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ANOTACE
V průběhu posledních dvou desetiletí prošla německá zahraniční politika významnou
proměnnou ve vztahu k užívání ozbrojených sil v zahraničí. Mohlo by se zdát, že tento proces je
výsledkem racionálního přizpůsobení politiky novým podmínkám. V této práci je však vyzdvižena
role společenských norem a sdílených představ při formování vojenské politiky znovusjednoceného
Německa. Pomocí konceptu civilně-vojenské kultury je v této práci vysvětleno, proč se německá
politika užívání síly stále do určité míry odlišuje od „normální racionální politiky“. Německou
výjimečnost lze na jednu stranu vysvětlit přetrvávajícím vlivem „kultury zdrženlivosti“ v užívání
vojenské síly, která je stále významnou součástí německé strategické a zahraničněpolitické identity, na
druhou stranu je zde zdůrazněn vliv faktu, že pohled německé společnosti na armádu se v mnohém liší
od pojetí armády v jiných státech. Na základě analýzy mediálního obrazu Bundeswehru a jeho vojáků
je zde argumentováno, že dominantní představa o armádě jakožto mírové humanitární organizaci
výrazným způsobem vymezuje podmínky jejího nasazení v zahraničí. Zatímco mise s charakterem
postkonfliktní rekonstrukce, humanitární mise či pomoc při živelních katastrofách patří k základním
úkolům Bundeswehru, dle současného dominantního obrazu vojáků se jakékoli bojové nasazení jeví
jako nevhodné a neadekvátní.
ABSTRACT
In the course of last two decades the German foreign policy has significantly changed as far as
the use of military force is concerned. It can be seen that this process is a result of a rational adaptation
to new circumstances. In this thesis an effect of social norms and shared beliefs on shaping the
German military policy is accented. The concept of civil-military culture was used in order to explain
why the German military policy still differs from a “normal rational policy”. This German
exceptionality can be on the one hand explained by persisting influence of the culture of restraint in
using military power that is still a noticeable part of the German strategic identity, on the other hand
this thesis pointed out an effect of shared perceptions of German society about the military. Results of
an analysis of how mass media report on Bundeswehr and its soldiers are used as evidence that the
dominant image of Bundeswehr as a humanitarian organisation strongly limits the way of how soldiers
can be deployed. Whereas post-conflict reconstruction and humanitarian missions are seen to belong
to basic tasks for Bundeswehr, according to the persistent image of the military any kind of a battle
deployment is believed to be inappropriate and inadequate.
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ÚVOD
Armáda je jedním z nejstarších nástrojů užívaných při výkonu státní moci. Nicméně
s koncem studené války mohla vzniknout očekávání, že státy si konečně budou moci vybrat
svou „mírovou dividendu“, neboť vojenská síla se stane zcela marginální. Ozbrojené
konflikty, které se v devadesátých letech dostaly na agendu mezinárodního společenství, však
prokázaly zcestnost takovýchto představ. Vojenské síly evropských států se staly významným
nástrojem při řešení nejpalčivějších světových problémů. Jejich užití již nebylo výrazem
zastydlého militarismu, agresivity, avanturismu či tvrdého prosazování moci, ale naopak
jejich nasazení se stalo nutnou daní vyspělého světa ve prospěch mírového vývoje ve světě.
K určité militarizaci zahraniční politiky tak došlo i v případě Německa, které
z historických důvodů zastávalo dlouhá desetiletí ostře antimilitaristickou zahraniční politiku.
V roce 1993 byli němečtí vojáci vysláni do Somálska a od té doby se postupně se stále větší
intenzitou účastní vojenských misí po celém světě. V roce 1999 německá letadla dokonce
bombardovala cíle v Jugoslávii. Znamená tento vývoj, že pacifistický odkaz druhé světové
války se tváří v tvář světovým ozbrojeným krizím zcela rozplynul a Německo se stalo
„normálním státem“ s ohledem na užívání vojenské síly?
V této práci je analyzována německá politika užívání armády v zahraničí po konci
studené války. Při této analýze není přistupováno k německému státu jako k čistě racionálně
jednajícímu aktérovi, jenž utilitárně volí prostředky a metody, aby co nejefektivněji dosáhl
cíle. Základním teoretickým východiskem zde je konstruktivismus a především pak
kulturalismus. Dle těchto teoretických přístupů je třeba brát v úvahu také idealistické faktory,
jako jsou společensky sdílené představy a normy. V případě Německa by mělo být zvláště
patrné, že pohled na zahraničněpolitickou identitu a normy v ní obsažené může významným
způsobem přispět k pochopení německé vojenské politiky.
Studium strategické a zahraničněpolitické kultury, které je založené na pojmech jako
mezinárodní struktura a zahraničněpolitická identita, však zdaleka není postačující pro
pochopení vztahu německé společnosti k užití vojenských prostředků. Analytický koncept
civilně-vojenské kultury, který je v této práci rozvinut, rozšiřuje koncept strategické a
zahraničněpolitické kultury o téma percepce armády ve společnosti. V pozadí analýzy
společenské percepce armády je logika, podle níž při rozhodování o využití jakéhokoli
prostředku se musí brát v potaz, zda daný prostředek odpovídá řešenému problému a jak je
třeba s ním pracovat, aby bylo dosaženo adekvátního výsledku. Samotný výraz „využití
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vojenské síly“ a mnohé podobné si proto zaslouží zproblematizovat. Co je vlastně myšleno
onou „vojenskou silou“ či „vojenským prostředkem“? V této práci by mělo být na případě
Německa dokázáno, že to, jak společnost pojímá svou armádu a své vojáky, do značné míry
ovlivňuje pravidla, jež definují, co může být považováno za vhodný způsob využití
vojenských jednotek. Jestliže tedy v sociálním diskursu převažuje obraz Bundeswehru jako
svého druhu humanitární organizace, pak úkoly bojového charakteru se budou jevit jako
nevhodné a neodpovídající.
Pojetí vojáka a tím i limity jeho nasazení by měly být zkoumány jako sociální
konstrukt, který se projevuje v mediálním diskursu. Jestliže mediální obraz odpovídá obrazu
společenskému, analýzou mediálního diskursu bychom se měli dobrat odpovědi na otázku, jak
německá společnost vnímá svou armádu a své vojáky. Analyzovaný korpus se skládá z článků
z Frankfurter Allgemeine Zeitung dotýkajících se nasazení vojáků Bundeswehru v misích
v Somálsku, bývalé Jugoslávii, v kosovské válce, v Afghánistánu a Demokratické republice
Kongo. Celkově se analyzovaný korpus skládá z 376 novinových článků z let 1993-2007.
Při analýze německé strategické a zahraničněpolitické kultury je čerpáno především
z rozsáhlé sekundární literatury na toto téma. Mezi díla, jež uvedla diskusi o německé
zahraničněpolitické kultuře, zcela jistě patří kapitola Thomase Bergera "Norms, Identity, and
National Security in Germany and Japan" ve sborníku Petera J. Katzensteina Culture of
National Security (1996). Mezi dalšími díly lze zde vyzdvihnout článek Hannse W. Maulla
Germany and the Use of Force: Still a ‘Civilian Power‘?, práci Rainera Baumanna a
Gunthera Hellmanna Germany and the Use of military Force:’Total War’, The ‘Culture of
restraint’, and the Quest for Normality (2001) či studii o německé účasti na kosovské válce
od Adriana Hyde-Price (2001). Při samotné analýze je dále využíváno výsledků z průzkumů
veřejného

mínění

prováděných

Institutem

sociálních

věd

Bundeswehru

(Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr).
Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí. První část se zabývá teoretickými
východisky, z nichž následující analýza vychází. V této části jsou proto za prvé popsány
základní konstruktivistické a kulturalistické koncepty a za druhé rozebrána témata z teorie
civilně-vojenských vztahů. Díky rozboru teorie civilně-vojenských vztahů pak můžeme
v samotné analýze porozumět nuancím, kterými se vztah Bundeswehru a německé společnosti
liší od vztahů občanské společnosti a vojska v jiných zemích. Druhá polovina práce se pak
zabývá vlastní analýzou civilně-vojenské kultury v Německu. Politika užívání ozbrojených sil
v zahraničí je nejprve analyzována skrze strategickou a zahraničněpolitickou kulturu a
následně je tato analýza rozšířena o percepci armády německou společností.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
1.1 Konstruktivismus a kulturalismus
Tato práce vychází z konstruktivistického přístupu k výzkumu mezinárodních vztahů a
bezpečnostní politiky. V této kapitole proto jsou vymezeny základní pojmy a koncepty,
s nimiž konstruktivismus pracuje. Obzvláště přínosná pro tuto práci jsou teoretická díla
Alexandra Wendta (1992; 1999) a Petera J. Katzensteina (1996). Základní myšlenky obou
těchto teoretických prací jsou také v této kapitole představeny. Sborník editovaný Peterem J.
Katzensteinem reprezentuje kulturalistickou větev v rámci konstruktivistických konceptů
v mezinárodních vztazích a bezpečnostních studiích, a právě z konceptu kultury by měl tento
výzkum vycházet.
Jak již z pojmu konstruktivismus vyplývá, sociální realita podle tohoto přístupu
zdaleka není pouze materiální podstaty, ale je rovněž do značné míry sociální konstrukcí
vytvářenou a udržovanou prostřednictvím diskursu a praxe (Drulák 2003, s.123). „Stavební
kameny mezinárodní reality jsou idealistické i materiální, tyto idealistické faktory mají svou
normativní stejně jako instrumentální dimenzi, vyjadřují nejen individuální, ale i kolektivní
úmysly a smysl a význam idealistických faktorů není nezávislý na čase a místě“ (Ruggie
2005, s.879). Tím se konstruktivisté vymezují vůči čistě racionalistickým teoriím,
v bezpečnostních tématech zvláště vůči (neo)realismu, které berou v úvahu pouze materiální
fakta a lpí na zvnějšku dané identitě aktérů a neměnnosti anarchické struktury mezinárodního
systému. Konstruktivismus naopak klade důraz na „intersubjektivní“ či sdílené normy a
představy, které mají v sociálním světě minimálně stejný význam jako materiální fakta. Aktéři
jsou umístěni v sociální struktuře založené na sdílených představách a normách. Tato
struktura je na jednu stranu aktéry vytvářena a na druhou stranu je sama konstituuje. Normy
tak působí nejen regulativně - tj. upravují jednání existujících aktérů, jak předpokládají
racionalistické teorie - ale i konstitutivně – tyto aktéry také vytváří, podobně jako pravidla
šachu dávají smysl existenci šachistů, šachovnice a šachovým figurám (Ruggie 2005).
Pohled na normy, aktéry a strukturu jakožto vzájemně konstituující je společným
základem jak pro konstruktivismus tak i pro kulturalismus. Kulturalismus, je-li vnímán jako
samostatná disciplína, se od dominantní verze konstruktivismu liší v hladině analýzy.
Konstruktivisté se spíše soustředí na úroveň mezinárodního systému, jakožto na sociální
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strukturu, v níž státní aktéři jednají, a na základě intersubjektivního procesu mezi státy
odhalují normativní základ mezinárodní politiky a mezinárodního systému. Kulturalismus se
zaměřuje na normy vztahující se k chování a rozhodování aktérů uvnitř státu, přičemž takové
jednání může mít vliv i na zahraničněpolitické aktivity státu. Kulturalisté se tak zabývají
především odlišností mezi podobami a chováním jednotlivých států (Farrell 2002). Ve
sborníku editovaném Peterem J. Katzensteinem je termín kultura poměrně široce chápán jako
model autority či identity národního státu, který je representován ve zvyku či v právu. Kultura
odkazuje jak na sadu standardů pro hodnocení chování, jako jsou normy a hodnoty, tak i
kognitivní standardy, jako např. pravidla definující, jací aktéři a entity existují v systému a jak
se vůči sobě vztahují a jak kooperují (Jepperson, Wendt a Katzenstein 1996, s.56).
Přestože se konstruktivisté vymezují vůči racionalistickým teoriím, neznamená to, že
by sami chtěli vytvořit celistvý výklad sociální reality, který by racionalistické teorie nahradil.
Konstruktivismus pouze problematizuje pohled na sociální realitu tím, že zpochybňuje
apriorní danost racionalistických předpokladů, jako je anarchické struktura, egoističtí aktéři a
svépomocný systém. Svou významnou roli podle konstruktivistů sehrávají také identita
aktéra, normy a procesy, jimiž se tyto ideje stávají sociálními fakty, a tak i realitou.
Identita
Jeannie L. Johnson (2006, s.11) definuje identitu jako „pohled národního státu na sebe
sama, zahrnující rysy národního charakteru, své zamýšlené regionální a globální role a
vnímání svého možného údělu.“ Pojem „identita“ tedy vyjadřuje pohled aktéra na sebe
samého. Odráží se v ní hodnoty vycházející z nitra samotného aktéra, jako například hodnoty
demokracie a lidských práv, tak i vztah k ostatním aktérům a zařazení v sociální struktuře.
Například identita suverénního státu by nemohla obstát, pokud by nebyla založena na uznání
institutu suverenity dalšími aktéry. Identitou tak jsou myšleny „vzájemně konstruované a
rozvíjené obrazy sebe a druhých“ (Jepperson, Wendt a Katzenstein 1996, s.59). Identita je do
určité míry analogická k sociologickému pojmu „role“. Podobně jako každý jednotlivec
sehrává na základě dané situace různé institucionalizované role, jako např. syn, student či
občan, také státy mohou mít vícero identit, jako např. suverén, vůdce svobodného světa,
imperiální mocnost. Obdobně jako role tyto identity určují nejen to, jaké jednání je v dané
situaci vhodné a očekávané, ale skrze svou identitu aktér také interpretuje situaci a na základě
pochopení situace pak definuje vlastní zájmy. Neschopnost uvědomit si svou identitu výrazně
ztěžuje možnost definovat konkrétní situaci a formulovat své zájmy. V takové situaci se podle
Wendta ocitly Spojené státy po konci studené války (Wendt 1992). Státy formulují své zájmy
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na základě normativního porozumění tomu, kdo jsou a jakou roli by v daném kontextu měli
hrát (Johnson 2006, s.11).
Oblíbenou konstruktivistickou ilustrací je identita či role profesora na univerzitě (např.
Jepperson, Wendt a Katzenstein 1996 či Wendt 1992, 1999). Identita profesora má jakýkoli
smysl pouze tehdy, pokud existuje sociální kontext univerzity, v níž je tato role definována a
institucionalizována, a pokud si této identity je vědom nejen samotný pedagog, ale uznávají ji
i studenti, před něž předstupuje. Tato jeho identita mu pak je vodítkem k tomu, jak má jednat,
jaké chování je ještě přípustné a jaké již nikoli. Řekne-li se, že profesor má přirozený „zájem“
na tom, aby učil či prováděl výzkum, myslí se tím, že určité jednání je od funkce profesora
očekávané. To neznamená, že tato očekávání musí nezbytně konkrétní jedinec naplnit, ale
pokud to neudělá, tak mu pravděpodobně nebude prodloužena smlouva (Wendt 1992, s.398).
Normy
Normy lze podle Jeppersona, Wendta a Katzensteina (1996) charakterizovat jako
kolektivně vnímaná očekávání k tomu, jaké chování je pro konkrétní identitu v konkrétní
situaci vhodné. Normy mohou jednak operovat jako pravidla, která definují identitu, jako
např. základní charakteristika profesorské pozice v řádu univerzity. Takové normy jsou
„konstitutivní“, neboť specifikují akce, které způsobí, že relevantní „druzí“ uznají konkrétní
identitu a vhodně, dle očekávání na ni reagují. V jiných případech pak mají normy
„regulativní“ efekt. Operují jako standardy vhodného chování, když je konkrétní identita
přijata a aktér se podle ní snaží jednat. Takové normy například definují, co by konformní
profesor měl či neměl při přednášce před svými studenty dělat. Normy tedy buď primárně
definují („konstituují“) identity – vytváří očekávání o vhodném portfoliu identit pro daný
kontext - nebo předepisují („regulují“) chování v případě již konstituovaných identit – vytváří
očekávání, jaké chování by mělo odpovídat zvolené identitě za daných okolností. Shrneme-li,
normy vytváří očekávání o tom, kým aktéři budou v konkrétním prostředí a jak by se tito
aktéři měli chovat. (Jepperson, Wendt a Katzenstein 1996, s.54)
Jaennie L. Johnson si všímá pouze regulativního charakteru norem, když je definuje
jako široce akceptované a přijímané způsoby chování. Význam regulativních norem pak může
objasnit, proč některé prostředky pro dosažení cíle jsou odmítány jako nepřijatelné, i když by
byly dokonale efektivní. (Johnson 2006, s.12). Johnson tímto odkazuje na konflikt logik
výhodnosti (logic of consequences) a vhodnosti (logic of appropriateness), jak je
konceptualizovali James G. March a Johan P. Olsen (1998; 2004). Normy a pravidla, která
určují, jaké jednání je vhodné, rozhodují o chování aktéra více než racionálně kalkulované
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náklady a zisky. Normy a pravidla usnadňují kooperaci a umožňují vyhnout se do určité míry
konfliktům. Normy dle Olsena a Marche reflektují určitou obvykle pozitivní historickou
zkušenost s řešením nějakého problému. V případě, že lze nalézt analogii mezi historickou
zkušeností, jež zakládá určitou normu, a konkrétní situací, na niž má být pravidlo použito, pak
jednání podle takového pravidla může být vnímáno jako vhodné. Fakt, že jednání podle
takové normy je považováno v dané situaci za vhodné, však nejen že neznamená, že by
takové jednání mělo být to nejefektivnější, ale dokonce ani nemusí nutně odpovídat
uznávaným morálním hodnotám (March a Olsen 2004).

1.1.1 Procesy přijímání, internalizace a reprodukce norem a identit
V literatuře se objevuje vícero mechanismů, jimiž se normy a identity vyvíjí,
legitimizují, reprodukují, modifikují či nahrazují jinými. Alexander Wendt (1999) popisuje
dva hlavní procesy přijímání vlastní identity – imitaci a sociálním učením. Aktér nabývá svou
identitu imitací tehdy, když její charakteristiky přejímá od toho, koho vnímá jako úspěšného.
Lze přitom hovořit o dvou typech úspěchu: jednak materiální úspěch, jenž znamená zisk moci
a bohatství, a jednak úspěch při nabytí statusu, kde je měrou prestiž. Materiální úspěch často
bývá zdrojem prestiže, ale nemusí tomu tak být vždy. Oba druhy však v každém případě
předpokládají určité normativní měřítko či kulturní standardy úspěchu, které však bývají
dobově i místně podmíněné. Kdysi například bylo dobytí cizího území považováno za hodné
cti a slávy, dnes je agresivní politika přísně odsuzována a jejím aktérům je na místo cti
přisuzován status „párijských“ či „darebáckých“ států. Důsledkem přejímání identity imitací
pak je homogenizace státních forem (Wendt 1999, s.325-326).
Hlavní pozornost však Wendt věnuje přijímání identity skrze sociální učení. Podle
tohoto mechanismu vycházejícího z teorie symbolického interakcionismu se aktér svou
identitu učí a následně posiluje interakcí s „významnými druhými“ (significant Others).
Aktéři vnímají sebe sama jako reflexi toho, jak si myslí, že je hodnotí druzí. Samotný proces
sociálního učení rozděluje Wendt do čtyř scén: 1. akci aktéra A vnímá aktér B jako signál
předznamenávající úmysly a postoje aktéra A vůči B; 2. aktér B interpretuje jednání aktéra A
a vytváří si tak úsudek o A; 3. aktér B na základě posouzení aktéra A a jeho jednání volí
vlastní akci; 4. akci aktéra B aktér A interpretuje a na základě této interpretace si vytváří
vlastní úsudek, co je aktér A zač a jak je jím sám vnímán. Neustálým opakováním tohoto
procesu se aktéři poznávají a proměňují tak původně privátně vnímané poznatky ve sdílené,
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čímž vytváří kulturu. Při své vzájemné interakci si tak aktéři definují své identity a ty jsou
pokračujícím procesem interakcí posilovány a internalizovány (Wendt 1999, s.350-351).
Podřízení aktérů kulturním normám a jejich internalizaci situuje Wendt do třech fází –
nejprve je tomu z donucení, poté z vypočítavosti a nakonec aktér považuje sdílené normy za
legitimní, a zahrne je proto do své vlastní identity. V prvním stupni internalizace nemá aktér
jinou možnost, než přizpůsobit své jednání vnějším normám. Jeho podíl na normativní
struktuře je pouze v tom, že si je existence norem vědom. Druhý stupeň je již záležitostí
volby. Aktér vnímá podřízení se normám jako výhodné, a je proto ochoten jich
instrumentálním způsobem využívat pro své vlastní cíle. Sdílené normy mu v tomto stupni
internalizace nabízejí ospravedlnění pro své činy. Až v třetím stupni dochází k tomu, že
struktura konstruuje aktéra. V této fázi se totiž aktér sebe-identifikuje s očekáváními druhých,
k nimž se vztahuje jako k části sebe sama. Strukturální normy pronikají do vlastní identity
aktéra. Čím hlouběji prostoupí strukturální normy aktérovou identitou, tím se stane struktura
odolnější vůči změně. V procesu internalizace se tak podle Wendta projevuje logika
„sebenaplňujícího se proroctví“ (Wendt 1999).
Podle Marche a Olsena (2004) jsou klíčovým mechanismem vývoje norem proces
učení z historických zkušeností. Jednoduchou logikou tohoto mechanismu je, že chování,
které je spojeno s úspěchem či přežitím, je vhodné opakovat. Zkušenosti jsou běžně kódovány
do norem a pravidelně upravovány tak, aby co nejlépe odpovídaly aktuální situaci, přičemž
platí, že čím méně jsou normy revidovány a čím jsou starší, tím jsou také silnější a stabilnější.
Pakliže je existující systém norem vystaven situaci, kterou nedokáže vyřešit, pak se otevírá
cesta hledání nových pravidel. Staré normy již více nenabízí uspokojivé odpovědi na to, co je
správné a co špatné a jaké chování je vhodné a jaké nikoli. K ještě hlubší a příkřejší
delegitimizace norem pak dochází v případě katastrof, krizí a systémových selhání.
V takových situacích hluboké desorientace jsou aktéři nuceni nově promyslet, kým vlastně
jsou, kam patří a jak by měli jednat. Při hledání legitimního modelu se aktéři nezřídka vrací
do minulosti a hledají adekvátní příklady pro vhodné chování v současnosti. Vyvinout a
udržet legitimní pravidla vhodného chování však nejde autoritativním vynucením.
Internalizace norem a identit obvykle není ani případem dobrovolného a vědomého
rozhodnutí (March a Olsen 2004).
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1.1.2 Vliv norem na jednání aktéra
Smyslem konstruktivistických prací bývá rozšířit výzkum politického jednání o
nemateriální dimenzi, kterou racionalistické teorie zpravidla zanedbávají. Snad žádný
konstruktivista by netvrdil, že všechny činy politických aktérů lze vysvětlit výhradně
odkazem na identity, normy a další idealistické faktory. Jak píší March a Olsen (2004, s.17),
„jednání je sice založeno na pravidlech, ale pouze částečně. Existuje značná diverzita v tom,
co člověka motivuje a jakým způsobem jedná. Chování bývá vedeno zvykem, emocemi,
donucením a kalkulací očekávaného užitku stejně tak jako interpretací a internalizací pravidel
a principů.“ Při konkrétní politické aktivitě tak spolu svádí pomyslný souboj o dominanci
logika vhodnosti s logikou výhodnosti (March a Olsen 1998; 2004) a soutěž panuje i mezi
samotnými normami. Nové normy musí soutěžit s těmi existujícími, obvykle protichůdnými
(Jepperson, Wendt a Katzenstein 1996, s.56). Stupeň internalizace norem je často rozhodující
v tom, do jaké míry je chování vedeno právě normami.
V literatuře lze nalézt řadu klasifikací síly a vlivu norem a způsobu, jakým normy
působí na chování aktérů. Podle Jeppersona, Wendta a Katzensteina (1996, s.55-56) lze
posilování norem popsat na kontinuu definovaném třemi stupni. Idea či norma je nejprve
uvedena do veřejného diskursu (discursive receptivity), poté musí soutěžit s jinými
významnými normami (contested models) a úspěšná norma se nakonec stane všeobecně
uznávanou pravdou (common wisdom) neboli součástí zdravého rozumu. Efekt slabých
norem na chování aktéra není zdaleka tak významný jako racionální uvažování o výhodnosti a
efektivitě či jako neotřesitelný prostý zdravý rozum.
Jeffrey W. Legro (2003) v rámci svého studia mezinárodních norem navrhuje
konceptualizace síly norem založenou na třech kritériích: specifičnost, stálost a shoda.
Specifičnost vychází z toho, jak precizně je norma definována a jak přesně jí je porozuměno.
Na jednu stranu může být norma komplexní a vágně definovaná, na druhou stranu může být
poměrně jednoduchá a přesná. Kritérium stálosti odkazuje na to, jak dlouho je norma
považována za legitimní, zda musela čelit pokusům o porušení či dokonce prolomení a jestli
její porušení znamenalo nějaké negativní důsledky pro narušitele. Kritérium shody pak
znamená, jak široce je norma uznávaná například při diplomatických jednáních a
v mezinárodních smlouvách, přičemž významným faktorem zde je to, zda je norma uznávána
za neporušitelnou v každém případě, či zda jsou definovány podmínky její platnosti. Pro
jakoukoli normu podle Legra platí, že čím je jasnější, stálejší a uznávanější, tím větší bude její
dopad (Legro 2003 s.34-35). V souvislosti s významem stálosti a uznávanosti norem March a
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Olsen (2004, s.15) upozorňují, že demokracie jsou při nejlepším pouze z části společenství
založené na sdílených zkušenostech, tradicích a normách, neboť ze své podstaty je
demokratická společnost pojena diskusí, kontroverzemi a soutěžemi a pouze obecnou shodou
na základních pravidlech řešení konfliktů. Normy jsou tak neustále vystavovány možnému
zpochybnění.
Ostatně March a Olsen (2004) předpokládají některé podobné faktory, jako využil ve
své konceptualizace Legro, v konfliktu mezi logikou vhodnosti a logikou výhodnosti. Podle
Marche a Olsena bude jednání vést ta logika, která se k dané situaci vyjadřuje jasněji a
zřetelněji. Jasná logika vhodnosti znamená, že k dané situaci jsou známy precisně definované
normy, v jasné logice výhodnosti jsou zřetelně patrné vlastní zájmy, preference, výběr
alternativ a jejich důsledky. Jasnější a zřetelnější logika pak může být následována pouze
tehdy, když k jejímu uposlechnutí jsou k dispozici vyžadované prostředky a zdroje. Svou roli
v konfliktu logik sehrává i čas. Jelikož normy se vyvíjí jako výsledek akumulované
zkušenosti se specifickou situací, logika vhodnosti bude dominovat spíše tam, kde se aktéři
setkávají s dlouhodobě stabilním prostředím, které odpovídá nabytým zkušenostem.
Vlivem mezinárodních norem na domácí politické procesy se zabývali Andrew P.
Cortell a James W. Davis (2000). Ve své práci formulovali analytický přístup, pomocí něhož
dokazují, zda je mezinárodní norma přijímána a považována za legitimní a nezpochybnitelnou
i mezi aktéry domácí politiky. První známkou vlivu mezinárodní normy v domácí politice je
její uvedení v domácím politickém diskursu. Proponenti mezinárodní normy požadují změnu
v politické agendě a obhajují institucionální reformy v souladu s mezinárodní normou. Dalším
projevem sílícího vlivu mezinárodní normy je její institucionalizace ve vnitrostátním
politickém procesu, jako je její uzákonění či vytvoření možnosti stěžovat si kvůli jejímu
porušení. Třetím znakem domácího vlivu mezinárodní normy je její implementace v politické
praxi. Cortell a Davis však upozorňují, že prosazení normy v politickém diskursu je tím
nejvýznamnějším měřítkem při analýze vlivu konkrétní mezinárodní normy. Pouhé zaměření
se na pozorovatelné chování zdaleka není postačující. Stane-li se, že je určité chování
vyřazeno z množiny přijatelných alternativ, což by bylo právě důsledkem internalizace určité
omezující normy, sotva bude tento fakt pozorovatelný na jednání aktéra. Cortell a Davis ještě
doplňují, že možná paradoxně ty nejsilnější normy je možné odhalit až tehdy, když jsou
porušeny, neboť aktér, který je porušil, sám cítí potřebu své jednání obhajovat a
ospravedlňovat (Cortell a Davis James W. 2000, s.71-72).
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1.1.3 Wendt: Kultury anarchie
Při formulaci konceptu kultur anarchie se Alexander Wendt (1999) soustřeďuje na
vztah „struktura-agent“, tedy na mezinárodní strukturu a její vztah k rolím a identitám států.
Strukturu konceptualizuje jako sociální, což znamená, že je do značné míry založena na
sdílených ideách neboli kultuře. Politická kultura je fundamentální součástí struktury
mezinárodního systému, neboť dává význam pojmu moc a obsahově naplňuje zájmy aktérů.
Jelikož jak dominance konfliktu, tak i kooperace je podle Wendta stejnou měrou odvozena od
konkrétní kultury anarchie, jakákoli univerzální „logika anarchie“ je pouze bezobsažný
pojem. Jakákoli konkrétní „logika“ vždy vychází z konkrétní kultury anarchické struktury.
Klíčovým aspektem jakékoli kulturní formy je její struktura rolí. Role jsou přitom atributy
struktury, nikoli agentů. Rolemi se zde rozumí pozice ve struktuře, nikoliv vlastní představy
aktérů. Role teprve musí být inkorporovány do identit aktérů, aby se mohly stát
příslušenstvím agenta. Wendt tedy rozlišuje pojmy identita a role. Identita znamená
subjektivní sebeporozumění, zatímco role je objektivní, kolektivně konstituovaná pozice,
která dává aktérovu sebeporozumění reálný význam. Procesem internalizace pak dochází
k proniknutí role do vlastní identity aktéra.
Wendt definuje tři základní kultury anarchie – „hobbesovskou“, „lockovskou“ a
„kantovskou“, které se liší právě tím, jaký charakter rolí v dané kultuře převládá.
V hobbesovské kultuře je touto rolí „nepřítel“, v lockovské „rival“ a v kantovské „přítel“.
Každá z těchto rolí vytváří odlišné postoje a orientaci sebe vůči druhým v otázce užití násilí.
Státy se ocitají pod vzájemným tlakem, aby se dominujícímu trendu přizpůsobily a
internalizovaly tak tyto role ve svých identitách a zájmech. Podle Wendta proto není důvod se
domnívat, že existence kultury náleží pouze ke kooperativnímu systému, jak se obecně
předpokládá. Kulturu a role lze vysledovat i tam, kde aktéři nemají společného nic jiného, než
vzájemné povědomí o svém nepřátelství.
Jakmile začne vnímání druhých jako nepřátel mezi členy systému převládat, struktura
nabude podoby hobbesovské kultury a role nepřítele se tak stane atributem mezinárodního
systému. Na každého člena systému tak bude pohlíženo jako na nepřítele. Nikoli na základě
konkrétní individuální zkušenosti, ale jednoduše proto, že je součástí tohoto systému. Jakmile
aktér považuje druhé za nepřátele, sám se musí této situaci přizpůsobit. Role nepřítele je
symetrická, aktér musí rovněž přijmout atributy náležící k této roli a stát se nepřítelem, aby
přežil. Nezáleží při tom na tom, zda nepřátelské vztahy mezi aktéry mají nějaký reálný základ.
Ať už jsou důvody takových vztahů reálné nebo jen představované, aktéři vnímají nepřátelství
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jako skutečné, a proto je skutečné ve svých důsledcích. Normativní součástí této kultury je
kromě sdílené představy o vzájemném nepřátelství také vědomí o tom, jak s nepřáteli jednat –
praxe reálpolitiky a institucionalizace války.
Podobně jako v hobbesovské kultuře, tak i v lockovské má násilí svou významnou
pozici. V lockovské kultuře však přijetím role rivalů aktéři uznávají právo druhých na
existenci a svobodu a tudíž jejich činy nejsou vedeny zájmem dobýt a podřídit si ostatní členy
systému. Suverenita a mezinárodní právo jsou základními normami této kultury. Rivalové se
tak do určité míry podřizují vládě zákona. To však nevylučuje použití násilí při řešení sporů.
Toto násilí je však omezeno pravidlem „žij a nech žít“. Relativní vojenská síla je i v této
kultuře důležitá, ale s ohledem na omezené důsledky válečného střetu, její význam ve vztahu
mezi rivaly zdaleka není tak fatální, jako tomu bylo mezi nepřáteli.
Ke kantovské kultuře anarchie náleží role přítele. Ve struktuře založené na přátelství
aktéři od sebe očekávají dodržování dvou základních pravidel: za prvé, spory jsou řešeny
výhradně nenásilnou cestou a, za druhé, v případě ohrožení ze strany třetího státu aktéři
jednají jako tým podle pravidla: „jeden za všechny a všichni za jednoho.“ Kantovská kultura
tak odpovídá konceptům pluralistického bezpečnostního společenství a kolektivní
bezpečnosti. Od pouhého spojenectví se přátelství liší v tom, že jeho kolektivní závazek není
vymezen ani časově ani konkrétní hrozbou. Aktéři v rámci této kultury se v bezpečnostních
záležitostech vnímají jako jedno společenství. A z tohoto důvodu nabývají vojenské kapacity
zcela jiného významu, než tomu bylo v předchozích kulturách. Vojenské kapacity zde již
nejsou zdrojem moci a bezpečí jednotlivých aktérů, ale slouží jako národní příspěvek ve
společných silách.

1.1.4 Katzenstein: Kultura národní bezpečnosti
Sborník Culture of National Security editovaný Peterem J. Katzensteinem (1996)
obsahuje eseje, v nichž je na konkrétních případech demonstrován kauzální efekt norem,
kultury či identit. Na základě těchto studií autoři Jepperson, Wendt a Katzenstein (1996)
navrhli jednoduché schéma vztahů a interakcí mezi kulturním a institucionálním prostředím
státu, identitou státu, národními zájmy a státní politikou. Toto schéma ilustruje, jak kulturní a
institucionální struktura působí na identitu, zájmy i politiku státu, identita státu formuje zájmy
a politiku a v neposlední řadě samotná podoba mezinárodní struktury je ovlivňována identitou
státu i výkonem jeho politiky.
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Jepperson, Wendt a Katzenstein (1996) vyjmenovávají pět kauzálních vztahů mezi
prvky jejich schématu. První dva procesy se týkají vlivu struktury na individuální elementy
schématu kulturního jednání. Za prvé, normy vycházející z kulturní a institucionální struktury
utváří zájmy v oblasti národní bezpečnosti anebo přímo specifickou politiku státu. Tak
například uznávaný mezinárodně uznávaný model „zodpovědného“ či „civilizovaného“ státu
v sobě nese řadu norem, jako např. pravidla tabuizující užití některých druhů zbraní (Price a
Tannenwald 1996). Za druhé, kulturní a institucionální elementy v domácím i mezinárodním
prostředí formují státní identitu. Toto mj. vysvětluje, proč i zjevně autoritativní vlády
používají demokratickou rétoriku a snaží se ve svém režimu institucionalizovat znaky
demokratického státu.
Třetí vztah se týká čistě vnitrostátních procesů. Změny v identitě státu způsobují
změny bezpečnostních zájmů a politiky státu. Autoři sice uznávají, že některé bezpečnostní
zájmy, jako např. přežití, existují i mimo specifickou sociální identitu, a tak její změnou
nemohou být zpochybněny, existuje však řada bezpečnostních zájmů, jež závisí na konstrukci
své vlastní identity a jejím vztahu k předpokládaným identitám ostatních aktérů. Tak tomu
bylo např. v době studené války, kdy by státy sotva mohly formulovat své zájmy, aniž by si
před tím ujasnily, kým jsou a kam patří.
Poslední dva vztahy pak vymezují mechanismy, jimiž dochází k proměnám či
udržování kulturní a institucionální struktury. Za čtvrté, konkrétní podoba identity státu
ovlivňuje mezistátní normativní struktury tím, že se státy snaží své identity institucionalizovat
na mezinárodním poli. Touto cestou vznikají mezinárodní režimy či bezpečnostní komunity.
Severoatlantická aliance tak přežila ztrátu svého nepřítele mimo jiné tím, že do sebe
zabudovala hodnoty multilaterální konzultace, které dále posilují kolektivní identitu liberálně
demokratických států v euroatlantickém prostoru (viz Risse-Kappen 1996). A za páté, státní
politika reprodukuje i rekonstruuje kulturní a institucionální strukturu. Tato struktura nemá
samostatnou existenci, jež by se dala analyticky separovat od politických procesů, jež
vykonávají státní aktéři a jimiž jsou normy tvořící strukturu produkovány, reprodukovány a
měněny (Jepperson, Wendt a Katzenstein 1996).
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1.2 Teorie civilně-vojenských vztahů
V jádru teorie civilně-vojenských vztahů (civil-military relations; CMR) stojí
normativní stanovisko, že ozbrojené síly státu musí být podřízeny politickému vedení, bez
ohledu na to, jak dalece převyšuje kompetentnost vojenských představitelů kvality civilních
politických elit. Jak říká Peter Feaver, občané by měli od armády dostat to, oč žádají, i když
by to ve skutečnosti nebylo to, co chtějí. Vojenští představitelé musí uznávat právo civilních
elit mýlit se. Problematika civilně-vojenských vztahů tak řeší problém, jak zajistit, aby
armáda byla dostatečně silná k obraně svého státu a společnosti, ale zároveň sama této
společnosti byla poslušná nebo jí dokonce nebyla hrozbou (Feaver 1996; 1999). Takovéto
definování civilně-vojenské problematiky předpokládá existenci dvou více či méně
oddělených společenských skupin – občanů a vojáků. Při vědomí normativního ukotvení
CMR tak teoretická i analytická díla často řeší právě soužití či střet vojenského hodnotového
řádu (vojenská kultura, vojenská etika či vojenský étos) s hodnotovým rámcem občanské
společnosti. Reflexí tohoto tématu v dílech CMR se bude věnovat tato kapitola.
Vynecháme-li literaturu věnující se roli armády při státních převratech, což není téma
příliš relevantní pro státy v euroatlantickém prostoru, pak teoriím civilně-vojenských vztahů
dominují práce vycházející z reálií Spojených států amerických. Významnou úlohu při tom
hrají dvě krize amerických civilně-vojenských vztahů, jež následovaly po úspěšných válkách.
Krize po druhé světové válce dala vzniknout dosud nejvýznamnějšímu dílu CMR – knize
Samuela P. Huntingtona The Soldier and the State, jež byla prvně publikována v roce 1957, a
konkurenčnímu dílu Morrise Janowitze The Professional Soldier z roku 1960. Napjatý vztah
mezi administrativou prezidenta Clintona a vojenskými elitami pod vedením aktivistického
generála Colina Powella a nejisté postavení ozbrojených sil po konci studené války pak vedl
k dalšímu oživení zájmu o civilně-vojenské vztahy. Významná je zde zvláště teoretická práce
Petera Feavera (1996; 1998) a Michaela C. Desche (1998) a průlomová analýza
společenských vztahů Thomase E. Rickse (1996).

1.2.1 Huntingtonův vojenský profesionalismus
Civilně-vojenské vztahy formují podle Samuela P. Huntingtona dva imperativy –
funkční a societární. Funkčním imperativem se rozumí potřeba zajistit vojenskou bezpečnost
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státu, což na konci padesátých let znamenalo udržování rozsáhlého vojenského aparátu
schopného čelit sovětské hrozbě. Societární imperativ pak vychází z postoje společnosti vůči
armádě1 a inherentně vojenským hodnotám, což v případě americké liberální individualistické
společnosti znamená antimilitaristickou politiku podkopávající národní bezpečnost Spojených
států. Huntington klade bezpečnost spojených států nad existující společenské hodnoty, při
tom však bezezbytku uznává nadřazenost civilních elit nad vojenskými. Napětí mezi
funkčním a societárním imperativem tak doporučuje řešit objektivní civilní kontrolou
ozbrojených sil a proměnou hodnotového rámce společnosti.
Civilní kontrolu rozlišuje Huntington na objektivní a subjektivní. Prosazování
subjektivní kontroly znamená přizpůsobit vojenský stav obrazu občanské společnosti, neboli
zcivilnit armádu. Naopak objektivní civilní kontroly je možné dosáhnout zmilitarizováním
vojenského stavu, neboli tím, že se armáda stane skutečným nástrojem státu. Jestliže esencí
subjektivní kontroly je popření nezávislé vojenské sféry, základem objektivní kontroly je
uznání autonomního vojenského profesionalismu a vojenské etiky (Huntington 2000, s.83).
Subjektivní civilní kontrolu Huntington zavrhuje, neboť neznamená nic jiného než hrozbu
politizace armády. Jelikož občanská společnost není homogenní ani bezkonfliktní, naopak
konflikt je základním principem politického života, pak snaha o přizpůsobení vojenského
stavu obrazu občanské společnosti znamená podle Huntingtona přenesení politického
konfliktu dovnitř armády anebo dokonce zapojení armády do stranické politiky. Objektivní
kontrola, pro niž je klíčový Huntingtonův koncept profesionalismu a vojenské etiky, tak je
jedinou správnou cestou k uplatnění civilní supremace nad armádou.
Vojenskému profesionalismu není možné rozumět pouze skrze dichotomii profesionálamatér či profesionál-branec. Huntingtonův koncept vojenského profesionalismu v sobě
spojuje institucionalizované sdílení zkušeností a znalostí a přijetí hodnotového rámce –
vojenské etiky. Zodpovědností vojenské profese mělo být zajištění vojenské bezpečnosti státu
v anarchickém systému soutěžících států a z tohoto raison d'etre armády rozvíjí Huntington
další aspekty vojenské etiky. Vojenská etika zdůrazňuje nadřazenost společnosti nad
individuem a význam řádu a hierarchie. Vojenská etika je „pesimistická, kolektivistická,
inklinující k historii, mocensky orientovaná, nacionalistická, militaristická, pacifistická a
instrumentalistická ve svém pohledu na vojenskou profesi,“ vyjmenovává Huntington (2000,
s.79). Je možná překvapující, že mezi vyjmenovanými charakteristikami je také pacifismus.
Tento vojenský pacifismus znamená, že vojáci akceptují válku jako abstraktní jev, uznávají
1

Český pojem „armáda“ zde není míněn jako jedna ze tří složek amerických ozbrojených sil, jak by
odpovídalo anglickému pojmu „army“, nýbrž zahrnuju ozbrojené síly jako celek – „military“.
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její přítomnost v mezinárodním systému a připravují se na ní, snaží se však při tom zabránit
jejím konkrétním projevům (Huntington 2000, s. 91). Celkový charakter vojenské etiky tak
Huntington označuje jako konzervativní realismus, odkazujíce tím k realistické tradici
v mezinárodních vztazích a k myšlenkám Edmunda Burkea o domácí politice.
Umožnění autonomního vojenského profesionalismu, jehož, podle Huntingtona,
inherentní součástí je takto definovaná vojenská etika, umožňuje preferovanou objektivní
civilní kontrolu armády. Vojenský profesionalismus a vojenská etika zajišťují podřízenost
armády civilní vládě proto, že poslušnost rozkazům je její základní a neoddělitelnou součástí.
Jak však poukazuje Peter D. Feaver, bylo by zbytečné hledat mezi profesionalismem a
dobrovolnou podřízeností nějaký kauzální efekt, neboť vztah těchto jevů je založen na
tautologické definici. „Profesionální vojsko je poslušné civilní autoritě. Vojsko, které
poslušné není, není profesionální“ (Feaver 1996, s.160).
Jestliže vojenskou etiku lze charakterizovat jako konzervativně realistickou, pak
funkční a societární imperativ působí navzájem synergicky při formování CMR pouze tehdy,
pokud hodnotový rámec společnosti je rovněž blízký konzervativním hodnotám.
V konzervativní společnosti lze výrazně zvyšovat moc a sílu armády, aniž by se tím sama
stala nekompatibilní s vysokou úrovní profesionalismu a tím narušovala objektivní civilní
kontrolu (Huntington 2000, s.94). Realita Spojených států padesátých let a období tomu
předcházející však byla jiná. Americká společnost byla liberální a individualistická, a tak
přirozeně nepřátelská vůči militarismu. Tento liberální antimilitarismus však nelze slučovat
s pacifismem. Americká společnost vedla řadu válek, avšak až do padesátých let byla každá
válka zároveň „křížovou výpravou“ s výraznou participací dobrovolníků, jež nemohla být
svěřena pouze profesionální armádě. Profesionální armádě byly svěřeny pouze boje proti
indiánům, jež nevzbuzovaly lidový entuziasmus natolik, aby se do nich formovaly zvláštní
dobrovolnické sbory. Tím pádem však těmto střetům nebyl přiznán ani status války
(Huntington 2000, s.152). Antimilitarismus vycházející z americké liberální ideologie se tak
nestaví nepřátelsky vůči válce, alespoň ne proti konkrétním případům války, je však
nepřátelský proti stálé armádě a jejímu hodnotovému řádu.
Americká liberální ideologie, tak jak ji Huntington ve své době pozoroval, může vést
ke dvěma rizikovým stavům pro civilně-vojenské vztahy. V případě, že v mezinárodním
prostředí není přítomná výrazná hrozba vojenské bezpečnosti, pak je armáda zredukována,
vojenské instituce izolovány od společnosti a vojenský vliv v politice omezen na
zanedbatelnou míru. Je-li vnímána existence významné bezpečnostní hrozby, liberální
společnost je ochotna akceptovat vojenskou autoritu a vliv v politice pouze za podmínky, že
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se vojenští vůdci vzdají svého profesionalismu a vojenské instituce budou reformovány podle
liberálních hodnot. Zajištění vojenské bezpečnosti takovým způsobem však vidí Huntington
jen jako velmi krátkodobé řešení, neboť zánik vojenského profesionalismu nedovolí další
efektivní rozvoj vojenských institucí a schopností důstojnického sboru. Jediným řešením pro
americké CMR v době studené války tak podle Huntingtona je přijetí konzervativních hodnot
společností (Huntington 2000, s.346) a určitý pomalý posun společnosti k ideologii přátelské
vůči armádě také v poválečném období pozoroval. Feaver ale upozorňuje, že onen
ideologický posun Huntington sleduje pouze podle proměny postoje vůči armádě. Nezávisle
na proměně nepřátelství k armádě směrem k její společenské podpoře se americký
liberalismus a individualismus po druhé světové válce nadále prohluboval. Huntington se tak
podle Feavera mýlil v tom, jak vnímal liberalismus nedělitelný od antimilitarismu, nebo ve
spojení ideologie a schopnosti bránit stát vůči vnějším hrozbám (Feaver 1996, s.162-163).
Huntingtonův koncept profesionálního důstojnického sboru, jehož autonomní
postavení je zcela nezbytné pro vojenskou efektivitu, přijala většina amerických důstojníků
jako „článek víry“ jehož nezbytnost je anekdoticky dokládána na případech vojenských
selhání, jako byla mise na záchranu rukojmích v Íránu či prohraná válka ve Vietnamu údajně
kvůli mikromanagementu letecké kampaně prezidentem Johnsonem (Feaver 1999, s.234).
Obraz autonomního důstojnického sboru vycházející z Huntingtonovy teorie je pak také
patrný v dalších politických teoriích CMR. Peter D. Feaver (1998) například aplikoval na
CMR agency theory, podle níž civilně-vojenské vztahy jsou racionální strategickou interakcí
mezi civilisty a vojskem, a Michael C. Desch (1998) analyzuje civilní kontrolu nad armádou
jako důsledek kombinace vnitřních a vnějších hrozeb. Obě tyto politické teorie CMR spojuje
implicitní přijetí obrazu armády jakožto vnitřně autonomního aktéra, tak jak jej preferuje
Huntington.
Huntingtonovo odmítnutí civilně-vojenského „fusionismu“ (Feaver 1999) a „teorie
konvergence“ (Cohn 1999), které postulují přibližování až slučování hodnot občanské
společnosti a armády, však zdaleka není definitivní v oboru CMR. Neustálé znovuoživování
fusionismu vychází z proměny hodnot občanské společnosti, v nichž ve srovnání
s liberalismem, jak jej popisoval Huntington, nabyly ještě více na síle individualismus a
hodnota rovnoprávnosti a lidských práv, dále z proměny vojenských technologií (jaderné
zbraně, revoluce ve vojenských záležitostech) a charakteru války (války nízké intenzity) a
v neposlední řadě s proměnou mezinárodního systému po konci studené války a rozšířením
nových misí pro armádu (Military Operations Other Than War, MOOTW).
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1.2.2 Janowitzova integrační teorie
Morris Janowitz (1961) vychází při formulaci své teorie CMR z předpokladů o
vojenské etice a vojenském profesionalismu obdobně jako Samuel Huntington, významně je
však rozvíjí. Zatímco Huntington definoval důstojníky jako „manažery násilí“ a z toho dále
odvozoval aspekty vojenské etiky, Janowitz jim kromě této manažerské role přiznal také
úlohu heroických vůdců. Aspekt heroismu, do nějž patří smysl pro povinnost a čest, mimo
jiné vede k odmítnutí obrazu profesionálního důstojníka jakožto žoldnéře, který se svému
povolání věnuje jen pro peníze. Heroický aspekt vojenské etiky vyzdvihuje nejen význam
tradice, obřadů a osobní cti, ale také zdůrazňuje napojení armády na společnost, pro niž jsou
oběti snášeny.
Katastrofické důsledky velkých válek devatenáctého a dvacátého století a těžko
představitelné kataklysma v případě jaderného konfliktu vytvořilo pro armádu vážné dilema,
tvrdí Janowitz. Toto vojenské dilema formuluje takto: „Jak je možné udržet konzervativně
politický závazek k existujícímu společenskému řádu, zatímco nástroje válčení se stávají stále
drastičtějšími prostředky sociálních změn s téměř nepředvídatelnými sociálními důsledky?“
(Janowitz 1961, s. 258). Z tohoto dilematu plyne i rostoucí zdrženlivost armádních
představitelů vůči válce, na což upozorňoval i Huntington zařazením pacifismu mezi základní
charakteristiky vojenské etiky. Armádní představitelé se tak stali více zaujati plánováním
válečných scénářů nežli válkou samotnou a ceremoniálním militarismem více než racionálním
vojenským managementem.
Řešením tohoto vojenského dilematu je podle Janowitze koncept constabulatory
force2. Primární účel armády se podle tohoto konceptu přesouvá z přípravy na velkou
rozhodující válku na permanentní připravenost k užití omezené síly ve válkách nízké intenzity
a MOOTW. Takové angažmá vyžaduje vysokou politickou citlivost a uměřenost, kdy již
nemá být vojenským cílem vítězství, ale životaschopné uspořádání mezinárodních vztahů.
Constabulatory force by na rozdíl od tradiční profesionální armády měly být schopny zvládat
neustálou pohotovost a užívat omezené násilí, obdobně jako policie v domácích záležitostech,
a tyto síly by také měly odpovídat civilní demokratické kontrole. Důstojník těchto sil by měl
vykonávat své povinnosti, včetně boje, protože je profesionál se smyslem pro čest a morální
hodnoty. Občanská společnost by mu tak měla umožnit, aby si zachoval svůj vlastní kodex
cti, ale zároveň by sami důstojníci měli do určité míry sdílet hodnoty občanské společnosti.

2

Český překlad „policejní“ či „četnické“ síly nedokáže plnohodnotně vyjádřit smysl anglického výrazu
„constabulatory force“, budeme zde proto využívat původní anglický termín.
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Právě integrace constabulatory force s občanskou společností má zajistit ideální civilněvojenské vztahy.
Na rozdíl od Huntingtonovy koncepce objektivní civilní kontroly a autonomního
vojenského profesionalismu by asi jen stěží bylo možné tvrdit, že by američtí důstojníci přijali
koncept constabulatory force s nadšením. O negativním postoji vůči operacím, při nichž má
být využívaná jen omezená síla a násilí, svědčí například Weinbergerova a Powellova
doktrína (viz Feaver a Gelpi 2004; LaFeber 2009), které vyžadují, aby armáda byla nasazena
pouze tehdy, je-li dostatečná politická podpora pro použití neomezené síly. Polovičatých
operací se generálové obzvláště po zkušenostech z vietnamské války děsili. Avšak zatímco
Huntington vnímal jako relevantní proměnné pro podobu CMR pouze vnější hrozbu a domácí
ideologii a k vlivu technologického vývoje se vyjádřil, že „prosté změny ve vojenské technice
nemění charakter vojenské etiky podobně, jako objevení penicilínu nezměnilo etiku
lékařskou“ (Huntington 2000, s.62), Janowitz správně poukázal na další aspekty, v první řadě
vliv technologií a nový charakter misí, na zcivilnění vojenského stavu.

1.2.3 Zcivilnění armády – role techniky
Jako jeden z aspektů civilní demokratické kontroly nad armádou viděl Janowitz
integraci civilního personálu do armády v důsledku technologického rozvoje vojenského
sektoru. Mezi první takové významné případy podle něj patří angažování civilního personálu
při obsluze sítě radarů vzdušné obrany v arktickém prostředí (Distant Early Warning Line).
Okamžitá potřeba personálu s technickými dovednostmi donutila americkou armádu hledat
zaměstnance mezi civilisty i pro mise, které by podle svého charakteru – mise klíčová pro
zajištění bazální národní bezpečnosti v extrémních podmínkách – měly být prováděny
profesionálními vojáky indoktrinovanými vojenskou etikou (Janowitz 1961, s.32).
Svým počtem nevelké posádky radarových stanic jsou zajímavou ilustrací nutného
sbližování vojenského stavu s civilisty, ale jistě nepatří k zásadním vlivům při posilování
civilního charakteru armády. Daleko výraznějším faktorem byla narůstající potřeba zajišťovat
týlové logistické, servisní a administrativní funkce vojenským personálem. Vnímání zásadní
role složitých a drahých technologií v případné válce změnilo poměr mezi bojovými a
nebojovými jednotkami v počtu3 i prestiži (Kasurak 1982, s.121). Armáda v mírovém stavu
3

Janowitz uvádí, že zatímco během americké občanské války ještě bylo 93,2% vojáků zařazeno do
bojových jednotek, tak během první světové války bylo v bojových jednotkách zařazeno již jen 34,1 % a v roce
1954 pouhých 28,8% (Janowitz 1961, s.65).
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studené války navíc převzala řadu funkcí, které dříve zajišťoval civilní sektor, jako
zásobování, bankovní služby, sociální služby apod. (Cohn 1999, s.3). Pod náporem těchto
změn se tradiční obraz vojáka stal neudržitelný. Rozdíl mezi civilním zaměstnáním a
vojenským se stával stále méně patrný a armáda sama začala přejímat civilnější způsoby
managementu. „Vojenské vedení se samo stalo spíše konsensuální a přesvědčující než
arbitrární a autoritativní“ (Cohn 1999, s.3).
Obdobný efekt na tradiční vojenskou kulturu by mohla mít i současná revoluce ve
vojenských záležitostech. Armáda transformovaná podle RMA musí angažovat stále více lidí
v nebojových strukturách. Logickým důsledkem tak podle Eliota Cohena musí být, že RMA
přivede do vrcholových pozic v armádě jiný druh lidí – raketové experty, počítačové
operátory, odborníky na elektronické válčení – „žádný z nich bojový specialista v původním
smyslu“ (Cohen 1996, s.49). Robotizace války pak vede k tomu, že značná část bojových
aktivit, konkrétně například operace bezpilotních letounů v současném Afghánistánu, je
řízena „piloty“ z pohodlí svých kanceláří, kam dochází jako do jakéhokoliv jiného zaměstnání
(viz Singer 2009). Mnozí pak mohou tvrdit, jak upozorňuje Lindsey Cohn (1999, s.13), že
skupinová soudržnost a fysická síla již nejsou relevantní a tradiční vojenská kultura tak
pozbývá smyslu (viz Kier 1998; Korb 1996).
Janowitz ve své době vnímal proměnu vojenského stavu jako spíše pozitivní.
Civilnější armáda podle něj lépe odpovídá tehdy novým potřebám národní bezpečnosti.
Neměl při tom obavu, že by tlaky na zcivilnění vojenské kultury mohly poškodit nezbytný
bojový duch v armádě. Na příslušnících Strategického vzdušného velitelství (Strategic Air
Command), které by velelo při jaderné odplatě, dokazuje, že nikoli autonomní vojenská
komunita ani vystavení se přímému boji není klíčové pro uchování bojového ducha. „Vážnost
mise posiluje hodnotu každého důstojníka jako lidské bytosti zodpovědné za zachování vitální
části této organizace ve stavu pohotovosti“ (Janowitz 1961, s.306).
Někteří autoři však Janowitzův optimismus vůči zcivilňujícímu vývoji nesdílí. Peter C.
Kasurak (1982) popisuje ve svém článku situaci Kanadských sil, v nichž proces zcivilňování
započatý v šedesátých letech dosáhl stavu, v němž byl již vnímán jako hrozba samotné
existenci kanadské armády jakožto bojové organizace. Významné množství členů
ozbrojených sil došlo k přesvědčení, že Kanadské síly přijaly civilní normy a standardy
v nepřijatelně vysoké míře a že příslušníci civilní státní správy mají příliš velký vliv na
záležitosti, které by měly náležet výlučně armádě. Navrátit vojenské hodnoty do armády měl
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v době vzniku článku diskutovaný vojenský étos4, jejž mělo formulovat velení Kanadských
sil. Jeho významnou součástí mělo být, že vojenská komunita je nutně separována od
občanské společnosti, kterou má chránit. V duchu Huntingtonova konceptu profesionalismu
tak vojenská profese má být povoláním či posláním ve své podstatě podobným kněžství a
armáda má být svým způsobem kněžský řád. Pokud by příslušnost k armádě nebyla posláním,
ale pouhým zaměstnáním, voják by se stal obyčejným žoldnéřem, což by ohrožovalo jak
vnější civilní kontrolu, tak i vnitřní kontrolu armády nad individuem a tím výrazně snižovalo
bojovou efektivitu. Autor však smířlivě uzavírá, že vojenská organizace v demokratickém
státě nemůže existovat bez podpory společnosti, kterou má chránit. Přílišné posilování víry, že
civilní a vojenské hodnoty jsou diametrálně odlišné, by mohlo vyústit v znatelný pokles
veřejné podpory armádě a důsledkem toho i oslabení armády. Nicméně, že určitá kulturní
odlišnost mezi vojenským stavem a občanskou společností je nutná a dokonce pozitivní,
vyplývá z Kasurakova článku a Lindsey Cohn (1999, s.12) dodává, že toto je jedna
z nejrozšířenějších představ v oboru CMR: „Armáda pro plnění svých povinností potřebuje
zvláštní kulturu, při čemž dokud zůstává závislá na okolní společnosti skrze rekrutaci,
financování a další služby, tento kulturní rozdíl nemůže být nebezpečně veliký.“

1.2.4 Odcizení armády – důsledek plné profesionalizace
V devadesátých letech se v CMR jako dominantní problém objevila kulturní a
hodnotová propast mezi armádou a občanskou společností. Diskusi o tomto problému uvedl
Thomas E. Ricks (1996; 1997) a John M. Olin Institute for Strategic Studies se svým
projektem „U.S. Post-Cold War Civil-Military Relations“. Na počátku devadesátých let byl
vnímán rozdíl mezi vojenskou a civilní kulturou široký jako nikdy dříve. Podle Rickse (1996)
byla tato propast vyhloubena kvůli souběhu dvou hlavních faktorů. Za prvé uplynulo dvacet
let od zrušení branné povinnosti v USA. Za druhé s koncem studené války vstoupila americká
armáda do historicky neprobádané oblasti. Jestliže studená válka byla vnímána jako svého
druhu válečný stav, pak po jejím ukončení Spojené státy poprvé ve své historii udržovaly
4

-

Vojenský étos měl mít tyto charakteristiky:
skupina je důležitější než jednotlivec
vojenství je povolání, poslání, spíše než zaměstnání
čest je hodnocena výše než materiální zisky
vojenská komunita je paternalistická
symboly, rituály a mýty mají svou hodnotu
vojenská komunita je nutně separovaná od občanské společnosti, kterou má chránit (Kasurak 1982,
s.124)
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obrovskou vojenskou organizaci s rozsáhlým přidruženým vojenským průmyslem a dalšími
službami také v mírovém období. Pro naše další studium vztahů mezi vojenským stavem a
občanskou společností je zajímavý především první faktor – dvacet let od ukončení odvodů a
vybudování plně profesionálních ozbrojených sil.
Vytvoření plně profesionálních ozbrojených sil rozšířilo podle Rickse civilněvojenskou kulturní propast z obou stran. Odcizování ze strany armády ilustruje na osobních
zkušenostech řady příslušníků americké námořní pěchoty, kteří po absolvování základního
výcviku navštívili své bývalé domovy: „Při různých příležitostech každý z těchto mariňáků
zažil nějaký okamžik osobního znechucení z americké veřejnosti. Odrazovala je fyzická
slabost civilistů, hrubé a drzé jednání, jehož byli svědky, a to, co oni vnímali jako neustálé
sobectví a konzumerismus. Mnozí zjistili, že se vyhýbají svým starým přátelům a někteří
dokonce

zažívali

potíže

i

při

komunikaci

se

svými

rodinami“

(Ricks

1996).

Thomas E. Ricks (1996) také cituje bývalého šéfa historiků amerického letectva Richarda H.
Kohna, který americké důstojníky v devadesátých letech charakterizoval takto: „Hovoří o
sobě jako o „my“ odděleném od zbytku společnosti. Vidí sami sebe morálně i kulturně
odlišné. Toto není ta armáda padesátých a šedesátých let, která byla z velké části tvořena
polo-mobilizovanými občany - s množstvím dočasně sloužících nižších důstojníků a
mužstvem převážně složeným z branců.“
Zatímco technologický rozvoj kvůli potřebě značného množství podpůrného personálu
– vojáků, kteří plnili víceméně civilní funkce - vedl zvláště v době studené války k procesu
zcivilňování armády, jak jsme si popsali v předcházející části, v devadesátých letech byla
pozorována akcelerace opačného procesu.

Potřeba zredukovat po konci studené války

vojenský personál a přitom zachovat bojeschopnost armády vedla nejen americkou armádu
k „outsourcingu“ řady činností, které dříve zastávali vojáci, včetně například vojenského
výcviku, ostrahy vojenských objektů či dopravy těl mrtvých vojáků do vlasti.5 „Výsledkem
extenzivního najímání civilistů je to, že vojenský personál je stále méně ochoten vykonávat
funkce, které mají svůj civilní ekvivalent a upřednostňují tak zařazení do pozic, v nichž se
mohou specializovat výhradně na vojenské dovednosti, které nejsou přenositelné do civilního
sektoru nebo jimž by mohli civilisté rozumět“ (Ricks 1996).
Na straně občanské společnosti mělo ukončení branné povinnosti ten efekt, že se
výrazně snížil počet lidí, kteří v armádě sloužili či kteří se komunikací s veterány v rodině,
mezi přáteli či známými mohli dozvědět něco zevnitř vojenského stavu. Gronke a Feaver
5

Privatizace vojenského sektoru viz Avant 2004; Huntington 1995;Markusen 2003; Singer 2002, 2004),

2005).
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(2000) empiricky zjistili, že čím méně mají jednotlivci kontakt s vojenskou kulturou skrze
přátele a známé nebo vlastní vojenskou službu, tím méně je taková osoba ochotna podporovat
existenci autonomní vojenské kultury. Po více než dvou dekádách od konce branné povinnosti
se tak významně zvýšila neinformovanost americké veřejnosti o vojenských záležitostech a
snížila se ochota respektovat vojenskou kulturu.
Velice konkrétně se tato neinformovanost a nezkušenost projevila jako jeden ze zdrojů
krize amerických civilně-vojenských vztahů. Prezident Clinton byl prvním prezidentem USA
od konce druhé světové války, který neměl žádnou zkušenost s vojenskou službou, a zatímco
v době války ve Vietnamu byly dvě třetiny zákonodárců veterány, v devadesátých letech
naopak dvě třetiny kongresmanů žádnou zkušenost s armádou neměly. Ricks a mnozí další
varují, že tento stav je nebezpečný, neboť neznalost armády a jejích možností snadno vede
k jejímu podceňování nebo v horším případě jejímu přeceňování a v důsledku toho mohou
politici vysílat vojáky do misí, na něž nejsou připraveni. Pozoruhodná a poučná je jedna
z ukázek důsledků tohoto stavu. Během války v Perském zálivu mohla být americká veřejnost
přímým svědkem leteckých operací, zatímco pozemní síly efektivně zamezili mediálnímu
pokrytí svého vojenského triumfu. V následujícím období tak zákonodárci byli ochotni
investovat do dalšího rozvoje vyspělých leteckých a raketových technologií, zatímco pozemní
síly byly nuceny šetřit na svých vojácích (Ricks 1996).

1.2.5 Tlak společnosti
Proces

vzájemného

odcizování

občanské

společnosti

a

armády

popsaný

v předcházející části byl paralelně provázen procesem opačným – tlakem občanské
společnosti na prosazení liberálních hodnot rovnosti a lidských práv v armádě. Konkrétně se
tento societární imperativ projevoval a stále projevuje při zakazování diskriminace na základě
genderu či sexuální orientace. V menším rozměru pak sem lze zařadit například prosazování
civilní justice ve vojenských záležitostech či fenomén „kriminalizace boje“, o němž hovoří
Christopher Coker (2008). Kriminalizací boje Coker rozumí vytváření zvláštní události,
kterou je třeba prošetřit, z jakéhokoli použití zbraně v boji.
Societární imperativ v liberální společnosti působí podle Huntingtona přímo proti
funkčnímu imperativu, tedy schopnosti armády zajišťovat vojenskou bezpečnost státu.
Huntington (2000, s.149-157) hodnotil americký liberalismus jako nekompetentní
v zahraniční a bezpečnostní politice, neboť nebral na vědomí bezpečnostní funkci státu, snažil
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se aplikovat domácí řešení na mezinárodní záležitosti a v mezinárodních vztazích hledal
objektivitu a racionalitu. Liberální pacifismus svým důrazem na racionalitu člověka odmítal
vnímat mezinárodní prostředí jako inherentně konfliktní a z toho vycházel jeho nepřátelský
postoj k vojenským hodnotám a vojenským nárokům. V době míru tak měla liberální
společnost minimální pochopení pro existenci armády, neboť ta byla vnímána jako hrozba
svobodě, demokratické prosperitě a míru. V době války sice byla existence ozbrojených sil
nezbytná, ale tyto síly se musely přizpůsobit americké společnosti. Liberální společnost tak
byla ochotna důvěřovat pouze miliční armádě, která byla vnitřně demokraticky řízena.
V krajním případě byli důstojníci voleni, v mírnější podobě byly pouze minimalizovány
rozdíly mezi důstojníky a mužstvem. V případě nutnosti udržovat stálou armádu americká
liberální společnost požadovala, aby taková armáda byla schopna plnit také nevojenské
veřejně prospěšné úkoly.
Armáda vnímá samostatnou vojenskou kulturu jako odpověď na funkční imperativ
k zajištění vojenské bezpečnosti. V situaci, kdy se hrozba vojenské bezpečnosti snižuje a
zároveň v důsledku civilně-vojenského odcizování se ztrácí povědomí veřejnosti o vojenském
životě, volání armády po zachování samostatné vojenské kultury nachází stále menší odezvu
v občanské společnosti. „Když se primární účel armády zdá být irelevantní, neboť stát nečelí
žádné závažné hrozbě, druhotné cíle se mohou vynořit v takové míře, že zastíní bezpečnostní
poslání“(Feaver 1996, s.156). Armáda jakožto instituce podřízená občanské společnosti je pak
tlačena k tomu, aby reflektovala společenské hodnoty na úkor vojenské kultury.
Největší tlak vůči vojenské kultuře se projevuje v otázce genderové rovnosti a
diskriminaci homosexuálů. Ačkoli většina armád světa přijímá ženy do určitých funkcí již
dlouhá desetiletí, jen málokde byl ženám umožněn přístup k pozemním bojovým jednotkám.
Tento diskriminační přístup, podle nějž se síla a násilí definuje jako čistě mužský atribut, však
feministické hnutí odmítá a požaduje plný a neomezený přístup žen do armády jakožto výraz
občanské rovnosti (viz McAfee 1992; Mariner 1993; Stiehm 1996). Obdobně nepřípustné
z pohledu občanské společnosti je zákaz otevřených projevů homosexuality mezi vojáky (viz
Belkin 2003, 2008; Belkin a Bateman 2003; Kier 1998; Stiehm 1991). Autoři bojující proti
diskriminaci v armádě se snaží dokázat, že nediskriminace prospěje funkčnímu imperativu,
neboť samostatná vojenská kultura již nemá žádnou relevanci pro efektivní výkon bojové
činnosti (Kier 1998) a rovné postavení žen přispěje například k lepšímu zvládání mírových
operací (Stiehm 2001).
Je stále diskutabilní, nakolik je tradiční heterosexuální maskulinita významná pro
bojovou efektivitu. Martin van Creveld (2000, s.1) tvrdí, že feminizace ozbrojených sil ve
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vyspělých státech je „částečně symptom, částečně příčina úpadku těchto sil,“ neboť příliv žen,
pokud by přesáhl určitý bod, připravil by armádu o její společenskou prestiž a efektivně tak
zamezil další rekrutaci mužů. Přestože otevření armády homosexuálům bylo jednou z priorit
prezidenta Clintona, armádě se podařilo ubránit alespoň zákaz veřejných projevů
homosexuality v podobě kompromisního pravidla „Don‟t Ask, Don‟t Tell, Don‟t Pursue“.
Britský vojenský sociolog Christopher Dandeker (Dandeker 2001, s.6) hovoří v souvislosti se
strategickou personální politickou o přijímání homosexuálů jako o „změně, které by se mělo
přizpůsobit – víceméně neochotně ale s uznáním její nevyhnutelnosti,“ a o přístupu žen
k pozemním bojovým jednotkám jako o změně, které by se mělo zabránit, neboť tato změna
by velmi pravděpodobně způsobila nepřijatelné riziko operační efektivnosti.
Přestože se bojovníci proti diskriminaci často snaží argumentovat v duchu funkčního
imperativu, účel jejich argumentace zpravidla leží v oblasti societárního imperativu, tedy
v samotné hodnotě rovnosti. Van Creveld popsal feministické hnutí v armádě takto: „při svém
tažení za participací ve všech oblastech veřejných aktivit byla armáda často vnímána jako
mužská bašta par excellence, která musí být dobyta za každou cenu (…) dovolávání se
rovnosti, jež je tak drahá moderním liberálním demokraciím, jim obvykle zajistilo podporu“
(Van Creveld 2000, s.9). Obdobná vyjádření však dávají také samotní autoři, kteří proti
diskriminaci argumentují. Inter-Agency Standing Committee for the Integration of a Gender
Perspective in Humanitarian Assistance se vyjádřil, že „ignorování genderové rovnosti ve
stavech nebezpečí není neutrální pozice. Je to podpora diskriminace“ (Stiehm 2001, s.43).
Na pomezí societárního a funkčního imperativu či spíše jako jejich střet pak působí
slova Aarona Belkina (2008), který ve svém článku kritizoval zákaz otevřeného přiznání se
k homosexualitě. Podle Belkina pravidlo „Don‟t Ask, Don‟t Tell“ poškozuje reputaci armády
a vojenský marketing, neboť „zobrazuje vojenskou kulturu jako konfliktní s široce
přijímanými občanskými hodnotami a nekonzistentní s názory mladších členů mužstva“
(Belkin 2008, s.2-3). Podobně Dandeker (2001, s.9) uznává, že přizpůsobení se požadovaným
změnám v personální politice armády by mohlo přispět k dosažení a udržení plného stavu.
Avšak dodává, že plný stav je něco zcela jiného než operační schopnosti, tedy zda vojsko
v plném stavu je vybaveno vhodnou výzbrojí a výstrojí, doktrínou a étosem, aby mohlo
efektivně působit v bojové operaci. A není nejmenší důvod se domnívat, že naplnění plného
stavu automaticky přispěje k vyšší bojové schopnosti. Mezi oběma požadavky naopak může
být spíše napětí, upozorňuje Dandeker.
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1.2.6 Nové mise, nové úkoly
Huntingtonův koncept vojenského profesionalismu s konzervativně realistickou
vojenskou etikou vychází z předpokladu, že úkolem armády je ochrana proti ohrožení ze
strany nepřátelského státu a jeho armády. V době bipolárního soupeření a také po něm se však
nasazení armády v konvenční válce stalo velice řídkým jevem. Po konci druhé světové války
byli američtí vojáci zodpovědní za vojenskou okupační správu v Německu a Japonsku,
účastnili se protipovstaleckých bojů, z nichž válka ve Vietnamu znamenala významný mezník
pro americké civilně-vojenské vztahy, vojenské jednotky musely kooperovat s policií při
ostraze hranic, protidrogových operacích a při potlačování nepokojů a v neposlední řadě
jednou z nejčastějších vojenských operací současnosti jsou peacekeepingové mise. Morris
Janowitz reflektoval tento odklon od tradičních vojenských úkolů a uvědomoval si, že tradiční
vojenská kultura není připravená na mise, které v mnohém připomínají práci policie.
„Profesionální voják odmítá identifikovat sebe sama jako ‚policii„ a vojenská profese bojuje
za to, aby se odlišila od domácích policejních sil. Armáda má sklon hodnotit policejní aktivity
jako méně prestižní a policejní úkoly jako méně úctyhodné a i v rámci vojenské organizace
má vojenská policie poměrně nízký status“ (Janowitz 1961, s.419). Řešením tohoto stavu tak
podle Janowitze je, jak už bylo uvedeno výše, přeměna armády v „constabulatory force“, jež
smysluplně integrují občanské hodnoty.
Vykonávání policejních funkcí však není jen záležitostí prestiže. Tradiční vojenská
operační doktrína se od policejní praxe poměrně zásadně liší. Bojová činnost vojáků je
zaměřena proti nepříteli, na jehož eliminaci je nutné použít veškerou dostupnou sílu. Policisté
naproti tomu pracují s podezřelými ze zločinu, kteří však zůstávají nevinní, dokud jim u soudu
není prokázána vina. Policejní násilí je proto umožněno pouze v nejnižší možné míře a to
ještě striktně definované zákonem (Dunlap 1999, s.223). Navzdory vysoké frekvenci
nebojových operací armády se vojenští představitelé obvykle zdráhají upravit vojenskou
operační doktrínu, neboť jakmile by se z vojáků stali efektivní policisté, celý étos, jenž jim
umožňuje uspět v boji, by se mohl nebezpečně narušit. Jeden americký plukovník tak
reflektoval přestřelku vojáků s pašeráky slovy, že „mariňáci vycvičeni k boji by neměli
zahazovat své těžce nabyté dovednosti prováděním varovných výstřelů“ (Dunlap 1999,
s.224).
Ke změně výcviku, operační doktríny a vztahu k hodnotám občanské společnosti
obzvláště silně tlačí výkon peacekeepingových funkcí. Pro peacekeeping již zdaleka není
tradiční bojový výcvik dostatečný. Vojáci by měli být schopni udržovat nad kontrolovaným
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územím právo a pořádek a pozorně dohlížet na dodržování lidských práv. Výcvik podobný
tomu policejnímu by byl proto žádoucí (Williams 1998). Nepříliš agilní postoj vůči policejní
práci při peacekeepingu ilustruje výrok generála Shalikashviliho obhajujícího pasivitu svých
vojáků, když před jejich očima zabila haitská policie několik demonstrantů: „Za úkol udržovat
právo a pořádek jsou zodpovědné haitské policejní síly a haitská armáda. Není naší záležitostí
udržovat každodenní právo a pořádek (…) pokud by úroveň násilí vzrostla natolik, že by
ohrožovala celkovou stabilitu a bezpečnost našich mnohonárodnostních sil, pak bychom
zasáhli“ (Goldstein 2000, s.397).
Při peacekeepingových operacích jsou také vojáci nuceni spolupracovat s civilisty a
příslušníky jiných národů a kultur více než kdy jindy. Civilisté jsou jejich kolegové z agentur
OSN a partneři z nevládních organizací a v neposlední řadě musí vojáci spolupracovat
s místním společenstvím. Michael C. Williams (1998, s.34) při tom upozorňuje, že agentury
OSN rekrutují ženy na základě pozitivní diskriminace, a tak zhruba polovina civilních
zaměstnanců OSN, s nimiž vojáci musí spolupracovat, jsou právě ženy. Vhodné vzdělání a
výcvik pro peacekeeping by tak měl zahrnovat schopnost jednat s vojáky jiných národností a
kultur a schopnost koordinovat aktivity s civilními peacekeepery (Williams 1998).
Peacekeeping vyžaduje zvýšenou citlivost vůči lidským právům, a tak jejich
porušování samotnými vojáky může výrazně podkopat důvěryhodnost samotné mise. Dvě
výrazné kauzy porušování lidských práv při operacích v Somálsku a Bosně zasáhly
kanadskou armádu. Jednou z oficiálních systémových příčin těchto zločinů bylo selhání
řetězce velení. Kulturní antropoložka Donna Winslow (2004) vidí příčinu těchto kauz v
kultuře založené na vojenských regimentech, kdy příslušnost k regimentu je významnější než
příslušnost k armádě jako celku. Tím se na jednu stranu posiluje skupinová soudržnost na bázi
regimentu a nižších jednotek, na druhou stranu to však ztěžuje velení a disciplínu v operacích,
v nichž musí kooperovat jednotky z různých regimentů, jako tomu bylo v Somálsku a Bosně.
Winslow svou práci uzavírá tím, že tradiční vojenský étos vyzdvihující soudržnost a loajalitu
odpovídá politickému rozhodnutí udržovat kanadskou armádu jako primárně bojovou sílu.

1.2.7 Averze ke ztrátám
Faktická porážka americké armády ve Vietnamu otevřela otázku o významu domácí
veřejné podpory pro úspěch armády v bojové operaci. Jako klíčový faktor zde byla vnímána
nízká tolerance americké společností k válečným ztrátám (viz Mueller 1973). Stažení
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amerických jednotek ze Somálska v důsledku utrpěných ztrát pak znovu připomnělo, že když
nejsou ohroženy vitální americké zájmy, společenská akceptace ztrát je téměř nulová.
„Casualty-aversion syndrom“ či „zero-death syndrom“, jak bývá tento jev u americké
veřejnosti nazýván, patří podle Stephena Saidemana (2002) k nejsilnějším faktorům
ovlivňujícím politické rozhodování o nasazení vojáků v zahraničí, jeho podmínkách a jeho
formě, jako například rozhodnutí bombardovat Srbsko výhradně z vysokých letových hladin.
Charles K. Hyde (2000) ještě doplňuje, že očekávaná averze ke ztrátám nutí vojáky
v zahraničních operacích, aby se primárně zabývali svou vlastní ochranou a samotným
operačním úkolům dávali až druhořadý význam.
Sociolog Charles Moskos (2005) tvrdí, že výrazný odpor americké společnosti ke
ztrátám má příčinu ve zrušení branné povinnosti. Jelikož elity již samy nemusí posílat své
vlastní potomky s armádou do nebezpečí a tím se podílet na oběti, ztrácí tak důvěru a
legitimitu k tomu, aby do boje posílali kohokoli jiného. Jiní autoři dávají averzi ke ztrátám do
souvislosti s prostým vážením nákladů a zisků. Hrozba Japonců útočících na Pearl Harbor či
komunistické nebezpečí bylo dost vážné, aby vyvážilo i značné ztráty vojáků. Po konci
studené války se však již zdálo, že nejsou žádné významné zájmy v sázce, a proto nejsou ani
akceptovatelné ztráty na lidských životech (Mueller 2000; Larson 1996; Luttwak 1995, 1996).
Edward Luttwak (1995, s.115) k tomu ještě dodává, že tolerance ke ztrátám je přirozeně
odlišná u současné společnosti, v níž rodiny mívají jedno či dvě děti, z nichž se zpravidla
každé dožívá dospělosti, a proto každé dítě zaujímá významný díl „rodinného hospodaření
s emocemi“, než tomu bylo dříve, kdy rodiny mívaly mnoho dětí, z nichž nezřídka některé
ještě v dětství umřelo. Charles Dandeker (Dandeker 2001, s.9) také hovoří o
celospolečenském trendu rostoucí averze k riziku. Že společenské vnímání rizika není zcela
racionální, dokládá Viktor Larson (1996, s.23) na srovnání počtu bojových ztrát s jinými
příčinami úmrtí vojáků v aktivní službě. Mezi lety 1979 až 1994 utrpěla americká armáda
ztrátu 530 vojáků kvůli nepřátelským akcím, což je však pouze 1,8% celkových úmrtí vojáků
v aktivní službě. Za stejnou dobu například zemřelo třicet krát více vojáků při nehodách,
devět krát více na nemoci a více než dvakrát více vojáků bylo zavražděno. Žádná z těchto
příčin při tom ani zdaleka nepřitahuje takovou pozornost jako ztráty v boji.
Předpoklad představitelů americké armády, že ve společnosti „casualty-aversion
syndrom“ opravdu existuje, byl jednou z příčin krize v civilně-vojenských vztazích
devadesátých let. Zatímco administrativa prezidenta Clintona si přála aktivně využívat
armádu v peacekeepingových a humanitárních operacích, generál Powell takové akce odmítal
právě s odkazem na po Vietnamu zakořeněnou společenskou averzi ke ztrátám tam, kde
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nejsou životní zájmy v sázce. Armáda měla být podle Powella nasazena pouze tehdy, když
společenská a politická podpora umožňovala neomezené nasazení síly nutné pro dosažení
rychlého vítězství. Pouze rychlé a rozhodné vítězství zaručovalo, že se nebude opakovat
vietnamský scénář (Feaver a Gelpi 2004). Edward Luttwak (1995) vnímal tento odmítavý
přístup armády k MOOTW pouze jako relikt studené války. Spojené státy se podle Luttwaka
měly angažovat v tzv. „post-heroickém válčení“, v němž by nevelkým zájmům odpovídala
také strategická, taktická a technická opatření minimalizující ztráty. Jelikož závažnost
sovětské hrozby nutila americkou armádu během studené války, aby se připravovala na
ofenzivní operace s masivními ztrátami, pro potřebu post-heroického válčení se měla armáda
transformovat tak, aby mohla provádět bojové operace s minimálními ztrátami, byť by tím
byla omezena ofenzivní efektivita.
Na operacích americké armády od devadesátých let byla maximální snaha o odvrácení
ztrát, tak jak ve svém konceptu post-heroického válčení Luttwak požadoval, poměrně patrná.
Tato praxe si však vysloužila značnou kritiku. Ostatně sám Luttwak se jen o pár let později od
svého konceptu odvrací a kritizuje polovičaté a ustrašené způsoby při nasazování vojáků tam,
kde USA nemají výraznější zájmy. Ostře například kritizoval provedení leteckých útoků na
Srbsko, při nichž se před efektivním splněním cíle mise v podobě ochrany kosovského
obyvatelstva dala priorita bezpečnosti amerických pilotů a vojáků (Luttwak 1999). Podle
Charlese K. Hydea (2000) se armáda celkově v zahraničních misích až příliš soustředí na
odvracení ztrát. Absolutní priorita zajistit bezpečnost vlastních vojáků pak vede ke ztrátě
smyslu vykonávané mise a v samotném důsledku také ke zničení vojenského étosu. Hyde
cituje Donalda Snidera, penzionovaného plukovníka a profesora na West Pointu, podle něhož
vojenský étos „je budován na principu sebeobětování a splnění mise. Od vojáků se očekává,
že budou ochotni zemřít, tak jak civilisté nemusí.“ Pakliže se princip sebeobětování ztratí a
kvůli prioritě vlastní bezpečnosti nebudou vojáci schopni plnit cíle mise, pak se dle Hydea
ztrácí smysl samotné existence armády. Christopher Coker (2007) doplňuje, že pokud vojáci
nadále nebudou vystaveni riziku, nemůže se od nich ani požadovat, aby prokazovali odvahu.
Vojáci by tak již nemohli být válečníky, tj. těmi kdo má vůli bojovat a prokazovat odvahu a
připravenost k oběti, již mu nikdo nemůže nařídit, ale pouhými příslušníky vojenské
organizace. Společenský tlak na odvrácení byť jen minimálních ztrát, ať už je skutečný, nebo
pouze předpokládaný, by tak mohl vést k proměně vojenského povolání, které si zcela
legitimně udržuje vlastní kulturu odlišitelnou od hodnotového rámce společnosti, v pouhé
zaměstnání, jež na nic takového nárok nemá.
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1.2.8 Shrnutí – společenský obraz
Snad s výjimkou feministického proudu většina autorů zabývajících se CMR uznává,
že vojenské povolání vyžaduje vlastní kulturní a hodnotový rámec, jenž se znatelně liší od
hodnotového řádu občanské společnosti. Rozhodujícím však zůstává nalézt rovnovážný stav,
v němž vymezení vojenské kultury vůči civilní podporuje nutnou soudržnost a existenci esprit
de corps, ale zároveň nevytváří propast odcizení a neporozumění mezi vojenskou a občanskou
společností. Na sbližování a vzdalování civilní a vojenské kultury má v první řadě vliv sama
společnost a dominantní společenské hodnoty. Podle Huntingtona je proto ideální stav
civilně-vojenských vztahů nastolen tehdy, když občanská společnost sdílí konzervativní
normy. Z druhé strany má pak na kulturní rozdíl vliv sama armáda. Nebojová zaměstnání a
nebojové mise vedou ke zcivilňování armády a naopak výhradní zaměření na bojové úkoly
podporuje uzavření vojenské kultury civilním vlivům a odcizení armády od občanské
společnosti.
Tématem této práce je společenská percepce armády, tedy to, jaký si společnost
vytváří obraz o vojácích, jaké jim přisuzuje charakteristiky, jaké jim přiznává kvality a jaké
má společnost normativní představy o armádě. Co tedy podle teoretiků CMR tuto
společenskou percepci ovlivňuje? Z Huntingtonova díla lze vyvodit, že vážná hrozba a tedy
potřeba zajistit vojenskou bezpečnost pomocí stálé armády by mohla vést k proměně
společenské percepce. Občanská společnost by však musela opustit liberální ideologii a
přijmout konzervativní hodnoty, což, jak Huntington uznává, není příliš jednoduché řešení
bezpečnostní situace. Daleko jednodušší a tedy i pravděpodobnější, ačkoli daleko méně
efektivní odpovědí na hrozbu by bylo přizpůsobení armády liberální společnosti (Huntington
2000, s.346). Absence hrozby je naopak dávána do souvislosti s odmítáním ztrát při
vojenských operacích. Obraz vojáka jako lidské bytosti, jejíž život je nenahraditelný, tehdy
převažuje nad instrumentálním pojetím, v němž splnění daného úkolu má nejvyšší prioritu.
Je samozřejmé, že na společenské percepci se významně odráží i to, jaká armáda
opravdu je. Vlivem velmi častých neválečných operací (MOOTW), v nichž vojáci vykonávají
peacekeepingové a policejní úkoly, může být vytlačen obraz vojáka-válečníka a nahrazen
civilnějším obrazem vojáka-četníka. Podobně převaha nebojových zaměstnání v armádě může
vést k zamlžení původní válečnické role ve společenské percepci. Možnost reflektovat
skutečnou podobu armády je však omezena tím, jaké informace společnost dostává.
Důsledkem zrušení branné povinnosti byla ve Spojených státech oslabena informovanost
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občanské společnosti o vojenském životě a společnost se tak stala plně závislou na mediálním
zpravodajství a umělecké (popkulturní) tvorbě.
Společenské hodnocení armády je rovněž ovlivňováno tím, jak armáda odpovídá na
společenské výzvy, například tlak na genderovou rovnost či nediskriminaci homosexuálů. Jak
například tvrdí Aaron Belkin, politika americké armády vůči homosexuálům „Don‟t Ask,
Don‟t Tell“ poškozuje reputaci armády, neboť „zobrazuje vojenskou kulturu jako konfliktní
s široce přijímanými občanskými hodnotami“ (Belkin 2008, s.2-3). Takový konflikt je však
pravděpodobný pouze tehdy, když lpění armády na vlastní kultuře se zdá být nelegitimní
s ohledem na aktuální bezpečnostní hrozby a vojenské úkoly. „Když se primární účel armády
zdá být irelevantní, neboť stát nečelí žádné závažné hrozbě, druhotné cíle se mohou vynořit
v takové míře, že zastíní bezpečnostní poslání“(Feaver 1996, s.156).
A jak obraz utvořený společností ovlivňuje samotnou armádu a vojenskou politiku?
Podle Huntingtona antimilitarismus liberální společnosti vede k tomu, že se stálá armáda
buďto svou velikostí, silou a vlivem marginalizuje, nebo zcivilní - popře svou profesionální
etiku, přijme občanský hodnotový řád, aplikuje civilní manažerské metody na velení a stane
se užitečnou při plnění veřejně prospěšných úkolů. Význam rovnosti a lidských práv
v současných liberálních společnostech obdobně vytváří tlak na zcivilnění tradiční vojenské
kultury a vojenských metod.
Nedostatek osobních zkušeností s armádou a tedy absolutní dominance médií při
vytváření společenského obrazu armády problematizuje politické rozhodování. Političtí vůdci,
kteří nemají vlastní zkušenosti s vojenskou službou, často nemají důvěru k expertním radám
armádních představitelů, jak ukázaly napjaté vztahy mezi americkou armádu a
administrativou prezidenta Clintona, a sami nejsou schopni domyslet veškeré důsledky svých
rozhodnutí. Schopnosti armády tak lehce mohou být přeceněny a vojáci vysláni do akcí, které
za daných podmínek nemohou splnit. Přirozená koncentrace médií na divácky zajímavá
témata může snadno neadekvátně formovat agendu dalšího rozvoje ozbrojených sil apod.
Asi nejvýraznější důsledky na armádu a bojové operace má společenská averze ke
ztrátám a tedy převažující obraz vojáka, jako lidské bytosti, jejíž život je nenahraditelný. Tato
společenská percepce má vliv jak na strategické rozhodování o tom, kdy a kam vojáky vyslat,
tak také na operační postupy a taktiku vojenských jednotek, jejichž primárním úkolem je
neutrpět ztráty, a v neposlední řadě ovlivňuje averze ke ztrátám směr rozvoje vojenských
technologií, jejich akvizice a využívání. Všechny tyto parciální důsledky pak mohou
ohrožovat vlastní charakter armády, z níž absence nebezpečí může vytlačit vojenský étos, a
tak změnit vojenské povolání v pouhé zaměstnání.
30

Společenská percepce má v každém případě nezanedbatelný vliv na armádu, vojáky,
jejich využívání a jejich výkon. Ve svém zamyšlení nad tím, zda válečník, což je voják
oddaný tradičnímu vojenskému étosu, může být v dnešní společnosti ještě „šťastný“,
Christopher Coker (2007, s.14-15) napsal:
„Naše identita jakožto lidských bytostí je odvozena z práce, jíž děláme. Pracovat znamená mít hodnotu
v očích druhých. Ceníme si druhých za práci, kterou činí. A jakmile odvozujeme svou lidskost (svou
identitu) z práce, kterou děláme (tj. role, jíž sehráváme ve společnosti), můžeme si sami sebe vážit
mnohem více. Válečníci tak s nejvyšší pravděpodobností mohou být šťastni, když existuje dialektický
vztah mezi objektivním a subjektivním světem, když to, co je skutečné vně, koresponduje s tím, co je
skutečné uvnitř. Když si nás váží druzí, vážíme si také sami sebe. Je to toto splynutí vnitřního a vnějšího
světa, které dává válečnickému étosu svůj půvab. Je to tato identita, která činí válečníky ‚šťastné„.
Vojáci nevyžadují pouze implicitní potvrzení své identity každodenním kontaktem s druhými, ale také
explicitní a emocionálně naplněné uznání, jimž je ostatní poctí. (…) Válečníci jsou dnes nešťastní,
protože jsou stále více odcizování od společnosti, která jim nedovolí, aby byli sami sebou, která střeží
jejich myšlenky stejně jako jednání.“

To, jak společnost vnímá a oceňuje práci vojáků, jaký „vnější svět“ společnost vytváří, je
nezanedbatelným faktorem, který ovlivňuje nejen civilně-vojenské vztahy, ale i schopnosti
armády samotné.
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2 CIVILNĚ-VOJENSKÁ KULTURA V NĚMECKU
Spolková republika Německo je ilustrativním případem státu, jehož zahraniční a
bezpečnostní politika, zvláště pak politika užití síly, je značnou měrou ovlivňována sdílenými
společenskými

normami

zakořeněnými

v strategické a zahraničněpolitické identitě.

Zahraniční politika Německa se značně liší od představ vytvořených na základě předpokladů
o realistické politice. Německá zahraniční politika je multilaterální, hodnotově zaměřená a
stále ještě nese silné znaky pacifismu a antimilitarismu. Tyto charakteristiky přetrvávají
navzdory obrovské proměně mezinárodního prostředí – konec studené války – i vlastního
Německa – sjednocení s Východní částí. Zahraniční a bezpečnostní politiku Německa není
možné vysvětlit odkazem na racionální politiku přizpůsobující se změnám v mezinárodním
systému. Její interpretace je možná pouze tehdy, jsou-li vzaty v úvahu normy, jejichž kořeny
sahají k historické zkušenosti druhé světové války.
Analytický koncept civilně-vojenské kultury do značné míry vychází z konceptu
kultury národní bezpečnosti Jeppersona, Wendta a Katzensteina (1996). V této analýze se tak
zaměříme na vzájemné působení mezinárodní struktury, zahraničněpolitické identity a vlastní
zahraniční a bezpečnostní politiky. V mezinárodní struktuře jsou obsaženy normy, které státní
aktéři sdílejí, ale také například očekávání toho, jaké jednání by od člena mezinárodního
společenství bylo v konkrétní situaci vhodné. Konformní aktér se pak snaží těmto normám
více či méně přizpůsobit svou zahraniční politiku, přičemž, jak konceptualizoval Alexander
Wendt (1999), motivace k tomuto přizpůsobování se liší podle stupně internalizace
strukturálních norem. Skrze strukturální role se tyto sdílené normy a očekávání mohou
dokonce přímo promítnout do subjektivní identity aktéra. Identita definuje, jaké jsou národní
zájmy, a skrze její normativní předpoklady jsou také konkrétní situace interpretovány. Takto
definované národní zájmy a interpretovaná situace je pak základem vlastního politického
jednání v konkrétní situaci. Vztah struktury, identity a politiky samozřejmě působí také
opačným směrem. Reálné politické jednání může jednak posilovat původní normativní řád
anebo naopak může vytvářet novou normotvornou zkušenost, jež pozměňuje identitu aktéra a
přímo či zprostředkovaně také sdílené normy mezinárodního společenství.
V případě Německa po pádu Berlínské zdi lze sledovat, jak pod tlakem očekávání
mezinárodního společenství jsou opouštěny striktní antimilitaristické normy v zahraniční
politice a přijímána je naopak idea, že některé mezinárodní krize je nutné řešit také
vojenskými prostředky. Nyní se může zdát, že Německo je po dvaceti letech od
32

znovusjednocení z hlediska užívání vojenských prostředků téměř zcela normálním státem,
aniž by přitom ztratilo právo nazývat se civilní mocností, na čemž se shodují závěry řady
autorů (viz Baumann a Hellmann 2001; Harnisch 2001; Harnisch a Maull 2001; Hyde-Price
2001; Maull 2000; Webber 2001; Wessels 2001). Pochopení tohoto procesu by však bylo
neúplné, pokud bychom neporozuměli tomu, co pro německou společnost znamená užití
vojenských prostředků.
Analýza civilně-vojenské kultury se proto neomezuje pouze na studium strategické a
zahraničněpolitické kultury, které je založené na mezinárodní struktuře a zahraničněpolitické
identitě, nýbrž je rozšířené také o společenskou percepci armády. Tímto je myšleno to, jaký
obraz dominuje ve společenském diskursu. Jsou němečtí vojáci vnímáni jako tradiční
válečníci, zvláštní druh policistů, či ještě civilnějším způsobem? Při rozhodování o využití
jakéhokoli prostředku se musí brát v potaz, zda daný prostředek odpovídá problému a jak je
třeba s ním pracovat, aby bylo dosaženo adekvátního výsledku. Dle této logiky má
společenská percepce armády nezanedbatelný vliv při formulaci pravidel definujících, co je
považována za vhodný způsob jejího využití. Díky takovéto analýze je možné neomezovat se
pouze na tvrzení, že Spolková republika přijala možnost užití armády jako normálního
prostředku zahraniční politiky, ale zároveň pochopit, co tímto prostředkem vlastně je a za
jakých podmínek je možné jeho použití očekávat.

2.1 Strategická a zahraničněpolitická kultura v Německu
2.1.1 Struktura a identita v období studené války
Nezpochybnitelným historickým mezníkem, který definoval fundamentální vývoj
Spolkové republiky Německo, byla druhá světová válka a nacistický režim. Důsledky druhé
světové války působily na vznik a vývoj Spolkové republiky jak prostřednictvím mezinárodní
struktury tak i přímo na vlastní identitu západoněmeckého státu. Z perspektivy mezinárodní
struktury bylo Německo nezpochybnitelně vinno a zároveň na hlavu poraženo v nejtragičtější
válce evropských dějin. Z toho jasně vyplývalo, že již nesmí dostat příležitost, aby svými
mocenskými a válečnickými sklony ohrožovalo Evropu či dokonce celý svět.6 Bez ohledu na

6

Zvláštní nerovné postavení Německa jakožto „nepřátelského státu“ je zakotveno i v Chartě Organizace
spojených národů v článku 53:
„… avšak žádná donucovací akce nebude podniknuta podle oblastních dohod nebo oblastními orgány bez
zmocnění Rady bezpečnosti, ledaže jde o opatření proti některému nepřátelskému státu, blíže určenému v
odstavci 2 tohoto článku…
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mezinárodní strukturu pak katastrofická zkušenost války a nacistického režimu německé
společnosti jasně ukázala, co je zlo, a naopak vhodné a legitimní chování bylo možné
definovat skrze vymezení se vůči všemu, co vedlo k nacistickému režimu a válce.
První poválečné roky Německa mohou ilustrovat vynucené přijetí strukturální role
„přítele“ podle sociální teorie Alexandra Wendta (1999). Německo stálo v troskách, bylo
okupováno spojeneckými mocnostmi, rozděleno a demilitarizováno. Samostatné jednání
(Alleingänge), zvláštní cesta (Sonderweg) či posilování autonomie lavírováním mezi
východem a západem (Schaukelpolitik), jež charakterizovaly předválečné Německo, byly pro
nový stát zapovězeny (Duffield 2003, s.781; Webber 2001, s.3). Chtělo-li se nové Německo
vrátit do společenství suverénních států, muselo tak učinit rezignací na některé charakteristiky
suverénního státu. Přestože pod tlakem dalšího strukturálního faktoru – studené války – bylo
Německo nuceno později remilitarizovat, německá obranyschopnost byla přesto zcela závislá
na spojenectví se Spojenými státy a na zapojení do struktur Severoatlantické aliance. Nová
armáda (Bundeswehr) byla zcela podřízena aliančnímu velení, nesměla zřídit generální štáb,
jenž byl jedním ze symbolů předválečného německého militarismu, a musela se vzdát
akvizice některých druhů zbraní, jako např. zbraně hromadného ničení, velké válečné lodě,
strategické letectvo a dělostřelectvo (Hodge 1998, s.110). Restrikce na získání některých
druhů zbraní byly kodifikovány v Bruselské smlouvě v roce 1955 a kontrolovány
Západoevropskou unií (Maull 2000, s.67). Také ve vlastní ústavě se Německo vzdává útočné
války (článek 87a Základního zákona) a mohutný průmyslový potenciál Německa byl skrze
Evropské společenství uhlí a oceli sdílen s evropskými partnery.
Projekt německé státnosti, který skončil katastrofou druhé světové války, byl do
značné míry založen na pruském militarismu a agresivním nacionalismu. Budování
Německého státu „krví a ocelí“ paradoxně skončilo rozdělením země, která v podmínkách
studené války měla minimální naději na sjednocení. Zcela pochopitelně tak již nemohl mít
militarismus a nacionalismus místo v novém Německu (Berger 1996). Zkušenost
s nacistickým režimem a hlavně německá vina na holocaustu se pak obrátila v nekompromisní
přijetí a prosazování univerzálních lidských práv (Hyde-Price 2001, s.22). Nový německý stát
byl zbudován na hesle „nikdy více“ (nie wieder!) – nikdy více válku, nikdy více Osvětim (Nie
wieder Krieg!, Nie wieder Auschwitz!) (Maull 2000, s.66). Německá spolková republika na
základě odkazu druhé světové války přijala zahraničněpolitickou identitu „civilní mocnosti“
(Zivilmacht). Hans W. Maull (2000, s.56) definuje civilní mocnost jako stát, který prosazuje
2. Výraz „nepřátelský stát“, kterého je použito v odstavci 1 tohoto článku, vztahuje se na každý stát, který byl za
druhé světové války nepřítelem kteréhokoli signatáře této Charty.“
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multilateralismus, budování institucí a nadnárodní integraci a snaží se omezit užívání síly
v mezinárodních vztazích skrze národní a mezinárodní normy.
Ve své zahraničněpolitické identitě tak Spolková republika hluboce internalizovala
normy antimilitarismu, pacifismu, multilateralismu a lidských práv. Německá společnost se
v zahraničněbezpečnostních záležitostech řídila podle tzv. „kultury zdrženlivosti“ (Kultur der
Zurückhaltung). Většina Němců vyjadřovala zdrženlivost či dokonce zcela odmítala uvažovat
o vojenských prostředcích jako legitimním nástroji zahraniční politiky. Vojenská síla byla
považována za zcela bezúčelnou. Jakékoli vojenské akce se zdály ve všech ohledech
neefektivní a dokonce kontraproduktivní. V podmínkách studené války sice bylo Německo
nuceno udržovat stálou armádu, její úkol se však dle obecně sdílených představ i dominantní
interpretace ústavy omezoval výhradně a pouze na teritoriální obranu vlastního a
spojeneckého území7 a i v této úzce vymezené úloze nebyla primárním úkolem Bundeswehru
obrana, nýbrž odstrašení (Hyde-Price 2001, s.20). Německá společnost měla strach z vlivu
vojenských institucí na zahraniční a bezpečnostní politiku, jak tomu bylo v případě pruského
generálního štábu, a tak bylo-li nezbytné armádu udržovat, musela být maximálně integrovaná
do občanské společnosti (Duffield 2003, s.780-781).
Namísto neefektivní a kontraproduktivní vojenské síly preferovali Němci nevojenská
politická řešení. Pacifismus a skepticismus vůči užití síly vycházel nejen ze zkušenosti
z druhé světové války, ale také odrážel postavení Německa během studené války. Přímá
vojenská konfrontace mezi oběma bloky by znamenala devastaci Německa, ať už by byl
výsledek jakýkoli. Bazálním zájmem Bonnu tak bylo snížit napětí mezi oběma bloky a posílit
celoevropskou stabilitu. Tyto zájmy se odrážely v německé východní politice (Ostpolitik) či
např. v podpoře Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Maull 2000, s.68).
Přestože německá Ostpolitik vzbuzovala obavy a podezření, že se Německo vzdaluje
svým západním spojencům, německé pouto vůči Západu (Westbindung) a oddanost
multilateralismu zůstaly neotřesitelnou charakteristikou zahraničněpolitické identity Spolkové
republiky. Německá společnost a její elity byly přesvědčeny, že unilateralismus, podobně jako
v případě předválečného Německa, by vedl pouze k diplomatické izolaci a konfliktu a
7

Úkoly Bundeswehru vymezují články 87a a 24 Základního zákona (Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland):
Artikel 87a
(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es
ausdrücklich zuläßt.
Artikel 24
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen;
er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte
Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.
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obdobné obavy přirozeně sdílely i ostatní evropské státy, které se staly obětí německé agrese.
Multilateralismus a integrace v evropských a transatlantických strukturách tak byly vnímány
jednak jako cesta, jak ubezpečit německé sousedy, že se historie nebude opakovat, ale
zároveň byly tyto normy přímo v německé společnosti vnímány jako cíl sám o sobě
(Westbindung als Staatsräson). Spolková republika zřídka přistupovala k mezinárodním
otázkám z pohledu vlastních národních zájmů, ale naopak respekt si získávala tím, že se na
mezinárodní záležitosti dívala z pohledu celého západního společenství. Pro německé politiky
tak bylo vždy důležité, aby německá zahraniční politika byla předvídatelná a vůči partnerům
spolehlivá a odpovědná. Stabilita a kontinuita se tak stala jedním ze základních principů
v zahraniční a bezpečnostní politice (Duffield 2003, s.781-782; Hodge 1998, s.114-115).
V neposlední řadě byla v identitě Německa zakořeněna úcta k univerzálním lidským
právům. Nacistická zkušenost shrnuta v hesle Nie wieder Auschwitz! dává jasné hodnotové
směřování německé zahraniční politiky. Holocaust a masivní porušování lidských práv se již
nesmí opakovat. V německé zahraniční politice se tak vyvinul misionářský element, jenž
předpokládal morální nadřazenost universálních západních hodnot. (Maull 2000, s.68-69).
V období studené války se však neobjevil zásadní tlak na to, aby byl tento morální apel
doprovázen také aktivní vojenskou politikou. Několik žádostí o zapojení se v mírových
misích na konci osmdesátých let zdaleka nestačilo k tomu, aby Německo z morálních důvodů
reinterpretovalo své ústavní restrikce na použití ozbrojených sil.
Antimilitarismus, pacifismus, multilateralismus a respekt k lidským právům se během
studené války prokázaly jako životaschopné a vzájemně se posilující normy v identitě
Spolkové republiky. Kultura zdrženlivosti ve vojenskopolitických záležitostech byla
umožněna a sama umožňovala evropskou integraci a transatlantické spojenectví a
kataklysmatická hrozba válečného střetu mezi studenoválečnými bloky nahrávala výlučně
mírovým přístupům k řešení mezinárodních problémů. Po pádu železné opony však již tato
synergie nemohla déle přetrvat.

2.1.2 Pád železné opony a sjednocení – strukturální změna
Konec studené války umožnil, aby se po druhé světové válce rozdělené Německo
znovu sjednotilo. Touha německé společnosti po jednotě, jež byla dokonce kodifikována
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v preambuli Základního zákona8, byla asi jediným z německých bazálních zájmů, jež přímo
vycházel z tradičního nacionalismu. Rovněž mezi ostatními evropskými státy vyvolávalo
jednotné Německo reminiscence na předválečnou mocnost. Pomineme-li hysterické projevy
některých čelných evropských politiků, poměrně objektivní obavou bylo, že znovusjednocené
Německo se stane samostatnějším a asertivnějším státem, jenž bude výrazněji dominovat
Evropě. Sjednocené Německo mělo být, podle některých odhadů, méně ochotno podřizovat se
mezinárodním a nadnárodním institucím, neboť principální důvody pro západní orientaci
Německa se údajně s koncem studené války rozplynuly (Denison 2001, s.158; Webber 2001,
s.5-6). Znovusjednocení oživovalo historické vzpomínky, proti nimž se Německo
v předchozích čtyřech dekádách vymezovalo. Obavy z velkého jednotného Německa tak
vytvářely tlak na to, aby i nový jednotný stát svým jednáním stále potvrzoval své nezměněné
upoutání v evropských a transatlantických strukturách.
Pád železné opony navíc nepřinesl svět naplněný mírem. Právě naopak vojenská síla
se projevila jako nevyhnutelný prostředek k prosazení míru a mezinárodního práva hned na
samém počátku devadesátých let během druhé války v Perském zálivu a nutnost vojenských
zásahů se projevila i na dalším vývoji v Africe a Evropě. V postbipolárním světě se vojenská
angažovanost stala atributem zodpovědnosti vůči světovému společenství. Od každého člena
mezinárodního společenství se očekávalo, že přispěje svými vojenskými schopnostmi
k dosažení míru a k odvrácení humanitárních katastrof. Za takových okolností by se německý
antimilitarismus a pacifismus mohl jevit jako nemístná a nezodpovědná výlučnost. Tváří
v tvář ozbrojeným konfliktům v Perském zálivu, Jugoslávii a jinde ve světě se
antimilitarismus a pacifismus dostal do přímého protikladu k pozici spolehlivého spojence a
zodpovědného člena mezinárodního společenství, který nade vše klade hodnoty univerzálních
lidských práv. Jak John S. Duffield (2003), s,789) shrnuje, normy vtisknuté do německé
zahraničněpolitické identity, jež se vzájemně posilovaly v době studené války, „nabízely po
jejím konci protichůdná doporučení, jak odpovídat na krize mimo alianční území. Výsledkem
tak bylo, že němečtí političtí vůdci museli neustále hledat ten nejméně nevyhovující
kompromis mezi opačnými normativními diktáty.“

8

V Preambuli Základního zákona z května 1949 stálo až do roku 1990: „Das gesamte Deutsche Volk
bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“

37

2.1.3 Kontinuita, nebo změna identity civilní mocnosti
Proměna mezinárodního prostředí po konci studené války a znovusjednocení přinesla
na německou politickou scénu diskusi o základních východiscích německé zahraniční
politiky. Je příznačné, že všechny relevantní politické strany prosazovaly kontinuitu
zahraničněpolitického směřování Německa, přesto sama interpretace a adaptace původních
hodnot na nové okolnosti vyvolávala ostré rozpory jednak mezi vládní koalicí kancléře
Helmuta Kohla a opozicí, ale i v rámci koalice samotné. Jedním z hlavních témat této diskuse
byl článek 87a Základního zákona, jenž podle původní interpretace zakazoval nasazení
ozbrojených sil mimo území Německa a jeho spojenců. Ostré politické spory se vedly o
přesnou interpretaci německého Základního zákona ve vztahu k mírovým misím OSN a o
možnosti její změny ve prospěch snadnějšího nasazení Bundeswehru v zahraničí. Tyto
diskuse byly víceméně ukončeny výrokem Spolkového ústavního soudu v roce 1994, jenž
značně zmírnil původní interpretaci Základního zákona.
Německý pacifismus a antimilitarismus se v období studené války projevil také tak, že
vláda Helmuta Kohla v roce 1982 otevřeně interpretovala německou ústavu ve smyslu
striktního zákazu nasazení Bundeswehru mimo spojenecké území. Touto deklarací, nad níž
panovala na německé politické scéně všeobecná shoda, reagovala spolková vláda na sílící
tlak, aby se Bundeswehr zapojil do zahraničních operací. S odkazem na ústavní restrikce pak
spolková vláda zdůvodnila také absenci německých vojáků na operaci proti Iráku při druhé
válce v Perském zálivu. Přestože Spolková republika přispěla na spojeneckou operaci 17
miliardami USD, v té době již začínalo být jasné, že „šeková diplomacie“ nemůže vyvážit
možné lidské oběti u spojeneckých armád. Na rozdíl od osmdesátých let začal být v této době
článek 87a vnímán některými politiky, především z Křesťansko-demokratické unie (CDU),
jako překážka, již je třeba překonat (Baumann a Hellmann 2001; Maull 2000).
Napětí ve vnitroněmecké politice i ve vztazích se Spojenými státy, které vyvolala
neúčast německých vojáků při osvobozování Kuvajtu, vedlo velmi záhy k aktivnějšímu
vojenskému angažmá Německa ve světě. Od května 1992 do listopadu 1993 sloužila polní
nemocnice Bundeswehru o velikosti 150 vojenských zdravotníků v rámci mise UNTAC
v Kambodži. Výraznějším mezníkem však bylo první zahraniční nasazení ozbrojených vojáků
v Somálsku. Od srpna 1993 do března 1994 se humanitární mise UNOSOM II na místě
účastnilo 1700 vojáků Bundeswehru, jejichž původním úkolem bylo zajišťovat logistickou
podporu indickému kontingentu, který ale na místo vůbec nedorazil. Během této mise němečtí
vojáci poprvé v poválečné historii zastřelili člověka (FAZ 22.1.1994). Předmětem ostrého
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politického sporu, k jehož řešení byl povolán také ústavní soud, se pak stalo nasazení
německých námořníků v Jaderském moři při kontrole zbrojního embarga nad bývalou
Jugoslávii a hlavně účast německého leteckého personálu při využití aliančního systému
včasné výstrahy AWACS nad územím Bosny a Hercegoviny. V roce 1995 pak spolková vláda
váhavě přistoupila na potenciální bojové zapojení Luftwaffe při stahování jednotek
UNPROFOR z Bosny a Hercegoviny (Bundeswehr 2009; Kühne 2007; Maull 2000).
Tento vývoj byl z jedné strany politického spektra považován za „normalizaci“
převzetím stejného břímě odpovědnosti jako západní spojenci, z druhé strany byla vznášena
kritika kvůli militarizaci zahraniční politiky pomocí „salámové taktiky“ (Baumann a
Hellmann 2001; Maull 2000). Podle vlády kancléře Kohla byla aktivní vojenská politika
nutná a potřebná kvůli zahraničněpolitickému postavení znovusjednoceného státu a zcela
přirozeně navazovala na dlouhodobý politický vývoj poválečného Německa. Kancléř Kohl
zastával stanovisko, že Německo, „jako člen OSN má nikoli pouze právo, ale také povinnost
podle Charty OSN přispět k opatřením na zachování a znovuobnovení míru“ (FAZ
12.1.1993). Ministr zahraničí Kinkel z FDP se vyjadřoval, že účast na mírových operacích
OSN je pokračováním německé zahraniční politiky od založení Spolkové republiky a o
zahraničněpolitické kontinuitě hovořil také ministr obrany Volker Rühe z CDU (FAZ
20.4.1994).

Vláda

si

sice

přála

větší

zahraničněpolitickou

akceschopnost

(Handlungsfähigkeit) než měla doposud, to však nesmělo znamenat jakýkoli odklon od
„kultury zdrženlivosti“ (Kultur der Zurückhaltung). Koaliční politici cítili, že odmítání účasti
v mírových operacích OSN by mohlo být zahraničními partnery vnímáno jako nová německá
Sonderweg, jež by mohla narušit důvěryhodnost Spolkové republiky, kterou po
znovusjednocení velice nutně potřebovala. Podle Reinera Baumanna a Gunthera Hellmanna
(2001) byla pro tehdejší diskurs klíčová proměna pojmu odpovědnosti (Verantwortung).
Zatímco v předcházejících desetiletích byla „politika odpovědnosti“ (Verantwortungspolitik)
chápána v protikladu k tradiční „mocenské politice“ (Machtpolitik), Kohlova vláda
v devadesátých letech význam odpovědné zahraniční politiky vymezovala vůči výjimečnému
postavení Západního Německa, jež ponechávalo nebezpečné mise svým spojencům
(Baumann a Hellmann 2001, s.71-72). Podobným převrácením prošel i význam slova
Sonderweg. Jak upozorňuje Thomas Berger (2002, s.190), v období studené války tento výraz
popisoval politiku předválečného Německa, která dovedla Evropu a svět k první a druhé
světové válce. V devadesátých letech popisovali němečtí politici tímto termínem politiku
izolacionismu v bezpečnostněpolitických záležitostech, a tak obhajovali užívání vojenských
prostředků v zahraniční politice.
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V případě nasazení vojáků v Somálsku vnímala koalice tuto situaci jednotně jako
humanitární akci, na níž se nevztahují ani ústavní restrikce ani nejde proti tradičnímu
antimilitarismu. Opoziční SPD však tuto interpretaci situace nesdílela a ostře proti účasti
německých vojáků protestovala. Zvláště pacifistické křídlo SPD lpělo na konsensuálním
výkladu ústavy z osmdesátých let, podle nějž mírové mise zcela jasně nejsou ani obrana
vlastního území ani obrana spojenců. Odmítnutím i již přislíbené účasti by tak nebyl porušen
žádný mezinárodněprávní závazek (FAZ 16.6.1993). Jak opakovaně prohlašovala
předsedkyně poslaneckého klubu SPD Anke Fuchs: „z členství Spolkové republiky
v Organizaci spojených národů nevzniká žádná obecná povinnost účastnit se operací mimo
své území“ (FAZ 20.4.1994). V případě Somálska pak prý bylo iluzorní hovořit o humanitární
misi v zóně příměří, když tam dochází k otevřeným bojům mezi vojáky OSN a místními
ozbrojenci. „Bylo by proto nezodpovědné,“ jak tvrdila SPD, „vystavovat německé vojáky na
nejasném základě nebezpečí jejich zdraví a životu“ (FAZ 16.6.1993).
Přestože SPD nebyla jednotná v odpovědi na otázku, jak se s proměnou
mezinárodního prostředí vyrovnat, hlasy varující před militarizací německé zahraniční
politiky a proměnou Bundeswehru v intervenční armádu se ozývaly poměrně silně. Pro
některé sociální demokraty byl těžko přijatelný trend militarizace misí OSN a zvláště pak
model otevřené války s posvěcením NATO, jak proběhl v Perském zálivu. Vůdčí
představitelé strany v čele s předsedou Rudolfem Scharpingem si byli vědomi nutnosti větší
globální angažovanosti Německa, zvláště pak zodpovědnosti bohatého Německa vůči
chudému Jihu. Tato zodpovědnost se měla projevovat především v rámci diplomatických
jednání a pomoci při přírodních katastrofách či hladomoru. Scharping však zároveň zcela
neodmítal legitimitu užití násilí v rámci operací OSN (FAZ 1.7.1993).
Vládní koalice složená z CDU/CSU a FDP se sice shodovala na nutnosti posílení
akceschopnosti a důvěryhodnosti německé zahraniční politiky skrze větší vojenskou
angažovanost, koaliční partneři se však rozcházeli v otázce ústavnosti. Již při přípravě
somálské mise varovalo ministerstvo zahraničí, v jehož čele stál předseda FDP Kinkel, před
„adekvátní kauzalitou“ – totiž možností, že tato humanitární mise nabude atributů bojového
nasazení a tím se stane protiústavní (FAZ 22.4.1993). Jako zjevné bojové nasazení pak FDP
chápala aktivity letounů NATO se systémem včasné výstrahy AWACS dohlížející na
dodržování bezletových zón nad Bosnou a Hercegovinou, neboť na základě jejich
monitoringu sestřelily stíhačky NATO čtyři srbská letadla a nakonec i bombardovaly
bosensko-srbské pozemní síly (Baumann a Hellmann 2001, s.73). Zatímco CDU se
zaštiťovala článkem 24 Základního zákona, který dle jejího výkladu umožňoval nasazení
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Bundeswehru v rámci kolektivního bezpečnostního systému, včetně OSN, KBSE, NATO či
WEU, FDP bezpodmínečně požadovala změnu ústavy (FAZ 8.1.1994). Odhodlala se proto
k poměrně kurióznímu kroku, když na jednu stranu schválila vyslání letadel AWACS, na
druhou stranu se však připojila k žalobě SPD u Spolkového ústavního soudu proti nasazení
námořnictva v operaci WEU „Sharp Guard“ v Jaderském moři.
Spolkový ústavní soud rozhodl 12.července 1994, že Bundeswehr může působit i
mimo vlastní a spojenecké území, pokud k tomu dá souhlas Bundestag a operace se odehraje
v rámci systému kolektivní bezpečnosti, k čemuž je řazena i Severoatlantická aliance či ZEU
(FAZ 13.7.1994). Výrok soudu se stal významným mezníkem ve vývoji německé zahraniční
politiky, neboť dal ústavní legitimitu dalším jednáním o nasazení vojáků Bundeswehru
v zahraničí, a tak zmírnil politickou diskusi o tomto tématu. Na německé politické scéně se
stalo zřejmým, že nasazení vojáků v mírových misích již nadále není výjimečnou událostí. To
však neznamená, že by se zcela ztratily omezující antimilitaristická pravidla ze
zahraničněpolitické identity. Jak se krátce po rozhodnutí ústavního soudu vyjádřil ministr
zahraničí Kinkel: „Nyní jsme v podstatě volní, to však nezakládá důvod k euforii… Kultura
zdrženlivosti

zůstane

základním

pravidlem.

Militarizace

zahraniční

politiky

či

intervencionismus nepřichází v úvahu“ (FAZ 14.7.1994).
Odkaz nacismu na zahraniční politiku Německa zůstal po celou první polovinu
devadesátých let zvláště patrný na odmítání vstupu německých vojáků na území bývalé
Jugoslávie. Ministr zahraničí Kinkel již na začátku roku 1993 prohlásil, že vojenské nasazení
v oblasti bývalé Jugoslávie nepřichází v úvahu. „Tam jsme byli před padesáti lety, to stačí“
(FAZ 26.1.1993). A stejné pravidlo potvrdil i ministr obrany Volker Rühe v září 1995: „V
Bosně a Hercegovině nebude žádná německá pozemní jednotka. To platí i pro budoucnost“
Rühe sice připojil k tomuto kategorickému zákazu vysvětlení, že němečtí vojáci by velmi
pravděpodobně byly nepřátelsky přijati, a tak by byly vystaveni nepřijatelnému riziku (FAZ
22.9.1995). Nicméně tato racionální úvaha vycházela z obecně sdílené normy, že němečtí
vojáci nesmí zasahovat v místech, která během druhé světové války okupoval Wehrmacht
(FAZ 14.7.1994; Kühne 2007). Tato norma se částečně zlomila až připojením německého
kontingentu k silám SFOR v roce 1996. Tento kontingent byl již složen z bojových jednotek
dlouhodobě dislokovaných v Bosně a Hercegovině.
Zdrženlivost také panovala v zapojení vojáků Bundeswehru do reálných či jen
potenciálních bojových akcí. Spolková vláda se stavěla velice zdráhavě k jakékoli možné
účasti německých vojáků v otevřeném boji, a pakliže svolila, formulovala pro své vojáky
velice omezený mandát. Jak upozorňuje Hans W. Maul (Maull 2000, s.64), pravidla pro
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nasazení letadel Luftwaffe s výbavou proti protiletecké obraně během operace NATO na
ochranu jednotek UNPROFOR byla natolik omezující, že se německé zapojení stalo téměř
zbytečným. Přestože první polovina devadesátých let otevřela cestu vysílání vojáků do
zahraničních misí, včetně bojových, zdrženlivost vůči vojenským řešením zůstala atributem
německé zahraniční politiky.

lokace/datace
Kambodža 1991-1992

operace
UNAMIC

úkol
peacekeeping

Jaderské moře 1992-96

Operation Sharp Guard

monitoring embarga

Somálsko 1993-94
Bosna a Hercegovina
1993-1995
Bosna a Hercegovina
1993-1995
Bosna a Hercegovina
1995
Bosna a Hercegovina
1995-1996

UNOSOM II

humanitární operace

UNPROFOR

humanitární operace

Operation Deny Flight
Operation Deliberate
Force

kontrola bezletové zóny
ochrana UNPROFOR a
peace enforcement

IFOR

peacekeeping

bojová letadla
nebojová jednotka v
Chorvatsku (3000 vojáků)

peacekeeping
humantární intervence
peacekeeping

Makedonie 2001

SFOR
Operation Allied Force
KFOR
Operation Essential
Harvest

3000 vojáků (včetně bojových
jednotek) v Bosně a
Harcegovině
16 bojových letadel 'Tornado'
max. 8500 vojáků

asistence při odzbrojení

600 vojáků

Africký Roh 2001Afghánistán 2002

Operation Enduring
Freedom
ISAF

námořní protiteroristická 1 bojová loď a průzkumná
operace
letadla
obnova a rekonstrukce
max.5350 vojáků

Kuvajt 2002-2003

Operation Enduring
Freedom

ochrana obyvatel

jednotka atomové, chemické a
biologické ochrany (250
vojáků)

Makedonie 2003
Bosna a Hercegovina
2004-

EU-operation Concordia

zabezpečení
pozorovatelů EU a
OSCE

40 vojáků

Pobaltí 2005
Kongo 2006

Baltic Air Policing
EUFOR RD CONGO

peacekeeping
ochrana vzdušného
prostoru
zabezpečení voleb

Libanon 2006
Sudán 2007-2008

UNIFIL II
UNAMID

peacekeeping
peacekeeping

námořní síly a pozemní
komponent (max. 2400 vojáků)
250 vojáků, podpůrná činnost

Somálsko 2008-

Atalanta

protipirátská operace

námořní síly (1400 námořníků)

Bosna a Hercegovina
1996-2004
Kosovo 1999
Kosovo 1999-

EUFOR-Althea

rozsah německé účasti
polní nemocnice
námořní síly (nebojová
operace)
jednotka logistické podpory
(1700 mužů)
vzdušná logistická podpora
letadla NATO se systémem
AWACS

max.2400 vojáků
4 bojová letadla
780 vojáků, velení operace
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1 Významné zahraniční mise Bundeswehru (zdroje: Baumann a Hellmann 2001; Bundeswehr
2009).

2.1.4 Kosovo – stále civilní mocnost?
Během bouřlivé diskuse v první polovině devadesátých let se vládě Helmuta Kohla
podařilo v politickém diskursu prosadit mínění, že vojenská angažovanost v rámci mírových
misí je přirozenou součástí rozumné, zodpovědné a důvěryhodné zahraniční politiky a že
právě toto spojenci od znovusjednoceného Německa očekávají.9 Nová zkušenost
s genocidálním charakterem války v Bosně a Hercegovině vyvolala historické asociace
holocaustu, tentokrát však ve zřetelné opozici k pacifistickému apelu „už nikdy válku!“ (Nie
wieder Krieg!) stálo varování „už nikdy Osvětim!“ (Nie wieder Auschwitz!) (Hyde-Price
2001, s.23-24), jež se stále zřetelněji transformovalo v heslo „už nikdy Srebrenici!“.
Zodpovědnost německé společnosti za to, aby se už nikdy neopakovaly hrůzy holocaustu,
stála za vytvořením širokého politického konsensu o vojenské angažovanosti Německa ve
světě. S širokou politickou podporou tak bylo v roce 1996 účastí v misi SFOR v Bosně a
Hercegovině prolomeno kategorické pravidlo, že pozemní jednotky nesmí být dislokovány na
území okupovaném za druhé světové války wehrmachtem. Kosovská krize pak donutila
německé politiky nejen k dalšímu kontroverznímu vyslání německých vojáků na území
bývalé Jugoslávie, ale dokonce i k bojovému nasazení letounů Luftwaffe při bombardování
jugoslávských cílů, a to bez explicitního mandátu Rady bezpečnosti OSN. Účast na
bombardování Jugoslávie je dosud vrcholem militarizace německé zahraniční politiky, přesto
i v tomto mezním bodě jsou jasně patrná omezení zakotvená v německé zahraničněpolitické
identitě.
Rozhodnutí o zapojení německých sil do vojenské intervence proti Jugoslávii provázel
široký politický konsensus s absencí kontroverzních diskusí. Adrian Hyde-Price (2001) popsal
tento proces slovy: „Rozhodnutí účastnit se operace ‚Allied Force„ trvalo patnáct minut od
chvíle, kdy Clinton zatelefonoval až k závěrečnému ‚ano„. Následující debata v Bundestagu
byla pozoruhodná pro nepřítomnost jakékoli kontroverze. Pouze bývalá východoněmecká
komunistická strana PDS (Strana demokratického socialismu) protestovala proti válce… Více
kontroverzí obklopovalo navrhovaný zákon proti sprejerům, než debata o vojenské akci proti

9

Pohled vlády Helmuta Kohla přejalo v poměrně krátké době jak veřejné mínění, tak i někteří opoziční

politici. Vládní argumenty o nutnosti jednat jako spolehlivý spojenec přijali za své například Karsten Voigt
z SPD či Joschka Fisher ze Zelených. (Berger 2002, s.186)
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Jugoslávii“ (Hyde-Price 2001, s.21). Jako poněkud překvapivé se může jevit to, že k účasti ve
válce dovedla Německo koalice složená ze sociálních demokratů (SPD) a zelených (Grünen),
tedy ze stran, které byly nejvíce spojeny se západoněmeckým pacifismem a antimilitarismem.
Daleko méně překvapující pak je fakt, že opoziční CDU/CSU a FDP se k vládní politice
stavěly kladně. Také většina veřejnosti podporovala letecké údery proti Jugoslávii.10
Uvádí se tři hlavní důvody německé účasti při bombardování Jugoslávie. Zaprvé se
Spolková republika snažila jednat jako dobrý spojenec, zadruhé silně působil morální apel a
zatřetí se projevil pocit spoluzodpovědnosti za evropskou stabilitu. Pro čerstvě zvolenou rudozelenou vládní koalici bylo důležité projevit se jako spolehlivý spojenec Spojených států a
dalších aliančních partnerů. Podezření, že by se nová vláda mohla chtít ubírat nějakou svou
zvláštní cestou (Sonderweg), by ji výrazně ztížil život (Maull 2000, s.60). Schröderova vláda
okamžitě poznala, jak omezené jsou možnosti pro stát, jehož identita je tak úzce spjata
s multilateralismem a jehož zahraniční politika je omezena mezinárodními závazky
k spojencům a partnerům. Neúčast na kosovské operaci by podkopala zahraničněpolitickou
pozici Německa a předznamenala větší vnitropolitickou krizi, míní Adrina Hyde-Price (2001,
s.21). Pro kancléře Schrödera byla účast na vojenské operaci součástí integrace Německa do
západního společenství, které chápal jako hlavní německý zájem (Staatsräson). „Nechceme
německou zvláštní cestu… Má generace a generace další jsou Evropany protože chtějí být, ne
protože musí,“ prohlásil Schröder (Miskimmon 2001, s.92).
Druhým důvodem německé účasti tedy byl silný pocit morální a politické
zodpovědnosti za utrpení obyvatel Kosova. Etnické čistky působené srbským polovojenskými
jednotkami vytvářely velice snadnou analogii k vraždám ve Srebrenici pouhých pět let zpátky.
Jak ministr obrany Scharping prohlásil: „Masové vraždy v Bosně, především ve Srebrenici,
ovlivnily můj postoj – už nikdy více se toto nesmí opakovat“ (FAZ 1.4.1999). Skrze bosenský
katalyzátor pak velice živě vyvstávaly reminiscence na nacistické zločiny. Brutalita srbských
jednotek byla srovnávána s krutostí německých vojáků a příslušníků SS během druhé světové
války. „Tentokrát však většina Němců chtěla být na té ‚správné straně„.“ Takto zdůvodňuje
širokou veřejnou podporu operaci NATO Adrian Hyde-Price (2001, s.22). Také mezi
německými politiky, jak upozorňují Baumann a Hellmann (2001), byla patrná snaha stát na
straně dobra, takže ignorovali analýzy ministerstva zahraničí a zpravodajských služeb, jež
situaci popisovaly méně černobíle. Podle zpravodajských zpráv předcházejících zahájení
10

V březnu 1999 se v průzkumu veřejného mínění vyjádřilo 58% respondentů pozitivně k účasti
Německa na leteckých úderech a 52% respondentů by účast podporovalo i v případě obětí mezi německými
vojáky. Největší podporu měla intervence mezi voliči Zelených a CDU/CSU, zatímco u příznivců SPD, FDP a
PDS převažoval negativní názor. (Der Stern 31.3. 1999, s.52)
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leteckých útoků byla vina za porušení příměří stejnou měrou jak na straně Srbů tak na straně
UCK a zprávy z roku 1998 hodnotí, že ozbrojeným konfliktem jsou stejnou měrou postiženi
Albánci i Srbové (Baumann a Hellmann 2001, s.18).
Třetím faktorem pak byly obavy o stabilitu v jihovýchodní Evropě, jejíž zhroucení by
mohlo vést k poškození důvěryhodnosti a efektivity mezinárodních institucí – především
Severoatlantické aliance, Evropské unie a Organizace spojených národů. Německo záviselo
více než kterákoli jiná velká země na funkčních mezinárodních institucích. Podle Hanse W.
Maulla tak bylo až příliš exponované a zranitelné vůči důsledkům dalšího zhoršení situace na
Balkáně, než aby se nezapojilo do vzdušné operace NATO (Maull 2000, s.60-61). Zcela
konkrétní hrozbou nestability na Balkáně byl příliv uprchlíků, jenž by mohl posílit vliv
německých xenofobních a neonacistických hnutí. Ministr obrany Scharping si tak položil
základní otázku: „Máme použít sílu, abychom se s vražděním a vyháněním vypořádali u
samotného zdroje? Nebo máme pasivně přihlížet a čekat, než důsledky přijdou až k nám
domů“ (Hyde-Price 2001, s.22).
Německý příspěvek do operace „Allied Force“ se skládal ze čtrnácti letadel Tornado,
z nichž osm bylo vyzbrojeno k eliminaci protiletecké obrany a šest vybaveno pro optický
průzkum. K obsluze těchto strojů bylo v Itálii dislokováno pět set příslušníků Luftwaffe.
Zatímco účast Luftwaffe na letecké operaci „Allied Force“ byla poměrně skromná, jednolo se
jen o jedno procento ze všech aliančních letadel (FAZ 15.4.1999), kontingent Bundeswehru
v rámci tzv. „Enabling Force“ již byl se svými 4200 muži druhým největším na začátku války.
Úkolem těchto pozemních sil však rozhodně nebyl boj s jugoslávskou armádu, nýbrž zajištění
podmínek budoucí mírové dohody. Vojáci Bundeswehru dislokovaní v Makedonii a Albánii
se během bombardování zabývali primárně humanitárními úkoly, jako např. budování
uprchlických táborů (Bundeswehr (2009; FAZ 25.3.1999; Maull 2000, s.59).
Tak jak na německé politické scéně panovala široká shoda o potřebě leteckého zásahu
proti Jugoslávii a o nutnosti německé účasti v ní, obdobný konsensus existoval také v otázce
bojového nasazení pozemních sil. Všechny politické strany tuto možnost od začátku až do
konce konfliktu otevřeně a vytrvale odmítaly, a to i navzdory varováním nejvyšších
armádních představitelů, že bez pozemních sil není možné válku rozhodným způsobem
ukončit. Například generál Naumann, předseda Vojenského výboru NATO a bývalý generální
inspektor Bundeswehru, upozorňoval, že uspět jen s leteckými údery není možné. „Nakonec
bude konflikt rozhodnut samozřejmě na zemi a bez přítomnosti na zemi to lze jen velmi těžko
dosáhnout“ (FAZ 10.4.1999). Kancléř Schröder byl, podle hodnocení Thomase Bergera
(2002, s.189), v rámci NATO nejzatvrzelejším odpůrcem zapojení pozemních sil do ofensivní
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činnosti. Oficiálním argumentem spolkové vlády proti pozemní operaci bylo, že jednotky
rozmístěné v Albánii a Makedonii mají mírové poslání. A pokud má být udržena šance
dosáhnout skrze vojenskou přítomnost míru, pak se na této peacekeepingové misi zúčastněné
jednotky nesmí zapojit do bojové části konfliktu (FAZ 29.3.1999). V otázce nasazení
pozemních jednotek bylo veřejné mínění s politiky zcela zajedno (Maull 2000).
Adrian Hyde-Price (2001, s.29) poznamenává, že v době kosovské krize došlo také
k přesunu Bundestagu z Bonnu do Berlína. Výrazně symbolicky se tak může jevit, že
„Berlínská republika“ se zrodila ve válce. Podle Hyde-Price to však znamená pouze to, že
Německo vyspělo v „normální civilní mocnost“, jež je ochotna uchýlit se k užití síly pouze,
je-li nutné zastavit lidské utrpení, všechny ostatní prostředky selhaly a vojenská operace je
provedena v multilaterálním rámci. Další autoři se na takovémto hodnocení víceméně shodují
(viz Baumann a Hellmann 2001; Harnisch 2001; Harnisch a Maull 2001; Maull 2000; Webber
2001; Wessels 2001). Přestože na počátku války spolková vláda vyjadřovala ochotu podílet se
na vojenské akci bez výhrad a omezení (ohne jedes Wenn und Aber) a přijmout tak
odpovědnost „normálního spojence“ (Baumann a Hellmann 2001, s.76), podíl německé
Luftwaffe na bojové činnosti byl velice omezený a možná účast pozemních sil striktně
vyloučena. I při účasti v ofenzivní válce tak byla německá politika ovlivňována „kulturou
zdrženlivosti“ v užívání vojenské síly.

2.1.5 Afghánistán a Kongo – normální civilní mocnost
V první dekádě nového tisíciletí již byla účast rozsáhlých kontingentů Bundeswehru
v zahraničí běžnou záležitostí. Přestože účast na bombardování Jugoslávie byla kvalitativně i
kvantitativně vrcholem nové militarizace německé zahraniční politiky – otevřená válka proti
suverénnímu státu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a následné vyslání kontingentu KFOR
o síle 8500 vojáků – i v následující dekádě došlo k prolomení určitých limitů při vysílání
Bundeswehru do zahraničí. Geograficky se Spolková republika stala globálním aktérem, když
se její vojenské jednotky mimo Evropu nacházely současně také v Afghánistánu, Kongu,
Libanonu a námořnictvo operovalo ve světových mořích. Funkčně němečtí velitelé prvně
zodpovídali za velení celé mnohonárodnostní operace. V roce 2003 německo-nizozemský
kontingent koordinoval misi ISAF v Kábulu a v roce 2006 sehrálo Německo úlohu vedoucí
země v misi EUFOR v Demokratické republice Kongo. V neposlední řadě pak byla německá
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pozemní jednotka prvně vyslána do vážné bojové mise – zhruba stovka elitních vojáků KSK
pomáhala americké armádě v protiteroristické operaci v Afghánistánu.
Zatímco devadesátá léta byla poznamenána etnickými konflikty v bývalé Jugoslávii,
následující dekádu uvedly teroristické útoky na New York a Washington 11. září 2001.
Okamžitě po útocích přislíbil kancléř Gerhard Schröder Spojeným státům „neomezenou
solidaritu“ ve všech nezbytných opatřeních. Schröder přiznal Spojeným státům právo na
sebeobranu podle článku 51 charty OSN a dále prohlásil, že „Spojené státy mohou přijmout
opatření proti strůjcům útoku … Ta budou konzistentní s mezinárodním právem. Na základě
této reinterpretace mezinárodního práva [americká vláda] může přijmout opatření také proti
státům, jež skrývají tyto zločince“ (Nabers 2006, s.313). Němečtí vojáci se pak zapojili do
námořní části Operace trvalá svoboda (Operation Enduring Freedom) kolem Afrického rohu a
komando speciálních sil (KSK) se připojilo také k bojům v Afghánistánu.
Rychlost a ochota, s jakou spolková vláda vyjádřila připravenost vojensky přispět
k reakci na teroristické útoky, ukazuje, že situace poměrně silně korespondovala s německou
zahraničněpolitickou identitou. Motivace k vojenskému řešení vycházela primárně z
„významu alianční solidarity tváří v tvář společné hrozbě“ (Berger 2002, s.190). V chování
německé vlády se tak v plné míře projevil ten aspekt zahraničněpolitické identity, podle nějž
je Německo nedílnou součástí širší západní komunity. Na rozdíl od devadesátých let zde však
již žádnou roli nehrálo pravidlo Nie wieder Auschwitz! a absence motivace v této oblasti se
také projevila ve výrazně chladnějším přijetí německého vojenského angažmá v Afghánistánu
a dalších oblastech, kde probíhala „Operace trvalá svoboda“, než jak tomu bylo v případě
kosovské války.11 Německý diskurs se velmi záhy zúžil do konceptu shrnutého ve větě
ministra obrany Strucka, že „Německo je bráněno také na Hindukuši“ (Deutschland wird
auch am Hindukusch verteidigt). Ospravedlnění globální vojenské aktivity skrze potřebu
zajistit bezpečnost Německa bylo příliš slabé pro řadu stoupenců rudo-zelené vládní koalice.
Kancléř Schröder tak jen se značnými obtížemi získal mezi svými poslanci podporu pro
vyslání jednotek Bundeswehru do Operace trvalá svoboda a později pro zapojení německých
vojáků do mise ISAF.
Tak jak byla spolková vláda pohotová ve vyjádření plné podpory Spojeným státům po
teroristických útocích z 11.9. 2001, podobně rychlý byl kancléř Schröder i s bezpodmínečným
odmítnutím německé účasti na americké invazi do Iráku. Pro německou společnost bylo
nemožné podpořit vojenský útok, jenž neměl ani mandát Rady bezpečnosti OSN, ani nebyl
11

V roce 2002 jen těsná většina (52%) Němců podporovala vojenskou pomoc spojencům, kteří byli
napadeni. Oproti tomu pro účast v mírových misích OSN se vyslovovalo 63% Němců. (Collmer 2009, s.169)
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veden v rámci multilaterální organizace a navíc byl obhajován mezinárodněprávně
kontroverzním konceptem preempce. Jak prohlásil ministr zahraničí Joschka Fischer, „náš boj
musí být vždy legitimní podle mezinárodního práva. Musí respektovat národní i mezinárodní
právo, lidská práva a Chartu OSN“ (Nabers 2006, s.315). Vědom si silného odporu široké
veřejnosti a blížících se voleb, kancléř Schröder se razantně postavil proti irácké politice
amerického prezidenta George W. Bushe. Schröder odsoudil „vojenský avanturismus“ a slíbil,
že Německo vedené sociální demokracií bude hlasem rozumu a zdrženlivosti (DalgaardNielsen 2005, s.351). Roztržka mezi Spojenými státy na jedné straně a Německem a Francií
na straně druhé v průběhu irácké kampaně prudce eskalovala, vztahy se však poměrně rychle
normalizovaly poté, co se Schröder a Bush osobně setkaly v New Yorku v září 2003
(Forsberg 2005, s.220). Díky razantnímu postoji proti válce v Iráku dosáhl kancléř Schröder
drtivého vítězství ve volbách a podařilo se mu opět zkonsolidovat svou stranu, jež byla kvůli
předchozím militaristickým krokům rozštěpena.
Americko-německá roztržka kvůli Iráku se neprojevila nijak negativně vůči
německému vojenskému nasazení v Afghánistánu.12 Naopak v době vrcholících příprav na
válku v Iráku Bundeswehr posiloval svou účast v Afghánistánu a přejal dokonce velení celé
mise ISAF, což někteří němečtí opoziční politici interpretovali jako alibi či kompenzaci za
nepřítomnost v Iráku (FAZ 19.7.2004). Afghánistán se stal hlavním symbolem německé
účasti ve vojenské části globálního boje proti terorismu. S ohledem na značnou
kontroverznost myšlenky, že problém terorismu je možné vojensky vyřešit, ISAF je
v německém diskursu považován za postkonfliktní rekonstrukci, která by neměla nabýt
bojového charakteru.13 Jednotky Bundeswehru mají přednostně sloužit jako podpůrný element
pro civilní rozvojové organizace a jejich mandát tak silně omezuje možnost bojového
nasazení proti povstalcům (Noetzel a Schreer 2008). Na zhoršující se bezpečnostní situaci
byla Spolková republika ještě víceméně ochotna odpovídat navýšením svého kontingentu až
na současných více než pět tisíc vojáků, vytrvale však odmítá opustit rámec nebojové
postkonfliktní rekonstrukce. Jako velmi kontroverzní rozhodnutí je tak vnímáno nasazení
průzkumných letadel ‚Tornado„ v Afghánistánu, neboť jejich činností je bojová podpora, což
podle kritiků překračuje meze německého mandátu (FAZ 21.12.2006, 27.12.2006).
12

Pro německé veřejné mínění však válka v Iráku znamenala znejistění v otázce zahraničněpolitické
angažovanosti Německa. V roce 2003 klesla podpora pro mezinárodní angažovanost z 49% v roce 2002 na
pouhých 32%, zatímco podíl nerozhodných respondentů stoupl z 1% na 17%. (Bulmahn 2010, s.15)
13
Podle valné většiny německé veřejnosti (74%) by se měl Bundeswehr v Afghánistánu přednostně
rekonstrukcí země. Bojové nasazení proti Talibanu na severu Afghánistánu, kde německý kontingent působí,
odmítá 60% respondentů a proti bojovému nasazení také na jihu země se staví více než dvě třetiny respondentů.
(Bulmahn 2010, s.41)
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V roce 2006 požádala OSN Evropkskou unii o vojenskou podporu peacekeepingové
misi MONUC v Kongu během voleb. V Německu tato žádost vzbudila dvojí reakci. Na jednu
stranu byla pociťována odpovědnost za Afriku a vyzdvihována tak možnost přispět
k mírovému procesu v Kongu, na druhou stranu a daleko silněji zaznívaly výhrady proti
výraznější účasti německých vojáků (FAZ 24.1.2006). Až na nátlak francouzského prezidenta
Chiraca souhlasila kancléřka Merkelová s účastí německých vojáků. Dlouho a vytrvale se také
spolková vláda bránila vůdčí úloze v této misi, avšak i ta se nakonec stala nevyhnutelnou.
Celé období vyjednávání a příprav mise EUFOR RDC provázely projevy neochoty a váhání.
To, co však nakonec převážilo, byl pocit zodpovědnosti za Evropskou bezpečnostní a
obrannou politiku a snaha prokázat akceschopnost EU (FAZ 10.3.2006, 23.3.2006,
6.12.2006). Vyjádření o prestiži Německa jakožto vůdčí země celé mise v době příprav zcela
chyběly a ani mírnější výrazy o spolehlivosti německé zahraniční politiky zde zdaleka
nepřevládaly, což poměrně kontrastuje s diskursem o misích v devadesátých letech. Mise
EUFOR RDC byla považována za nutné zlo, což se mimo jiné projevovalo tím, že němečtí
politici neustále lpěli na co nejúžeji vymezeném mandátu, především striktních časových a
místních ohraničeních. Mise měla být přesně časově vymezena na čtyřměsíční období od
počátku voleb a vojáci neměli působit jinde než v hlavním městě Kinshasa. Úkoly mise byly
podpora mírových sil OSN v kritických situacích, evakuace zahraničních pozorovatelů a
zajištění letiště v Kinshase (FAZ 23.3.2006). Primárním úkolem však dle ministra obrany
Junga bylo odstrašení neúspěšných kandidátů před případným pokusem o násilné převzetí
moci (FAZ 26.4.2006).
V druhém desetiletí od znovusjednocení bylo již vysílání vojáků do zahraničí
považováno za normální záležitost. To však neznamená, že by se ze zahraničněpolitické
identity zcela vytratily normy antimilitarismu a pacifismu. Naopak v tomto období se
poměrně zřetelně projevilo, co pro moderní Německo znamená kultura zdrženlivosti v užití
síly. Přestože razanci, s jakou kancléř Schröder protestoval proti americké válce proti Iráku,
lze přičíst na vrub voleb do Bundestagu, samotný fakt preemptivní války bez mezinárodní
legitimity by byl nepřijatelný pro jakoukoli německou vládu v jakékoli době (vztah německé
společnosti k užití síly v mezinárodním srovnání ilustruje graf níže). Daleko jemnější obrysy
toho, co odpovídá aktuální „kultuře zdrženlivosti“, ukazují mise v Afghánistánu a Kongu.
Německá společnost byla sice schopna částečně přijmout myšlenku, že obranu země lze
zajišťovat vojenskými prostředky v dalekém zahraničí, tyto vojenské prostředky však
v žádném případě nemohou znamenat bojové nasazení. Mise ISAF v Afghánistánu je pro
německou společnost přijatelná jen proto, že je prezentována jako postkonfliktní rekonstrukce
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a nikoli jako protipovstalecká operace (viz Noetzel a Schreer 2008). Mise EUFOR RDC měla
v případě krize úkoly čistě bojového charakteru, a proto nemůže překvapit váhavost, s jakou
se spolková vláda k této operaci stavěla, ani úzké vymezení mandátu, jenž měl zajistit, aby
němečtí vojáci nezabředli do potenciálního konfliktu.

2 Vnímání vojenské moci a nutnosti násilí v mezinárodním srovnání (zdroj: Bulmahn 2005, s. 19)
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2.2 Obraz armády – co je vnímáno jako vojenské
prostředky
V předcházející části bylo popsáno, jak v průběhu dvaceti let od znovusjednocení
německá zahraniční politika přijala možnost a nutnost využívat vojenských prostředků.
Vysílání vojáků do zahraničních misí se stalo běžnou záležitostí a Německo se tak i v tomto
aspektu přizpůsobilo obrazu normální, zodpovědné evropské země. Přesto silné normativní
omezení vojenské angažovanosti je i po dvaceti letech patrné. Tato omezení lze úspěšně
vysvětlit odkazem na hluboce zakořeněnou zahraničněpolitickou kulturu zdrženlivosti
v užívání síly. Jak si však v následující části ukážeme, svou roli zde sehrává i to, co vlastně
německá společnost vnímá jako vojenský nástroj. Obraz armády, který německá společnost
vnímá, tak výrazně, ačkoli jistě ne absolutně vymezuje možnosti jejího využití.

2.2.1 Civilně-vojenské vztahy a koncept „Innere Führung“
Předválečný Reichswehr byl podle Samuela Huntingtona (2000) vynikající ukázkou
profesionální armády podřízené objektivní civilní kontrole a vinu za zneužití Wehrmachtu
nacistickým režimem přisuzuje jeho politizaci, neboli nastolení subjektivní civilní kontroly
v důsledku tlaku politického režimu nepřátelského vůči vojenskému profesionalismu.
V padesátých letech, kdy svou knihu psal, proto vnímal budování Bundeswehru na základě
bezpodmínečné integrace armády v občanské společnosti, tedy subjektivní civilní kontroly,
jako velikou chybu. Německá společnost však krátce po konci druhé světové války vnímala
předválečnou armádu zcela jinak. Reichswehr v době Výmarské republiky byl chápán jako
antidemokratický „stát ve státě“ (Meyer 2008, s.20) a Wehrmacht jako „polozločinecká či
zločinecká organizace plná dobře přizpůsobivých vysokých velitelů a podezřelého
důstojnického sboru“ (Abenheim 1999, s.10). Koncept „Innere Führung“, podle nějž
Bundeswehr vznikal, se proto přísně vymezoval vůči těmto negativním obrazům
předválečných ozbrojených sil.
Koncept

Innere

Führung,

na

němž

byl

Bundeswehr

vystavěn,

vychází

z Hammerodského memoranda z října 1950 a díla Wolfa hraběte von Baudissin. V
Hammerodském memorandu je mj. reflektována problematika odcizení armády od občanské
společnosti ve Výmarské republice: „Německý kontingent se nesmí stát ‚státem ve státě„.
Celek stejně jako jednotlivec musí z vlastního přesvědčení podporovat demokratické státní
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zřízení a demokratický způsob života“ (Himmeroder Denkschrift 1950 1979, s.339). Voják
v nové německé armádě musel být v první řadě zodpovědný „občan v uniformě“
(Staatsbürger in Uniform), což na něj nekladlo pouze vojenské povinnosti ale stejnou měrou
také občanská práva, jak vyjádřil hrabě von Baudissin v roce 1951: „Podmínky totální války a
náš koncept demokratického státu protiřečí zvláštnímu postavení vojáků a namísto toho vedou
k svobodným občanům ve zbrani, kteří vykonávají službu jako součást své politické
zodpovědnosti. To především znamená, že základní práva platí také pro vojáky tak dalece, jak
jsou kompatibilní s charakterem jejich služby“ (Baudissin 1979, s.356). Podle konceptu
Innere Führung, jenž tvoří základní filosofii a korporátní identitu Bundeswehru, proto
nemohou být vztahy mezi příslušníky ozbrojených sil primárně založené na podřízenosti a
poslušnosti rozkazům, ale spíše na informovanosti a přesvědčení, že požadovaná akce je
správná a nutná (Meyer 2008).
Podle definice Hanse-Güntera Fröhlinga (2003, s.5) Innere Führung má zajistit
„přenesení politických příkazů, norem a hodnot Základního zákona na ozbrojené síly a
uskutečnit ideál občana v uniformě.“ Přitom je snaha o dosažení tří hlavních cílů – legitimace,
motivace a integrace. Legitimací se rozumí zprostředkování etických norem vojákům a
politické a právní zdůvodnění vojenských úkolů a vojenské služby samotné tak, aby jejich
smysl byl jasný a zřejmý. Díky tomu by vojáci měli být lépe motivováni k plnění svých
povinností. Snahou o maximální integraci by se mělo docílit minimalizace rozdílů mezi
armádou a občanskou společností. Manfred Maurus a Wilhelm Kempf (1987, s.7) uvádějí pět
bodů, na nichž je založena společenská integrace Bundeswehru:
1. podřízení ústavě a zákonům, a tak zajištění primátu politiky;
2. politická a společenská legitimace Bundeswehru, tzn. otevřený přístup
k informacím a možnost diskusí o úkolech Bundeswehru;
3. pluralita názorů a možnost svobodné diskuse, schopnost kooperace a angažovanost
jako podmínky k dosažení ideálu „občana v uniformě“;
4. rovný přístup do ozbrojených sil nezávislý na sociálním původu;
5. sociální začlenění vojáků, tzn. požadavek, aby se všichni vojáci mohli podílet na
politickém a kulturním životě.
Koncept „občana v uniformě“ znamená, že vojáci by již neměli náležet k profesi sui
generis. Očekává se namísto toho, jak již bylo uvedeno, aby sami sebe chápali jako
plnoprávné občany, kteří, byť ozbrojeni, vykonávají své zaměstnání jako kteříkoli jiní
neozbrojení občané (Meyer 2008, s.2). Základní zákon nečiní „žádné rozdíly mezi občany
v civilních šatech a občany v uniformě“ (Gibson a Snider 1999, s.191). Vojáci mohou
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například volně uplatňovat jak svoje aktivní, tak i pasivní volební právo. Mohou být členy
politických stran a kandidovat za ně ve volbách na všech úrovních, včetně Bundestagu.
Politická aktivita vojáků je zákonem omezena pouze, jsou-li ve službě či nacházejí-li se ve
vojenském objektu. Innere Führung také dává vojákům nejen právo, ale i povinnost
neuposlechnout rozkaz, jenž by porušoval Základní zákon či mezinárodní kodex lidských
práv. Filosofie konceptu Innere Führung tak předpokládá, že pouze takoví vojáci, jež si jsou
vědomi hodnotového řádu své společnosti a jednají podle něj, tak jej také mohou zodpovědně
bránit (Klein a Kuhlmann 2000; Kümmel 2003). Jak se doslova uvádí v Zentrale
Dienstvorschrift z roku 1957: „Všichni vojáci – od toho nejmenšího oddílu až po velké
jednotky – musí být naplněni mravními principy svobodného společenství, aby mohli být
povoláni k jeho ochraně“ (Zentrale Dienstvorschrift 1957 1979, s.389).
Koncept Innere Führung tak vyžaduje vysoký etický a morální profil vojáků.
Demokratická etika Bundeswehru, jež zdůrazňuje hodnoty lidských a občanských práv a
lidské důstojnosti, je však v ostrém protikladu k tradiční vojenské kultuře, založené na
nadřazenosti celku nad individuem a významu řádu, hierarchie a poslušnosti. Vojenská
kultura bývá vysoce tradicionalistická a připomíná historické příklady hrdinství. V případě
německých ozbrojených sil je však jakékoli zaměření na historii problematické, neboť
císařská armáda (Deutsches Heer) tragicky prohrála první světovou válku, Reichswehr ve
Výmarské republice působil jako antidemokratický „stát ve státě“ a odkaz Wehrmachtu je
zatížen vedením agresivní války a pácháním válečných zločinů. Přesto určitá snaha o
pěstování tradic v Bundeswehru existuje. Námořnictvo (Marine) například s velkou okázalostí
oslavuje 14. červen jako den vzniku prvního německého námořnictva. V tomto dni roku 1848
první demokratický parlament rozhodl o založení společné flotily na obranu německé
konfederace. Další tradice pak směřují k atentátu na Hitlera 20. července 1944 a osobnosti a
myšlenkám Wolfa hraběte von Baudissin. Přestože se objevily pokusy o obnovení tradičního
vojenského étosu s odkazem na světlejší stránky německé vojenské historie,14 demokratický
étos konceptu Innere Führung jeho výraznějším projevům dosud úspěšně bránil (Berger 1996;
Meyer 2008; Abenheim 1999).
Absence tradiční vojenské kultury se projevuje i v možnosti udělovat vojenská
vyznamenání. Od založení Bundeswehru až do roku 2009 nemohli být vojáci Bundeswehru
oceněni za svou odvahu. První vyznamenání vůbec vznikla až v roce 1980, a ta se udělovala
14

Často zmiňovaná je návštěva kancléře Kohla a amerického prezidenta Reagana na vojenském
hřbitově v Bittburgu, kde jsou kromě padlých vojáků Wehrmachtu pohřbeni také příslušníci Waffen SS.
Kontroverzi provázelo také pojmenování některých vojenských objektů po bývalých vojácích, kteří, dle
moderních kritérií, mají nepřijatelnou politickou reputaci. (Abenheim 1999; Berger 1996)
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pouze za odsloužená léta a vzorné plnění povinností. Adorace vojenského hrdinství byla pro
německou poválečnou společnost nepřípustná a navíc k projevům výjimečné odvahy neměli
němečtí vojáci příležitost. Situace se výrazně změnila až s nasazení v Afghánistánu, které
stálo život několika desítek vojáků Bundeswehru. Německá vláda za takové situace
považovala za nutné ocenit „neohrožené chování při mimořádném nebezpečí zdraví a života a
samostatné a rozhodné jednání v nejisté situaci“ (Welt 11.10. 2008). V červenci 2009 tak byly
uděleny první čtyři Čestné kříže za statečnost. Samotná diskuse o jejich vzniku však byla
poznamenána reminiscencemi na tradiční Železné kříže zneužité nacistickým režimem (Welt
10.10.2008, 6.7.2009).
Základní cestou k naplnění požadavku společensky integrované a demokratické
armády byla a stále je základní vojenská služba.15 Přestože úkoly, jež Bundeswehr po konci
studené války začal ve světě plnit, zcela marginalizují význam branecké armády, a odborná
veřejnost proto argumentuje pro zrušení tohoto institutu (viz Küllmer 2004; Longhurst 2003),
pro dominantní politické strany stejně jako pro většinu veřejnosti16 je však zachování povinné
vojenské služby zárukou demokratického charakteru ozbrojených sil. Příznivci povinné
vojenské služby argumentují, že odvody jsou tím nejlepším nástrojem k tomu, aby se
z armády opět nestal „stát ve státě“. Přítomnost branců má zabraňovat odcizování armády od
občanské společnosti. Plně profesionální síly by navíc mohli vést k méně zdrženlivému
užívání síly v zahraniční politice, a tak podporovat militaristický avanturismus. A konečně
kvalita Bundeswehru je údajně založena na podnětech, které do ozbrojených sil přináší mladí
branci. Díky tomu má být Bundeswehr „inteligentní ozbrojenou silou (Longhurst 2003, s.159160).
Realita současného Bundeswehru se samozřejmě od těchto ideálních představ o
branecké armádě poněkud odlišuje. Zatímco povinné odvody měly zajistit, že armáda bude
plně odrážet pluralitu občanské společnosti, kvůli možnosti alternativní civilní služby tento cíl
není zcela naplněn. Počty mužů, kteří kvůli výhradě svědomí volí alternativní civilní službu,
v devadesátých letech prudce vzrostly (viz graf níže), takže v roce 1997 ze 440 000 mladých
mužů s povinností sloužit nastoupilo do Bundeswehru pouhých 142 000, zatímco 155 000
mužů zvolilo civilní službu (Bredow 2000). Civilní službě dávají přednost muži se spíše
15

Povinná vojenská služba byla v době vzniku Bundeswehru nutná nejen kvůli vytvoření
demokratického charakteru ozbrojených sil, ale také, možná hlavně, aby byla Spolková republika vůbec schopná
postavit sílu o velikosti půl milionu vojáků a s dalším půl milionem záloh, jak požadovali alianční spojenci a
imperativ studené války. (Longhurst 2003, s.152)
16
Podle průzkumů Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr se podpora veřejnosti institutu
povinné vojenské služby dlouhodobě pohybuje vysoko nad padesáti procenty. V roce 2008 se pro zachování
povinné vojenské služby vyslovilo dokonce 62% respondentů. Oproti tomu podíl odpůrců dlouhodobě
nepřekračuje hranici 30%. (Bulmahn 2010)
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vyšším vzděláním, a tak tato skupina je v Bundeswehru podreprezentována. Naopak vojenská
služba je více populární u pravicově smýšlejících mužů. Navíc až do roku 2001 článek 11a
Základního zákona zakazoval službu v ozbrojených silách ženám, což tezi o věrném odrazu
společnosti také zpochybňovalo (Kümmel 2003). Až do konce devadesátých let mohly ženy
vojákyně pracovat pouze u zdravotnických jednotek a ve vojenských hudbách. Na základě
rozhodnutí Evropského soudního dvora Bundestag zrušil sporný článek 11a a Bundeswehr se
tak ženám zcela zpřístupnil.17 Reforma ozbrojených sil v devadesátých letech, jež jej měla
lépe přizpůsobit aktuálním úkolům, vedla k faktickému rozdělení Bundeswehru na síly
teritoriální obrany, složené z branců, a síly rychlé reakce (Krisenreaktionskräfte) využitelné
v zahraničních misích, v nichž mohli sloužit pouze dobrovolní a profesionální vojáci
(Longhurst 2003, s.154-155).

3 Počty žádostí o alternativní civilní službu mezi lety 1958 a 2000. (Zdroj: Bredow 2000, s.137)

2.2.2 Obraz první: „občan v uniformě“
Navzdory tvrdé antimilitaristické kampani v poválečných letech, ilustrované heslem,
že každému němci, jenž do ruky vezme zbraň, „by měla ta ruka odpadnout,“ se Bundeswehr
již krátce po svém založení stal „institucí každodenního života republiky: ne přímo
milovanou, poměrně drahou, ale nutnou kvůli vnímanému nebezpečí z východu“ (Kohr a
Lippert 1990, s.1). V současnosti se pak řadí k nejoblíbenějším státním institucím v Německu.
17

V roce 1996 odmítl Bundeswehr žádost Tanji Krei o dobrovolnou službu u technické údržby
zbraňových systémů s poukazem, že Základní zákon nedovoluje rekrutaci žen k ozbrojeným jednotkám. Tanja
Krei rozhodnutí napadla u Správního soudu, neboť podle ní odporovalo směrnici EU z roku 1976 zakazující
diskriminaci na základě pohlaví na pracovišti. Správní soud požádal Evropský soudní dvůr o posouzení a ten
v lednu 2000 rozhodl, že stávající zákon o vojácích (Soldatengesetz) je v rozporu s komunitním právem.
V reakci na to se vláda rozhodla změnit nejen zákon o vojácích, ale také zrušit samotný článek 11a zakazující,
aby ženy sloužily u zbraní, k čemuž v Bundestagu nalezla širokou podporu napříč stranami. Od ledna 2001 tak
mají ženy neomezený a rovný přístup ke všem složkám Bundeswehru. (Liebert 2002)
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Dle průzkumů Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr má pozitivní pohled na
Bundeswehr výrazně více než tři čtvrtiny Němců (viz graf níže). Svou podporu v poválečné
společnosti si Bundeswehr mohl vydobýt jen díky tomu, že se dokázal jasně odlišit od
předválečné militaristické kultury. Němečtí vojáci již nebyli vnímáni jako „pruské válečné
stroje“, nýbrž jako „občané v uniformě“.

4 Podíl respondentů (v%) vyjadřujících pozitivní vztah k Bundeswehru (zdroj: Bulmahn 2008,
s.19)

Názor na armádu a její demokratické hodnoty si německá společnost může utvářet
díky osobní zkušenosti významné části obyvatel s povinnou vojenskou službou. Němečtí
občané tak nejsou odkázáni jen na informace z médií, ale sami sebe mohou považovat za
zúčastněné a informované pozorovatele. Ve způsobu, jakým se v novinových článcích
referuje o vojenských záležitostech, se možná proto projevuje určitý respekt k vojenské
organizaci a lze vypozorovat také jistá očekávání vyšší úrovně informovanosti čtenářů. Vojáci
jsou tak zpravidla jmenováni i se svou hodností a příslušností ke druhu zbraně (výsadkář,
spojař, zdravotník) a o vojenské technici se vždy píše i s jejím typovým označením. Tak např.
do Somálska bylo dovezeno „46 transportérů typu ‚Luchs„, šest lehkých obrněných pásových
vozidel typu ‚Wiesel„, dva ženijní obrněné vozy typu ‚Dachs„, stejně jako pět dopravních
vrtulníků typu ‚UH 1 D„“(FAZ 4.6.1993).
Gerhard Kümmel, vojenský sociolog ze Sozialwissenschaftlichen Instituts der
Bundeswehr, uskutečnil výzkum zaměřený na kulturní a hodnotovou propast mezi armádou a
občanskou společností v Německu. S ohledem na prointegrační apel konceptu Innere Führung
a institutu povinné vojenské služby, není nijak překvapující, že názory civilních respondentů
se od postojů vojáků lišily jen minimálně. Obě skupiny se víceméně shodovaly mj. na
významu vojenské bezpečnosti v porovnání s ostatními bezpečnostními sektory. Dokonce i
v otázce týkající se morálního úpadku společnosti a ochoty lidí riskovat své životy pro jiné,
což je jedno z klíčových témat v americké diskusi o civilně-vojenské propasti (viz Gronke a
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Feaver 2000), výzkum Gerharda Kümmela ukazuje, že se názory vojáků a civilistů v této
otázce nijak neliší (Kümmel 2003).
Koncept

zodpovědného

„občana

v uniformě“,

na

rozdíl

od

vojenského

profesionalismu podle Samuela Huntingtona, očekává politickou angažovanost vojáků.
V medailonku generála Naumanna k příležitosti jeho odchodu do penze je tak kladně
vyzdvihována komplexnost jeho myšlení, v němž politické kategorie předchází kategoriím
vojenským. Kladný vztah k politice ho tak dovedl nejen k předsednictví Vojenského výboru
NATO, ale také k k ostrému konfliktu s ministrem obrany Rühe v otázce vyslání bojových
jednotek do Bosny (FAZ 25.5.1999). Výkon vysoké armádní funkce tak pro německou
společnost není překážkou k otevřeným projevům politických názorů, což jen dokládá, že
Bundeswehr je vnímán jako nedílná součást demokratického systému, nikoli jen nástroj
bezpečnostní politiky.
Článků, jež by se věnovaly osobním příběhům jednotlivých vojáků, tak jako v případě
generála Naumanna, nebývá mnoho. Většina takových zpráv se navíc nezabývá členy
bojových útvarů. Čtenářům jsou spíše představováni zaměstnanci Bundeswehru, jejichž úkoly
mají svůj předobraz v civilním světě. V článku o stresu mezi vojáky se pozornost věnuje
především osobě vojenského psychologa (FAZ 21.4.1994), jiný článek se věnuje vojenskému
katolickému biskupovi, jiná reportáž vypráví o etnoložce ve vojenských službách (FAZ
28.3.2006) nebo např. o hercích ve výcvikovém středisku (FAZ 18.8.2006). I toto jsou pro
německou veřejnost „občané v uniformě“. Naopak poměrně unikátně se jeví reportáž o
letcích, kteří se vrátili z kosovské války. V této reportáži se kromě jiných témat hovoří také o
samotném boji a zabíjení (FAZ 17.8.1999). Zpráv, které by se takto zaměřovaly na tradičně
vojenská témata, však není mnoho.
Charakter maskulinního válečníka rozhodně nepatří k dominantnímu obrazu vojáka
Bundeswehru ani ze strany občanské společnosti, ani v sebepojetí samotných vojáků. Podle
výzkumu Jörga Kellera (2004) pouhá 3% vojáků účastnících se misí SFOR v letech 2003 a
2004 by se klasifikovala jako válečník v tradičním smyslu slova. Institucionální kultura
Bundeswehru tak byla otevřena rovnému přístupu žen, který začal v lednu 2001. Podle článku
Gerharda Kümmela (2002), jenž provedl dotazníkový průzkum mezi vojáky krátce před
zrovnoprávněním přístupu do Bundeswehru, panovalo v té době mezi vojáky „relativně
integračně-positivní klima.“ Je na jednu stranu s podivem, ale na druhou to odpovídá respektu
německé společnosti k Základnímu zákonu, že impuls k genderovému otevření armády přišel
z Evropského soudního dvora. Při samotném projednávání změny ústavního zákazu však
napříč politickým spektrem dominovaly argumenty ve prospěch integrace žen do ozbrojených
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sil. „Občanky v uniformě“ se tak, slovy Ruperta Scholze z CDU, měly stát „integrální
součástí demokratického systému“ a navíc tak svými specifickými schopnostmi přispět
k lepším výsledkům v mírových misích, jak argumentoval poslanec Hans-Peter Bartels z SPD
(Liebert 2002, s.16-17).
Také mediální diskurs byl na působení žen v Bundeswehru poměrně dobře připraven.
Pokud mezi vojáky působila nějaká žena, pravděpodobně v pozici zdravotnice, při zprávách o
celkových počtech vojáků byla zmínka o ženském zastoupení vždy přítomná. Tak například
do chorvatského Splitu bylo vysláno „asi sto mužů a jedna žena“ (FAZ 26.7.1995) a v březnu
1999 bylo v Makedonii dislokováno „asi 3000 mužů a také několik žen“ (FAZ 29.3.1999). Po
zrušení zákazu na službu žen v bojových jednotkách se stalo frekventovaným sousloví „žen a
mužů“ či „vojákyň a vojáků“. Vojákyně se pro novináře staly přitažlivým cílem, chtěli-li
přinést individuálnější pohled na vojenskou jednotku. Například v reportáži z fregaty
Schleswig Holstein u břehů Libanonu si nechal reportér popsat zásah „Boardingteamu“ od
„vojákyně v plné bojové výstroji – neprůstřelná vesta, plovací vesta, přesto zbraň a další
výbava jako baterka a pouta“ (FAZ 26.9.2006). Anebo mluvčím vojáků v Kongu, kteří si
ministru obrany ztěžovali na špatnou výstroj, byla „paní kapitánka“ (FAZ 5.7.2006).
Hlubokou zakořeněnost konceptu „občana v uniformě“ ve vědomí německé
společnosti dokládají skandály, při nichž byl právě tento obraz zneuctěn. Na konci října se
v německých novinách Bild objevila série fotografií, na nichž němečtí vojáci v Afghánistánu
pózují s lidskou lebkou. Skandál, který tyto fotografie vyvolaly, v následujících dnech
dominoval zpravodajství. Jako „ničím neomluvitelné“ okamžitě odsoudila chování vojáků
kancléřka Merkelová a další němečtí politici. Případ bylo ihned nařízeno vyšetřovat a
zvažován byl i trestněprávní proces s podezřelými. Krátce po propuknutí „aféry s lebkou“
otiskl časopis Stern fotografii vozidla Komanda speciálních sil (KSK) působících v Operaci
trvalá svoboda v Afghánistánu s emblémem Afrika-Korps na dveřích. Oba dva případy byly
jednak hodnoceny jako německý „Abu Ghraib“, který „obraz sympatických, přátelsky
zdravících německých vojáků definitivně zničí.“ Ještě významnější však byl fakt, jak vyjádřil
ministr obrany Jung, že zveřejněné chování je „v diametrálním protikladu k tomu, co našim
vojákům při vzdělání a výchově předáváme“ (FAZ 26.10.2006). Fotografie byly šokující
především proto, že od „občanů v uniformě“ se očekávaly vyšší morální kvality, především
úcta k důstojnosti lidí živých i mrtvých. Další komentáře k aféře tak směřovali k potřebě lepší
výchovy nejen v armádě, ale ve společnosti vůbec (Bulmahn, Fiebig a Sender 2008; FAZ
28.10.2006).
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"Němečtí

vojáci

znesvěcují

mrtvé" - zveřejnění fotografií vojáků s
lebkou v Bild 25.10.2006
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Zatímco tradiční vojenská kultura je
zaměřena k válce, boji a vítězství,
civilní

kultura

Bundeswehru

je

konstituovaná jako mírová, jak napovídají také názvy knih Wolfa von Baudissin Nie Wieder
Sieg (1982) a Soldat für den Frieden (1969). Během studené války měla tato civilní kultura
motivovat k obraně hodnot a společenského řádu ve zcela krajním případě napadení země.
Díky tomu, že vojáci sdíleli občanské hodnoty, mohli je také zodpovědně chránit. Po skončení
studené války se sice podmínky a úkoly změnily, ale logika zůstává stejná. Vojáci
Bundeswehru mají v zahraničí chránit mír, lidská práva a důstojnost, a aby těchto hodnot
mohli dosáhnout, tak si jich musí nejen vážit, ale také se podle nich chovat. Obraz „občana
v uniformě“ tak téměř dokonale koresponduje s humanitárními misemi či postkonfliktní
rekonstrukcí. Jak je popsáno v následující kapitole, Bundeswehr je vnímán jako humanitární
či záchranná organizace při zvýšeném riziku. Naopak percepce „občana v uniformě“ se
dostává do konfliktu v případě bojového nasazení, přestože účelem takového nasazení je opět
mír a lidská práva.
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2.2.3 Obraz druhý: "bewaffnetes THW"18
S unikátní jednotou se německá společnost shoduje na úloze Bundeswehru při
přírodních

a

humanitárních

katastrofách.

98%

respondentů

průzkumu

Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr souhlasí s tím, že Bundeswehr má pomáhat
při domácích přírodních katastrofách, jako jsou povodně (Bulmahn 2010, s.31). Když se
kancléř Kohl loučil v roce 1998 s vojáky, mezi největší úspěchy sjednoceného Bundeswehru
zařadil boj s povodněmi na Odře v roce 1997 (FAZ 19.10.1998). Podobně i zahraničním
posláním, na němž se dlouhodobě shoduje nejvíce německých občanů, je zásobování
potravinami a lékařská pomoc obětem přírodních katastrof. V průzkumu z roku 2003
podporovalo humanitární aktivity Bundeswehru při katastrofách 85% respondentů a více než
dvě třetiny společnosti se vyjadřovaly pozitivně k roli armády při rozvojové pomoci
v zahraničí. Oproti tomu účast na mírových operacích podporovalo jen 55% společnosti
(Bulmahn 2004, s.34). V roce 2009 se podpora humanitární role Bundeswehru v zahraničí
zvýšila až na 93% (Bulmahn 2010, s.30).
Humanitární úkoly byly ostatně vůbec prvními, kvůli nimž byl Bundeswehr do
zahraničí vysílán. Již v roce 1960 pomáhali němečtí vojenští zdravotníci zvládat následky
zemětřesení v Maroku. Až na výjimky i v posledních dvou dekádách se jednotky
Bundeswehru účastní misí humanitárního a rozvojového charakteru, a tak nemůže překvapit,
že při líčení jejich činnosti v zahraničních misích aktivity humanitárního a rozvojového
charakteru v drtivé míře převládají. Lze přitom jen stěží rozlišit popis činnosti Bundeswehru a
například Německého červeného kříže (např. FAZ 4.1. 1994) či dobrovolných záchranářů
z THW (např. FAZ 12.10.2005). Ostatně také vojáci sami vnímají jako hlavní smysl svého
povolání pomáhat lidem v nouzi. Do kategorie „pomocník v uniformě“ v rámci výzkumu
Jörga Kellera (2004) se zařadilo 64% vojáků, kteří absolvovali misi SFOR v letech 2003 a
2004. Tato sebeidentifikace se samozřejmě projevuje i v mediálních zprávách. Například
v článku o veliteli jednotky, která zasahovala při zemětřesení v Pákistánu v říjnu 2005, jsou
vyzdvihovány jeho kvality „výsadkáře skrz na skrz“: schopnost „rychlého přemístění
v neznámém terénu a zvládání nepředvídatelných překážek“, díky nimž mohl rychle a úspěšně
pomáhat obětem zemětřesení (FAZ 17.10.2005). Nejvyšší kvality německého výsadkáře tak
nesouvisí výlučně s bojovou činností, ale jsou stejnou měrou využitelné i k civilním úkolům.
18

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) je spolková dobrovolnická organizace zabývající se
civilní ochranou, pomocí při živelních katastrofách a dalšími záchrannými úkoly. Její členové jsou vysíláni
spolkovou vládou také do zahraničí v případě velkých přírodních katastrof.
Obrat „ozbrojené THW“ (bewaffnetes THW) používá autor článku Im Trommelfeuer (FAZ 6.9.2006)
k popisu pohledu na nasazení Bundeswehru v Afghánistánu.
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Rozdíl mezi Bundeswehrem a jinými záchranářskými a humanitárními organizacemi
je v jeho možnosti působit ve velmi rizikových podmínkách, jako je válka. Německá veřejnost
je téměř v každé zprávě o činnosti vojáků informována o možných rizicích dané operace.
Například mise v Afghánistánu již stála životy desítek německých vojáků. Za oběťmi však dle
mediálního diskursu nestojí „nepřítel“, vždyť německé jednotky se neúčastní protipovstalecké
války, ale postkonfliktní rekonstrukce (viz Noetzel a Schreer 2008), za ztráty životů může
zhoršená bezpečnostní situace. Proti tomu se lze bránit jednak zvýšenými bezpečnostními
opatřeními, jako budování krytů a transport výhradně obrněnými vozy, a jednak budováním
přátelských vztahů s místními obyvateli. Vhodnou cestou rozhodně není aktivní boj proti
nepříteli. Ten je naopak viděn jako kontraproduktivní. Například americké bojové jednotky,
jež se účastní bojů proti teroristům v rámci Operace trvalá svoboda, „poškozují neustále obraz
zahraničních vojáků“ v očích Afghánců (FAZ 26.10.2006). Z německého pohledu není možné
dojít k míru, bezpečí a rozvoji násilnou cestou. Boj, jenž by nezbytně měl za následek také
oběti mezi civilisty, by znemožnil přátelské vztahy s místním obyvatelstvem, a znemožnil tím
splnění úkolu vybudovat bezpečný a stabilní Afghánistán. Ostatně „aféra s lebkou“, jak již
bylo uvedeno, byla tak hrozivá také proto, že mohla zničit „obraz sympatických, přátelsky
zdravících německých vojáků“ (FAZ 26.10.2006). Když došlo v Somálsku k prvnímu úmrtí
způsobenému německými vojáky od konce druhé světové války – strážný omylem varovnými
výstřely zasáhl zloděje, jenž pronikl na německou základnu – čtenáři FAZu byli informováni
také o tom, že jednotka pozastavuje své aktivity až do doby, dokud velitel situaci neprojedná
s místními kmenovými vůdci (FAZ 22.1.1994). Bundeswehr se na rozdíl od tradičních armád
nevymezuje proti nepříteli, ale naopak ten druhý, k němuž svou činností směřuje, má být
přítel.
Dominantní obraz Bundeswehru jako humanitární organizace je zvláště patrný
v případě kosovské války. Při kosovské letecké kampani došlo k prvnímu bojovému nasazení
německých ozbrojených sil od konce druhé světové války. Leteckých úderů se účastnilo 14
bojových letadel Tornado, k jejichž obsluze bylo v Itálii dislokováno pět set vojáků.
Reportáže o činnosti Bundeswehru během kampaně se však převážně zaměřovaly na působení
vojenských jednotek v Makedonii a Albánii, kde budovaly uprchlické tábory, v nichž si
němečtí vojáci „dobyli srdce dětí…, když po postavení stanů postavili také hřiště
s houpačkami a prolézačkami“ (FAZ 14.4.1999). Informace o letecké kampani byli již daleko
méně detailní a osobní – letecké útoky neprováděli lidé, piloti, vojáci, nýbrž ‚Tornáda„. Sami
letci pak kriticky hodnotili mediální pohled na leteckou kampaň jako „obraz aseptickyklinického ‚high-tech„ nasazení“ (FAZ 17.8.1999).
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ZÁVĚR
Dvě desetiletí vývoje znovusjednoceného Německa by se snadno mohly jevit jako
příběh, v němž byly kvůli proměně bezpečnostní problematiky ve světě a s tím souvisejícími
novými normami a očekáváními ze strany mezinárodního společenství opuštěny hodnoty
pacifismu a antimilitarismu ve prospěch legitimizace užití vojenských prostředků v zahraniční
politice Německa. Zatímco v roce 1990 nesvolila německá vláda ani k symbolické účasti
vojáků Bundeswehru při osvobozování Kuvajtu, přestože svou podporu vyjádřila více než
jasně rozsáhlým finančním příspěvkem americké vládě, o devět let později se již němečtí
piloti s plnou podporou široké politické scény a německé veřejnosti účastní leteckých úderů
proti suverénní Jugoslávii. A jen o pár let později se početné německé kontingenty podílejí na
vojenských operacích po celém světě. V Afghánistánu v roce 2003 a Kongu v roce 2006
němečtí generálové dokonce veleli mnohonárodnostním sborům.
Navzdory takto přesvědčivému výčtu rostoucí vojenské angažovanosti Německa by
bylo chybou interpretovat tento proces jako čistě racionální přizpůsobení zahraniční politiky
novému mezinárodnímu systému. Normy hluboce zakořeněné v německé zahraničněpolitické
identitě zůstaly v celém procesu patrné a do značné míry jej samy formovaly. Proměna vztahu
Němců k užití vojenských prostředků v zahraničí prošla hlubokou proměnou na začátku
devadesátých let především proto, že se kvůli etnickým konfliktům v Jugoslávii dostaly
základní normy identity „civilní mocnosti“ do střetu. Antimilitarismus a pacifismus, shrnuté
v hesle Nie wieder Krieg! se jevily v ostrém protikladu k imperativu nedopustit další
holocaust – Nie wieder Auschwitz! – a k hodnotě multilateralismu pro německou politiku –
Nie wieder Allein!. Přestože apel na lidská práva a multilateralismus se staly pro německou
zahraniční politiku dominantními, antimilitarismus a pacifismus shrnuté v „kultuře
zdrženlivosti“ se při rozhodování o užití ozbrojených sil projevovaly i nadále. Právě „kulturou
zdrženlivosti“ lze vysvětlit značná omezení, která vysílání německých vojáků provází, např.
nepřijatelnost nasazení pozemních sil v kosovské válce, zákaz aktivní bojové činnosti
německých vojáků v rámci ISAF apod.
Tato omezení, jež německé vojáky často staví do role pouhých humanitárních
pracovníků, však lze vysvětlit i skrze společenskou percepci Bundeswehru. Obraz, jaký si o
své armádě německá společnost vytváří, pak ovlivňuje to, co znamená pojem „vojenský
nástroj“ pro německé politiky. Pokud by byl Bundeswehr primárně vnímán jako instituce,
jejímž smyslem existence je boj s nepřítelem, pak by se pravděpodobně mezi německými
politiky projevovala větší ochota svěřovat armádě bojové úkoly. Němečtí vojáci jsou však
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v médiích prezentováni především jako humanitární pracovníci, kteří budují školy a
nemocnice, či jako záchranáři pomáhající při živelních katastrofách. Toto je na jednu stranu
důsledkem charakteru misí, jimiž je Bundeswehr úkolován spolkovou vládou, na druhou
stranu však tento mediální obraz zcela odpovídá civilní institucionální kultuře, na níž byl
Bundeswehr po druhé světové válce vystavěn.
Koncept Innere Führung a ideál „občana v uniformě“, na nichž byly ozbrojené síly
Spolkové republiky založeny, znamenají integraci armády v občanské společnosti v takové
míře, jež daleko přesahuje Janowitzův koncept constabulatory force. Ke vzniku Bundeswehru
v padesátých letech vedla nezbytnost odstrašit sovětskou hrozbu, při tom však německá
společnost nebyla ochotna slevit ze svého odporu k vojenským institucím, které v očích
společnosti dovedly Německo v uplynulém půlstoletí ke dvěma zničujícím prohrám a
totalitnímu režimu. Nová armáda tak dostala do vínku institucionální kulturu, která se nijak
neodlišovala od hodnotového řádu občanské společnosti a která neviděla vojáka jen jako
součást armádní hierarchie, ale v první řadě jako občana, jenž disponuje všemi občanskými
právy a povinnostmi. Mír a demokratický řád tak během studené války měla chránit armáda,
která byla rovněž mírová a demokratická. A obdobná morální logika provází Bundeswehr
také po pádu železné opony. Mír a lidská práva ve světě lze chránit pouze tak, že sami vojáci
se jim svým chováním nebudou zpronevěřovat. Mírový rozvoj je založen na přátelských
vztazích, zatímco válka a boj vychází vždy z nepřátelství. Jedni vojáci se proto nemohou
zabývat obojím. Civilní kultura Bundeswehru dává zcela jasně přednost přátelským vztahům
a mírovému rozvoji. Němečtí vojáci by vždy měli být ti „sympatičtí a přátelsky zdravící“
(FAZ 26.10.2006), kteří budují mír.
Navržený

analytický

koncept

civilně-vojenské

kultury

se

snaží

vysvětlit

vojenskopolitické rozhodování nejen skrze vztah mezinárodní struktury, identity a politických
norem, jak bývá obvyklé v analýzách strategické či zahraničněpolitické kultury, ale rozšiřuje
tuto analýzu také o percepci armády, která v onom politickém rozhodování sehrává
instrumentální úlohu. Německý případ jasně demonstruje, že to, co se skrývá pod
univerzálním označením ‚armáda„, se může dominantní představě o její podobě značně lišit.
A tím, jak ‚vojenský nástroj„ variuje, mění se také možnosti jeho nasazení. Tzv. „zákon o
nástrojích“ říká, že pokud to jediné, co člověk má, je kladivo, pak každý problém mu připadá
jako hřebíky (Maslow 1966). Na případu německé civilně-vojenské kultury je patrné, že
zatímco široká shoda panuje na tom, že hřebíky existují a je třeba na ně jít s kladivem, ne
vždy toto kladivo vypadá stejně a pracuje se s ním stejným způsobem.

63

Počet slov:

23207

Znaky bez mezer:
Znaky včetně mezer:
Odstavce:

143158
166185

307

64

SUMMARY
In the course of last two decades the German foreign policy has significantly changed
as far as the use of military force is concerned. It can be seen that this process is a result of a
rational adaptation to new circumstances. In this thesis an effect of social norms and shared
beliefs on shaping the German military policy is accented. The concept of civil-military
culture was used in order to explain why the German military policy still differs from a
“normal rational policy”. This German exceptionality can be on the one hand explained by
persisting influence of the culture of restraint in using military power that is still a noticeable
part of the German strategic identity, on the other hand this thesis pointed out an effect of
shared perceptions of German society about the military. Results of an analysis of how mass
media report on Bundeswehr and its soldiers are used as evidence that the dominant image of
Bundeswehr as a humanitarian organisation strongly limits the way of how soldiers can be
deployed. Whereas post-conflict reconstruction and humanitarian missions are seen to belong
to basic tasks for Bundeswehr, according to the persistent image of the military any kind of a
battle deployment is believed to be inappropriate and inadequate.
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Keine militärische Aktivität ohne Grundgesetz-Änderung

26.1.1993 Jugoslawien

Im Ausland nicht bemerkt

27.2.1993 Jugoslawien

Koalitionsbeschluß zum Grundgesetz-Artikel 24

8.1.1993 Jugoslawien

5.3.1993 Jugoslawien

Vizekanzler klagt gegen Kanzler

26.3.1993 Jugoslawien

Die FDP sieht die Gefahr eines endlosen Streits vorerst gebannt

26.3.1993 Jugoslawien
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Die Regierung beschließt heute über Awacs-Einsätze
Gegen den Widerspruch der FDP-Minister beschließt das Kabinett deutsche AwacsEinsätze
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Auf der schiefen Ebene
Kinkel will beim Somalia-Einsatz "ganz sicher gehen" Am Wochenende beraten die
Ministerien abermals
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Deutsche Soldaten sollen an UN-Mission in Somalia teilnehmen
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Bundestag stimmt UN-Einsatz in Somalia zu
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Der Einsatz in Somalia hat begonnen

17.5.1993 Somalia

Zwei THW-Helfer in Somalia verletzt

21.5.1993 Somalia

Deutsche Soldaten nach Moçambique?

24.5.1993 Somalia

Vorerst keine Intervention der Vereinten Nationen in Maglaj

28.5.1993 Jugoslawien
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Die Aufgaben sind so bunt wie die Zusammensetzung der Truppe
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Bundeswehreinsatz in Somalia endgültig beschlossen

4.6.1993 Somalia

Karlsruhe verhandelt am 22. Juni über den Somalia-Einsatz
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Die Bonner Parteien versuchen ziemlich erfolglos, Ordnung in ihre Reihen zu bringen
Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur "Hauptsache" hat es noch nicht
gegeben
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Verhandlung über den Somalia-Einsatz in Karlsruhe
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Boutros-Ghali dankt Deutschland
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Klose fordert von der SPD neue Beschlüsse zu Kampfeinsätzen
Der Bundestag noch einmal mit deutlicher Mehrheit für den Bundeswehr-Einsatz in
Somalia
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Weniger Geld für die Bundeswehr
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Nicht die letzten sein
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In Somalia und anderswo
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Schießerei in der Region um Belet Huen
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Schutz durch Amerikaner und Italiener
Sechseinhalb Tonnen Lebensmittel und ein paar Teddys In klaren Nächten sind die
Gefechtsfeuer am Boden sichtbar
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"Ein tragischer Vorfall"
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Deutschland ist nicht nur Zuschauer
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Anhörung zu Bundeswehr-Einsätzen noch im April
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Anhörung zu Bundeswehr-Einsätzen noch im April
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Verhandlung vor dem Verfassungsgericht

19.4.1994 Jugoslawien
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Vor einem Sieg im Gefecht der Sieg über den Streß
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Frappierender Unterschied
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Die Deutschen sind noch immer unterwegs
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Auslandseinsätze der Bundeswehr verfassungsgemäß
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Der Bundeskanzler mit dem Karlsruher Urteil "sehr zufrieden"

13.7.1994
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Das Kabinett berät über erweiterte Befugnisse für deutsche Soldaten
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Die Bundesregierung bleibt dabei: Keine deutschen Soldaten in das ehemalige
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Wieviel kosten Auslandseinsätze der Bundeswehr?
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11.10.1994 Somalia

Internationale Solidarität
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Blauhelme schießen wieder zurück
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22.9.1995 Jugoslawien

Alle hoffen auf die Nato

26.7.1995 Jugoslawien

1.4.1998 Kosovo

Rühe gegen Bundeswehreinsatz

28.5.1998 Kosovo

Notfalls Einsatz militärischer Mittel im Kosovo

29.5.1998 Kosovo

Kohl spricht mit Jelzin über das Kosovo
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Vier Varianten zum Kosovo

31.7.1998 Kosovo

Heftige Kämpfe zwischen Serben und UCK im Kosovo

13.8.1998 Kosovo

Die Nato könnte binnen fünf Tagen im Kosovo handeln

14.8.1998 Kosovo

Kinkel reagiert skeptisch auf Äußerungen zu einer Autonomie des Kosovo

3.9.1998 Kosovo

Neue Regierung muß Beschluß mittragen

10.10.1998 Kosovo

Rühe kritisiert Schröder und Fischer

12.10.1998 Kosovo

Kabinett billigt Nato-Einsatz im Kosovo

13.10.1998 Kosovo

Milosevic erklärt sich zum Einlenken bereit Die Nato hält an ihrer Drohung fest

14.10.1998 Kosovo

Solana spricht mit Milosevic in Belgrad

16.10.1998 Kosovo

Der Bundestag beschließt über den Kosovo-Einsatz

16.10.1998 Kosovo

Breite Mehrheit im Bundestag für Beteiligung der Bundeswehr an einem Nato-Einsatz

17.10.1998 Kosovo

73

Die Bundeswehr ehrt den scheidenden Bundeskanzler Kohl

19.10.1998 Kosovo

Fischers Positionen wären Adenauer Grund zur Freude

24.10.1998 Kosovo

Drohnen für das Kosovo

31.10.1998 Kosovo

Kabinett billigt Aufklärungsflüge im Kosovo
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Bundestag beschließt deutsche Beteiligung im Kosovo
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Einsatz in Mazedonien kostet 22 Millionen Mark
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Beteiligung an der Nato-Schutztruppe gebilligt
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Das Heer der Bundeswehr erhält bis 1999 eine neue Struktur
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Kleine Meldungen
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Waffenstillstand im Kosovo faktisch zusammengebrochen
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Fischer: Jetzt entscheidet sich, ob ein "Dayton II" gelingt

29.1.1999 Kosovo
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Der Nato-Rat ermächtigt Generalsekretär Solana zu Luftangriffen gegen Ziele in
Serbien

30.1.1999 Kosovo
1.2.1999 Kosovo

Schröder warnt Serben und Albaner "Der Staatengemeinschaft ist es bitterernst"
Zuwarten bei der Nato im Kosovo-Konflikt Neuer Vermittlungsversuch in Belgrad
angekündigt

2.2.1999 Kosovo
22.3.1999 Kosovo

Der Einsatz von Bodentruppen kommt nicht in Betracht

25.3.1999 Kosovo

Luftschläge der Nato gegen Jugoslawien

25.3.1999 Kosovo

Zähe Verhandlungen über die Agenda 2000 beim Gipfeltreffen

26.3.1999 Kosovo

Breite Unterstützung im Bundestag

26.3.1999 Kosovo

Der Propaganda-Krieg im Internet

29.3.1999 Kosovo

Keine besonderen Vorkommnisse, meldet der Kommandant in Tetovo

29.3.1999 Kosovo

Keinen Einsatz von Bodentruppen
Zweite Phase der Luftangriffe angeordnet Massaker und Brandschatzungen im
Kosovo

29.3.1999 Kosovo
29.3.1999 Kosovo

Der Krieg hat den Burgfrieden der Grünen zerstört

1.4.1999 Kosovo

Die vierte Operation der Nato

6.4.1999 Kosovo

In der Nato Sorge um Kosovo-Flüchtlinge

9.4.1999 Kosovo

Ruf nach Bodentruppen

10.4.1999 Kosovo

Jelzin warnt die Nato vor dem Einsatz von Bodentruppen im Kosovo

10.4.1999 Kosovo

Deutschland will Rußland einbinden Die Nato verstärkt ihre Luftstreitmacht

12.4.1999 Kosovo

Die Kinder haben in Neprosteno ihr Lachen wiedergefunden

14.4.1999 Kosovo

Serbische Flugabwehr nach Auffassung der Hardthöhe voll einsatzfähig

15.4.1999 Kosovo

Die Nato bedauert den versehentlichen Angriff auf den Flüchtlingskonvoi im Kosovo

16.4.1999 Kosovo

Nicht den Innenministern überlassen

21.4.1999 Kosovo

Neues Mandat des Bundestags nötig

26.4.1999 Kosovo

Erleichterung bei der SPD nach dem Grünen-Parteitag

15.5.1999 Kosovo

Nato will Luftangriffe trotz der Toten von Korisha ausweiten

17.5.1999 Kosovo

Schröder schließt Feuerpause im Kosovo nicht aus

19.5.1999 Kosovo

Begrenzter Respekt vor Hierarchien

25.5.1999 Kosovo

Ungereimtes

25.5.1999 Kosovo

Treffen der G-8-Außenminister bei Bonn geplant

5.6.1999 Kosovo

Spannungen im Bündnis

9.6.1999 Kosovo

Rußland verlegt überraschend Soldaten von Bosnien nach Jugoslawien

12.6.1999 Kosovo

Bundestag stimmt Bundeswehr-Mission im Kosovo zu

12.6.1999 Kosovo
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Milosevic verstärkt die serbischen Einheiten in Montenegro

3.7.1999 Kosovo

Es gilt deutsches Strafrecht

2.8.1999 Kosovo

Es war kein Video-Spiel
Kirche unter Soldaten
Schröder schließt Vermögensteuer aus

17.8.1999 Kosovo
10.11.1999 Kosovo
2.12.1999 Kosovo

Schutztruppe klagt über Mängel

4.1.2002 Afghanistan

Die Bedingungen für den Einsatz des Vorauskommandos in Kabul sind gegeben

7.1.2002 Afghanistan

Das letzte Aufgebot

9.1.2002 Afghanistan

Im Ernstfall ohne Nachschub

10.1.2002 Afghanistan

Scharping: Keine Indizien für eine Operation gegen den Irak

10.1.2002 Afghanistan

Deutsches Vorauskommando in Kabul

12.1.2002 Afghanistan

Deutsches Vorauskommando in Kabul eingetroffen

12.1.2002 Afghanistan

Durch ein Nadelöhr

17.1.2002 Afghanistan

Bundeswehr nimmt an Manöver auf Arabischer Halbinsel teil

23.1.2002 Afghanistan

Berlin zur Führung der Schutztruppe in Afghanistan bereit

29.1.2002 Afghanistan

Scharping sagt Reise wegen "Terminen" ab
Rühe: Deutschland sollte Afghanistan-Truppe führen

1.2.2002 Afghanistan
5.2.2002 Afghanistan

Sicherheit für Kabul, Starthilfe für afghanische Firmen

12.2.2002 Afghanistan

Stippvisite in Kabul

13.2.2002 Afghanistan

Wer zu spät kommt, den belohnt das Leben

14.2.2002 Afghanistan

Gemüse aus Usbekistan

15.2.2002 Afghanistan

Eigene Kundschafter

25.2.2002 Afghanistan

Zwischenlandung im Schurkenstaat

26.2.2002 Afghanistan

Bundeswehr soll Isaf-Einsatz koordinieren

28.2.2002 Afghanistan

Die falschen Leute in der Bundeswehr

1.3.2002 Afghanistan

BND: Hohes Risiko für deutsche Soldaten

3.2.2003 Afghanistan

Bewährungsprobe

10.2.2003 Afghanistan

Von Kabuls Einwohnern geliebt, von "Schläfern" bedroht

10.2.2003 Afghanistan

Deutsch-niederländisches Kommando in Kabul

10.2.2003 Afghanistan

Raketen auf das deutsche Lager

11.2.2003 Afghanistan

35 000 Soldaten sind gebunden

11.2.2003 Afghanistan

Bosnien, Kosovo, Kuweit, Afghanistan

23.4.2003 Afghanistan

Normalisierung auf niedrigstem Niveau

7.5.2003 Afghanistan

Deutscher Soldat bei Kabul durch Mine getötet

30.5.2003 Afghanistan

Die Zweifel wachsen nach dem Attentat in Kabul

10.6.2003 Afghanistan

Tod in Kabul

10.6.2003 Afghanistan

Struck: Wir werden uns Terroristen nicht beugen

11.6.2003 Afghanistan

Als Protektorat?

12.6.2003 Afghanistan

Bundeswehr soll sich aus Kämpfen heraushalten

14.6.2003 Afghanistan

Medizin, Wasser, Strom

16.6.2003 Afghanistan

Lange Märsche

18.6.2003 Afghanistan

Mehr Schutz für deutsche Soldaten in Afghanistan

23.6.2003 Afghanistan

Ein deutscher General leitet die Isaf-Mission der Nato in Kabul

26.6.2003 Afghanistan

Lächeln und winken

1.7.2003 Afghanistan

75

Balance zwischen Schutz der Soldaten und Erfüllung des Auftrags

17.7.2003 Afghanistan

Deutsche Soldaten verlassen Kabul

21.7.2003 Afghanistan

Isaf-Soldaten in Kabul angegriffen

23.7.2003 Afghanistan

Überfall auf Helfer in Kundus

11.6.2004 Afghanistan

Nachdenken über den Hindukusch

22.6.2004 Afghanistan

De Hoop Scheffer entdeckt den wunden Punkt der Nato

22.6.2004 Afghanistan

Nato bietet Irak Ausbildung von Sicherheitskräften an

29.6.2004 Afghanistan

Karzai: Milizen größte Gefahr in Afghanistan

13.7.2004 Afghanistan

Kritik in der CDU am Isaf-Einsatz

19.7.2004 Afghanistan

Einladung an Erpresser

26.7.2004 Afghanistan

Eurokorps-Stab nach Afghanistan

7.8.2004 Afghanistan

So lernt man Englisch

1.9.2004 Afghanistan

Sichtbare Präsenz in der Fläche

6.9.2004 Afghanistan

Zustimmung und Fragen

17.9.2004 Afghanistan

Humanitäre Hegemonie

27.9.2004 Afghanistan

CSU-Abgeordnete gegen Faizabad-Einsatz

30.9.2004 Afghanistan

Anschlag auf Lager der Bundeswehr in Kundus

30.9.2004 Afghanistan

Große Mehrheit für Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes

1.10.2004 Afghanistan

Drei Jahre am Hindukusch - Eine Chronik seit Oktober 2001

11.10.2004 Afghanistan

Operationen nicht vermischen

11.10.2004 Afghanistan

Ausbilder in den Irak

9.11.2004 Afghanistan

Unsichere Grundlage

3.6.2005 Afghanistan

Böse Blicke

4.6.2005 Afghanistan

Kleine Meldungen

9.6.2005 Afghanistan

Usbekistan bleibt Nato-Treffen fern

11.6.2005 Afghanistan

In Afghanistan

27.6.2005 Afghanistan

Zwei Bundeswehrsoldaten getötet

27.6.2005 Afghanistan

Struck glaubt an Unfall

28.6.2005 Afghanistan

Länderbericht: Afghanistan

4.7.2005 Afghanistan

Angriff auf deutsche Soldaten in Afghanistan

11.7.2005 Afghanistan

Kleine Meldungen

18.7.2005 Afghanistan

Myers lobt deutschen Afghanistan-Wiederaufbau

19.7.2005 Afghanistan

Union fordert Vorratsbeschluß für Afghanistan-Mandat

10.8.2005 Afghanistan

Struck reist nach Afghanistan

25.8.2005 Afghanistan

Die wundersame Verwandlung der Bundeswehr

26.8.2005 Afghanistan

Granateneinschlag in Faisabad

29.8.2005 Afghanistan

Struck steht Nato-Plänen skeptisch gegenüber

2.9.2005 Afghanistan

Etwas im Skat

5.9.2005 Afghanistan

Afghanistan-Mandat heute im Kabinett

21.9.2005 Afghanistan

Mehr Verantwortung für Bundeswehr in Afghanistan

22.9.2005 Afghanistan

Schwieriger Erfolg

23.9.2005 Afghanistan

Entscheidung über Afghanistan-Mandat

28.9.2005 Afghanistan

Afghanistan-Mandat erweitert

29.9.2005 Afghanistan

Bundeswehr fliegt Hilfsgüter ein

11.10.2005 Afghanistan
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Dann eben auf dem Landweg

11.10.2005 Afghanistan

Deutsche Soldaten helfen in Pakistan

11.10.2005 Afghanistan

Kein Laut mehr aus den Trümmern

12.10.2005 Afghanistan

Schweres Nachbeben in Pakistan

14.10.2005 Afghanistan

Immer flexibel

17.10.2005 Afghanistan

Augenhöhen

21.10.2005 Afghanistan

Mehr Soldaten auf dem Boden

29.10.2005 Afghanistan

Britischer Isaf-Soldat getötet

31.10.2005 Afghanistan

Skepsis in Berlin über Kongo-Einsatz

19.1.2006 Kongo

Anders als der Balkan

24.1.2006 Kongo

UN werden Darfur-Einsatz übernehmen

27.1.2006 Kongo

Keine Führungsrolle bei Kongo-Einsatz

28.1.2006 Kongo

Nicht in Kongo

30.1.2006 Kongo

Optionenpapier für Kongo

7.2.2006 Kongo

Vorbehalte gegen Kongo-Einsatz

16.2.2006 Kongo

Koalition unter Bedingungen zu Kongo-Einsatz bereit

10.3.2006 Kongo

Die eigene Armee im Stich gelassen

10.3.2006 Kongo

Merkel: Bald Kongo-Beschluß

15.3.2006 Kongo

Verdruckste Debatte

15.3.2006 Kongo

Spring du, ich schieße

16.3.2006 Kongo

Stoiber fordert "runden Tisch" zur WM-Debatte

16.3.2006 Kongo

Strippenzieher auf dem Schleudersitz

17.3.2006 Kongo

Solana reist früher nach Kongo

18.3.2006 Kongo

Kritik aus der Koalition und der Bundeswehr an Kongo-Einsatz

20.3.2006 Kongo

Kongo-Einsatz rückt näher

21.3.2006 Kongo

Sorge in SPD: "Einmal Kongo, immer Kongo"

22.3.2006 Kongo

Bundeswehrsoldaten sollen Ende Mai in Kongo sein

23.3.2006 Kongo

Mit der "Möwe" fing es an

24.3.2006 Kongo

Blindlings nach Kongo

25.3.2006 Kongo

Eine Scheindebatte

27.3.2006 Kongo

Köhler: Auch an das Ende denken

27.3.2006 Kongo

Barbara Mück

28.3.2006 Kongo

Kein Tag ohne Krieg

30.3.2006 Kongo

Steinmeier: Beitrag gegen das Morden

30.3.2006 Kongo

Was, wenn die Abschreckung nicht wirkt?

1.4.2006 Kongo

Was nützt es uns?

11.4.2006 Kongo

UN-Mandat für EU-Kongo-Einsatz

26.4.2006 Kongo

Selbstbewußt

2.5.2006 Kongo

Minister Jung über die Bundeswehr und das Grundgesetz

2.5.2006 Kongo

Interessen

2.5.2006 Kongo

Jung: Wir müssen Verteidigung neu definieren

2.5.2006 Kongo

Berlin schweigt über Soldatenzahl

11.5.2006 Kongo

Dabeisein ist alles?

13.5.2006 Kongo

Mehr Soldaten für den Kongo-Einsatz

17.5.2006 Kongo
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Kongo

18.5.2006 Kongo

Flämisches Kopfsteinpflaster

19.5.2006 Kongo

Regierung wirbt für Kongo-Einsatz

20.5.2006 Kongo

Linksfraktion: Rückzug aus Afghanistan

31.5.2006 Kongo

Im Zweifel dafür

1.6.2006 Kongo

Begrenzte Mission

2.6.2006 Kongo

Unbehagen in "besserer Gesellschaft"

2.6.2006 Kongo

Bundestag billigt Kongo-Einsatz
UN-Vermittler Lakhdar Brahimi über die Fehler der Staatengemeinschaft in
Afghanistan, Osttimor, Sudan und im Irak

2.6.2006 Kongo

Solana: Kongo-Einsatz Vorbild für andere EU-Missionen

8.6.2006 Kongo

6.6.2006 Kongo

Zuerst kommt die WM

10.6.2006 Kongo

Kongo-Ergebnis erst Ende November

14.6.2006 Kongo

Wir schießen notfalls auf Kindersoldaten

16.6.2006 Kongo

UN: Kinder in Kongo als Soldaten rekrutiert

22.6.2006 Kongo

Mehrwertsteuer belastet Bundeswehr

22.6.2006 Kongo

Falsche Erwartungen

3.7.2006 Kongo

Anfrage für Einsatz in Sudan möglich

3.7.2006 Kongo

Jung: Wir sind der Neutralität verpflichtet

4.7.2006 Kongo

Ich glaube, die bluffen bloß

5.7.2006 Kongo

Bundeswehr bricht nach Kongo auf

11.7.2006 Kongo

Beeindruckend und ermutigend

21.7.2006 Kongo

Der Unterschied zwischen vorhanden und verfügbar

29.7.2006 Kongo

Wir können Israel in anderer Weise helfen

31.7.2006 Kongo

Eifrige Planung im Stillen - Große Zurückhaltung nach außen

4.8.2006 Kongo

Koalition berät über Friedenstruppe

16.8.2006 Kongo

Rollenspiele

18.8.2006 Kongo

Seufzen in der CDU

18.8.2006 Kongo

Ohne politischen Boden

24.8.2006 Kongo

Entwicklung oder "Exitstrategie"

25.8.2006 Kongo

Im Kampf

29.8.2006 Kongo

Beschwichtigungsbewegungen

30.8.2006 Kongo

Baustelle Sicherheit

5.9.2006 Kongo

Im Trommelfeuer

6.9.2006 Kongo

Merkel hält am Libanon-Einsatz fest

7.9.2006 Kongo

FDP: Bundestag besser informieren

16.9.2006 Kongo

Regierung wirbt für "historischen" Einsatz im Libanon

20.9.2006 Kongo

Vergessen am Horn von Afrika

26.9.2006 Kongo

Kongo-Einsatz pünktlich zu Ende

27.9.2006 Kongo

Unterstützungsflüge der Bundeswehr nach Südafghanistan

2.10.2006 Afghanistan

Keine Verlängerung

4.10.2006 Kongo

Militärinterventionen in aller Welt

9.10.2006 Kongo

Debatte über Anti-Terror-Einsatz in Afghanistan

21.10.2006 Afghanistan

Termin

25.10.2006 Kongo
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Jung: Nicht länger in Kongo

25.10.2006 Kongo

Zweifel an "Enduring Freedom"

25.10.2006 Afghanistan

Aufgestauter Haß

26.10.2006 Afghanistan

Merkel: Totenschändung nicht zu entschuldigen

26.10.2006 Afghanistan

Gefährliche Fotos

26.10.2006 Afghanistan

Soldaten wegen Schändungen suspendiert

28.10.2006 Afghanistan

Die Bundeswehr ist Spiegelbild unserer Gesellschaft

30.10.2006 Kongo

Hürden aus Papier

30.10.2006 Afghanistan

Psychologische Überlegenheit

30.10.2006 Afghanistan

Im Ernstfall

30.10.2006 Afghanistan

Aufregung über Auslandseinsätze

31.10.2006 Afghanistan

General: Wir können die Taliban nicht besiegen

2.11.2006 Afghanistan

Keine Gefangenen?

7.11.2006 Afghanistan

Häufungen im Frühjahr 2003

11.11.2006 Afghanistan

Anti-Terror-Einsatz der Bundeswehr um ein Jahr verlängert

11.11.2006 Afghanistan

Berichte, Bestätigungen, Dementis

13.11.2006 Afghanistan

Merkel: Schwerpunkt in Afghanistan bleibt im Norden

14.11.2006 Afghanistan

Dilemma am Hindukusch

15.11.2006 Afghanistan

Deutsches Engagement in Darfur?

17.11.2006 Kongo

Lamers: Deutsche nicht schuld an Tod von Kanadiern

20.11.2006 Afghanistan

Kongo: Eufor griff nicht ein

23.11.2006 Kongo

Bundeswehr immer beliebter

23.11.2006 Kongo

Bundeswehr immer beliebter

23.11.2006 Afghanistan

Steinmeiers Etat steigt

23.11.2006 Afghanistan

Kritik an Jung wegen Bereitschaft zu Darfur-Einsatz

29.11.2006 Kongo

Keine "Vergangenheitsbewältigung"

30.11.2006 Afghanistan

Eine Allianz hält inne

30.11.2006 Afghanistan

Von Kongo in den Sudan

1.12.2006 Kongo

Angriff auf Bundeswehr in Kundus

5.12.2006 Afghanistan

Jung begrüßt Kongo-Heimkehrer

6.12.2006 Kongo

Verfahren in Affäre um Totenschädel eingestellt

8.12.2006 Afghanistan

Nato fordert deutsche Tornados für Afghanistan an

21.12.2006 Afghanistan

Deutsche Tornados für das "Endspiel" in Afghanistan?

22.12.2006 Afghanistan

Bremsversuche der Koalition

23.12.2006 Afghanistan

Gefesselte Solidarität

23.12.2006 Afghanistan

Weiter Streit über Tornado-Einsatz

27.12.2006 Afghanistan

Bewußtsein für die Gefahr wächst

29.12.2006 Kongo

Mehrere Anschläge in Afghanistan

29.12.2006 Afghanistan

Flugschauwetter zum Fronteinsatz

3.4.2007 Afghanistan

Afghanische Taliban willkommen

7.4.2007 Afghanistan

Sieben Nato-Soldaten in Afghanistan getötet

10.4.2007 Afghanistan

Bundeswehr-Tornados in Afghanistan einsatzbereit

14.4.2007 Afghanistan

Erster Tornado-Flug in Afghanistan

16.4.2007 Afghanistan

Tote bei Selbstmordattentat auf Polizei in Kundus

17.4.2007 Afghanistan

79

Großer Eintopf

18.4.2007 Afghanistan

Schleichende Umwandlung

19.4.2007 Afghanistan

Tornados "voll einsatzbereit"

21.4.2007 Afghanistan

Bundeswehr hilft in Südafghanistan

26.4.2007 Afghanistan

Tornado nach Unfall nicht mehr einsatzfähig

30.4.2007 Afghanistan

Kurze Meldungen

5.5.2007 Afghanistan

Weitere Einsätze in Afghanistan

7.5.2007 Afghanistan

Blutige Eskalationsstrategie

21.5.2007 Afghanistan

Dezentrale Beschaffer

22.5.2007 Afghanistan

BND-Präsident: Taliban ernste Bedrohung

22.5.2007 Afghanistan

Absetzbewegungen auch in der SPD

23.5.2007 Afghanistan

Trauerfeier für die getöteten deutschen Soldaten

24.5.2007 Afghanistan

Beck: Nicht ewig in Afghanistan

29.5.2007 Afghanistan

Anschlag von Pakistan aus?

30.5.2007 Afghanistan

Sieben Tote bei Absturz von Nato-Hubschrauber

1.6.2007 Afghanistan

Für Kampfhandlungen eher ungeeignet

25.6.2007 Afghanistan

Tornados sollen länger in Afghanistan bleiben

25.6.2007 Afghanistan

Steinmeier: Kein Afghanistan-Abzug

27.6.2007 Afghanistan

Ein einziges Mandat für Afghanistan

29.6.2007 Afghanistan

Isaf und OEF: Zwei Einsätze in Afghanistan

29.6.2007 Afghanistan

Unruhe in Koalition über Afghanistan-Mandat

29.6.2007 Afghanistan

Struck und Jung für Verlängerung des OEF-Mandats

30.6.2007 Afghanistan
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PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE
Téma: Jak evropské společnosti vnímají své vojáky?
15.6.2009
„Dále máme v Kosovu velkou jednotku, která tam udržuje stabilitu a chrání srbskou menšinu.
A zase říkat tu nějaké ‚ne, ne„, když tam máme vojáky, to by byl risk,“ prohlásil vicepremiér Alexandr
Vondra ve své první reakci na vyhlášení kosovské nezávislosti v únoru 2008 (Vláda ČR 19. 2. 2008) a
přítomnost českých vojáků později akcentovali i premiér Topolánek a ministr zahraničí
Schwarzenberg, když se veřejně k otázce uznání nezávislosti Kosova vyjadřovali.19 Vládní politici
měli za nutné legitimizovat rozhodnutí o uznání nezávislosti Kosova odkazováním na bezpečí českých
vojáků v silách KFOR. Takové chování poněkud kontrastuje s tím, jak jsou vojáci pojímáni
v doktrinálních dokumentech, jako jsou například Bezpečnostní strategie ČR či Vojenská strategie ČR,
které se striktně drží tradičního vnímání ozbrojených sil jako nástroje zahraniční a bezpečnostní
politiky.
Na základě tohoto případu s uznáváním kosovské nezávislosti si lze položit otázku, jak jsou
v Evropě vojáci v mírových operacích vnímáni. Jsou stále vnímáni jako vojáci, jejichž posláním je, i
s nasazením života, splnit úkoly zadané politickými představiteli, nebo je na ně pohlíženo spíše jako
na běžné občany, kteří v zahraničí plní obecně prospěšnou činnost? V druhém případě by pak platilo,
že ochrana jejich životů by měla být primárním cílem zahraniční a bezpečnostní politiky státu.
Vysoká averze ke ztrátám během mírových operací je fenomén, o němž se v literatuře
poměrně často diskutuje. Hovoří se zde o existenci „casualty-aversion syndrome“ (Hyde 2000) či
„zero-death syndrome“ (Cassidy 2002) a Edward Luttwak psal o svém konceptu „post-heroic warfare“
(Luttwak 1995 a 1996). Tato diskuse se však v první řadě týká Spojených států, kde civilně-vojenské
vztahy jsou velmi pozorně zkoumány. Obecně lze říci, že americká společnost není ochotná snášet
ztráty tam, kde nejsou národní zájmy v sázce (Larson 1996). Tuto averzi ke ztrátám v „operacích
jiných než válka“ však jinak chápou vojáci a jinak civilisté. Příslušníci amerických ozbrojených sil
vykazují výrazně větší neochotu riskovat životy v operacích, při nichž životní zájmy USA nejsou
v sázce, než civilisté, kteří vojenskou službou neprošli (Feaver a Gelpi 2004). Civilisté jsou daleko
ochotnější vysílat vojáky do zahraničních misí a lze tedy říci, že vidí ozbrojené síly více jako nástroj
zahraniční politiky. Tento fakt dokládá i jeden z výsledků průzkumu Gronkeho a Feavera (2000).
Podle tohoto průzkumu si důstojníci myslí, že by měli mít příležitost odvolat se proti neetickému
rozkazu, naopak politici, kteří neprošli vojenskou službou, trvají na tom, že vojáci mají splnit jakýkoli
rozkaz (Gronke a Feaver 2000: 37). Jak tedy Charles Hyde (2000) upozorňuje, Američané jsou
tradičně citliví na ztráty životů svých vojáků, to však neznamená nic jiného, než že pečlivě váží zisky
a náklady při rozhodování o vyslání vojáků.
Připravenost americké společnosti využívat své vojáky jako nástroje zahraniční politiky
celkem jasně odpovídá příslušnosti Spojených států v lockovské kultuře anarchie, pokud využijeme
této konceptualizace Alexandra Wendta (1999). Evropské společnosti pak podle této konceptualizace
více odpovídají kantovské kultuře anarchie, při níž státy již neakceptují použití síly v zahraniční
politice. Lze tedy také předpokládat, že vnímání ozbrojených sil bude v Evropě rovněž odlišné, než jak
19

Premiér Topolánek na konci března 2008 řekl, že „v okamžiku, kdy neschválíme samostatné Kosovo,
je to fakticky okupační armáda“ (Ihned.cz 30.3.2008). Když v květnu vláda schvalovala navázání
diplomatických styků s Kosovem, ministr Schwarzenberg řekl: „Vývoj byl takový, že se Kosovo osamostatnilo.
A my s tímto faktem musíme pracovat a uznat realitu, která se stala. Obzvlášť když máme v oblasti přes 500
našich lidí“ (Vláda ČR 21. 5. 2008).
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tomu je ve státech, jejichž normy odpovídají jiné kultuře anarchie. V kantovské kultuře se projevuje
chování odpovídající teorii demokratického míru, jejíž základy položil Immanuel Kant (1999). Jedním
z pilířů jeho teorie byl předpoklad, že použití síly republikánskými společnostmi se stane nemyslitelné
proto, že ti, kteří rozhodují, musí nést také náklady. Břímě války je vždy na ramenou občanů. Ve
chvíli, kdy téměř jediným smyslem existence evropských armád je jejich nasazení v mírových
operacích, jejichž finanční náklady se v robustních státních rozpočtech ztrácí, zůstává Kantův
předpoklad živý tehdy, pokud vysílaní vojáci jsou v první řadě považováni za spoluobčany.
Na základě předchozího uvažování lze formulovat hypotézu, že evropské společnosti jsou
citlivé na rizika v mírových operacích právě proto, že vojáci jsou vnímáni především jako spoluobčané
a převažuje zde pocit občanské solidarity. S takovýmto vnímáním je spojeno i to, že od vojáků se ani
neočekává nic víc než občanské nasazení, tradiční vojenské hodnoty, jako je sebeobětování, již nejsou
více vyžadovány, na což mimo jiné upozorňuje Christopher Coker (2007).
Nelze očekávat, že v celé Evropě je toto vnímání stejné. Lze předpokládat, že se liší s ohledem
na strategickou a vojenskou kulturu v jednotlivých státech. Na jedné straně by pravděpodobně měla
stát Velká Británie s její bohatou a stále živou vojenskou tradicí a na opačné straně pak Německo.
Vojenská kultura ve Velké Británii je přiřazována k Janowitzovu modelu civilně-vojenských vztahů
(Egnell 2006). Podle tohoto modelu má integrace armády ve společnosti ten efekt, že vojenské
hodnoty jsou do společnosti přenášeny (Burk 2002). Služba v britských ozbrojených silách tak mimo
jiné má sloužit jako určitý prostředek socializace, což potvrzuje studie Simone Wisotzki (Wisotzki
2007). Naopak německý Bundeswehr je vystavěn dle koncepce „Innere Führung“, jejímž hlavním
smyslem je to, aby se armáda nestala ohrožením demokratické společnosti. Německému vojáku tak
nejsou vštěpovány zvláštní stavovské normy, naopak je snahou zachovat mu veškerá práva a
povinnosti občana a podporovat občanské hodnoty do té míry, do jaké je to v armádě možné (Collmer
2009; Frank 2003; Meyer 2008). Vojenská kultura v České republice je doposud málo probádanou
oblastí, což je zcela pochopitelné, neboť Armáda ČR stále ještě prochází výraznou transformací. O
jakousi reflexi současného stavu se pokusil Zdeněk Kříž (2007; 2008), jehož studie ukazují, že česká
armáda se v mnohém podobá německému modelu.
Druhá otázka by se tedy ptala, jak se liší vnímání vojáka společností ve Velké Británii,
Německu a České republice. S ohledem na vojenské kultury v těchto zemích lze předpokládat, že ve
Velké Británii je společnost schopna do značné míry vnímat vojáka v jeho tradiční úloze, německá
společnost se naopak bude blížit modelu, podle něhož není rozdílu mezi vojákem a občanem. Česká
společnost pak asi bude mít blíže k německému modelu.
Můžeme si poměrně snadno představit, jak domácí společnosti vnímají své vojáky pouze jako
své spoluobčany v nebojových mírových operacích. Takové vnímání je však již obtížné udržet tehdy,
když jsou vojáci vysláni do skutečné války, jako je v současnosti v Afghánistánu. Zatřetí se tak
můžeme ptát, jak afghánská válka proměnila společenský diskurs o vojácích, kteří se jí účastní.
Předmětem výzkumu je společenská percepce, což již předurčuje ontologické východisko
práce. Pojetí vojáka a tím i limity jeho nasazení by měly být zkoumány jako sociální konstrukt, který
se projevuje v mediálním diskursu. Jestliže mediální obraz odpovídá obrazu společenskému, analýzou
mediálního diskursu bychom měli dostat odpovědi na všechny položené otázky. Korpus
analyzovaných textů by měl obsahovat novinové články, které pokrývají nasazení vojáků
v zahraničních misích a pro srovnání i doktrinální dokumenty, jako jsou např. bezpečnostní strategie či
základní odborné texty k problematice řešení konfliktů a mírových operací.

Struktura:


Civilně-vojenské vztahy
 Teorie civilně-vojenských vztahů – Huntington, Janowitz, Katzenstein ad.

82









Americký model
Otázky v americké diskuzi o civilně-vojenských vztazích
Civilně-vojenské vztahy v Evropě
 Moderní vojenská historie Velké Británie, Německa, České republiky
 Koncepce vojenských kultur Velké Británie, Německa, České republiky
Wendtův konstruktivismus
 Souvislost amerického modelu s lockovskou kulturou anarchie
 Evropa a kantovská kultura anarchie
 Kantův demokratický mír a koncepce vojáka-občana
Společenské vnímání vojáka
 Analýza mediálního diskurzu
 Projevy vnímání vojáka jako občana v politice
 Válka v Bosně
 Uznání nezávislosti Kosova
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