýznamnější koncept současného válčení vztahující se k Čínské lidové republice 

je bezesporu takzvaná teorie neomezeného válčení zavedená v roce 2003, která je šířeji 

známá pod anglickým termínem Three Warfares Concept.115 Tento koncept válčení 

zahrnuje válčení (otevřená i skrytá manipulace) ve vztahu k veřejnému mínění a mediím 

(Public Opinion & Media Warfare), dále pak koordinované psychologické válčení 

(Psychological Warfare) a legální válčení (Legal Warfare) zaměřené na manipulaci se 

                                                 
114 MAO TSE-TUNG. On Guerrilla Warfare. Translated and with an Introduction by Samuel B. GRIFFITH, 2018. 
Dover Publications, Inc. Mineola, New York. ISBN: 978-0-486-44376-8. Str. 3 – 114. 
115 V čínském přepisu pak „san zhong zhanfa“. 
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strategiemi, obrannými politikami a vnímáním cílového publika v zahraničí.116 Uvedený 

koncept se pro západní experty stal zásadním materiálem pro pochopení čínského 

hybridního válčení a vlivových operací. Vítězství ve válce nebo alespoň dosažení 

vlastních politických cílů podle zmíněného konceptu stále více závisí na přípravách 

provedených v době míru. Úspěch vyžaduje utváření toho, jak konflikty vidí ostatní 

vlády a jejich lidé, stejně jako vlastní populace. Informační operace mají vnější a vnitřní 

rozměry. Klíčovým aktérem v případě naplňování podstaty konceptu Three Warfares je 

ČLOA - Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA - People’s Liberation Army)117, 

která je ozbrojeným křídlem a páteří Komunistické strany Číny (CCP - Chinese 

Communist Party). Na rozdíl od regulérní armády, která se věnuje primárně obraně státu 

a jeho lidu, je účelem ČLOA utvářet a budovat také politickou moc pro stranu, utvářet 

veřejné mínění na domácí i mezinárodní úrovni, ovlivňovat zahraniční aktéry a elity 

v tom, jak přistupují k čínské politice a konečně i utvářet právní kontext čínských 

aktivit, včetně budování právního zdůvodnění čínských akcí a používání domácích 

zákonů k indikaci a zdůvodnění čínských záměrů. Koncept Three Warfares obecně 

determinuje to, co je záměrem každodenních aktivit Komunistické strany Číny, 

a nikoliv pouze samotné ČLOA. Je vhodné také dodat, že čínští stratégové nikterak 

neupouštějí od konvenčních jaderných zbraní, nicméně si uvědomují, že politika 

jaderného odstrašování je důležitým aktem čínské suverenity, a to, aniž by došlo 

k samotnému jadernému konfliktu.118 Zmíněná čínská vojenská teorie se zaměřuje na 

podkopávání morálky sil nepřítele, zlomení jejich odporu a dosažení čínských 

národních zájmů s využitím žádného nebo minimálního bojového úsilí. Podstatnou 

úlohu tvoří narůstající nekinetické operace využívající informace pro ovlivňování 

protivníka, které se nacházejí v pásmu mezi konvenčním válčením a mírovým stavem. 

ČLR využívá koncept Three Warfares k zajištění svých národních zájmů a zároveň také 

k zabránění možné eskalace ničivějších konvenčních vojenských konfliktů.119 

 

                                                 
116 RASKA, Michael. China and the ‘Three Warfares’. Asia Defense – The Diplomat. [online]. 2015. [cit. 2020-05-
28]. Dostupné z: https://thediplomat.com/2015/12/hybrid-warfare-with-chinese-characteristics-2/ 
117 Čínská lidová osvobozenecká armáda má vlastní vydavatelské a nakladatelské kapacity, včetně expertů a novinářů 
na šíření propagandy doma i v zahraničí. Mimo to řídí několik Think-tanků, akademická pracoviště, kulturní centra či 
další organizace. 
118 MATTIS, Peter. China’s ‘Three Warfares’ in Perspective. Special Series - Ministry of Truth. War on the Rocks. 
[online]. 2018. [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://warontherocks.com/2018/01/chinas-three-warfares-perspective/  
119 LIVERMORE, Doug. China’s “Three Warfares” In Theory and Practice in the South China Sea. A Publication of 
the Georgetown University Center for Security Studies. Georgetown Security Studies Review. [online]. 2018. [cit. 
2020-05-28]. Dostupné z: https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2018/03/25/chinas-three-warfares-in-theory-
and-practice-in-the-south-china-sea/  

https://warontherocks.com/2018/01/chinas-three-warfares-perspective/
https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2018/03/25/chinas-three-warfares-in-theory-and-practice-in-the-south-china-sea/
https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2018/03/25/chinas-three-warfares-in-theory-and-practice-in-the-south-china-sea/


  

53 
 

Myšlenku, že hybridní válčení není doménou pouze nestátních aktérů, ale také státních, 

zakomponovali v roce 1999 do svého díla Unrestricted War plukovníci Čínské lidové 

armády Qiao LIANG a Wang XIANGSUI, kteří zde zdůraznili kombinaci vojenských 

a nevojenských forem soupeření.120 Uvedené dílo je zajímavé tím, že se částečně 

zaměřuje na predikci budoucnosti, kde může být při střetu slabšího aktéra s vojensky 

silnějším vždy ze strany potencionálně slabšího použito také asymetrických metod 

a nevojenských nástrojů zaměřených na slabá místa protivníka. Zajímavý je v tomto 

kontextu také přístup jmenovaných čínských expertů, kteří poměrně relevantně odhadli 

vývoj budoucího prostředí v prvních dvou dekádách 21. století reprezentovaný nárůstem 

významu moderních technologií, interkonexe subjektů a aktérů napříč celým světem, 

přístupem k informacím a jejich diseminací. V tomto kontextu je zmiňována především 

technologická nadvláda světových velmocí v čele s USA. LIANG a XIANGSUL ve 

svém díle zdůraznili nový přístup válčení vedený ve všech doménách (dimenzích), kde 

jediným limitem jsou stanové cíle. Zmiňovaní čínští armádní činitelé kladli význam 

konkrétním přístupům a principům, které je nutné reflektovat při konfliktu 

s protivníkem, jehož vojenská síla (síly a prostředky) je mnohem výraznější. V této 

souvislosti byly explicitně zmíněny principy vzájemné synchronizace, všesměrového 

působení, koordinace činností ve všech doménách (operačních prostorech), maximální 

a efektivní využití všech dostupných zdrojů, zaměřen na ohraničené (limitované) cíle, 

vysoká adaptabilita a celkově asymetrický způsob vedení veškerých aktivit. Přestože 

oba experti akcentovali význam moderních technologií, technologické nadvlády 

velmocí či informací, fundamentální základy a postupy válčení se podle jejich názoru 

nijak zásadně od 18. století nezměnily s tím rozdílem, že je celkově patrné rozšiřování 

operačních domén.121 
 

Přestože na přelomu 20. a 21. století LIANG a XIANGSUL deklarovali, že západní 

společnost (implicitně v čele s USA) není schopna koordinovaně přistupovat a efektivně 

operovat ve všech dostupných doménách, je v současné době již v této věci patrný 

značný postup. Severoatlantická aliance v posledních letech uznala kybernetický (v roce 

2016) a vesmírný (v roce 2019) prostor jako dvě nové oficiální operační domény pro 

vedení boje. I přesto však LIANG a XIANGSUL rozšiřují implicitně možnosti válčení 

                                                 
120 JORDAN, Larry R. Hybrid War: Is the U.S. Army Ready for the Face of 21st Century Warfare? The War College 
Series. Kansas, Fort Leavenworth, 2008. Str. 11 – 16. 
121 LIANG, Qiao, XIANGSUI, Wang. Unrestricted Warfare, Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House. 
1999. Str. 204 – 219. 
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částečně až za tyto významné operační domény. Zde je zmiňován geografický význam, 

soci-kulturní a historické tradice, etnická identita či také vliv mezinárodních subjektů 

(organizací). Současný globalizovaný svět přispívá ke změně zásadních principů válčení 

a soupeření, kde do popředí pronikají nová pravidla a postupy založené na 

intenzivnějším využívání nevojenských nástrojů moci. Válčení může být podle tohoto 

konceptu reprezentované jak pravidelnými profesionálními vojenskými, 

polovojenskými, tak i nevojenskými silami a prostředky. 

4.1.4 Komparace významných konceptů hybridního válčení 
 
Pro komparaci významných (vybraných) konceptů hybridního válčení byla s ohledem 

na přehlednost zvolena forma tabulek, které průkazně demonstrují významné vlastnosti 

jednotlivých teorií. Je potřeba reflektovat, že výběr hlavních vlastností a následně také 

společných regionálních či chceme-li národních znaků všech výše popisovaných 

konceptů a jejich význam nebyl nijak expertně objektivizován a jde o pohled 

zpracovatele, nicméně pro potřeby a ambice této kvalifikační práce je toto plně 

postačující. První tabulka poskytuje pohled na vybrané teoretické koncepty rozšířené 

především v USA a obecně v západní společnosti. Jak je patrné z obsahové analýzy 

jednotlivých teorií, je společným znakem to, že „západní“ koncepty vždy reflektují 

v případě hybridního válčení přítomnost regulérních vojenských sil (alespoň v nějaké 

omezené míře). Tak jak u dalších souvisejících konceptů je také patrné, že postupem 

času nabírá stále více na významu vliv moderních technologií a především informační 

nástroje. Je také vhodné zmínit, že přístup USA začal reflektovat význam a existenci 

nestátních aktérů, kteří v kontextu teoretického konceptu podle Kodaňské školy 

vystupují do popředí, a zejména v souvislosti s problematikou terorismu bude nutné 

s těmito nestátními aktéry počítat i budoucnu. 
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Tab. 1 Souhrn významných vlastností jednotlivých “západních“ konceptů hybridního válčení 122 

 
Druhá tabulka (viz další strana) průkazně shrnuje vybrané teoretické koncepty rozšířené 

především v Ruské federaci, potažmo v bývalém SSSR (Svaz sovětských 

socialistických republik). Po provedení obsahových analýz jednotlivých teoretických 

konceptů jsou patrné společné znaky reprezentovány zejména narůstajícím významem 

manipulace elit (často politických), kde jsou stále více průkazné a intenzivnější 

komponenty informačního válčení. Mimo uvedené jsou ruské koncepty charakteristické 

tím, že explicitně nevyžadují přítomnost regulérních vojenských sil a s tím spojených 

vojenských nástrojů. Důraz je kladem více na takzvaný socio-kulturní kontext, národní 

jednotu a historické konotace. 

                                                 
122 Vlastní zpracování autora. 
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Tab. 2 Souhrn významných vlastností jednotlivých ruských konceptů hybridního válčení 123 

 
Třetí tabulka (viz další strana) demonstruje souhrnný pohled na vybrané teoretické 

koncepty pocházející z Číny (nově pak z ČLR – Čínská lidová republika). Společným 

národním znakem čínských teorií popisujících hybridní válčení je zejména dlouhodobý 

význam nevojenských nástrojů moci demonstrovaných především prvky 

psychologických operací a propagandy. Tak jak bylo zmíněno výše u ruských konceptů, 

tak i čínské teorie nevyžadují ve všech svých podobách nutně přítomnost vojenské 

složky či výhradně vojenských nástrojů. Význam nevojenských nástrojů moci postupem 

času narůstá a determinuje celkové podoby čínského pohledu na hybridní válčení. 

V kontextu uvedeného bezpečnostního konceptu podle Kodaňské školy je nutné 

reflektovat mnohem širší soubor referenčních objektů, na které je hybridní působení 

systémově zaměřeno. 

                                                 
123 Vlastní zpracování autora. 
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Tab. 3 Souhrn významných vlastností jednotlivých čínských konceptů hybridního válčení 124 

4.2 Hybridní nástroje, kanály a prostředky 
 
Ve spojitosti s tím, jak byly v předešlé kapitole 4.1 blíže popsány nejvýznamnější 

teoretické koncepty související s problematikou hybridního válčení, je přínosné tyto 

koncepty rozšířit také o bližší analýzu podstatných nástrojů moci (včetně používaných 

kanálů a prostředků), které jsou nejčastěji využívány právě pro prosazování zájmů 

nejvýznamnějších aktérů v kontextu hybridního působení. Významné rozšíření 

a diverzifikace jednotlivých nástrojů moci koresponduje také s nosným konceptem 

bezpečnosti podle Kodaňské školy, který akcentoval vícesektorový přístup k analýze 

prostředí. Tento přístup (jak bylo uvedeno již dříve) nově zahrnoval mimo dimenzi 

vojenskou, také dimenzi politickou, ekonomickou, environmentální a societální. Pro 

tyto jednotlivé dimenze jsou tak logicky odlišné také používané nástroje (kanály 

a prostředky). V současné době jsou při vedení hybridního konfliktu a hybridního 

působení uplatňovány nástroje z celého spektra sfér vlivu, respektive nejrůznější 

nástroje moci konkrétního aktéra. Například NATO využívá pro nástroje moci velmi 

často členění známé pod zkratkou DIMEFIL (Diplomatic/Political, Information, 

Military, Economic, Financial, Intelligence, Legal). Řada státních i nestátních aktérů se 

snaží svých politických (ale i jiných) cílů dosáhnout jak pomocí skrytých, tak 

i otevřených aktivit koordinovaných v rámci celého spektra nástrojů moci. 

                                                 
124 Vlastní zpracování autora. 
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Vymezení severoatlantické aliance pro škálu jednotlivých nástrojů moci podle 

akronymu DIMEFIL, které mimo jiné převzalo i české CTHH (Centrum proti terorismu 

a hybridním hrozbám) jako součást Ministerstva vnitra České republiky, je následující: 

 diplomacie (politika) zahrnuje veškeré nástroje a prostředky související 

s uplatněním vlivu či vyvíjením nátlaku slovy i činy oficiální politické 

reprezentace daného aktéra; 

 informace demonstrují všechny sdělovací a jiné prostředky šíření informací 

využitelné primárně k manipulaci, dezinformaci a propagandě; 

 ozbrojené síly reprezentují jak nástroje typu vyhrožování použití vojenské síly, 

demonstrace vojenské přítomnosti, odstrašování, tak i nástroje přímého 

vojenského nasazení (včetně nejrůznějších forem skrytého nasazení jednotlivců 

či malých skupin a asymetrického vedení boje); 

 ekonomika zohledňuje různé formy nátlaku ekonomické povahy (uvalení cla, 

embarga, odepření dodávek surovin či energie, zákaz používání dopravní nebo 

přepravní cesty, destabilizace klíčových odvětví, podniků atd.); 

  finančnictví je primárně orientováno na destabilizaci měny, trhu s akciemi 

či dluhopisy a komplexní bankovního sektoru; 

  zpravodajství komplexně zastřešuje všemožné aktivity zpravodajských služeb 

(včetně špionáže, sabotáže, subverze apod.); 

 oblast veřejného pořádku a právního státu využívá nejrůznějších nekalých aktivit 

zacílených na hodnotové, právní a další aspekty společenského uspořádání 

(podněcování nepokojů s využitím etnických, náboženských či sociálních 

dělících linií ve společnosti, použití teroristických útoků a kriminálních 

metod.125 

Je samozřejmě pochopitelné, že výše uvedené členění nástrojů moci podle NATO není 

nikterak dogmatické či závazné a konečné. Jednotlivé zdroje, samotní bezpečnostní 

experti, konkrétní teoretické koncepty či samotní aktéři hybridního působení využívají 

často vzájemně na první pohled rozdílného členění používaných nástrojů moci k vedení 

hybridních aktivit. Například SCHRÖFL ve své odborné publikaci uvádí, že nástroje 

hybridního působení aktérů zahrnují především vojenské prostředky, terorismus, 

informační operace, kriminální aktivity, zpravodajské aktivity, sabotáže, manipulaci 

s informacemi a kybernetické útoky, ekonomické, měnové a finanční nástroje trhu, 

                                                 
125 Ministerstvo vnitra České republiky. Co jsou hybridní hrozby. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. 
Praha. [online]. 2020. [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/co-jsou-hybridni-hrozby.aspx 

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/co-jsou-hybridni-hrozby.aspx
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bezpečnostní a obranný výzkum a vývoj, politické a diplomatické aktivity, podvratnou 

činnost a ovlivňování společnosti (veřejného mínění) atd.126 Rozdílené členění dílčích 

nástrojů moci a jejich případná společná kategorizace je velmi často založena na 

subjektivním přístupu jednotlivých bezpečnostních a akademických expertů, kteří se 

danou problematikou zabývají. V tomto kontextu lze s nadsázkou tvrdit, že kolik autorů, 

postojů a konceptů, tolik odlišných členění a kategorií nástrojů moci. Při zevrubnějším 

rozpadu jsou pak odlišnosti logicky výraznější, než při syntéze charakterově příbuzných 

nástrojů do obecnějších a zastřešujících kategorií. Určujícím a jednotným faktorem 

vymezení konkrétních nástrojů moci je však povětšinou to, že se všichni aktéři snaží 

k dosažení svých zájmů (a tedy i s využitím hybridních aktivit) využívat kombinaci 

maximálního množství všech dostupných nástrojů, kanálů a prostředků. To, jaké 

nástroje poté převažují u jednotlivých aktérů je dáno jak historickými konotacemi, tak 

domácí i zahraniční politikou jednotlivých aktérů a jejich mocenskými zájmy. Zde jsou 

obecně patrné rozdíly mezi proporcionalitou v použití takzvaných soft power, hard 

power, smart power a sharp power nástrojů moci. Tato proporcionalita se pak mění 

nejen v čase (narůstá postupně význam kybernetických a informačních operací 

v nových operačních doménách) a jednotlivých fázích souvisejících konfliktů, ale také 

v kontextu mocenského postavení soupeřících aktérů a okolností vývoje bezpečnostního 

i konkrétního operačního prostředí. Při pohledu na teoretické koncepty hybridního 

válčení (viz předcházející kapitola 4.1) je také patrné, že zatímco USA a částečně 

i Ruská federace průkazněji využívají v rámci hybridního válčení také vojenské 

nástroje, v případě ČLR tomu v globálním pohledu tak není a jsou více patrné 

nevojenské nástroje moci (samozřejmě, že v případě regionálního působení ČLR 

v Jihočínském a Východočínském moři můžeme pozorovat opak). Uvedený 

argumentační rámec týkající se charakteru nástrojů moci a prosazování zájmů 

v kontextu hybridního působení závisí vždy také na reflexi vlastní lokace. 
 
Následující podkapitoly (4.2.1 až 4.2.5) jsou zaměřeny na bližší popis jednotlivých 

nástrojů moci podle výše zmíněné kategorizace. Pozornost bude věnována jak 

nevojenským nástrojům – tzv. nástrojům typu soft power, dále pak silovým nástrojům – 

tzv. hard power a poté novým skupinám, které jsou zastoupeny specifickými nástroji 

moci s vysokou účinností – tzv. smart power a sharp power. 

                                                 
126 SCHRÖFL, Josef, RAJAEE, Bahram M., MUHR, Dieter (eds.). Hybrid and Cyber War as Consequences of the 
Asymmetry – A Comprehensive Approach Answering Hybrid Actors adn Activities in Cyberspace. 2011, Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. ISBN 978-3-631-60285-0. Str. 277 – 281. 
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4.2.1 Hybridní nástroje „soft power“ 
 
Nejvýznamnější osobou, která provedla zásadní koncepční rozdělení (již v 90. letech 

20. století) mezi soft power a hard power je Joseph NYE z Harvardovy univerzity. 

Uvedený termín soft power se následně velmi rozšířil v rámci debat o zahraniční 

politice a mezinárodních vztazích. Primárně popisoval schopnost země (státního aktéra) 

přesvědčit ostatní (především tedy státní aktéry), aby ti konali to, co chce, a to výhradně 

bez použití násilí a donucovacích prostředků. Stěžejním dílem byla publikace „Soft 

Power: The Means To Success In World Politics“,127 ve kterém NYE argumentoval tím, 

že úspěšní státní aktéři potřebují jak nástroje typu hard power, tak rovněž i nástroje typu 

soft power s důrazem na schopnost donutit jakýmkoliv způsobem ostatní k naplňování 

vlastních očekávání, a na schopnost utvářet a formovat jejich dlouhodobé postoje 

a preference. Argumentační rámec předmětné publikace nabyl na významu při 

formování americké zahraniční politiky po teroristických útocích v roce 2001. 

V kontextu využívání nástrojů charakteru soft power ze strany USA zdůraznil NYE 

význam komerčních společností, nadací, církví, univerzit a dalších institucí občanské 

společnosti. K ovlivnění a přilákání amerických partnerů, spolupracovníků a příznivců 

by měla hrát významnou roli americká kultura, ideály a hodnoty. NYE také uznává 

určité limity svých myšlenek, kdy akceptuje fakt, že některé společnosti často přijímají 

americké hodnoty a kulturu, nicméně dlouhodobě odolávají zahraniční politice USA.128 

Částečnou slabinou uvedené publikace (a obecně i dalších příspěvků jmenovaného 

autora) je to, že se NYE explicitně zaměřuje pouze na konotace soft power nástrojů 

a USA, a to z hlediska poměrně značně akcentované americké moci. Z dnešního 

pohledu a v kontextu moderních technologií je podle mého názoru přínosným dílem 

také publikace The Future Of Power,129 kde NYE reflektuje vzrůstající význam 

energetických zdrojů a informací. Je zde zdůrazněna provázanost moci na surovinové 

zdroje a masové rozšíření informací v kybernetickém prostoru pro širokou skupinu 

uživatelů, včetně dosahu na nestátní aktéry a vyplývajícího rizika možných 

kybernetických útoků. NYE uvádí, že kybernetická politika vytvořila mezi státy novou 

mocenskou hranici s patrnými příležitostmi pro rozvojové země. Aby USA zůstaly na 

vrcholu světové moci, musí podle myšlenek NYE přijmout a implementovat takovou 

                                                 
127 NYE, Joseph S. Soft Power: The Means To Success In World Politics. 2004, Book News, Inc., Public Affairs, 
Portland, OR. ISBN 978-1586482251. Str. 208. 
128 Ibidem, str. 0 – 208. 
129 NYE, Joseph S. The Future Of Power. 2011, New York, Public Affair, Reprinted Edition. ISBN 978-1610390699. 
Str. 320. 
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strategii, která bude navržena pro nový globální informační věk.130 Nástrojům moci 

typu soft power se věnovali také další bezpečnostní experti. Mezi tyto patří například 

Jonathan McCLORY131, Alexander VUVING či Christopher LAYNE. Někteří 

z uvedených odborníků se zaměřili na kritiku nedostatků původního konceptu NYE 

a například McCLORY obohatil problematiků nástrojů soft power o určitou měřitelnou 

indexaci, která umožňuje kvantitativně posuzovat sledované faktory.132 McCLORY 

zdůraznil, že moc se podstatně rozptýlila, posunula se od západu na východ i od státních 

aktérů jako takových, protože mezinárodní nestabilní situaci využívá stále více 

nestátních aktérů (subjektů). Důvodem je z velké části digitální revoluce, která ve své 

podstatě narušila státní hranice a generovala nové výzvy a příležitosti. Rovněž umožnila 

široké společnosti přemostit geografické rozdíly. Namísto dřívějších nástrojů moci typu 

hard power narůstá v posledních letech význam vzájemné spolupráce a budování sítí 

i vztahů.133 

Budeme-li chtít více konkretizovat jednotlivé nástroje moci typu soft power, je vhodné 

nejprve vymezit hlavní kategorie, které tyto nástroje determinují. Jde zejména o oblasti 

diplomacie, ekonomiky, mediálního prostředí či organizací (nevládních a komerčních). 

Oblast diplomacie zahrnuje především státní aktéry a mezinárodní organizace, které 

využívají k prosazení zájmů kolektivní rezoluce, hrozby uvalení nejrůznějších sankcí, 

bojkotování aktivit, embarga, korupce, surovinovou diplomacii, represi v podobě 

zavádění cel a podobně. Ekonomické nástroje jsou tvořeny škálou technik finančních 

manipulací, spekulací, korupcí, omezováním dodávek surovin a dalších důležitých 

zdrojů i zboží, cenovou politikou atd. Prostředky a nástroje nevládních a komerčních 

organizací jsou zaměřeny na protesty a demonstrace zaměřené na ovlivnění společnosti 

a veřejného mínění. Podstatným nástrojem jsou v této souvislosti také komerční právní 

subjekty, které mohou velmi účinně v kontextu práva ovlivňovat zájmové subjekty. 

Nejvýznamněji se v posledních letech v oblasti soft power projevují nástroje a kanály 

mediálního prostředí, které zahrnují manipulaci s informacemi (konspirační teorie, 

dezinformace, hoaxy, fake news apod.), propagandu, provádění informačních kampaní, 

targetingovou a kontextovou reklamu, informace vyvolávající paniku, najímání blogerů 

                                                 
130 Ibidem, str. 0 – 320. 
131 McCLORY, Jonathan. General Manager, Asia. Portland. [online]. 2020. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z:  
https://portland-communications.com/our-people/leadership-team/jonathan-mcclory/ 
132 TPBO - The Place Brand Observer. Jonathan McClory on Soft Power. Nation Branding and Country Reputation in 
Asia. [online]. 2018. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://placebrandobserver.com/jonathan-mcclory-interview/ 
133 McCLORY, Jonathan. The Soft Power 30. USC Center on Public Diplomacy. [online]. 2020. [cit. 2020-06-28]. 
Dostupné z: https://softpower30.com/author/jonathan/ 

https://portland-communications.com/our-people/leadership-team/jonathan-mcclory/
https://placebrandobserver.com/jonathan-mcclory-interview/
https://softpower30.com/author/jonathan/
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či například vytváření falešných účtů na sociálních sítích. Hlavní podstatou je využívání 

vztahu mezi manipulátorem a ovládanou osobou. Tato taktika není přímá a spoléhá se 

spíše na psychické a interpersonální vlivy, jako je například socializace apod.134 Některé 

ze zdrojů zahrnují do soft power také například strategickou komunikaci, občanské 

aktivity či široké kulturní vlivy, jako je umění, literatura, hudba, design, móda nebo 

dokonce i jídlo.135 

4.2.2 Hybridní nástroje „hard power“ 
 
Nástroje typu hard power mají historicky starší a pevnější základy nejen v teoretickém 

ukotvení, ale také v samotném praktickém využití v rámci konfliktů. Mimo uvedené 

jsou také mnohem přímější než dříve popisované nástroje typu soft power. V minulosti 

byly reprezentované primárně vojenskou silou, která byla poměrně zřejmá a jasně 

kvantifikovatelná (doktrinálně ukotvená organizační struktura s poměrně jasnou 

kapacitou a schopnostmi konkrétních vojenských sil a prostředků), dále pak donucovací 

diplomacií a tvrdými ekonomickými sankcemi.136 Největší výhodou nástrojů typu hard 

power je bezprostřední sledování výsledných efektů a dopadů v případě jejich 

intenzivního požití, kdy naopak nástroje typu soft power vyžadují obecně delší dobu 

působení. Fenomén hard power byl spojen s myšlenkou anarchismu mezinárodního 

systému, kde jednotliví státní aktéři neuznávají žádnou nadřízenou autoritu, a proto se 

musí všichni zaměřit na mocenskou politiku. Schopnost dosažení vlastních zájmů a cílů 

je pak založena na donucovacích aktivitách a hrozbách. Historicky byly nástroje hard 

power determinovány ukazateli, jako jsou velikost populace, vlastní území, geografická 

poloha, dostupné přírodní zdroje, velikost a schopnosti armády či ekonomická síla.137 

 
Nástroje hard power převažovaly například v období 1. či 2. světové války a také 

v průběhu tzv. Studené války, kdy zejména vojenské, konkrétně potom jaderné, 

odstrašování velmocí (především tedy USA a Ruské federace) bylo viditelným 

hybatelem ve vývoji mezinárodních vztahů. Důležitou roli v oblasti hard power hraje 

dodnes samotné odstrašování silou a dostupnými vojenskými silami a prostředky, které 

                                                 
134 We Shape Future - prezentation. Austrian Armed Forces – National Defence Academy, Institut fur 
Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Schutz und Hilfe. 2014. www.bundesheer.at  
135 RASHEED, Adil. After hard, soft and smart, it’s sharp power. Al Arabiya. [online]. 2018. [cit. 2020-06-28]. 
Dostupné z: https://1url.cz/Pzf1H 
136 WILSON, Ernest J. Hard Power, Soft Power, Smart Power. ANNALS of the American Academy of Political and 
Social Sciences. 2008, Issue 616. Str. 114. 
137 VUVING, Alexander L. How Soft Power Works. Toronto: American Political Science Association. [online]. 2009. 
[cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://1url.cz/vzf1N  

http://www.bundesheer.at/
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jsou spojené s přítomností vojenských hrozeb nejrůznějšího zaměření. Nelze v této 

spojitosti však opomenout, že již od 80. let narůstaly v rámci soupeření USA a Ruské 

federace na významu také nástroje typu soft power. Preference nástrojů hard power 

logicky posilovala také v době, kdy v jednotlivých společnostech (státech) převládalo 

vedení založené na myšlenkovém směru realismu, který se ze své podstaty a státo-

centrického pohledu na mezinárodní systém orientuje především ve své zahraniční 

politice na silové vojenské nástroje s cílem zdůraznit význam moci. K tomuto účelu se 

pak podle myšlenek realistů účelně hodí výhradně nástroje moci charakteru hard power 

a nástroje soft power jsou považovány za méně důležité či dokonce za nedůležité. 

 
Vojenskou hrozbu a použití pravidelných vojenských sil lze dnes obtížněji využívat, než 

tomu bylo v minulosti, a to částečně také kvůli nárůstu společenského respektování 

všeobecných humanitárních hodnot. To však neznamená, že vojenská síla ztratila svoji 

výraznou schopnost zajistit některá politická rozhodnutí. Využitelnost síly se mimo jiné 

liší podle lokální kultury a mnoha dalších okolností. To, co stát povoluje nebo toleruje 

ve vztahu k vojenským aktivitám, závisí do jisté míry na tom, jak neutěšení 

a determinovaní jsou jeho politici a hlavní vojenští stratégové. Část debaty o vojenské 

síle a její kontrole se dlouhodobě nedokáže vypořádat s krvavou realitou či chaosem, 

které pramení v samotné povaze války. Válka může být v některých konkrétních 

případech zcela nezbytná a měla by být ve svém charakteru obecně rozsahově omezena. 

Nástroje hard power i soft power by měly být vzájemně doplňující, i když často tomu 

tak není. Vojenská síla není ani v dnešní době historickým anachronismem (přežitkem 

minulosti), ale je nadále a dlouho pravděpodobně také zůstane zásadním nástrojem 

politiky. Použití vojenských sil není existenčně ohroženo koncepční zastaralostí, a to 

zejména z důvodu dostupnosti moderních a inteligentních alternativ válčení, nicméně 

širší uplatnění a nasazení sil je v liberální západní společnosti logicky omezeno.138 

 
Budeme-li chtít více konkretizovat jednotlivé nástroje moci typu hard power, je vhodné 

nejprve vymezit hlavní kategorie, které tyto nástroje determinují. Jde zejména 

o pravidelné síly (pozemní, vzdušné, námořní a speciální vojenské síly, policejní sbory, 

zpravodajské služby, soudní moc apod.), kybernetické síly (armádní součásti, státní 

instituce i organizované kyberneticky orientované kriminální skupiny), privatizované 

                                                 
138 GRAY, Colin S. Hard Power And Soft Power: The Utility Of Military Forces An Instrument Of Policy In The 21st 
Century. Strategic Studies Institute (SSI), ISBN 1-58487-486-4. [online]. 2011. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z:  
Dostupné z: https://www.files.ethz.ch/isn/128690/pub1059-1.pdf 

https://www.files.ethz.ch/isn/128690/pub1059-1.pdf
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bezpečnostní subjekty (skupiny organizovaného zločinu, bezpečnostní agentury, 

žoldáci, piráti, milice atd.), teroristické organizace a skupiny či další veřejné specifické 

subjekty jako jsou extremisté, povstalci, revolucionáři, rebelové, sociálně znevýhodněné 

osoby, znepokojení občané, utlačované či zbídačené skupiny osob apod.139 

4.2.3 Hybridní nástroje „smart power“ 
 
Vhodná rovnováha mezi nástroji a strategiemi typu soft power a hard power je 

označována jako tzv. smart power. Tento specifický termín byl definován v roce 2003, 

aby vyvrátil nevhodnou interpretaci a tvrzení, že samotné nástroje soft power mohou 

utvářet efektivní zahraniční politiku. Zde je nutné reflektovat tři základní parametry 

moci, a to konkrétně donucování (coercion), platbu (payment) a přitažlivost 

(attraction).140 V případě termínu smart power se tedy jedná se o schopnost obratně 

kombinovat soft power a hard power nástroje pro rozvoj integrovaných strategií141 

a cílů jednotlivých aktérů,142 včetně jejich zdrojového zajištění. Nástroje typu soft 

power nemusí být samy o sobě plně dostačující k prosazení cílů a zájmů a jejich 

relevantní strategický význam postupně narůstá v porovnáním s nástroji typu hard 

power. V tomto kontextu se v rámci mezinárodních vztahů začal šířeji používat pojem 

smart power, který optimální kombinací dostupných nástrojů moci (diplomatických, 

ekonomických, vojenských, politických, právních, kulturních apod.) umožnuje 

dosáhnout požadovaných výsledků. Vzhledem ke složitosti koncepčních, 

institucionálních, politických či například také kulturních otázek nelze přístup typu 

smart power v krátkodobém horizontu jednoduše dosáhnout.143 Efektivní kombinace 

nástrojů musí být formována s pečlivým a vyváženým přístupem, kde je nutné 

reflektovat široké spektrum dostupných zdrojů. Každé rozhodnutí o prosazení moci 

vyžaduje ze strany působícího aktéra pečlivé a rozumné posouzení různých faktorů 

a okolností, včetně porozumění celého kontextu a dopadů jednotlivých variant řešení. 

 

                                                 
139 We Shape Future - presentation. Austrian Armed Forces – National Defence Academy, Institut fur 
Friedenssicherung und Konfliktmanagement. Schutz und Hilfe. 2014. www.bundesheer.at 
140 NYE, Joseph S. Get Smart: Combining Hard and Soft Power. Foreign Affairs, 2009. Vol. 88, No. 4, Council on 
Foreign Relations. Str. 160. 
141 ARMITAGE, Richard L., NYE, Joseph S. Smart Power and the U.S. Strategy for Security in a Post-9/11 World. 
2007, CSIS, Testimony before the Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, House Committee on 
Oversight and Government Reform. [online]. 2007. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/Nye_Armitage_Nov_7_2007_testimony.pdf  
142 WILSON, Ernest J. Hard Power, Soft Power, Smart Power. ANNALS of the American Academy of Political and 
Social Sciences. 2008, Issue 616. Str. 115. 
143 Ibidem, str. 122. 

http://www.bundesheer.at/
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Z pohledu některých státních aktérů (zejména tedy světových velmocí) je zřejmé, že 

nástroje typu soft power nemohou plně nahradit nástroje hard power, ale jsou 

významným doplňkem k prosazování cílů zahraniční politiky. Tato vzájemná 

kombinace pak může přinášet očekávané výsledky. Současná situace v globálním 

pohledu související problematika mezinárodních vztahů poukazuje na to, že je potřeba 

přistupovat k nástrojům typu soft power a hard power společně, a nikoliv separátně, 

neboť se mnohé dílčí nástroje vzájemně prolínají, ovlivňují a posilují. Jan EICHLER ve 

své publikaci144 komentuje vymezení nástrojů smart power podle Josepha NYE, kde 

tento typ nástrojů moci je po ukončení tzv. Studené války novým fenoménem 

v bezpečnostní oblasti a byl na počátku této dekády předmětem pozornosti také v rámci 

Evropské unie. Ideální kombinace předností nástrojů soft power a hard power vychází 

z předpokladu, že nestačí pouhé použití síly k dosažení úspěchů, navíc to může být 

v některých případech dokonce i kontraproduktivní. Nástroje smart power umožňují 

společným úsilím takové působení na cílový referenční objekt i vnější prostředí, při 

němž je ve vhodně vyváženém poměru využito všech dostupných sil, prostředků, kanálů 

a vlivů. Podle EICHLERA mají nejlepší předpoklady k efektivnímu využití konceptu 

smart power Spojené státy americké, které se reprezentují silnou a výkonnou 

ekonomikou, nejsilnější a nejmodernější armádou a silnými vlivovými nástroji v dalších 

zemích světa.145 Termín smart power definuje potřebu kombinovat donucování 

(s využitím nástrojů typu hard power) a přesvědčování v kontextu přitažlivosti 

(s využitím nástrojů typu soft power), a to vše jako základ vítězné strategie 

v mezinárodní politice.146 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 EICHLER, Jan. Bezpečnost a strategická kultura USA, EU a ČR. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 
Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1956-9. Str. 0 – 216.  
145 Inspirováno recenzí publikace: EICHLER, Jan. Bezpečnost a strategická kultura USA, EU a ČR, která byla 
uveřejněna v periodiku Vojenské rozhledy v roce 2012 (č. 2). 
146 Inspirováno recenzí publikace: NYE, Joseph S. Future of Power, která byla uveřejněna v periodiku Acta 
Politologica v roce 2012 (č. 4). 
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4.2.4 Hybridní nástroje „sharp power“ 
 
Koncept sharp power byl poprvé představen v roce 2017 v odborném článku „The 

Meaning of Sharp Power: How Authoritarian States Project Influence“, jehož autory 

byli Christopher WALKER a Jessica LUDWIG.147 Christopher WALKER poté 

podrobněji analyzoval koncept sharp power v práci „What Is Sharp Power?“ 148 a tím 

se zařadil mezi hlavní teoretiky tohoto nového bezpečnostního fenoménu. Samotný 

koncept a nástroje typu sharp power navazují na vymezení podle Josepha NYE a jeho 

související pojetí moci členěné na hard power a soft power. Poměrně zjednodušeně 

představuje hard power vojenskou a ekonomickou moc státu a soft power obecně 

politickou a kulturní sílu. Zmiňovaný koncept sharp power se snaží vytvořit novou 

pozici mezi uvedenými nástroji hard power a soft power, kde je značně posílena agrese 

nástrojů soft power, jejíž primárním cílem je oslabit potencionálního protivníka pomocí 

demokratické otevřenosti, a nikoliv systematicky pouze posilovat vlastní pozici skrz 

šíření pozitivních hodnot. Christopher WALKER spojuje pojem sharp power s politikou 

autoritářských režimů, a to především s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou, 

přičemž je celý koncept zasazen do současného kontextu moderní společnosti. Problém 

či výhodou může být to, že demokratické státy jsou obecně velmi otevřené a tím 

v podstatě i zranitelnější vůči útokům ze strany uzavřených autoritářských režimů. 

Podle WALKERA se tak Ruská federace a Čínská lidová republika snaží vychýlit 

současný pro-západně orientovaný mezinárodní systém ve svůj prospěch, a to 

s využitím manipulace a šíření dezinformací. Jak soft power, tak i sharp power jsou 

často zaměnitelné, neboť obecně oba koncepty využívají nehmotných nástrojů 

(informace, ideje apod.). Zásadní rozdíl je však v tom, že při použití nástrojů typu soft 

power se předpokládá spíše pozitivní sdělení založené na pravdivém základě, kdežto 

sharp power využívá manipulaci a vytváří pocit nejistoty u aktérů mezinárodního 

prostředí (včetně podvratné činnosti, cenzury, šíření dezinformací, omezování 

svobodného projevu a podrývání nezávislých institucí). Nástroje sharp power se snaží 

penetrovat politické a informační prostředí zájmových aktérů. 149,150 

                                                 
147 WALKER, Christopher, LUDWIG, Jessica. The Meaning of Sharp Power: How Authoritarian States Project 
Influence. In Foreign Affairs. [online]. 2017. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power 
148 WALKER, Christopher. What Is Sharp Power? In Journal of Democracy. July 2018, Volume 29, Number 3. 
149 KALATHIL, Shanthi, et. all. Forget Hearts and Minds. In Foreign Policy. [online]. 2018. [cit. 2020-06-28]. 
Dostupné z: https://foreignpolicy.com/2018/09/14/forget-hearts-and-minds-sharp-power/ 
150 NYČ, Tomáš. Sharp Power – nový druh síly v mezinárodních vztazích? Ústav mezinárodních vztahů Praha. 
Časopis Mezinárodní politika. [online]. 2020. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://www.iir.cz/article/sharp-power-
novy-druh-sily-v-mezinarodnich-vztazich#  

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power
https://foreignpolicy.com/2018/09/14/forget-hearts-and-minds-sharp-power/
https://www.iir.cz/article/sharp-power-novy-druh-sily-v-mezinarodnich-vztazich
https://www.iir.cz/article/sharp-power-novy-druh-sily-v-mezinarodnich-vztazich
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Slabé místo separátního konceptu sharp power je v tom, že se ve své podstatě jedná 

o původně definované nástroje moci charakteru soft power zahrnující sílu informací, 

médií, diplomacie, politiky apod. s tím rozdílem, že v pojetí sharp power jsou tyto 

nástroje primárně v rukou autoritářských režimů (v dostupných zdrojích explicitně tedy 

v rukou Ruské federace a Čínské lidové republiky). Touto odlišností se do aktivit 

a působení jednotlivých aktérů vkládá určité normativní, i když v některém pohledu 

spíše subjektivní, hodnocení. Další část kritiky sharp power je založena na tom, že 

nejde o nikterak odlišný popis fenoménu, pro který je mnohem častěji používán termín 

informační válka (informační a psychologické válčení). Problematicky vyznívá 

především to, že když identickou činnost provádí liberálně orientovaný demokratický 

stát formou podpory nevládních organizací či financováním spřátelených politických 

stran, jde o aktivity soft power s pozitivním efektem. Když však obdobné metody, 

nástroje a techniky použije autoritářsky orientovaný aktér a mají pro hodnotitele 

negativní konotace, hovoří WALKER o konceptu sharp power. S ohledem na uvedený 

vysvětlující rámec konceptu sharp power lze pak dospět k závěru, že toto poměrně nové 

vymezení původních nástrojů soft power polarizuje pohledy západní (majoritně 

liberální) a východní (častěji autoritářské) společnosti na předmětnou problematiku.151 

S převahou mocenské dynamiky v oblasti mezinárodních vztahů je západními 

politology stále častěji v posledních dvou letech používáno termínu sharp power. Podle 

těchto akademiků používají autoritářské režimy specifické techniky a nástroje vlivu, 

které nelze považovat za hard power v otevřeně donucovacím smyslu, ani za soft 

power, protože ve svých metodách nejsou neškodné ani přesvědčivé. Ve skutečnosti má 

jejich pokus vyvolat rozptýlení a manipulaci s využitím podvratné činnosti, šikany 

a nátlaku. Podle zastánců tohoto konceptu některé země penetrují politické a informační 

prostředí v cílených zemích, a proto jejich způsob ovlivňování je označován jako sharp 

power. K prosazování svých národních zájmů v mezinárodní sféře je nejčastěji 

obviňována ČLR a Ruská federace. Právě ČLR nazvala celý argument o svém 

používání sharp power jako paranoidní. Přisuzuje taková obvinění výsledku určité 

úzkosti mezi západními mocnostmi vůči rostoucímu mezinárodnímu vlivu jejich 

země.152 

                                                 
151 Ibidem. 
152 RASHEED, Adil. After hard, soft and smart, it’s sharp power. Al Arabiya. [online]. 2018. [cit. 2020-06-28]. 
Dostupné z: https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2018/01/24/After-hard-soft-and-smart-it-s-sharp-
power 
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4.2.5 Komparace hybridních nástrojů jednotlivých typů 
 
Nástroje typu hard power využívají například přímé bojové akce, vojenské 

odstrašování, ale i podplácení, násilí, či vyhrožování jako formu přesvědčování. Cílem 

takové taktiky pak bývá jeden konkrétní výsledek. Paradoxně jsou však účinnější 

nástroje typu soft power. V mnoha případech bývá silnějším motivátorem strach ze 

sociálního vyloučení (co si ostatní pomyslí, když mu nepomohu), či ztráta vztahu 

s kamarádem (manipulátorem), než obavy z nějaké formy fyzického ublížení. Částečný 

rozpor mezi rozčleněním nástrojů typu hard power a soft power je patrný v oblasti 

ekonomických nástrojů moci. Ekonomická síla spojená s budováním pevné základny 

pravidelných ozbrojených sil a dalších bezpečnostních zdrojů je často považována za 

nástroj charakteru hard power, jakkoliv toto může být diskutabilní. V kontextu 

nejrůznějších finančních manipulací, spekulací, skryté korupce a okrajově také 

komplexní monetární politiky však můžeme zcela jistě hovořit o nástrojích moci 

charakteru soft power. V případě určité komparace jednotlivých skupin nástrojů moci je 

vhodné doplnit, že mezi náklady (zdroji) vynaloženými na budování a rozvoj nástrojů 

hard power a soft power jsou obecně značené rozdíly při dosažení stejného či 

podobného výsledného efektu. Obecně by soft power neměla být považována za 

plnohodnotnou alternativu nástrojů hard power. Každá skupina nástrojů má jinou váhu 

a prospěšnost. Kritickým rozlišujícím faktorem mezi nástroji typu hard power a soft 

power je nátlak versus přitažlivost, a je vhodné považovat oba druhy moci za vzájemné 

aktivátory.153 Skupina nástrojů typu smart power pak vhodně kombinuje dílčí nástroje 

charakteru hard power a soft power s cílem dosažení co nejlepšího efektu v kontextu 

prosazení vlastních cílů a zájmů. V této souvislosti je pak zřejmé, že zastánci konceptu 

smart power neakceptují dostatečnou efektivitu při pouhém využití pouze jedné skupiny 

nástrojů (tedy buď pouze hard power, nebo soft power). Poslední a také nejnověji 

konceptualizovanou skupinu tvoří nástroje moci označované jako sharp power, které 

však ve své podstatě kopírují zejména informační nástroje charakteru soft power v pojetí 

autoritářských režimů, jakožto potenciálních konkurentů západní společnosti. V tomto 

kontextu je pro použití nástrojů typu sharp power akcentována zejména Ruská federace 

a Čínská lidová republika. 

 

                                                 
153 GRAY, Colin S. Hard Power And Soft Power: The Utility Of Military Forces An Instrument Of Policy In The 21st 
Century. Strategic Studies Institute (SSI), ISBN 1-58487-486-4. [online]. 2011. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://www.files.ethz.ch/isn/128690/pub1059-1.pdf 
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Hybridní působení a dopady kombinace nástrojů moci protivníka můžeme obecně 

posuzovat v několika základních výše zmíněných dimenzích (oblastech), a to konkrétně 

v oblasti politické, vojenské, ekonomické, sociální, informační a infrastrukturální. Zde 

je nutné podotknout, že v posledních letech dochází k určité změně v rozložení 

kombinace spektra nástrojů moci, kdy jsou zejména tradiční vojenské konvenční 

nástroje typu hard power potlačovány, a to na úkor nástrojů ryze informačních (soft 

power a sharp power podle reflexe lokace a úhlu pohledu na zkoumaného aktéra). Pod 

těmito nástroji si můžeme představit zejména propagandu, šíření dezinformací či 

záměrné ovlivňování sociálních, internetových i tradičních médií. K účelnému 

využívání těchto nástrojů je primárně využíváno kybernetického prostoru, jakožto nově 

akceptované operační dimenze. Přetrvávající kombinace v používaných nástrojích moci 

charakteru hard power a soft power směřuje především u vyspělých státních aktérů 

k fenoménu smart power, kde je předmětem primárně vhodná rovnováha mezi 

použitými nástroji a odpovídajícími strategiemi zacílena na nejefektivnější dosažení 

zájmů v zahraniční politice. 
 

Souhrn významných nástrojů moci a jejich možná klasifikace je přehledně uveden 

v následující tabulce. Jednotlivé nástroje byly chronologicky seřazeny podle jejich vlivu 

na možnost případné eskalace, která by v případě nasazení pravidelných sil mohla 

přerůst úroveň přímé vojenské konfrontace zapojených aktérů. Je nutné dodat, že výčet 

nástrojů moci v následující tabulce není nijak konečný či dogmatický a v kontextu 

dostupných zdrojů můžeme nalézt mnoho jiných způsobů členění. Pro potřeby této 

rigorózní práce je však uvedený výčet dostačující. 

 
Tab. 4 Souhrn významných nástrojů moci a jejich možná klasifikace 154 

                                                 
154 Vlastní zpracování autora. 
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4.3 Aktéři hybridního působení 
 
Aktéra (jak bylo zevrubněji zmíněno v kapitole 3.1) můžeme charakterizovat jako 

nositele, iniciátora a realizátora sociální činnosti. Pojmem aktéři jsou často nazýváni 

právě iniciátoři bezpečnostních hrozeb, kdy těmito rozumíme nositele a realizátory 

bezpečnostní politiky, kteří jsou původcem hrozby ozbrojené agrese nebo jiných 

ilegálních aktivit především bezpečnostního charakteru. Mohou jimi být jak státy 

s agresivní politikou, diktátorské režimy, státy nebo teroristické organizace, jež usilují 

o získání zbraní hromadného ničení apod.155 V této souvislosti se v současné době 

nejčastěji rozlišuje mezi pojmy státní, nestátní či proxy-státní aktéři. 

 
Někteří významní aktéři (státní i nestátní) investují v současné době podstatné finanční 

prostředky směřované na: 

 rozvoj, zlepšení a další penetraci dostupných masových médií (televizních 

a rozhlasových stanic, sociálních sítí a mnoha dalších mediálních platforem 

využívajících zejména Internet); 

 rozšíření dosahu, působnosti a částečně také i vlivu svých bezpečnostních 

a zpravodajských subjektů; 

 zajištění činnosti, rozmachu i vlivu zahraničních nebo domácích politických 

a dalších hnutí (někdy dokonce i významně extremisticky či teroristicky 

orientovaných); 

 posilování surovinové diplomacie ve snaze oslabit surovinový potenciál svých 

konkurentů. 

 
Primárním cílem většiny výše uvedených aktivit bývá velmi často snaha o maximální 

ovlivnění cílového obyvatelstva. K tomuto účelu využívají aktéři širokou sadu nástrojů 

moci, působících společně, které reprezentují takzvaný fenomén hybridního působení ve 

vztahu k prosazování vlastních zájmů a v případě aktérů státních také související 

zahraniční politiky. V kontextu bezpečnostního konceptu podle Kodaňské školy je 

vhodné opětovně zdůraznit, že pod samotným aktérem nemusí vystupovat pouze 

uznávaný a jasně organizovaný stát, ale také nejrůznější organizace, hnutí, skupiny či 

v některých případech také významní jednotlivci. Jejich bližší vymezení je předmětem 

následujících dílčích podkapitol. 

                                                 
155 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. 2002. Ministerstvo obrany ČR - Ústav strategických studií 
Vojenské akademie v Brně. ÚSS/2002–S–1–031. Str. 107 – 108. 
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4.3.1 Státní aktér 
 
Státní aktéři (někdy označováni také jako národní státy – v angličtině nation-states) jsou 

majoritně poměrně dobře zdrojově zajištěni a organizováni v kontextu vlastní 

geopolitické, ekonomické či například i vojenské motivace k prosazování vlastních 

zájmů. Ve většině případů jsou státní aktéři schopni ve vazbě na zahraniční politiku 

provádět trvalé a sofistikované aktivity nejrůznějšího charakteru (nejen konvenčního 

vojenského zaměření) za účelem dosažení vytyčených cílů. K tomuto účelu je nezřídka 

kdy využíváno také sabotáže či jiné zpravodajské činnosti. S rostoucím významem 

nových technologií ve válkách je patrná také orientace zbrojního průmyslu státních 

aktérů na moderní technologie a jejich následné využívání v boji.156 V této souvislosti 

se nejedná pouze o technologický pokrok při výrobě zbraní a zbraňových systémů, ale 

také o intenzivnější využívání výpočetní techniky, informačních i komunikačních 

systémů, umělé inteligence apod. Vliv informačních a komunikačních systémů na 

prosazování zájmů státních aktérů je v posledních letech umocněn i významem 

kybernetického prostoru, který je v prostředí NATO akceptován jako další operační 

doména.157 Klíčovými činnostmi v případě státních aktérů je v bezpečnostní oblasti 

zejména ochrana a obrana územní suverenity (nebo chceme-li svrchovanosti) či 

vlastních zdrojů a dalších důležitých aktiv daného státu. Důležitými oblastmi jsou v této 

souvislosti především ohrožení státu, jeho bezpečnosti či udržitelného rozvoje. Obecně 

mezi státní aktéry řadíme jak globální a regionální velmoci, tak rovněž i menší státy, 

které nejsou v globálním či regionálním kontextu na první pohled příliš významné. 

Zvláštní skupinu pak tvoří takzvané zhroucené státy (jenž v nejrůznějším důsledku 

principiálně nenaplňují základní principy fungování státu) a s ohledem na vlastní lokaci 

také země distančně nejbližší (tedy vlastní sousední státy). Mezi průkazné příklady 

zhroucených států lze zařadit Somálsko, Libyi, Afghánistán či třeba Sýrii. V případě 

zhrocených států je pak pochopitelné, že tito státní aktéři a jejich aktivity velmi silně 

prolínají s aktéry nestátními. Státní aktéři ve svém širším obecném pojetí velmi často 

využívají k prosazování vlastních zájmů a v souvislosti se zahraniční politikou 

nejrůznější prostředníky (takzvané proxy-aktéry). 

                                                 
156 SCHRÖFL, Josef, RAJAEE, Bahram M., MUHR, Dieter (eds.). Hybrid and Cyber War as Consequences of the 
Asymmetry – A Comprehensive Approach Answering Hybrid Actors and Activities in Cyberspace. 2011, Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. ISBN 978-3-631-60285-0. Str. 25. 
157 Akceptace kybernetického prostoru jako další (vedle pozemní, vzdušné, námořní a vesmírné) operační domény 
NATO byla zrealizována na summitu NATO ve Varšavě v roce 2016. Vesmírná doména byla v rámci NATO 
akceptována až no konci roku 2019. 
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4.3.2 Nestátní aktér 
 
V případě nestátních aktérů je množina jejich zástupců charakterově mnohem pestřejší 

než u aktérů státních. Mezi nestátní aktéry můžeme zařadit veškeré jak přátelsky či 

neutrálně vyznívající mezinárodní instituce (včetně širokého spektra nevládních 

organizací), tak i nepřátelsky smýšlející subjekty reprezentované extremistickými, 

teroristickými, kriminálními (např. piráti, mafie, gangy), nátlakovými či jinak silově 

orientovanými skupinami. V kontextu nestátních aktérů nelze opomenout ani politické 

strany a hnutí, zájmové, vlivové, názorové a náboženské skupiny, akademické či 

kulturní instituce, obchodní subjekty, národnostní menšiny a další. Při pohledu do 

minulosti je patrné, že samotný počet nestátních aktérů postupně pořád narůstá a jejich 

někteří zástupci získávají v rámci globálního prostředí stále větší vliv.158 Do popředí se 

postupně dostává také význam nestátních aktérů primárně operujících pouze ve 

virtuálním kybernetickém prostředí, a jejich identita je mnohdy značně zahalena. 

 
Zastánci globalizace vidí význam soukromých nestátních aktérů zejména při budování 

přeshraničních sítí, podporujících sdílené porozumění, a dokonce i mezinárodní 

solidaritu. Na druhé straně například realisté vidí nevládní organizace jako přední 

subjekty, které zakrývají zájmy konkrétních států, nebo dokonce jako subjekty usilující 

o oslabení národní solidarity a stability státního systému. Realisté a idealisté jsou 

poměrně jednotní ve svém rozpolcení ohledně nadnárodních ekonomických aktérů, tedy 

konkrétně bank a nadnárodních společností jako zprostředkovatelů investic i vlivu. 

Definování nestátních aktérů ve vztahu k jejich nezávislostí na státní správě (obecně 

státních aktérech) by bylo zavádějící. V domácí i mezinárodní politice je teoretická 

čistota těchto protikladných ideálních typů roztříštěna složitostí praxe. Například vztahy 

mezi bankami a domovskými vládami mohou být velmi propletené. Vlády některých 

států poskytují finanční podporu některým nadnárodním skupinám, primárně pracujícím 

v ekonomickém a sociálním rozvoji. Think-tanky a další skupiny elit mají často úzké 

vazby na vlády, od financování až po konkrétní participaci vybraných členů. Stupně 

autonomie nestátních aktérů od státní moci a jejich kontroly a regulace se v jednotlivých 

případech velmi často diametrálně liší.159 Stále více se uznává, že regulace není 

                                                 
158 PETERS, Anne, KOECHLIN, Lucy, FORSTER, Till, ZINKERNAGEL, Gretta Fenner. Non-State Actors as 
Standard Setters. Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-11490-5. Str. 1 – 3. 
159 JOSSELIN, Daphne, WALLACE, William. Non-state Actors in World Politics: a Framework. In: JOSSELIN, 
Daphne, WALLACE, William. (eds) Non-state Actors in World Politics. Palgrave Macmillan, London. [online]. 
2001. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://doi.org/10.1057/9781403900906_1 

https://doi.org/10.1057/9781403900906_1
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výhradní doménou státu. Regulační kapacity nevládních aktérů jsou stále více uznávány 

a občas formálně kooptovány státem.160 Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

existují jak za hranicemi státu, tak i v jeho rámci, a to často s organizacemi, které 

uzavírají smlouvy s Think-tanky pro politické poradenství či nevládními organizacemi 

pro poskytování služeb. Na jednom konci spektra leží společnosti a organizace, jejichž 

činnosti se setkávají s porozuměním a podporou jedné nebo více národních vlád; na 

straně druhé také existují subjekty využívající podvratné činnosti (včetně terorismu 

sponzorovaného státem), které podkopávají ostatní vlády.161 

 
Nestátní aktéry je možné rozlišovat například na základě funkčních znaků (motivace 

a cíle) či prvků organizačně-strukturálních (organizační struktura a rozsah působení). 

Na základě tohoto vymezení lze sestrojit dvě hlavní osy, politicko-ekonomickou osu 

cílů a osu struktury (více viz následující grafické znázornění). První osa zachycuje dva 

typy cílů patrných u těchto aktérů – ekonomické cíle, kdy se aktér zaměřuje na tvorbu 

zisku a k tomuto účelu využívá násilí, dále politické cíle, které zahrnují požadavky na 

určitou politickou změnu. Druhá osa reflektuje různé typy struktur. 

 
Obr. 8 Hybridizace nestátních aktérů využívajících násilí 162 

                                                 
160 HUTTER, Bridget M. The role of non-state actors in regulation. CARR Discussion Papers (DP 37). Centre for 
Analysis of Risk and Regulation, London School of Economics and Political Science, London, UK. ISBN 
0753019396. [online]. 2006. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: http://eprints.lse.ac.uk/36118/1/Disspaper37.pdf  
161 JOSSELIN, Daphne, WALLACE, William. Non-state Actors in World Politics: a Framework. In: JOSSELIN, 
Daphne, WALLACE, William. (eds) Non-state Actors in World Politics. Palgrave Macmillan, London. [online]. 
2001. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://doi.org/10.1057/9781403900906_1 
162 JANKŮ, Martin, Hybridizace al-Ká'idy v severní Africe a její implikace pro Evropu, Vojenské rozhledy, 2010, 
roč. 19 (51), č. 4, s. x–x, ISSN 1210-3292. 

http://eprints.lse.ac.uk/36118/1/Disspaper37.pdf
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Na uvedeném schématu můžeme vidět vzájemné vymezení vybraných aktérů. Pokud 

budou tito aktéři chápáni jako určité spojení, což je například patrné u kriminálního 

terorismu, pak je možné tyto aktéry považovat za určité hybridy vzniklé využíváním 

a osvojením aktivit typických pro jiný typ nestátního aktéra.163 

4.3.3 Proxy-státní aktér 
 
Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, může být v případě prolínání aktérů (i jejich 

primárních činností) používáno termínu hybrid. Toto však nemusí být chápáno pouze 

v kontextu výhradně nestátních aktérů, ale samozřejmě i při propojení aktérů nestátních 

a státních. V některých zdrojích se můžeme setkat právě s pojmem hybridní aktér, který 

ve své podstatě demonstruje výhradně smíšení hlavních vlastností státních a nestátních 

aktérů. Co je však v souvislosti s vymezením této podkapitoly podstatné, je to, že velmi 

často bývá poměrně zásadní propojení a spolupráce takzvaných proxy-státních 

(polostátních) aktérů s aktéry jinými (především tedy státními). V případě uvedených 

proxy-státních aktérů jde o soukromé organizace, subjekty či instituce, které jsou 

evidentně sponzorovány a podporovány vládou se záměrem dosažení vládních 

geopolitických, ekonomických či vojenských164 cílů. Státy jsou stále více nuceny 

pracovat s nestátními či tzv. proxy-státními aktéry, a to v posledních letech velmi často 

také v kybernetické oblasti. Například komerční subjekty spravující a poskytující 

počítačové servery jsou stále důležitější součástí státní strategie v kybernetické doméně. 

Ačkoli tito proxy aktéři mohou posílit schopnosti státu, mohou na druhou stranu také 

podkopat autonomii a bezpečnost státu.165,166 

 
Tim MAURER definuje proxy aktéry v kybernetické oblasti jako zprostředkovatele, 

kteří vědomě, aktivně nebo pasivně provádí nebo přímo přispívají k útočným 

kybernetickým operacím. V tomto kontextu je zmiňován nový termín Cyber 

Mercenaries popisující tajné vztahy mezi státy a hackery. Od doby, kdy se kyberprostor 

stal důležitým determinantem hranic pro geopolitiku, státní aktéři se začali propojovat 

                                                 
163 JANKŮ, Martin. Hybridizace al-Ká'idy v severní Africe a její implikace pro Evropu, Vojenské rozhledy, 2010, 
roč. 19 (51), č. 4, s. x–x, ISSN 1210-3292. 
164 K dosahování vojenských cílů jsou prostředníci často označování anglickým termínem Proxy Forces a Private 
Military Companies. 
165 COLLIER, Jamie. Proxy Actors in the Cyber Domain: Implications for State Strategy. Source: St Antony's 
International Review, Volume 13, Number 1, 2017. Str. 25-47(23). 
166 RAUTA, Vladimir. Towards a typology of non-state actors in ‘hybrid warfare’: proxy, auxiliary, surrogate and 
affiliated forces, Cambridge Review of International Affairs. [online]. 2019. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1656600  
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s hackery (například prostřednictvím jejich financování), kteří tímto jako jejich zástupci 

prosazovali mocenské zájmy. Takovéto aktivity kybernetických prostředníků mohou 

způsobit značnou škodu, která podrývá globální bezpečnost, stabilitu či například 

i lidská práva. Vztahy mezi státními aktéry a hackerskými entitami proto vyvolávají 

důležité otázky týkající se kontroly, oprávnění a využívání útočných kybernetických 

schopností. Následné řízení dopadu a rizik kybernetických zástupců (jako proxy-

státních aktérů) na globální politiku bude proto stále nabývat na svém významu.167 

 
Využívání zástupců a prostředníků (proxy aktérů) za zvláštních okolností není v žádném 

případě historicky novým fenoménem, vedení válečných aktivit státními aktéry již není 

v moderní době často ekonomicky či politicko-diplomaticky proveditelné. Toto proto 

vede k rozsáhlému využívání a zaměstnávání nestátních subjektů a dalších zástupců 

k prosazování státních zájmů.168 V dostupných pramenech se nejčastěji v negativním 

kontextu vyskytují informace vztažené k hybridním aktivitám Ruské federace či Čínské 

lidové republiky, jakkoliv je nutné reflektovat, že tento fenomén není pouze výhradou 

těchto státních aktérů. K využívání proxy aktérů přistupují v rozdílné míře 

a s rozdílnými zájmy s velkou pravděpodobnostní všichni státní aktéři. V následujícím 

odstavci jsou pro bližší přiblížení předmětné problematiky podrobněji nastíněny 

konkrétní aktivity afilované na Ruskou federaci, které v posledním období jevily 

aktivity hybridního působení s využitím proxy aktérů. 
 
Zdravotnickou pomoc Ruské federace (materiál, personál) Itálii na vrcholu pandemie 

COVID-19 v březnu 2020 viděli mnozí jako pomocnou ruku a akt solidarity, který 

získal velkou mediální pozornost. V této souvislosti se údajně ukázalo, že jednotka 

radiologické, chemické a biologické obrany ruské armády, která byla poslána do Itálie, 

byla řízena a obsluhována ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU. Když se 

Praha na podzim 2019 rozhodla odstranit sochu Koněva z náměstí v Praze 6, všimlo si 

toho zpočátku jen málo lidí bez širšího mediálního dozvuku. Kreml si okamžitě 

uvědomil rozhodnutí a netrvalo dlouho, než toto eskalovalo do složitých 

a koordinovaných akcí, které zahrnovaly veřejné demonstrace, dezinformační kampaně, 

přijetí zvláštní právní úpravy ruské dumy o ochraně sovětské války, fyzické útoky proti 

                                                 
167 MAURER, Tim. Cyber Mercenaries: The State, Hackers, and Power. 2018. Cambridge University Press. ISBN 
978-1-107-56686-6. Str. 0 – 268. 
168 BUNKER, Robert J., BUNKER, Pamela. Proxy Actors, Psyops & Irregular Forces: The Future of Modern 
Warfare? Workshop. [online]. 2015. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/%E2%80%98proxy-actors-psyops-irregular-forces-the-future-of-modern-
warfare%E2%80%99-workshop  
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českému velvyslanectví v Moskvě, ochromující útoky kybernetického charakteru, které 

narušily počítačové systémy v několika českých nemocnicích. Podobně vystupuje ruský 

motocyklový klub Night Wolves (Noční vlci), jehož příslušníci hráli roli v ruské anexi 

Krymu a bojích na Donbasu spolu s pro-ruskými silami. Všechny tyto případy navázané 

na Ruskou federaci, oddělené jak v čase, tak geograficky, jsou živým zastoupením 

fenoménu hybridního působení a významu proxy-státních aktérů. Ať už je to 

pravděpodobně nevinná ruská lékařská pomoc, která se ukázala jako shromažďování 

zpravodajských informací a ovlivňovala operaci, diplomatický tlak, který vyžaduje 

sofistikovanou dezinformační kampaň, nebo použití zástupců, jako jsou motorkáři, 

k šíření konkrétního příběhu, to vše je součástí větší strategického úsilí státního aktéra 

o ovlivnění, manipulaci a oslabení stávajících režimů, aliancí a struktur (včetně 

například soudržnosti NATO a EU).169 Ruská federace obecně buduje masivní 

celosvětovou síť aktivních a latentních proxy-aktérů v místech, jako je Ukrajina, Sýrie 

či Středoafrická republika, na které může delegovat úkoly válečných aktivit, ale také 

skrze které může trvale ovlivňovat místní politiku. Například ruské soukromé 

polovojenské společnosti, jako je Wagner Group, byly vyslány, aby podpořily 

kontrarevoluční úsilí spojeneckých režimů čelících existenciální krizi v Sýrii.170 

4.3.4 Komparace aktérů jednotlivých typů 
 
Tak jak u státních aktérů, tak i u nestátních platí to, že se povětšinou všichni tito aktéři 

snaží dosáhnout vlastních cílů a prosadit své zájmy. Tyto mohou být reprezentovány 

snahou o získání určitého území (prostoru), zdrojů (nerostných surovin, finančních 

prostředků apod.) či dalších aktiv (moci, vlivu, konkurenční výhody apod.). U aktérů 

označovaných jako proxy je situace poněkud odlišná. Primárním cílem takzvaných 

proxy aktérů není ve své podstatě dosahování a prosazování vlastních zájmů, ale 

zprostředkovaně prosazovat zájmy zástupného aktéra (ve většině případů státního 

aktéra), jakkoliv toto nebývá velmi často na první pohled zřejmé. Pomineme-li výše 

uvedenou klasifikaci klasifikace aktérů na státní, nestátní a proxy-státní, je možné 

k jejich diverzifikaci přistupovat také jinými prizmaty. Velmi často bývá na aktéry 

nahlíženo z pohledu bezpečnostního, kde lze základní kategorie aktérů rozdělit na 

                                                 
169 MILO, Daniel. Europe needs a hybrid response to hybrid threats. New Europe. [online]. 2020. [cit. 2020-06-28]. 
Dostupné z: https://www.neweurope.eu/article/europe-needs-a-hybrid-response-to-hybrid-threats/ 
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RICKLI, Jean-Marc. A Symposium – debating ‘surrogate warfare’ and the transformation of war, Defence Studies. 
[online]. 2019. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/14702436.2019.1680290 
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přátelské, nepřátelské či neutrální. Tímto způsobem jsou pak aktéři přiřazování 

k jednotlivým typům bezpečnostních hrozeb, aniž by v této spojitosti hrál významnou 

roli jejich státní či nestátní charakter. Při základní komparaci vývojových trendů 

vztažených k aktivitám aktérů státního a nestátního charakteru je patrné, že v posledních 

dekádách nabývají na významu nestátní či proxy-státní aktéři (pro názornost poslouží 

následující obrázek). Ať už jde o mezinárodní organizace, nadnárodní komerční 

společnosti, soukromé bezpečnostní společnosti, nevládní organizace, náboženská, 

extremistická či politická hnutí a skupiny, či také organizované subjekty kriminálního 

určení, je nutné jejich narůstající vliv v kontextu bezpečnostních aspektů reflektovat. 

Velmi zásadní roli představují v posledních letech také nestátní a proxy-státní subjekty 

působící primárně v kybernetickém prostředí, kde je principiálně popřena existence 

státních hranic a proto je význam těchto aktérů mezinárodní. 

 
 

Obr. 9 Vlastní odhad vývoje trendů významu jednotlivých typů aktérů 171 
 
Vzájemné hodnocení a komparace kapacit (nejen vojenských) i schopností 

potenciálních protivníků v kontextu obecného snižování rizika války posouvá jednotlivé 

státní i nestátní aktéry dále v oblasti hybridního působení. V této souvislosti dochází jak 

k rozvoji vojenských, tak i komerčních technologií a současné vojenské doktríny 

reflektují tyto skutečnosti. Kompenzace zastarávání využívaných technologií v rámci 

prosazování vlastních zájmů pak generuje určité vazby a nové společné svazky. Zde 

hraje prim především technologická soběstačnost a vlastní vojenský i komerční výzkum 

a vývoj na jedné straně versus závislost na importu těchto moderních technologií ze 

zahraničí na straně druhé. V této spojitosti je potřeba také zmínit, že se především 

nestátní aktéři potýkají dlouhodobě s nedostatkem zdrojů (zejména finančních 

                                                 
171 Vlastní zpracování autora. 
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a personálních) a velmi omezenými kapacitami produkovat vlastní prostředky s vysokou 

mírou technologických vymožeností a přidané hodnoty. Toto je posléze nutí ke 

spolupráci se státními aktéry, kteří svým spřízněným nestátním subjektům mohou 

poskytovat velmi pestrou, moderní, sofistikovanou a konkurenčně schopnou techniku 

a další související prostředky. Státní aktéři pak recipročně očekávají přinejmenším 

loajalitu a dále spolupráci při prosazování jejich zájmů. 

 
Další důležitou oblastí je problematická atribuce jednotlivých nestátních a proxy-

státních aktérů ke konkrétním aktivitám bezpečnostního charakteru. Jakkoliv je 

v mediálním či širším informačním prostředí velmi často probírána afilace jednotlivých 

nestátních a proxy-státních aktérů na konkrétní státní aktéry, je nalezení věrohodné 

evidence a validní argumentace velmi problematické, v případě aktivit kybernetického 

charakteru často až nemožné. Toto klade stále větší nároky na defenzivní aktivity 

jednotlivých státních aktérů, kteří se musí bránit všem relevantním bezpečnostním 

hrozbám. Ve vztahu k hrozbám hybridního charakteru a jejich vektorům jsou pak 

obranné mechanismy státních aktérů zaměřeny na několik oblastí. Primárně to bývá 

oblast detekce a atribuce hybridních útoků (hybridního působení), oblast resilience, tedy 

posilování vlastní odolnosti vůči takovému působení a konečně i oblast vedení 

proaktivních ofensivních operací a aktivit vůči útočníkům. Jak konkrétně čelit 

hybridním hrozbám, hybridnímu působení a hybridním aktivitám není předmětem této 

rigorózní práce, nicméně i přesto je tato problematika zmíněna, a to konkrétně 

v kapitole 5, kde budou rámcově nastíněny důležité přístupy. Popsat a analyzovat 

zevrubně celou oblast čelení hybridnímu působení a hrozbám, včetně vymezení 

existujících přístupů by obsahově pokrylo celou separátní kvalifikační práci. 

4.4 Typy hybridního působení 
 
Při snaze o další kategorizaci nelze hybridní působení členit pouze podle charakteru 

aktérů, kteří za těmito aktivitami stojí, ale lze na ně samozřejmě pohlížet také jinými 

pohledy. Například při reflektování vlastní lokace a v kontextu bezpečnostního prostředí 

je možné typy hybridního působení základně rozdělit na útočné (ofenzivní), obranné 

(defenzivní), kombinované či neutrální typy, přičemž poslední nijak neovlivňují námi 

vymezený základní referenční objekt, tedy konkrétně náš stát. S ohledem na význam 

lokace je tedy zřejmé, že takovéto členění bude vždy závislé na postoji autora. 
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Následující podkapitoly jsou zaměřeny na bližší specifikaci jednotlivých typů 

hybridního působení z pohledu bezpečnostní politiky Evropské unie a existující 

transatlantické vazby se Spojenými státy americkými. V této souvislosti je vhodné 

zdůraznit, že někteří bezpečnostní experti mohou mít (a jistě i budou mít) na takto 

zvolené členění jiný pohled, což je obecně akceptovatelné, nicméně zvolený přístup 

v této práci ve své podstatě nijak nediskredituje zvolenou principiální diverzifikaci typů 

a jejich logické zaměření. Také je přínosné dodat, že zvolené příklady vybraných 

státních aktérů, zejména u ofenzivního hybridního působení, nejsou konečné a nijak 

dogmaticky ohraničené. Souhlasit lze s tím, že lze nalézt celou řadu dalších obdobných 

aktérů, jejichž význam a aktuální dopady však nemají takovou míru, jako vybraní aktéři. 

Další výčet a bližší specifikace vybraných aktérů by navíc přesahoval rámec této práce. 

4.4.1 Útočné (ofenzivní) hybridní působení 
 
Při vymezení typu hybridního působení je vždy nutné stanovit primární referenční 

objekt, ke kterému bude předmětné působení vztahováno. V případě této rigorózní práce 

bude referenčním objektem náš stát, a to jako součást společenství Evropské unie 

a aliance NATO. V tomto kontextu jsou také posuzováni a vybráni hlavní aktéři 

hybridního působení, kteří své aktivity směřují právě proti zájmům naší republiky. Jak 

bylo zmíněno v předešlých pasážích této práce, je i zde vodné připomenout, že podle 

charakteru samotného hybridního působení jsou jednotlivými aktéry využívány různé 

nástroje moci k prosazování svých zájmů. V případě ofenzivního typu hybridního 

působení jde samozřejmě opětovně o kombinaci nástrojů z široké palety všech typů, 

tedy jak hard power, soft power, smart power či sharp power, kde právě posledně 

zmiňované nástroje sharp power jsou klíčové. Za zmínku stojí použití pravidelných sil, 

nekonvenčních sil, para-militantních skupin, soukromých bezpečnostních společností, 

kybernetických sil, informačního působení, ekonomických nástrojů, zapojení 

soukromých subjektů jako proxy-státních aktérů, kulturních, vzdělávacích 

a náboženských institucí či také diplomatických nástrojů. 

 
Při konkretizaci útočného (ofenzivního) typu hybridního působení je ve vztahu ke 

zvolenému referenčnímu objektu nejprůkaznější jako konkrétní příklad uvést působení 

Ruské federace a Čínské lidové republiky. Nelze opomenout, že ve vztahu k aktuálním 

hrozbám vůči našemu státu, nefigurují pouze státní aktéři, ale také aktéři nestátní 

(zejména v kontextu hrozby terorismu). 
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Bezpečnostní politika Ruské federace je ve vztahu k severoatlantické alianci poměrně 

komplikovaná. Ruské zahraničně-politické zájmy a priority vychází z tradičního 

ruského geopolitického myšlení, kde základním prvkem je zajištění bezpečnosti státu, 

a to dokonce i za cenu teritoriální expanze. Klíčovou roli v této souvislosti hraje 

především vojenský potenciál, a nikoliv ekonomická nadvláda. Ruským strategickým 

cílem je vytvoření nárazníkové zóny na jihu a západě a získání kontroly nad severní 

polární oblastí i udržení politické a vojenské dominance v oblasti postsovětské střední 

Asie. Dlouhodobým strategickým zájmem je oslabování transatlantického vlivu 

v Evropě a revitalizace ruského mocenského postavení.172 Z obsahu ruské vojenské 

doktríny a národní bezpečnostní strategie vyplývá, že Ruská federace považuje za 

největší hrozbu přibližování členských zemí NATO k hranicím Ruské federace, 

navyšování silového potenciálu NATO, působení vojenských sil cizích zemí na území 

států sousedících s Ruskou federací, využívání informačních a komunikačních 

technologií proti svrchovanosti, politické nezávislosti a územní celistvosti státu, dále 

pak vytváření strategických raketových obranných systémů, zasahování do vnitřních 

záležitostí země, ozbrojené konflikty v sousedních zemích, globální extremismus, 

terorismus a organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení či například 

podvratná činnost zpravodajských služeb proti Ruské federaci.173,174 Ve vztahu 

k uvedeným hrozbám tak logicky Ruská federace využívá recipročních aktivit, které 

můžeme považovat za hybridní působení. Ruská federace k hybridním činnostem 

v některých evropských zemích (zejména však v Pobaltí a střední Evropě) využívá 

určitou etnickou příslušnost, náboženství a kulturní spojitosti. 
 
Dalším významným státním aktérem, u kterého můžeme ve vztahu k naší republice 

pozorovat ofenzivní hybridní působení, je Čínská lidová republika. Při porovnání 

hybridních aktivit Čínské lidové republiky a Ruské federace však pozorujeme některé 

rozdíly, a to v kontextu preferovaných nástrojů moci a úspěchů v intenzivním vedením 

propagandy.175 Obecně lze tvrdit, že Čínská lidová republika využívá ve vztahu 

                                                 
172 STOJAR, Richard. Bezpečnostní politika Ruské federace. Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. 
Univerzita obrany Brno. 2020. Prezentace pro KGŠT. Str. 2, 6, 9, 23 – 25. 
173 The Embassy of The Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The 
Military Doctrine of the Russian Federation. 2015. Translated from Russian. [online]. 2015. [cit. 2020-06-28]. 
Dostupné z: https://rusemb.org.uk/press/2029  
174 DIMITRAKOPOULOU, Sophia, LIAROPOULOS, Andrew. Russian´s National Security Strategy to 2020: A 
Great Power in the Making? Caucasian Review of International Affairs. [online]. 2010. [cit. 2020-06-28]. Dostupné 
z:https://www.researchgate.net/publication/42253400_Russi%27s_National_Security_Strategy_to_2020_A_Great_P
ower_in_the_Making  
175 HUANG, Echo. Why China isn’t as skilful at disinformation as Russia. [online]. 2019. [cit. 2020-06-28]. 
Dostupné z: https://qz.com/1699144/why-chinas-social-media-propaganda-isnt-as-good-as-russias/ 

https://rusemb.org.uk/press/2029
https://www.researchgate.net/publication/42253400_Russi%27s_National_Security_Strategy_to_2020_A_Great_Power_in_the_Making
https://www.researchgate.net/publication/42253400_Russi%27s_National_Security_Strategy_to_2020_A_Great_Power_in_the_Making
https://qz.com/1699144/why-chinas-social-media-propaganda-isnt-as-good-as-russias/
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k Evropě spíše nástroje soft power, smart power či sharp power oproti nástrojům hard 

power, které můžeme spatřovat spíše ve vztahu k Jihočínskému či Východočínskému 

moři. Samotné zájmy a zahraniční politika Čínské lidové republiky, včetně používání 

nástrojů moci v rámci hybridního působení, vychází primárně z několika zásadních 

koncepčně-strategických čínských dokumentů. Především jde o tzv. The Go Out Policy 

(někdy označována jako Going Global Strategy, Going Out Strategy či Going Out 

Policy), která pochází původně z roku 1999 a řeší podporu čínských investic 

v zahraničí. Podstatou bylo vytvořit několik funkčních schémat, jak mohou čínské 

společnosti penetrovat mezinárodní trhy a využívat široké zahraniční příležitosti 

k vlastní expanzi. Cílem je zvyšovat přímé čínské zahraniční investice,176 usilovat 

o stále širší diverzifikaci produktového portfolia, zvyšovat kvalitu realizovaných 

projektů, rozšiřovat finanční kanály a prosazovat čínské značky v zemích Evropské unie 

a USA. Zmíněné aktivity jsou dále podrobněji specifikovány v pravidelných pětiletých 

strategických plánech (2011 – 2015, 2016 – 2020, 2021 – 2025), kde je mimo jiné 

kladen důraz na podporu integrace vědy a techniky do průmyslu. Inovace se stala 

novým heslem Čínské komunistické strany, přičemž přednost mají strategická odvětví 

typu informační technologie či biotechnologie.177 Důležitá ve vztahu k Evropě je od 

roku 2013 také nová iniciativa OBOR (One Belt, One Road)178, jejíž cílem je propojit 

Čínskou lidovou republiku se zeměmi podél staré „hedvábné stezky“ a vybudovat její 

novou námořní alternativu.179,180 Hlavními nástroji hybridního působení Čínské lidové 

republiky jsou v současné době zejména ekonomického, kulturní a kybernetického 

charakteru. Patří sem také posilování vlivu v mezinárodních médiích181 a organizacích, 

působení na sociálních sítích, využívání čínských diaspor v zahraničí, zakládání Think-

tanků (nejrůznější Konfuciovi instituty atd.), využívání zpravodajských technik 

a postupů, penetrace do vzdělávacích a zdravotnických institucí, využívání moderních 

                                                 
176 BELLABONA, Paola, SPIGARELLI, Francesca. Moving from Open Door to Go Global: China goes on the world 
stage. Int. J. Chinese Culture and Management, Vol. 1, No. 1. [online]. 2007. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://researchgate.net/publication/228658767_Moving_from_Open_Door_to_Go_Global_China_goes_on_the_worl
d_stage  
177 NASH, Paul. China´s „Going Out Strategy“. [online]. 2012. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 
https://www.diplomaticourier.com/posts/china-s-going-out-strategy  
178 Některé zdroje používají také pojem Belt and Road Initiative (BRI). 
179 HONGYING, Wang. A Deeper Look at China´s „Going Out“ Policy. Centre for International Governance 
Innovation. [online]. 2016. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://www.cigionline.org/publications/deeper-look-
chinas-going-out-policy  
180 SHULLMAN, David. Protect the Party: China’s growing influence in the developing world. Brookings. [online]. 
2019. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/articles/protect-the-party-chinas-growing-influence-
in-the-developing-world/ 
181 WAGNER, Daniel. China Is Waging a Silent Media War for Global Influence. The National Interest. [online]. 
2019. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://nationalinterest.org/feature/china-waging-silent-media-war-global-
influence-81906  

https://www.diplomaticourier.com/posts/china-s-going-out-strategy
https://www.cigionline.org/publications/deeper-look-chinas-going-out-policy
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https://www.brookings.edu/articles/protect-the-party-chinas-growing-influence-in-the-developing-world/
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technologií a umělé inteligence. Přestože jsou v této kapitole akcentovány zejména 

ofenzivní aktivity hybridního charakteru, je u Čínské lidové republiky také patrné 

posilování defenzivních kapacit ve vztahu k rozšiřování západních demokratických 

hodnost.182,183 

 
Mezi další významné státní aktéry, kteří využívají technik ofenzivního hybridního 

působení proti členským státům Evropské unie či organizace NATO bývá často řazena 

také KLDR či Írán. Význam hybridních aktivit těchto státních aktérů je však limitován 

dosahem, alokovanými zdroji či dostupnými technologiemi a jejich bližšími rozboru se 

tato kvalifikační práce blíže nevěnuje. Ve vztahu k ofenzivnímu hybridním aktivitám je 

však potřeba neopomenout význam nestátních aktérů. Zde si zasluhují pozornost 

zejména teroristické, extremistické či kriminální organizace, které se při prosazování 

svých vlastních zájmů zaměřují na narušení bezpečnostního prostředí západní 

společnosti. Komplikované je v případě nestátních aktérů provádět související atribuci 

a ustanovit navázané státní aktéry, kteří mohou v některých případech stát za 

hybridními aktivitami. V případě úspěšného ztotožnění útočících aktérů můžeme 

v některých případech pak hovořit o zmiňovaných proxy-státních aktérech. 

4.4.2 Obranné (defenzivní) hybridní působení 
 
V kontextu stanoveného referenčního objektu, tedy našeho státu jako součásti 

společenství Evropské unie a aliance NATO, budou v této dílčí kapitole rozebrány 

obranné (defenzivní) hybridní aktivity. Logicky půjde tedy o obranné hybridní působení 

naší republiky, dále pak Evropské unie a NATO jako klíčových organizací, jejímiž 

členy je také náš stát. Ve vztahu k obsahu této kapitoly je vhodné dále rozlišovat mezi 

problematikou obranného (defenzivního) hybridního působení a problematikou 

působení (čelení) vůči hybridním hrozbám a hybridnímu působení. Zde je však nutné 

podotknout, že jsou obě problematiky velmi úzce propojeny a některé dílčí činnosti 

a použité nástroje moci se vzájemně prolínají (někdy i poměrně značně). Za 

nejdůležitější nástroje obranného (defenzivního) hybridního působení můžeme 

považovat síly a prostředky národní obrany, vládní záležitosti a strategickou 

                                                 
182 FISH, Eric. Why’s Beijing So Worried About Western Values Infecting China’s Youth? [online]. 2017. [cit. 2020-
06-28]. Dostupné z: http://www.chinafile.com/features/whys-beijing-so-worried-about-western-values-infecting-
chinas-youth 
183 BEECH, Hannah. China Campaigns Against 'Western Values,' but Does Beijing Really Think They're That Bad? 
[online]. 2016. [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: https://time.com/4312082/china-textbooks-western-values-foreign-ngo/ 

http://www.chinafile.com/features/whys-beijing-so-worried-about-western-values-infecting-chinas-youth
http://www.chinafile.com/features/whys-beijing-so-worried-about-western-values-infecting-chinas-youth
https://time.com/4312082/china-textbooks-western-values-foreign-ngo/
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komunikaci, mezinárodní aktivity nejrůznějšího charakteru, vlastní bezpečnost 

veškerých národních aktiv (včetně kritické infrastruktury), finanční trhy, média, vědu 

a výzkum, systémy vzdělávání a zdravotnictví atd. 

 
Obranné hybridní působení České republiky a jeho systémové i komplexní pojetí je 

aktuálně negativně determinováno nejednotou v chápání problematiky hybridní války 

(hybridního válčení, hybridního působení, hybridních hrozeb apod.) i částečným 

rozpolcením pohledů politických elit na existující či potencionálně nebezpečné aktéry 

(státní i nestátní) ohrožující zájmy naší republiky. Přestože došlo v rámci zpracování 

Auditu národní bezpečnosti184 v roce 2016 k deklaraci významu hybridních hrozeb 

a jejich vlivu na bezpečnosti České republiky, navazující akční plány konkrétní činnosti 

nijak prakticky blíže prozatím nerozpracovávají. Z předmětného auditu explicitně 

vyplývá, že česká republika měla efektivně reagovat na nepřátelské působení proti 

soudržnosti a ideově-hodnotovému zakotvení společnosti, působení proti fungující 

ekonomice a působení proti bezpečnosti státu a občanů. Veškeré činnosti plynoucí od 

existujících hrozeb hybridního charakteru a také samotné hybridní hrozby je nutné 

pravidelně evaluovat. Z charakteru postavení České republiky v rámci mezinárodního 

společenství i z reálných ambicí domácí i zahraniční politiky je zřejmé, že se státní 

nástroje hybridního působení budou primárně orientovat na obranné činnosti, jakkoliv 

nelze vyloučit, že při zásadním napadení a ohrožení životních zájmů budou použity také 

reciproční ofenzivní činnosti, včetně útočných aktivit hybridního charakteru. Ovšem 

vždy pouze jako oprávněná odezva na původní napadení a ohrožení životních zájmů 

České republiky. Aktuální limity obranného hybridního působení České republiky jsou 

umocněny absencí nadresortního integračního a koordinačního subjektu, neexistencí 

odpovídající národní strategie185 a částečnou diverzifikací přístupů zpravodajských 

a bezpečnostních subjektů k tomuto fenoménu. 

 
Obranné hybridní působení instituce Evropské unie jako celku ve své podstatě 

neexistuje, neboť prozatím není prakticky ukotvena nová Společná bezpečnostní 

                                                 
184 Vláda České republiky. Audit národní bezpečnosti. [online]. 2016. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z:   
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/audit-narodni-bezpecnosti-151410/ 
185 Draft Národní strategie pro čelení hybridnímu působení začala zpracovávat v roce 2020 Sekce obranné politiky 
a strategie Ministerstva obrany, a to jako státní gestor oblasti hybridních hrozeb plynoucí z Auditu národní 
bezpečnosti (2016). Ve druhé polovině roku 2020 se podařilo také schválit novou Národní strategii kybernetické 
bezpečnosti. Další související Strategie kybernetické obrany České republiky (2018 – 2022) v gesci Vojenského 
zpravodajství je omezena doposud neschválenou novelizací příslušného zákona o Vojenském zpravodajství. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/audit-narodni-bezpecnosti-151410/
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a obranná politika186 unie akcentující problematiku hybridního působení ve všech 

svých formách. Tento argument je dále podpořen absencí společných obranných 

unijních mechanismů či také společné evropské armády. Pro Evropskou unii větší 

nebezpečí ve vztahu k hybridním hrozbám představují státní nekinetičtí aktéři (tedy 

výzkumné či mediální subjekty z Ruské federace a Čínské lidové republiky) než 

nekinetické nestátní subjekty (tedy např. ISIL). V posledních dekádách je snahou 

hybridního působení nepřátelských aktérů Evropské unie zásadním způsobem 

polarizovat západní společnost a destabilizovat institucionální soudržnost (a tím 

komplexně oslabit schopnosti Evropské unie a naopak prosadit své vlastní zájmy). Proto 

je také patrná přeměna strukturálního členění a využívání jednotlivých nástrojů moci, a 

to směrem od hard power, přes soft power až po smart a sharp power. Přístup Evropské 

unie k řešení aktuálních konfliktů a zejména k potírání hybridního působení 

významných aktérů s charakterem potenciálního protivníka se v rámci existence 

Evropské unie postupně vyvíjel a dále vyvíjí. Můžeme zde hovořit o určitých etapách 

proměny unijního přístupu, kde významnými milníky byl konec Studené války a rozpad 

Svazu sovětských socialistických republik, dále pak definice Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky EU v rámci Maastrichtské smlouvy v roce 1993, podpisem 

Lisabonské smlouvy v roce 2007 (Českou republikou ratifikována v roce 2009) a 

následně ruskou anexí ukrajinského Krymu v roce 2014. Přes zmíněnou snahu Evropské 

unie potírat nepřátelské hybridní působení je nutné zdůraznit, že praktické obranné 

schopnosti v této oblasti téměř neexistují, s výjimkou vybraných nástrojů moci typu soft 

power, které jsou součástí Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a 

reprezentují především politické, diplomatické a ekonomické záležitosti. Problematika 

zajištění bezpečnosti v rámci Evropské unie mimo jiné iniciovala a generovala také 

vytvoření specifického centra excelence, jehož úkolem je věnovat se problematice 

hybridních hrozeb. V této souvislosti je však vhodné doplnit, že samotná existence a 

chod CoE (Centre of Excellence), konkrétně tedy The European Centre of Excellence 

for Countering Hybrid Threats se sídlem ve finských Helsinkách, není podporována 

pouze členskými státy Evropské unie, ale toto centrum velmi významně spolupracuje 

také s dalšími státními aktéry (například Norsko, Kanada či Spojené státy americké). 

 

                                                 
186 Společná obranná a bezpečnostní politika má od roku 2016 (v kontextu Globální bezpečnostní strategie Evropské 
unie) mimo jiné také zásadně prohloubit spolupráci mezi EU a NATO, a to zejména v oblastech obrany proti 
hybridním hrozbám, kybernetické bezpečnosti apod. 
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Obranné (defenzivní) hybridní působení v rámci NATO je prozatím separováno mezi 

národní působnosti jednotlivých aliančních partnerů a také diverzifikováno mezi 

národní zájmy členských států. Na druhou stranu je však potřeba zmínit, že již poměrně 

dlouho funguje alianční součinnost mezi jednotlivými druhy vojsk (pozemní síly, 

vzdušné síly, námořní síly, speciální síly, a v posledních letech i kybernetické síly) 

v rámci vedení hybridní války a jednotlivých operací, jejichž charakter je však spíše 

ofenzivního charakteru. Při společném hybridním působení více státních aktérů, a to jak 

v defenzivní či ofenzivní oblasti, je nutné zdůraznit vysoké nároky na interoperabilitu 

v rámci společných operací zahrnující oblast doktrín, administrativy, komunikací, 

letecké podpory pozemních sil, palebné podpory (zejména dělostřelectva), prostředků 

protivzdušné obrany, sběru a distribuci zpravodajských informací (včetně informační 

výměny a sdílení), organizaci personálu, elektronického boje, volbu cílů, využití 

technických a taktických přesil či výhod, jazykových znalostí, kulturních znalostí, 

výcviku, zajištění munice a pohonných hmot (celkově logistické zabezpečení) apod.187 

Tyto uvedené atributy kolaborativní činnosti v rámci NATO jsou neustále rozvíjeny, 

a to zejména v kontextu principu kolektivní obrany a také společných projektů sdílení 

obranných kapacit a vojenských schopností. Zde hrají klíčovou roli aktivity označované 

jako Smart Defence nebo Connected Forces Initiative. 

 
Tak jak bylo nastíněno v úvodu této kapitoly je doporučeno rozlišovat mezi 

problematikou obranného (defenzivního) hybridního působení a problematikou 

působení (čelení) vůči hybridnímu působení, jakkoliv je zřejmé, že se obě problematiky, 

některé dílčí činnosti a použité nástroje moci vzájemně prolínají. Problematika čelení 

hybridnímu působení a hybridním hrozbám je velmi široká a není předmětem této práce, 

přestože ji logicky nelze tematicky zcela opomenout. Mnohdy záleží na úhlu pohledu, 

přístupu bezpečnostních analytiků a expertů, akademických pracovníků či politických 

reprezentantů, jak na danou problematiku nahlížet, a jak kategorizovat a pojmenovat 

jednotlivé přístupy. Zde hraje signifikantní a určující roli také volba konkrétního 

referenčního objektu a také reflexe vlastní lokace. Je pochopitelné, že rozdílné přístupy 

mohou vést k jinému kategorickému rozdělení, nicméně obsah a zásadní argumenty 

budou vždy velmi blízké ve vztahu k použitým nástrojům a technikám. 

                                                 
187 SCHRÖFL, Josef, RAJAEE, Bahram M., MUHR, Dieter (eds.). Hybrid and Cyber War as Consequences of the 
Asymmetry – A Comprehensive Approach Answering Hybrid Actors and Activities in Cyberspace. 2011, Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. ISBN 978-3-631-60285-0. Str. 260. 
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4.4.3 Kombinované hybridní působení 
• Sekvenční 

V případě sekvenčního hybridního působení jde principiálně o postupné (posloupné) 

navazující působení jednotlivých nástrojů moci či jednotlivých kategorií těchto nástrojů. 

V praxi se toto působení může prezentovat tak, že nejdříve na cílový referenční objekt 

působní například diplomatické nástroje moci, které jsou poté nahrazeny nástroji 

politickými, poté informačními a následně například vojenskými. Velmi často dochází 

také k sekvenční eskalaci intenzity využitých nástrojů, a to nástrojů typu soft power, 

přes nástroje smart power až po nástroje typu hard power. Tento typ kombinovaného 

hybridního působení ve své podstatě nevylučuje taktéž vzájemné prolínání výše 

popisovaných charakteristických oblastí, a to konkrétně útočného (ofenzivního) 

a obranného (defenzivního) hybridního působení. 

• Synchronní 

V případě synchronního hybridního působení jde principiálně o současné využití celého 

spektra nástrojů moci (případně širšího spektra vybraných nástrojů moci) jedním 

aktérem s cílem dosažení maximálního efektu na zájmový referenční objekt (jiného 

státního aktéra, vybraný zájmový subjekt apod.). Jednoduše lze tvrdit, že jde 

o simultánní působení vojenských, politických, diplomatických, ekonomických, 

informačních a dalších nástrojů vůči jednomu cíli (referenčnímu objektu). V této 

souvislosti je vhodné doplnit, že intenzita působení jednotlivých nástrojů moci či 

jednotlivých kategorií těchto nástrojů může být velmi rozdílná. Tento typ 

kombinovaného hybridního působení ve své podstatě nevylučuje taktéž vzájemné 

prolínání výše popisovaných charakteristických oblastí, a to konkrétně útočného 

(ofenzivního) a obranného (defenzivního) hybridního působení. 

• Asynchronní 

V případě asynchronního hybridního působení jde taktéž o využití široké škály 

dostupných nástrojů moci, jejichž působení však není nijak systémově koordinováno. 

Veškeré úsilí tohoto působení využívajícího mnoho nástrojů moci by však mělo být 

určitým způsobem unifikováno v kontextu zacílení na jeden zájmový referenční objekt 

(aktéra či jiný subjekt). Tak jak u synchronního hybridního působení, tak 

i asynchronního je charakteristická rozdílná intenzita působení jednotlivých nástrojů 

moci či jednotlivých kategorií těchto nástrojů. Tento typ kombinovaného hybridního 

působení ve své podstatě nevylučuje taktéž vzájemné prolínání výše popisovaných 
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charakteristických oblastí, a to konkrétně útočného (ofenzivního) a obranného 

(defenzivního) hybridního působení. 

 
Pro komplexnost je nutné v této části doplnit, že výčet a kategorizace kombinovaného 

hybridního působení není nijak dogmatický či konečný. V dostupných relevantních 

zdrojích a odborných článcích mohou zájemci zcela jistě nalézt také další specifické 

skupiny kombinovaného hybridního působení. Nelze opomenout také tu skutečnost, že 

samotné významové pojetí slova hybrid již v sobě zahrnuje určitou kombinaci nástrojů 

moci a technik jejich použití, a proto může být tato specifická podkapitola z určitého 

úhlu pohledu předmětem věcné kritiky. Ambicí této části však není segregovat význam 

hybridizace a jejího obsahové pojetí od kombinace nástrojů moci, ale zdůraznit jiný 

pohled na způsob sériového nebo paralelního působení těchto nástrojů moci, kde 

hlavním kritériem je primárně časové hledisko. 

5 Čelení hybridním hrozbám a hybridnímu působení 
 
Jak bylo zmíněno na konci kapitoly 4.4.2, je problematika čelení hybridnímu působení 

a hybridním hrozbám velmi široká a její zevrubná analýza není explicitním předmětem 

a cílem této práce, přestože ji logicky s ohledem na širokost tématu nelze opomenout. 

Velmi často záleží na úhlu pohledu, přístupu bezpečnostních analytiků a expertů, 

akademických pracovníků či politických reprezentantů, jak na danou problematiku 

nahlížet, a jak v konkrétních případech kategorizovat a pojmenovat jednotlivé přístupy. 

Zde hraje signifikantní a určující roli volba konkrétního referenčního objektu a také 

reflexe vlastní lokace. Obsahem této kapitoly bude proto pouze provedení krátkého 

úvodního exkurzu do problematiky, a to z toho důvodu, že oblast čelení hybridnímu 

působení a souvisejícím hrozbám nabývá postupně na významu, nejen v rámci naší 

republiky, ale také na úrovni společenství typu Evropské unie a NATO. S tímto také 

velmi úzce souvisí postupné budování odpovídajících specifických schopností, které 

budou kontinuálně reflektovat dynamiku bezpečnostního prostředí, a právě význam 

hybridního působení a hrozeb. V kontextu vlastních zájmů je potřeba zdůraznit, že 

budováním schopností, jak čelit hybridnímu působení, nelze opovrhovat, ale naopak je 

přínosné tuto oblast stále více akcentovat a prakticky neustále rozvíjet. 

 
„Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by 

cokoliv udělali“  
(Albert Einstein) 
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5.1 Základní přístupy čelení hybridnímu působení 
 
Zásadní otázka, jak přistupovat a čelit hybridnímu působení, generuje několik 

zajímavých základních variant možného přístupu. Jako nejvhodnější se jeví komplexní 

systémový přístup, označovaný často jako tzv. Comprehensive Approach, který z logiky 

věci řeší všechny podstatné záležitosti související s problematikou čelení hybridnímu 

působení a hybridním hrozbám. Bližší vhled do teoretického pojetí této problematiky je 

uveden v následující podkapitole. Komplexní přístup je dále doplněn a exkurz do 

specifických oblastí zaměřených na pasivní a aktivní přístupy či jejich vzájemnou 

kombinaci. 

5.1.1 Komplexní teoretický přístup – Comprehensive Approach 
 
Komplexní přístup představuje společné použití a využití veškerých dostupných 

nástrojů a politik z celého existujícího spektra moci, a to s cílem čelit hybridnímu 

působení, aktivitám a hrozbám aktérů. Zde můžeme hovořit například o nástrojích 

diplomacie, bezpečnosti, obrany, ekonomiky apod.188 Je důležité, abychom veškeré 

oblasti fungování státu a společnosti, stejně jako nástroje hybridního působení, chápali 

propojeně. Z tohoto důvodu je třeba k zajištění bezpečnosti přistoupit z pohledu celé 

společnosti189 a reflektovat tuto propojenost. V minulosti převládala snaha explicitně 

oddělit a zdůraznit části věnující se zvlášť problémům vnitřního (interního) a vnějšího 

(externího) charakteru. Aktuálně však dochází k prolínání hranic mezi vnější a vnitřní 

dimenzí, a to nejen ve vztahu k operačnímu prostředí a jednotlivým aktérům. Z tohoto 

důvodu je vhodné akceptovat popisovaný Comprehensive Approach. Komplexní přístup 

můžeme obecně považovat za nejvhodnější, přestože je velmi často poměrně zdrojově 

náročný a vyžaduje značnou fundovanost i záběr řešitelů i dalších zainteresovaných 

stran. V případě bezpečnostních hrozeb a působení hybridního charakteru tak může 

komplexní přístup zahrnovat jak analýzu operačního prostředí, tak i analýzu protivníka 

(státního či nestátního nepřátelského či jinak zájmového aktéra), analýzu vlastní situace 

(zdroje, prostředky, schopnosti apod.), analýzu možných variant činnosti protivníka 

i související vlastní činnosti, analýzu řízení stěžejných relevantních rizik a v neposlední 

řadě taktéž výběr optimální varianty vlastní činnosti zaměřené na eliminaci existující 

hybridní hrozby či hrozeb. 

                                                 
188 BAUEROVÁ, Helena, HLAVÁČKOVÁ, Hana, VOŠTA, Milan. Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti Evropské 
unie. Nakladatelství Libri, Praha, 2018. ISBN 978-80-7277-576-7. Str. 31. 
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Hlavními důvody pro komplexní přístup je: 

 poměrně častá provázanost (přímá i nepřímá) separátních hrozeb; 

 stírání rozdílu mezi hrozbami vojenskými, nevojenskými, vnitřními a vnějšími; 

 působení hrozeb na referenční objekty překrývající hranici mikro a makro-okolí 

vnějšího prostředí či také vnitřního prostředí organizace nebo aktéra; 

 využívaní širokého spektra dimenzí; 

 využívaní širokého spektra nástrojů moci; 

 růst míry participace nestátních a proxy-státních aktérů na bezpečnostních 

konfliktech a ovlivňování bezpečnostního prostředí; 

 nezanedbatelný význam asymetrického způsobu boje a asymetrie při vedení 

konfliktů; 

 existence sekundárních (druhotných) a terciálních hrozeb typu TESSOC190, 

migrace (včetně IDPs191 – vnitřně vysídlené osoby), mezietnického násilí apod. 

 
Rostoucí význam komplexního přístupu zmiňuje také Bezpečnostní strategie České 

republiky z roku 2015, kde je tento přístup představen jako kombinace vojenských 

a civilních nástrojů, včetně diplomatických, právních a ekonomických prostředků 

k předcházení hrozeb a zmírnění jejich negativních vlivů. V kontextu posilujícího 

významu komplexního přístupu se zvyšují také nároky na připravenost včasně 

a efektivně reagovat na nenadálé hrozby.192 

5.1.2 Pasivní, aktivní a kombinovaný přístup 
 
V předešlé podkapitole byl rámcově popsán takzvaný komplexní přístup, který ve svém 

širším a obecném pojetí zahrnuje širokou šálu souvisejících činností, které na sebe 

navazují a vzájemně se prolínají. Mezi další významné přístupy lze zařadit například 

obranný pasivní přístup zahrnující především systematické a nepřetržité monitorování, 

vyhodnocování hybridních aktivit (působení i hrozeb) protivníka a také posilování 

vlastní odolnosti (Resilience). Naproti tomu lze recipročně postavit přístup aktivní 

útočný reprezentovaný zejména vedením vlastní propagandy, strategické komunikace, 

kybernetických či informačních operací a nejrůznějších dalších aktivit pro odstrašení 

                                                                                                                                               
189 Takzvaný whole of society approach. 
190 Akronym TESSOC v sobě zahrnuje problematiku terorismu, špionáže, subverze, sabotáže a organizovaného 
zločinu. 
191 Internally Displaced Persons. 
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(Deterrence), včetně demonstrace vojenské síly. Z uvedených přístupů lze jejich 

vzájemnou kombinací dosáhnout logicky nejefektivnějšího přístupu, jak čelit 

hybridnímu působení a hrozbám protivníka. 

 
Zmíněné aktivní, pasivní a kombinované přístupy, jak čelit hybridním hrozbám 

(a obecně hybridnímu působení) korespondují vždy se zájmy toho či onoho aktéra bránit 

se cizím vlivům a prosazování cizích zájmů na svém teritoriu či v oblasti svého 

výlučného zájmu. V této souvislosti je proto logické, že všechny procesy čelení 

hybridnímu působení jsou závislé na odpovídajících schopnostech, a to nejen dříve 

preferovaného vojenského charakteru. Do popředí se dostávají také schopnosti 

a nástroje charakteru soft power reprezentované diplomatickými, politickými, 

ekonomickými či právními prostředky. S intenzivnějším využitím těchto nástrojů, a to 

jak ve smyslu pasivní obrany, tak i reaktivního aktivního působení, lze efektivněji 

eliminovat hybridní působení nepřátelských či potenciálně nepřátelských aktérů státního 

i nestátního charakteru. 

5.2 Konkrétní přístupy čelení hybridnímu působení 
 
Konkrétní přístupy čelení hybridnímu působení a hybridním hrozbám je vhodné vždy 

vztahovat a posuzovat k vybranému referenčnímu objektu. Pro potřeby této kvalifikační 

práce byl za stěžejní referenční objekt zvolena Česká republika se svými zájmy. 

Přestože analýza konkrétních přístupů, jak čelit hybridnímu působení, není cílem ani 

ambicí této práce, zaslouží si tato problematika alespoň povrchní zmínku, která rozšíří 

povědomí o komplexnosti a interkonexi důležitých souvislostí fenoménu hybridního 

působení státních i nestátních aktérů. Pro názornost bude v krátkosti explicitně zmíněn 

přístup České republiky, Evropské unie a organizace NATO, jakožto nejvýznamnějších 

subjektů bezpečnostní a obranné politiky a strategií pro vymezený referenční objekt. Je 

potřeba reflektovat, že následující exkurz je pouhým rámcovým vhledem do 

problematiky, a nikoliv vše-popisným vysvětlením založeným na hlubší analytické 

a výzkumné činnosti. Pro naplnění hlavního cíle rigorózní práce, zodpovězení 

formulovaných výzkumných otázek a posouzení stanovené hypotézy jsou však níže 

uvedené informace k přístupům, jak čelit hybridnímu působení postačující. 

                                                                                                                                               
192 Kolektiv autorů pod vedením Ministerstva zahraničních věcí. Bezpečnostní strategie České republiky 2015. 
Ministerstvo zahraničních věcí České republik, Praha. ISBN 978-80-7441-005-5. Str. 8. [online]. 2015 [cit. 2020-03-
26]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf
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5.2.1 Přístup České republiky 
 
První explicitní zmínky o přístupu České republiky k čelení hybridním hrozbám 

(obecně hybridnímu působení) můžeme časově zasadit do období formulace obsahu 

strategického dokumentu Audit národní bezpečnosti z roku 2016, kde do širšího spektra 

aktuálních hrozeb pro Českou republiku byly zahrnuty právě také i hybridní hrozby 

a jejich vliv na bezpečnost občanů České republiky. V této souvislosti byly hybridní 

hrozby vůči České republice diverzifikovány do tří hlavních oblastí, které zahrnují 

působení proti soudržnosti a ideově-hodnotovému zakotvení společnosti, působení proti 

fungující ekonomice a působení proti bezpečnosti státu a občanů. Nutno však dodat, že 

existence pouhého dokumentu determinujícího hrozby vůči České republice nijak 

nezaručí disponibilitu schopnosti čelit hybridnímu působení. V této souvislosti je 

potřeba pravidelné aktualizace a evaluace všech souvisejících procesů na základě 

nepřetržitého monitorování všech signifikantních faktorů. Praktické implementaci 

specifických přístupů v rámci České republiky, jak čelit hybridním hrozbám 

a hybridnímu působení, musí předcházet tvorba odpovídající národní strategie či 

strategií193, které budou obsahovat nebo na které budou navazovat konkrétní akční 

plány determinující specifické úkoly a opatření. Tyto aktivity musí zahrnovat, jak 

společný nadresortní prvek schopný integrovat důležité zdrojové informace související 

s hybridními hrozbami a působením státních i nestátních aktérů, jež mají nebo mohou 

mít dopad na zájmy České republiky, tak rovněž musí koordinovat související opatření, 

a to jak v oblasti zvyšování odolnosti (Resilience), odstrašení (Deterrence) či aktivní 

reakce (Reaction). Nelze ani opomenout, že součástí komplexního národního systému 

čelení hybridním hrozbám musí jednoznačně být také všechny národní zpravodajské 

služby, silová i další ministerstva a další subjekty, a to včetně soukromého sektoru, 

akademické obce a podobně. Důležitou úlohu v boji proti hybridním hrozbám hraje 

neoddiskutovatelně také vzájemná součinnost s dalšími subjekty, aktéry a partnery 

mimo samotnou Českou republiku. Akcentaci zaslouží zejména členství České 

republiky v organizaci NATO a Evropské unii. Nutnost nadnárodní spolupráce a také 

určité koordinace je umocněna logickou charakteristikou souvisejících hybridních 

hrozeb, které mají mnohdy nadnárodní rozměr. 

                                                 
193 Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany od roku 2020 intenzivně pracuje na nadresortní národní 
strategii, která by měla popisovat národní přístupy, jak čelit hybridnímu působení. Předpokládaný horizont přijetí této 
národní strategie je v řádu měsíců. Tuto zastřešující strategii navíc doplňuje Strategie kybernetické obrany České 
republiky (2018 – 2022) v gesci Vojenského zpravodajství a dále Strategie kybernetické bezpečnosti z roku 2020 
v gesci NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost). 
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5.2.2 Přístup Evropské unie 
 
V rámci čelení existujícím hrozbám (nejen hybridního charakteru) uvnitř regionu 

Evropské unie je potřeba vnímat aktuální vymezení, které zdůrazňuje potírání rozdílu 

a hranice mezi vnější a vnitřní bezpečností Evropské unie. Samotná vnější a vnitřní 

dimenze bezpečnosti se v rámci Evropské unie a zahraničně-bezpečnostních politik 

členských států velmi přibližují (a můžeme tvrdit, že i částečně prolínají), a to zejména 

od přijetí Lisabonské smlouvy. Následně vlivem migrační krize přetrvávající od roku 

2015, existence hrozby teroristických útoků ve státech Evropské unie či pandemie 

koronaviru transformuje unijní společenství bezpečnostní a zahraniční politiku tak, aby 

plně odpovídala potřebám vedoucím k zajištění vnitřní evropské bezpečnosti.194  

 
Je potřeba však zdůraznit, že pro Evropskou unii jako celek a zejména pro její 

soudržnost lze za největší nebezpečí ve vztahu k hybridním hrozbám považovat státní 

nekinetické aktéry (tedy výzkumné či mediální subjekty z Ruské federace a Čínské 

lidové republiky) než nekinetické nestátní subjekty (tedy např. jednotlivé teroristické 

organizace). Důležitým milníkem s přesahem na problematiku hybridních hrozeb byl 

rok 2016, kdy byla představena nová globální bezpečnostní strategie zahrnující jako 

jednu z priorit rozvoje Společné bezpečnostní a obranné politiky také prohloubení 

spolupráce Evropské unie a NATO. Toto prohloubení by mělo být zaměřeno na oblast 

obrany proti hybridním hrozbám, kybernetickou bezpečnost, obranný výzkum a obranné 

kapacity, a také na společný výcvik.195 Uvedená problematika spojená s nutností zajistit 

bezpečnost v rámci Evropské unie iniciovala také vytvoření specifického centra 

excelence CoE (Centre of Excellence)196, které nezahrnuje pouze členské státy 

Evropské unie, ale také další státní aktéry (například Norsko, Kanadu či Spojené státy 

americké). V rámci zmiňovaného centra excelence či jiných institucializovaných 

subjektů Evropské unie je kladen důraz na koordinované a sdílené úsilí v boji proti 

hybridním hrozbám a hybridnímu působení197, které však musí být vždy doplňováno 

a rozšiřováno odpovídajícími národními aktivitami jednotlivých členských států. 

 

                                                 
194 BAUEROVÁ, Helena, HLAVÁČKOVÁ, Hana, VOŠTA, Milan. Vnitřní a vnější dimenze bezpečnosti Evropské 
unie. Nakladatelství Libri, Praha, 2018. ISBN 978-80-7277-576-7. Str. 15. 
195 Euroskop.cz – Věcně o Evropě. Bezpečnostní a obranná politika. [online]. 2018 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/8715/sekce/bezpecnostni-a-obranna-politika/   
196 Konkrétně se jedná o The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats se sídlem ve finských 
Helsinkách. 
197 Zde jsou důležité především vybrané projekty strukturované spolupráce typu PESCO – Permanent Structured 
Cooperation. 

https://www.euroskop.cz/8715/sekce/bezpecnostni-a-obranna-politika/
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5.2.3 Přístup NATO 
 
Tak jak bylo nastíněno v předcházející kapitole, je přístup NATO v otázce čelení 

hybridním hrozbám a hybridnímu působení částečné provázán s přístupem Evropské 

unie, a to především na platformě helsinského centra excelence. Jakkoliv je v rámci 

severoatlantické aliance kladen rovněž důraz na společné koordinované úsilí, i v tomto 

případě (tak jako u Evropské unie) musí být veškeré související procesy vždy 

doplňovány a rozšiřovány odpovídajícími národními aktivitami jednotlivých členských 

států. V posledních dekádách je snahou hybridního působení nepřátelských aktérů 

NATO zásadním způsobem polarizovat západní společnost a destabilizovat 

institucionální soudržnost, a tím komplexně oslabit schopnosti NATO a naopak prosadit 

své vlastní zájmy. Proto je také patrná přeměna strukturálního členění a využívání 

jednotlivých nástrojů moci potenciálních oponentů, a to směrem od hard power, přes 

soft power až po smart power a sharp power. 

 
Nutná součinnost uvnitř NATO mezi jednotlivými druhy vojsk (pozemní síly, vzdušné 

síly, námořní síly, speciální síly, kybernetické síly apod.) v rámci vedení hybridní 

obrany, ale i recipročně hybridní války a jednotlivých operací závisí na přístupu všech 

dílčích jednotek. V této souvislosti je vhodné zdůraznit interoperabilitu v rámci 

společných operací zahrnující oblast doktrín, administrativy, komunikací, letecké 

podpory pozemních sil, palebné podpory (zejména dělostřelectva), prostředků 

protivzdušné obrany, sběru a distribuci zpravodajských informací (včetně informační 

výměny a sdílení klíčových poznatků), organizaci personálu, elektronického boje, volbu 

cílů, využití technických a taktických přesil či výhod, jazykových znalostí, kulturních 

znalostí, výcviku, zajištění munice a pohonných hmot (celkově logistické zabezpečení) 

apod.198 V prostředí NATO k vzájemné součinnosti v oblasti hybridního působení byly 

zavedeny specifické projekty kategorie Smart Defence, kde za nejvýznamnější lze 

považovat MCDC Project: Countering Hybrid Warfare 3 (CHW3). Přístup NATO 

k čelení hybridním hrozbám a hybridnímu působení by měl zahrnovat zpravodajské 

a informační aktivity, strategickou komunikaci, expertní podporu a poradenství napříč 

členy aliance, zvyšování odolnosti, kybernetickou obranu, civilně-vojenskou interakci, 

související výcvik, cvičení a vzdělávání a také vzájemnou kooperaci mezi partnery. 

                                                 
198 SCHRÖFL, Josef, RAJAEE, Bahram M., MUHR, Dieter (eds.). Hybrid and Cyber War as Consequences of the 
Asymmetry – A Comprehensive Approach Answering Hybrid Actors and Activities in Cyberspace. 2011, Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. ISBN 978-3-631-60285-0. Str. 260. 
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6 Budoucí vývoj bezpečnostního prostředí 
 
Stále intenzivnější roli ve vývoji bezpečnostního prostředí bude v budoucnu hrát 

především fenomén hybridního působení aktérů a také jejich asymetrický přístup, 

jakkoliv musíme brát v potaz také možný vliv dalších, například antropogenních199 

a přírodních200 hrozeb. Asymetrie, nehomogenita a hybridita bezpečnostního prostředí 

je jakýsi stav nerovnováhy bezpečnostního prostředí způsobený zejména existencí 

hybridních bezpečnostních hrozeb. Příčinou asymetrie bývá obecně materiální (síly 

a prostředky) nebo nemateriální (technologie, know-how, informace atd.) rozdíl ve 

schopnostech, jejich použití a související motivaci. Při posuzování asymetrie jde 

především o kvalitu a kvantitu vybavení a množství sil a prostředků zúčastněných stran, 

o pravidelné a nepravidelné síly a způsoby vedení jejich činnosti. Hybridní střet je 

následně chápán jako konflikt, ve kterém jsou používány neočekávané a netradiční 

postupy s cílem podlomit protivníkovu sílu, obejít jeho silné stránky a ohrozit jeho 

zranitelná místa nepředpokládanými technologiemi či jinými prostředky nebo jako 

konflikt, ve kterém jsou používány nekonvenční přístupy obcházející a narušující sílu 

protivníka využíváním jeho zranitelných míst. Při působení na nepřítele se jedná o akce 

proti zranitelným místům protivníka za účelem dosažení výrazně vyššího efektu než při 

klasických konvenčních způsobech vedení operací. Důležité je přitom prosazování 

psychologického působení k podlomení vůle protivníka, jehož využitím je možné 

dosáhnout strategických cílů i v operacích relativně malého rozsahu, a dokonce 

i v relativně neúspěšných operacích.201 

 
V minulosti (zejména v období Studené války) bylo primárním cílem všech 

zainteresovaných stran konfliktu kromě požadovaného finálního vítězství také 

kontinuální shromažďování informací (zejména zpravodajských), které se týkaly vývoje 

nových zbraňových systémů, jejich modernizací, jaderného programu či například 

kosmického výzkumu a dalších moderních technologií. S koncem bipolárního rozdělení 

světa však přetrvala, a i nadále přetrvává potřeba získávat relevantní informace 

o činnostech a zájmech protivníka. Zde však je patrný odklon od původního zaměření, 

a to nově zejména na sledování komunikačních systémů, monitorování informačního 

                                                 
199 Podle Auditu národní bezpečnosti z roku 2016 jsou do kategorie antropogenních hrozeb zahrnuty zejména úniky 
chemických látek, radiační havárie, narušení dodávek pitné vody či potravin. 
200 Podle Auditu národní bezpečnosti z roku 2016 jsou do kategorie přírodních hrozeb zahrnuty zejména povodně, 
dlouhodobé sucho, požáry, hromadné nákazy osob, zvířat či polních kultur. 
201 KRÁSNÝ, A., Pohledy na asymetrii v operacích, Obrana a strategie. Brno. 2003, č. 2, ISSN 1214-6463. 
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prostředí, kybernetického prostoru či například také o průmyslovou špionáž 

v komerčním prostředí.202 Je nutné připomenout, že komplexní informační prostředí 

sdílející stále narůstající objem dat a informací je v současné době mnohem intenzivněji 

determinováno výskytem a cirkulací dezinformací, se kterými je nutné se vypořádávat. 

Nadále bude pokračovat posun od fyzické podoby válčiště k platformě imaginární 

reprezentované zejména kybernetickým prostorem. Přes tyto skutečnosti však nelze 

tvrdit, že se jednotlivé strany současných a budoucích konfliktů budou výhradně 

soustředit na válku v kybernetickém či pouze informačním prostoru, ale budou využívat 

kombinaci všech pěti dimenzí (pozemní, vzdušný, námořní, vesmírný a kybernetický 

prostor). V oblasti aktivit zpravodajských služeb, snah světových velmocí o pronikání 

do strategických subjektů kritické infrastruktury či v případě získávání strategicky 

významných informací v oblasti průmyslové špionáže bude však prostor kybernetický 

majoritním působištěm budoucích konfliktů. 

6.1 Klíčové faktory a úskalí ovlivňující vývoj bezpečnostního prostředí 
 
Vývoj bezpečnostního prostředí je a bude determinován mnoha nejrůznějším faktory, 

jejichž význam a dopad se bude také v čase různě měnit. Predikovat tedy budoucí vývoj 

bezpečnostního prostředí s určitou mírou jistoty je proto velmi problematické a náročné. 

Velmi významnou roli zde hraje dostupnost relevantních informací, které mohou 

poukazovat na vývojové trendy a které výrazným způsobem ovlivňují související 

strukturální indikátory (především ekonomické a sociální). V případě zmiňovaného 

významu informací je nutné zmínit, že relevantně predikovat bez využití specifických 

zpravodajských informací (často utajovaných a těžce dostupných) obecně nelze. 

Omezení na charakter poznatků pocházejících pouze z otevřených zdrojů je většinou 

limitující ve vztahu k dosažení požadovaného efektu v předpovědi budoucího vývoje. 

Dalšími důležitými faktory, které ovlivňují dynamiku bezpečnostního prostředí a také 

úspěch případné predikce vývoje, jsou nečekané události, které nešly ovlivnit běžnou 

činností člověka. V tomto případě jde především o nejrůznější přírodní katastrofy, které 

mimo jiné akcelerovaly významné změny ve společnosti (migrační transfery či 

epidemie nevyjímaje). Z perspektivy vojenské dimenze bude v budoucích operacích 

nadále obtížné odlišovat frontu od zázemí, příslušníky ozbrojených složek nepřítele od 

civilního obyvatelstva. Tento stav bude měnit zažité způsoby rozhodování, velení a také 

                                                 
202 ILČÍK, Václav. 7. Radiotechnická brigáda zvláštního určení. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-260-
4293-8. 
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způsob použití sil a prostředků, které má velitel k dispozici (nástroje hybridního 

působení nevyjímaje). Ozbrojené síly budou postupně navyšovat spolupráci 

s nevojenskými organizacemi a subjekty, a koordinovat s nimi své aktivity.203 Všechny 

související procesy vztažené k bezpečnostnímu prostředí budou neustále formovány 

aktuálními i nově generovanými hrozbami a jejich kontinuální transformací. Je proto 

poměrně logické, že se těmto úskalím budou muset podřídit také vybrané vědecké 

metody predikce budoucího bezpečnostního prostředí, které již nebudou tak silně 

ovlivněny pouhou generalizací teorií a významných událostí z minulosti (historie). 

Dynamika vývoje bezpečnostního prostředí nám tak bude stále generovat odlišnosti 

v hledání souvisejících kauzalit a pohledů bezpečnostních expertů (akademiků, 

analytiků apod.), kdy se jednotlivé závěry a předpovědi mohou velmi často (někdy 

i zásadně) lišit. Zde lze pro dokreslení kontextu zdůraznit narůstající důležitost 

problematiky scénářů, kdy pro vymezené zájmy budou nejčastěji preferovány scénáře 

nejpravděpodobnější a také nejnebezpečnější. Požadované scénáře by měly 

prozkoumávat možné budoucí situace a vývoj komplexního bezpečnostního prostředí, 

a to z nejrůznějších perspektiv, které by dokázaly zachytit a popsat celou škálu možných 

budoucích stavů. Je vhodné také doplnit, že uvedené faktory a úskalí v této kapitole 

nejsou konečné a všeobjímající, nicméně pro potřeby této práce postačující. Každý 

odborník najde jistě celou řadu dalších relevantních faktorů, kterou mohou přímo či 

nepřímo a také s nejrůznější intenzitou ovlivňovat vývoj bezpečnostního prostředí. 

6.2 Změna vlivu a významu jednotlivých dimenzí v budoucnu 
 
V zemích, kde jsou patrné chabé demokratické režimy, se velmi často vyskytuje trend, 

kde komerční subjekty (firmy a organizace) jsou nátlakově nuceny potlačit vlastní 

hospodářské zájmy a v této souvislosti následně preferovat politické, zpravodajské či 

jiné zájmy předmětného státu. SCHRÖFL zdůrazňuje, že aktuální a budoucí protivníci 

budou pravděpodobně současně používat kombinaci různých typů válčení. Nestátní 

aktéři mohou většinou používat nepravidelné formy boje, ale budou také jasně 

podporovat, povzbuzovat a účastnit se konvenčních konfliktů, pokud jim to poslouží.204 

                                                 
203 Pub-20-63-02. Zpravodajství z lidských zdrojů na operačním a taktickém stupni v podmínkách AČR. 1. vyd. 
Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2011. 56 s. 
204 SCHRÖFL, Josef, RAJAEE, Bahram M., MUHR, Dieter (eds.). Hybrid and Cyber War as Consequences of the 
Asymmetry – A Comprehensive Approach Answering Hybrid Actors and Activities in Cyberspace. 2011, Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. ISBN 978-3-631-60285-0. 
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Obr. 10 Vzájemné postavení vybraných typů válek 205 

 
V důsledku kombinace nejrůznějších typů válčení (pro názornost slouží předcházející 

obrázek) a při zapojení nestátních a proxy-státních aktérů do prosazování zájmů 

v bezpečnostním prostředí se bude také měnit vliv, význam a proporcionalita 

jednotlivých dimenzí v čase a logicky také použití souvisejících vybraných nástrojů 

moci. Lze očekávat, že stále významnější roli budou představovat nástroje 

nevojenského charakteru použité často skrytě a podprahově, které budou vzájemně 

kombinovány a provázány s propracovanou a velmi komplexní strategií prosazování 

vlastních zájmů. Nepopiratelně budou hlavní roli hrát světové mocnosti, které však 

nemusí pravidelně nasazovat přímo své nástroje moci, ale budou k prosazení svých cílů 

využívat třetích stran, a to ať už spřátelených a loajálních státních či nestátních aktérů, 

tak stále více také dalších institucí (subjektů) spadajících do kategorie tzv. proxy-

státních aktérů. 

 
Celá problematika vývoje budoucího bezpečnostního prostředí a zejména jeho predikce 

je velmi komplexní a z vědecké perspektivy také velmi zajímavá. V kontextu 

bezpečnostních studií i mezinárodních vztahů můžeme bez nadsázky tvrdit, že oblast 

predikce a prognózování budoucích událostí, stavů, vývoje a trendů je jednou 

z nejnáročnějších. Související procesy kladou velké nároky na širokou expertní znalost 

výzkumných metod, kritické myšlení, zdrojovou základnu relevantních dat, informací 

a argumentů, a v neposlední řadě také přesah do jiných oborů a schopnost reflektovat 

vliv odlišných disciplín a k nim vztažených faktorů. Zajímavost této problematiky a její 

neoddiskutovatelný vliv na formování mezinárodních vztahů budou i nadále tuto oblast 

posouvat právem do popředí expertního a vědeckého zájmu, a to nejen v rámci 

bezpečnostních studií. 

                                                 
205 Ibidem, str. 110 (upraveno autorem). 
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7 Shrnutí práce 
 
Po teroristických útocích z 11. září 2001 se strategické možnosti i schopnosti západní 

společnosti v moderní válce začaly poměrně zásadně měnit. V konfliktech v posledních 

dekádách začaly stále více dominovat vzorce a atributy nových válek s primátem 

takzvané hybridní války. V této spojitosti můžeme za hybridní považovat v nejširším 

pojetí téměř jakoukoliv kombinaci nástrojů moci zainteresovaných stran (aktérů). 

V uvedeném kontextu se začaly objevovat také nové koncepty hybridního válčení, 

z nichž poměrně významný definoval původně HOFFMAN a MATTIS (v roce 2005), 

ve kterém argumentovali tím, že hybridní válka je novým jevem s potenciálem stát se 

novým standardem. Tento přístup je však mnoha experty kritizován s tím, že podstatné 

cíle, důvody (politické pozadí), principy a východiska pro vedení války zůstávají 

i nadále stejné, jen se mění charakter a struktura použitých prostředků (nástrojů). Je 

vhodné zdůraznit, že stěžejní koncepty hybridního válčení jsou bezpečnostními experty 

i akademickými pracovníky velmi často konfrontovány s historickými koncepty válčení, 

a to například s konceptem Kodaňské školy rozšiřující vymezení referenčních objektů, 

souvisejících sektorů (dimenzí) vnímajících také nevojenské hrozby a nestátní aktéry, či 

s pojetím války podle CLAUSEWITZE, který tvrdí, že válka je pokračováním politiky, 

jen jinými prostředky a způsoby. 

 
Byl-li v předešlém krátkém exkurzu zmíněn koncept podle HOFFMANA, je nutné 

poukázat na to, že existuje celá další řada významných či méně významných konceptů 

hybridního válčení. Nejde jen o tzv. „západní koncepty“ (HOFFMAN, WILLIAMSON 

a MANSOOR, FRIDMAN, 4GW ~ Fourth generation warfare a další), ale také 

například o související ruské koncepty reprezentované DUGINEM, PANARINEM, 

CHEKINOVEM, BOGDANOVEM či GERASIMOVEM nebo o čínské koncepty, které 

prezentoval LIANG a XIANGSUI. Je vhodné také zdůraznit, že vývoj konceptů 

spojených s problematikou hybridního válčení byl významným způsobem determinován 

konfliktem mezi Hizballáhem a Izraelem v Libanonu (2006), Rusko-gruzínským střetem 

(2008), anexí Ruské federace na Ukrajině (v roce 2014) a dalšími, kdy se hybridní válka 

jako nový fenomén ve svém slova smyslu více rozšířil do bezpečnostního prostředí 

Evropy, České republiky a silových ministerstev nevyjímaje. 
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Na aktuální bezpečnostní situaci mají obecně vliv také další dimenze, a nikoliv pouze 

sektor vojenský (zkoumaný především v období tzv. Studené války). K tomuto rozšíření 

sledovaného záběru došlo ve druhé polovině minulého století, a to zejména v rámci 

prosazení nového teoretického konceptu Kodaňské školy. S ohledem na tento teoretický 

koncept bezpečnosti nabíraly postupně na významu nevojenské dimenze a s nimi 

spojené nástroje a prostředky pro prosazování zájmů jednotlivých aktérů. Do té doby 

preferované vojenské nástroje moci byly charakteristické pro klasické konvenční 

způsoby vedení války, kdežto nově kategorizované nevojenské nástroje moci 

rozšiřovaly vlastnosti a možnosti válčení, jehož charakter můžeme pojmenovat jako 

hybridní. Ve své podstatě jde o prolnutí více způsobů, dimenzí, nástrojů a prostředků 

moci s cílem dosažení jednoho společného cíle (prosazení zájmu či zájmů). Pro názorné 

srovnání klíčových atributů klasické konvenční války a války hybridní může posloužit 

následující obrázek. Je nutné dodat, že uvedené atributy nejsou konečné a jejich soubor 

lze rozšířit v kontextu jedinečnosti toho či ono konkrétního analyzovaného konfliktu 

(války). 

 

Obr. 11 Srovnání hlavních atributů konvenční a hybridní války 206 

                                                 
206 Vlastní zpracování. Inspirováno: SCHRÖFL, Josef, RAJAEE, Bahram M., MUHR, Dieter (eds.). Hybrid and 
Cyber War as Consequences of the Asymmetry – A Comprehensive Approach Answering Hybrid Actors and Activities 
in Cyberspace. 2011, eter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. ISBN 978-3-
631-60285-0. Str. 256. 
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7.1 Odpovědi na výzkumné otázky a posouzení hypotézy 
 
K zodpovězení formulovaných výzkumných otázek bude využito výsledků obsahových 

analýz zdrojů, klíčových ukazatelů a argumentů uvedených v předcházejících kapitolách 

této práce. V následující části bude blíže popsáno výsledné stanovisko k jednotlivým 

výzkumným otázkám a také k formulované hypotéze. 

 
Původní definice výzkumných otázek: 

 Jaké je hlavní členění a zásadní rozdíly přístupů hybridního působení podle 

nejvýznamnějších konceptů (CLAUSEWITZ, SUN TZU, HOFFMAN atd.)? 

Stanovisko: 

Hlavní členění významných přístupů a konceptů hybridního působení můžeme v zásadě 

klasifikovat dle několika kritérií. V prvním případě můžeme kategorie rozdělit na 

historické, reprezentované koncepty podle CLUSEWITZE, SUN TZU, MAO CE-TUNGA 

apod., a na klasické moderní, které jsou reprezentovány například HOFFMANEM, 

PANARINEM, DUGINEM a mnohými dalšími. Další členění může být založeno na 

příslušnosti k politicky zájmové skupině, kde přístupy a koncepty můžeme v zásadě 

klasifikovat na „západní“ (např. HOFFMAN, WILLIAMSON a MANSOOR, FRIDMAN 

atd.), „ruské“ (např. DUGIN, PANARIN, CHEKINOV, BOGDANOV či GERASIMOV) 

a „čínské“ (např. LIANG a XIANGSUI). Mezi zásadní rozdíly můžeme považovat to, že 

„západní“ koncepty vždy reflektují existenci vojenské složky, zatímco koncepty 

pocházející od ruských a čínských expertů vojenskou složky v rámci hybridního 

působení striktně nevyžadují nebo tuto složku alespoň potlačují. Významným rozdílem je 

také to, že tzv. „ruské“ a „čínské“ koncepty akcentují vliv a význam informačního 

válčení, manipulace a propagandy, a to na úkol klasických konvenčních způsobů 

válčení. V rámci provedené komparace vybraných teoretických konceptů je však nutné 

konstatovat, že všechny koncepty (historické či současné) reflektují v hybridním 

kontextu kombinaci širšího spektra nástrojů moci. S ohledem na dynamický vývoj 

bezpečnostního prostředí je pochopitelné a akceptovatelné, že se proporcionalita 

jednotlivých nástrojů moci ve svém kombinovaném použití bude lišit (někdy i zásadně), 

a to s ohledem na prosazení konkrétních zájmů, zdrojové možnosti a aktuální situaci. 

Bližší atributy jednotlivých konceptů jsou znázorněny v tabulkových přehledech 

v kapitole 4.1.4. 
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 Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi obecným hybridním působením státních 

a nestátních (případně proxy-státních) aktérů? 

Stanovisko: 

Mezi hybridním působením státních a nestátních aktérů (případně i proxy-státních) 

nejsou ve své obecné podstatě žádné zásadní rozdíly, neboť cílem všech kategorií aktérů 

je s využitím hybridních technik, metod, nástrojů a kanálů prosadit své zájmy. 

Odlišnosti však mohou být patrné ve volbě použitých nástrojů moci, kde se mohou 

jednotlivé skupiny aktérů zaměřit primárně na využívání nevojenských nástrojů moci, 

kdežto jiné skupiny nikoliv. Zde však nejde diverzifikovat skupiny aktérů na státní 

a nestátní, ale spíše na jejich silový potenciál a schopnosti. Tak jak například silný 

státních aktér použitá pro prosazení svých zájmů kombinace hard power a soft power 

nástrojů, tak rovněž i nestátní aktér typu teroristické organizace zcela jistě využívá 

kombinace vojenských hard power schopností v kombinaci s dalšími soft power nástroji. 

Toto lze logicky aplikovat i na vybrané proxy-státní aktéry, kteří ve své podstatě 

zprostředkovaně naplňují zájmy aktérů státních (i když velmi často skrytě). Pokud se na 

komparaci případných rozdílů mezi hybridním působením státních a nestátních aktérů 

podíváme například z ekonomické perspektivy (obecně z perspektivy zdrojového 

zajištění) je nutné dodat, že ve většině případů mají státní aktéři daleko větší možnosti 

a manévrovací prostor ve vztahu k využití dostupných zdrojů (finančních, materiálních, 

personálních, informačních) než aktéři nestátní. Nestátní aktéři jsou často v souvislosti 

s disponibilními zdroji limitováni. 

 

 Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi využívanými nástroji moci typu soft 

power, hard power, smart power a sharp power? 

Stanovisko: 

Zásadní rozdíly ve využívaných nástrojích moci typu soft power, hard power, smart 

power a sharp power byly podrobně rozebrány v kapitole 4.2 a zejména v souhrnné 

tabulce (Tab. 4). Hlavním rozlišujícím ukazatelem při komparaci používaných kategorií 

nástrojů moci je především jejich zdrojová náročnost a také skrytost (či chceme-li tzv. 

podprahové působení). V případě zdrojové náročnosti se především nástroje typu hard 

power vyznačují mnohem výraznějšími požadavky na finanční prostředky než obecně 

nástroje soft power, jakkoliv v případě některých významných aktérů toto nemusí být 

vždy pravidlem. Nejpatrnější rozdíly jsou však v tom, jak zjevné a neskryté jsou 

jednotlivé nástroje moci a jejich výsledné efekty směřující k prosazení zájmů. Zde je 
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nutné zdůraznit sadu nástrojů typu soft power zahrnující informační, zpravodajské 

a vlivové aktivity, které obecně při prvotním náhledu nevykazují charakter hybridního 

působení nebo je tento charakter velmi obtížně detekovatelný a potvrditelný. Zde je 

nutné podotknout, že v posledních letech dochází k určité změně v rozložení kombinace 

spektra nástrojů moci, kdy jsou zejména tradiční vojenské konvenční nástroje typu hard 

power potlačovány, a to na úkor nástrojů ryze informačních (soft power a sharp power 

podle reflexe lokace a úhlu pohledu na zkoumaného aktéra). K účelnému využívání 

těchto nástrojů je primárně využíváno kybernetického prostoru, jakožto nově 

akceptované operační dimenze. Přetrvávající kombinace v používaných nástrojích moci 

charakteru hard power a soft power směřuje především u vyspělých státních aktérů 

k fenoménu smart power, kde je předmětem primárně vhodná rovnováha mezi použitými 

nástroji a odpovídajícími strategiemi zacílena na nejefektivnější dosažení zájmů 

v zahraniční politice. 

 

 Proč je fenomén hybridního působení v současné době tak aktuální a široce 

diskutovaný, i když ve své podstatě nejde o nic nového? 

Stanovisko: 

Aktuálnost fenoménu hybridního působení v současné době lze přisoudit zejména měnící 

se podobě bezpečnostního prostředí a zejména změně v používaných nástrojích moci 

jednotlivých aktérů. Jak již bylo několikrát zmíněno, je v posledních letech patrný posun 

v intenzitě používání nástrojů typu hard power směrem k nástrojům soft power a smart 

power, kde zásadní význam hraje informační prostředí, moderní technologie a zejména 

kybernetický prostor uznaný v roce 2016 jako nová operační doména NATO. Přestože 

hybridní působení není ničím novým ve smyslu simultánního působení kombinace vícera 

nástrojů moci, je nová řada kanálů, technologií a platforem vztažených k obecně 

známým nástrojům moci. Akcent významu hybridního působení v současné době jde 

logicky ruku v ruce také s nově generovaným existujícím spektrem hrozeb, které mají 

právě hybridní charakter a vůči významným referenčním objektům typu organizace 

NATO či EU představují zásadní ohrožení. Výše zmiňovaný atribut hybridního působení 

reprezentovaný informačními aktivitami, kybernetickým prostorem či například šířením 

dezinformací také neoddiskutovatelně ovlivňuje široké spektrum dalších referenčních 

objektů, jednotlivých občanů naší společnosti nevyjímaje. Aktuálním přesahem na 

bezpečnost jednotlivce je proto hybridní působení v současné době předmětem zájmu. 
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Definice hypotézy: 

 Smysl a podstata hybridního působení není ničím novým, pouze je pro historicky 

dlouhodobě známou vzájemnou kombinaci různých nástrojů moci používán 

v poslední dekádě nově akcentovaný termín, a to hybridní působení. 

Stanovisko: 

Rozbor vybraných literárních zdrojů přispěl ke zvýšení a rozšíření povědomí 

o zkoumané problematice fenoménu hybridního působení státních i nestátních aktérů. 

Z provedené obsahové analýzy relevantních zdrojů (jednotlivých konceptů vztažených 

k problematice hybridního působení či hybridního válčení) a uvedených klíčových faktů 

je možné konstatovat, že definovaná hypotéza této rigorózní práce byla potvrzena. 

7.2 Přínosy rigorózní práce 
 
Za hlavní přínos této rigorózní práce lze považovat určitou exklusivitu a samotné pojetí 

tématu, které analyzuje fenomén hybridního působení a válčení v kontextu významných 

teoretických konceptů. Práce jako celek má potenciál stát se jedním z mnoha 

podkladových zdrojových materiálů pro teoretické ukotvení související problematiky 

v rámci tvorby národní strategie čelení hybridnímu působení a případného navazujícího 

akčního plánu. Tento národní strategický dokument je aktuálně vytvářen pod hlavičkou 

ministerstva obrany České republiky. Práce může být dále také základním teoretickým 

rámcem pro tvorbu odborných článků, které pomohou rozšířit povědomí o řešené 

problematice hybridního působení. Mimo uvedené lze práci využít pro rozšíření 

poznatkové báze řešitelů specifického programu Resilience ozbrojených sil 

a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám (program Impact1 v gesci 

Ministerstva vnitra České republiky). 

7.3 Příležitosti a možnosti pro další rozpracování tématu 
 
Jak již bylo v předcházejících částech této rigorózní práce zmíněno, není práce zcela 

komplexní a všeobjímající, a to s ohledem na omezující podmínky a východiska. 

S ohledem na uvedené limity lze však tvrdit, že práce může indikovat další výzkumné 

otázky a hypotézy, které by zasloužily při dalším studiu pozornost a akademické 

rozpracování. Toto může být předmětem odborných článků, či dalších kvalifikačních 

prací, kde zejména případná disertační práce poskytuje o něco větší prostor pro samotné 

zkoumání vybraných problémů. Mezi zajímavá témata pro další akademickou práci 
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patří zcela jistě analýza určitých scénářů budoucího vývoje, jejich obecná problematika 

v oblasti mezinárodních vztahů a problémy s relevantní predikcí, a to i přesto že tato 

problematika je poměrně metodologicky náročná. Další prostor pro rozpracování je 

v oblasti technologické perspektivy, kde se do popředí dostává také fenomén umělé 

inteligence a obecně moderní technologie. Komplexní přínos moderních technologií pro 

celou společnost je nepopiratelný, na druhou stranu však tento pokrok generuje také 

nové hrozby a s tím související rizika, které je nutné poté rozpoznat, popsat a v poslední 

fázi taktéž eliminovat. Mimo zmíněné oblasti vhodné pro další rozpracování tématu či 

posuzovaných aktérů může kterýkoliv čtenář narazit na další otázky, které jejich 

akademické bádání může navést zcela jiným směrem, jenž nebyl v této práci explicitně 

zmíněn. 
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Závěr 
 
Klasické pojmové spojení „hybridní válčení“ a s tím spojený koncept byl produktem 

amerického experta HOFFMANA a dále pak jeho zastánců. Základem tohoto konceptu 

bylo pro americké experty zejména počínání Izraele ve druhé libanonské válce a také 

další konflikty v průběhu 20. století. Po americké konceptualizaci hybridního válčení 

a s tím spojených hybridních hrozeb se tento fenomén dále rozrůstal napříč celým 

světem a opustit původní místo v americké vojenské komunitě. Tak jak byli v celém 

textu několikrát zmiňováni zastánci teoretických konceptů hybridního válčení, 

samozřejmě se objevilo také mnoho kritiků (například Murray WILLIAMSON či Peter 

MANSOOR), kteří poukazovali na nejednoznačnost koncepčního vymezení a celou 

řadu sporných či přinejmenším diskutabilních otázek. Tento kritický přístup však není 

v celé široké oblasti bezpečnostních studií (či chceme-li také samotných mezinárodních 

vztahů) ničím výjimečným a lze bez nadsázky tvrdit, že právě některé věcné kritiky 

napomohly k pozdější transformaci a vzniku komplexnějších a zejména argumentačně 

vyváženějších teoretických konceptů, vojenských doktrín, standardních operačních 

procesů nevyjímaje. V této souvislosti a v kontextu vymezených výzkumných otázek je 

vhodné zdůraznit, že mnoho expertů (zejména pak vojenských historiků) kritizovalo 

vymezení samotné válečné hybridizace jakožto nového stylu či chceme-li fenoménu. Na 

základě komparace myšlenek, obsahu a implikací posuzovaných konceptů (nejen čistě 

orientovaných na problematiku hybridního válčení), lze naprosto souhlasit s tvrzením, 

že hybridizace (kombinované působení více faktorů, nástrojů apod.) není v oblasti 

válčení ničím novým, ale jde o terminologicky nové kodifikované použití pojmu 

„hybridní válčení“ pro současné typy mnoha konfliktů (ne-li dokonce všech). Na druhou 

stranu je však potřebné uvést, že v posledních letech, především v poslední dekádě 21. 

století, došlo k zásadní změně v proporcionalitě využívání jednotlivých nástrojů moci. 

V této souvislosti došlo k významnému potlačení nástrojů čistě vojenských a do popředí 

se naopak dostaly zejména nástroje informačního, ekonomického, politického či 

zpravodajského charakteru. 

 
Snaha o určitou generalizaci hybridní kombinace používaných nástrojů moci a jejich 

aplikace na nejrůznější typy konfliktů vede k tomu, že mnohdy můžeme všechny 

existující konflikty považovat ve svém charakteru za hybridní. Nahlížet na fenomén 

hybridního působení jako na novum je pak velmi diskutabilní a mnoho expertů, i mne 
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samotného, se přiklání k tomu, že nejde o nový koncept válčení, ale pouze o nově 

akcentovaný termín „hybridní“ popisující dlouhodobě známé kombinace používaných 

nástrojů moci. Jsem však osobně přesvědčen o tom, že v oblasti konceptualizace 

hybridního válčení dochází k patrné genezi (zejména v posledních dvou dekádách), a to 

především ve změně proporcionality rozložení používaných nástrojů. Zásadním 

způsobem narůstá intenzita používaných soft nástrojů (logicky a recipročně na úkor 

hard nástrojů) reprezentovaných především ekonomickými instrumenty, nově 

budovanými a rozvíjenými kybernetickými schopnostmi, diplomatickými prostředky, 

informační dominancí či privatizací některých původně státních činností (zapojení 

nestátních či proxy-státních aktérů). Patrný je také posun CoG (Centre of Gravity) do 

oblasti nevojenské, a to kvůli růstu nebezpečí vzájemné destrukce státních rivalů. 

 

„Nevím, jaké zbraně budou použity ve III. světové válce, ale ve IV. bude člověk používat 

dřevo a kameny.“ 

(Albert Einstein) 
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Summary 
 
The classic conceptual connection "hybrid warfare" and the associated concept was the 

product of the American expert HOFFMAN and his supporters. The basis of this 

concept for American experts was especially the actions of Israel in the Second 

Lebanon War and also other conflicts during the 20th century. After the American 

conceptualization of hybrid warfare and the associated hybrid threats, this phenomenon 

continued to spread throughout the world and leave its original place in the American 

military community. As proponents of the theoretical concepts of hybrid warfare have 

been mentioned several times throughout the text, there have, of course, been many 

critics (such as Murray WILLIAMSON and Peter MANSOOR) pointing to the 

ambiguity of the conceptual definition and a number of controversial or at least 

debatable issues. However, this critical approach is not exceptional in the whole wide 

area of security studies (or if we also want international relations themselves) and it can 

be argued without exaggeration that some factual criticism helped to later transform and 

create more complex and especially argumentatively balanced theoretical concepts, 

military doctrines, including standard operating processes. In this context, and in the 

context of defined research questions, it is worth emphasizing that many experts 

(especially military historians) have criticized the definition of war hybridization itself 

as a new style or if we want a phenomenon. Based on a comparison of ideas, content 

and implications of the assessed concepts (not only purely oriented to the issue of 

hybrid warfare), one can completely agree with the statement that hybridization 

(combined action of several factors, tools, etc.) is nothing new in warfare, but it is 

terminologically new codified use of the term "hybrid warfare" for the current types of 

many (if not all) conflicts. On the other hand, it should be noted that in recent years, 

especially in the last decade of the 21st century, there has been a fundamental change in 

the proportionality of the use of individual instruments of power. In this context, there 

was a significant suppression of purely military instruments, and on the contrary, tools 

of an informational, economic, and political or intelligence nature came to the fore. 

 

The attempt to generalize a hybrid combination of the tools of power used and their 

application to various types of conflicts leads to the fact that we can often consider all 

existing conflicts to be hybrid in nature. It is very debatable to look at the phenomenon 
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of hybrid action as a novelty, and many experts, including myself, are inclined to 

believe that this is not a new concept of warfare, but only a newly accentuated term 

"hybrid" describing long-known combinations of power tools. However, I am 

personally convinced that there is a noticeable genesis in the field of conceptualization 

of hybrid warfare (especially in the last two decades), especially in the change in the 

proportionality of the distribution of the tools used. The intensity of used "soft power" 

tools is increasing significantly (logically and reciprocally at the expense of "hard 

power" tools) represented mainly by economic instruments, newly built and developed 

cyber capabilities, diplomatic means, information dominance or privatization of some 

originally state activities (involvement of non-state or proxy-state actors). The shift of 

the CoG (Centre of Gravity) to the non-military area is also evident, due to the growing 

danger of mutual destruction of state rivals. 

 
"I do not know what weapons will be used in World War III, but in World War IV 

human will use wood and stones." 

(Albert Einstein) 
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Seznam zkratek 
 
4GW  Fourth Generation Warfare 

CCP  Chinese Communist Party 

CoE  Centre of Excellence 

CoG  Centre of Gravity 

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 

CTHH  Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám 

ČLOA  Čínská lidová osvobozenecká armáda 

ČLR  Čínská lidová republika 

DIMEFIL Diplomatic, Information, Military, Economic, Financial, Intelligence, 

Legal 

EU  Evropská unie 

FM  Field Manual 

GRU  Glavnoje razvedyvatělnoje upravlenije 

IDPs  Internally Displaced Persons 

IISS  International Institute for Strategic Studies 

IMF  International Monetary Fund 

KLDR  Korejská lidově-demokratická republika 

MCDC  Multinational Capability Development Campaign 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

OBOR  One Belt, One Road 

PAVN  The People’s Army of Vietnam 

PLA  People’s Liberation Army 

PLO  Palestine Liberation Organization 

PMESII-PT Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure, 

Physical Environment, Time 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 

SZBP  Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

TESSOC Terrorism, Espionage, Subversion, Sabotage, Organised Crime 

TTPs  Tactics, Techniques, and Procedures 

WTO  World Trade Organization 

USA  Spojené státy americké 
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