
Příloha 1. – Zdůvodnění odklonění se od tématu 

Důvody, proč jsem se odklonil od projektu a nezkoumám malijskou armádu, jsou 

v zásadě dva. Zaprvé, specifikum Mali a z toho vyplývající neexistence dat. A zadruhé, 

zkoumání afghánské armády zabralo větší rozsah, než jsem plánoval, a to i se snahou vše 

zestručnit. 

 Zatímco druhý důvod je celkem přímočarý, tak ten první bych rád přiblížil. Stejně jako 

v Afghánistánu i v Mali působí zahraniční mise, a to včetně českých vojáků. Také je to chudý 

stát s probíhající občanskou válkou. Jsou tu tedy podobnosti, díky kterým dává smysl postavit 

oba případy vedle sebe a porovnat je. Navíc Afghánistán je už poměrně dlouhotrvající případ, 

kde můžeme vidět určitý vývoj. Oproti tomu Mali je relativně nový případ, kde bude ještě 

zajímavé sledovat kam se situace vyvine a armáda v tom rozhodně bude hrát svoji roli. 

Počáteční výběr proto dával smysl. 

Po bližším seznámení s konfliktem jsem však narazil na zásadní problém. Vztah 

koaličních partnerů a vlády je v Mali značně odlišný od toho v Afghánistánu. V Mali je 

spolupráce postavena na rovnocennosti. Tamní vláda má velkou obavu z paternalismu, což 

značně znesnadňuje koaličním partnerům práci. Především, koaliční partneři nemají přístup 

k datům. A pokud mají vůli si je obstarat sami, pak jsou vládními představiteli nařčeni právě 

z paternalismu a není jim umožněno v činnosti dále pokračovat. Důvodem bude pravděpodobně 

silná korupce a klientelismus podobně jako v Afghánistánu.  

Při počátečním průzkumu jsme narazil na několik slibných zdrojů. Až poté, co jsem se 

patřičně seznámil s teorií jsem však zjistil, že pro aplikaci teorie Talmadge budu potřebovat 

poměrně specifická data. V Afghánistánu jsou tyto data dostupné hlavně díky reportům 

amerického ministerstva obrany, nic takového ale v Mali není, EUTM žádné oficiální reporty 

nedělá a MINUSMA také ne. Zároveň data z MINUSMY by pro mě nebyly příliš užitečné (jak 

jsem později zjistil). 

I přes tyto zjištění jsem se nevzdával a požádal jsem české ministerstvo obrany o 

rozhovor s členem českého kontingentu v Mali, který by mi poskytnout informace z první ruky. 

Tam jsem byl okamžitě odmítnut. Jako poslední naději jsem zkusil napsat přímo na EUTM 

Mali a odtud se mi podařilo získat člověka, který v Mali působil jako politický poradce a 

přicházel s malijskými veliteli i vojáky do kontaktu, měl tudíž velmi dobrý přehled. Dotyčný 

mi vysvětlil, jak to s malijskou armádou funguje a jak to tam mají se sdílením informací, a to 

jak pro koaliční partnery, tak i pro tisk. Sice jsem z daného rozhovoru získal několik velmi 



zajímavých vhledů, bylo mi ale jasné, že z toho se kvalitní práce udělat nedá, a že pokud ani 

EUTM nemá data, které potřebuji, pak je s největší pravděpodobností není možné získat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2. – Metodologické otázky, sledování klíčových proměnných 

Jako první se podíváme na otázky zabývají se hrozbami, kterým režim čelí. Prvních 

sedm otázek určuje, jak velké riziko převratu režimu hrozí. Čím více kladně zodpovězených 

otázek se zde vyskytne, tím pravděpodobněji bude režim aplikovat coup-proofing. Poslední tři 

otázky se zabývají opačnými hrozbami, které mohou zapříčinit přijetí kombinovaných 

organizačních praktik.1  

Otázky na coup-proofing 

1. Je daný stát vojenská diktatura nebo totalitní diktatura v čele s vůdcem? 

2. Zažil stát převrat nebo pokus o převrat za života současného vůdce? 

3. Dostal se současný vůdce k vládě pomocí převratu? 

4. Je vůdce etnicky nebo nábožensky oddělen od většiny svého důstojnického sboru a/nebo je v armádě 

přítomna na základě etnicity nebo náboženství nerovnost? 

5. Zdědil vůdce po předchozím režimu důstojnický sbor zpochybnitelné loajality (například po 

koloniálním režimu nebo režimu nedávno svrhnutém)? 

6. Dávala v nedávné době armáda signál o možné hrozbě převratu? 

7. Podporují elity zapojení vojenské sféry do politického života? 

8. Čelí v danou chvíli režim hrozbě typu – občanská válka, vzpoura, aktivní separatistické hnutí? Zažil 

režim takovou hrozbu v nedávné době? 

9. Čelí režim vnějšímu rivalovi? Podnikl tento rival v nedávné době nějaké kroky, které naznačují, že 

by mohlo dojít k válce? 

10. Vyžaduje vůdcova zahraniční politika teritoriální expanzi?  

 

Další série otázek se týká operačně-taktických schopností armády. Schopnost provádět 

komplexní operace se týká jednotek ve velikosti od praporu až po několika divizní sbor.2 

Otázky na operačně-taktické schopnosti 

Základní taktika: 

1. Vykazuje jednotka schopnosti potřebné pro manipulaci se zbraněmi, jsou jejich střelecké schopnosti 

dobré? 

2. Je jednotka obeznámena s používáním svého vybavení? Stará se o své vybavení dobře? 

3. Dokáže jednotka využívat terén pro krytí a skrytí? 

4. Dokáže jednotka připravit léčku, statickou obranu, spořádaný ústup a ofenzivní akci? 

Schopnost provádění komplexních operací: 

1. Dokáže jednotka provádět operace v koordinaci s dalšími jednotkami? Je jednotka schopná fungovat 

na úrovni vyšších vojenských celků (například praporu)? 

2. V případě obranných operací, je jednotka schopná vést efektivní obranu? Provést taktický ústup či 

protiútok? 

3. V případě ofenzivních operací, je jednotka schopná manévrovat? Je schopná provést speciální 

operace na úrovni menšího uskupení? 

4. Demonstruje jednotka iniciativnost v menším vojenském celku? Je jednotka schopná koordinace ve 

větším vojenském celku? 

 

 
1 TALMADGE 2015 s. 35-36. 
2 TALMADGE 2015 s. 34-35. 



A na závěr se podíváme na otázky přímo zkoumající organizační praktiky. Tyto otázky 

by měly být zodpovídány jak napříč určeným časovým obdobím, tak napříč různými 

jednotkami.3 

Otázky na organizační praktiky 

Systém povyšování 

1. Co jsou hlavní kritéria pro povyšování důstojníků a řadových vojáků? 

2. Je při povyšování důstojníků důležitější politická loajalita nebo vojenská kompetence? 

3. Jak důležité je náboženské, etnické a ideologické zázemí pro kariérní postup? 

4. Jsou dobré výsledky během výcviků dobré nebo špatné pro důstojníkovu kariéru? Co stane 

důstojníkům, kteří řídí neúspěšné vojenské operace? 

5. Dochází v dané armádě k čistkám? Pokud ano, jak často? 

Výcvikové režimy 

1. Na jaké schopnosti je kladen při výcviku důraz? 

2. Jak velké jsou jednotky, které provádí cvičení? Jsou to pouze malé jednotky nebo se jedná i větší 

celky? 

3. Je trénink přísný a intenzivní? Vyskytují se i specializované výcviky? 

4. Je výcvik realistický? Jak blízko simuluje prostředí soudobého bojiště? Mají vojáci nácviky střeleb? 

5. Je obsah výcviku neměnný nebo se mění na základě nových informací? 

6. Jsou výcviky vedeny zkušenými a schopnými důstojníky?  

Uspořádání velení 

1. Jsou zde jasné institucionalizované postupy pro provádění rozkazů na bojišti? 

2. Jak velké množství rozhodování musí projít skrze strom velení, než je možné na bojišti učinit 

rozhodnutí? 

3. Preferuje velení centrální dohled nad situací na bojišti nebo přenáší rozhodnutí na důstojníky v poli? 

4. Je zde „dvojí velení“ například politický velitel jednotky, který má vedle vojenského velitele právo 

veta na jeho rozhodnutí? 

5. Jsou důstojníci někdy propuštěni? Mění své velitelské pozice napříč armádou často? A pokud ano 

z jakého důvodu? 

6. Jsou jednotky na stejném bojišti schopné a oprávněné komunikovat horizontálně (tedy s dalšími 

jednotkami na stejné úrovni)? 

Sdílení informací 

1. Jsou vyšší důstojníci a političtí vůdci pravidelně informováni o dění na bojišti? 

2. Jak často spolu vojenští a političtí představitelé komunikují a jaký je formát a obsah jejich 

komunikace? 

3. Jsou důstojníci vedení k podávání upřímných posouzení o výkonu armády politickým 

představitelům? 

4. Je v armádě přítomná vnitřně řízená zpravodajská služba, která podává hlášení z armády politickým 

představitelům? 

 

Zdroj: 

TALMADGE, Caitlin. Dictator's Army: Battlefield Effectiveness in Authoritarian Regimes. 

United States: Cornell University, 2015. ISBN 9781501700293. 

 

 
3 TALMADGE 2015 s. 36-37. 


