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1. Úvod 

Druhá polovina 20. století přinesla zajímavou debatu o pokračování dějin a 

možném budoucím ohnisku konfliktů. Tato debata byla pravděpodobně nejvíce 

prezentována autory Francisem Fukuyamou a Samuelem Hungtingtonem. Přestože 

se oba zabývali v podstatě podobnou otázkou, jejich teorie byly a jsou v zásadním 

rozporu. Francis Fukuyama ve svých pracech předvídal definitivní završení 

historického cyklu lidstva a tím pádem i ukončení konfliktů na mezinárodním poli. 

Naopak Samuel Hungtington ve svém článku „The Clash of civilizations?“ došel 

k definici nových světových celků, které budou v budoucnu vyvolávat mezi sebou 

konflikty. Tyto celky Hungtington na základě kulturních a náboženských rozdílů 

nazval civilizacemi. 

Obě teorie nastolily určité podstatné otázky. V zásadě je totiž možné se ptát, do 

jaké míry se od konce studené války proměňuje vztah křesťanských západních států 

a států nedemokratických, bez rozvinuté ekonomiky, s kulturními rozdíly nebo 

odlišným náboženstvím. Ale jak se tento vztah projevuje a jak se týká  nás, obyvatel 

České republiky, respektive, jak ho zažili a prožívají lidé, kteří se vydávají na mise 

do méně rozvinutých států a setkávají se tak tváří v tvář s odlišnou kulturní nebo 

náboženskou skupinou s cílem vybudovat v těchto zemích funkční systém. Jaký je 

postoj těchto lidí k odlišným civilizacím a jsou připraveni spolupracovat 

s odlišnými kulturními nebo náboženskými skupinami?  

Tato bakalářská práce se na základě těchto otázek snaží přiblížit a 

charakterizovat postoj a zkušenosti českých vojáků a civilních pracovníků, kteří se 

účastní misí v Afghánistánu v rámci provinčních rekonstrukčních týmů. A zároveň 

se pokouší nastínit, které ze dvou globálních teorií o vztahu dvou odlišných skupin 

se zkušenosti českých aktérů v Afghánistánu spíše přibližují. 

  

Česká republika se v rámci aliance NATO podílí na zahraničních misích, 

mimo jiné také na misích v Afghánistánu, kde působí několik jednotek armády 

České republiky, mezi nimi i provinční rekonstrukční tým, který zahájil svou 

činnost v provincii Lógar 19. března 2008.  Specifikum PRT spočívá ve spolupráci 
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civilní a vojenské části jednotky. Mezi hlavní cíle a činnost rekonstrukčního týmu 

spadá především podpora ústřední vlády a zajištění bezpečnosti v oblasti, ale také 

spolupráce s místními autoritami a rozvoj rekonstrukčních a humanitárních 

projektů. Jak uvádí i oficiální zprávy a prohlášení na stránkách Ministerstva obrany 

a Armády České republiky, v současné době je přítomnost PRT v Lógaru velice 

zásadní a podporuje stabilitu této oblasti [Zahraniční mise Armády České republiky, 

2012].  

 

 Oproti původně zamýšlenému projektu, a jak bylo uvedeno v tezích, 

autorka nakonec upustila od analýzy nestátních aktérů. Jednak proto, že český 

Červený kříž se misí v Afghánistánu přímo neúčastní a jednak také z toho důvodu, 

že koncept jednotky provinčních rekonstrukčních týmů, jež v sobě zahrnuje nejen 

vojenské, ale civilní pracovníky a jejich práce na území provincie Lógar je natolik 

specifická, že se se charakteristické znaky postoj účastníků státního PRT 

(polovojenského útvaru s cílem budování nových projektů a trvale udržitelného 

rozvoje) a postoj nestátních aktérů (bez vojenského doprovodu a s cílem 

humanitární pomoci) bude pravděpodobně velice odlišovat. Autorka práce se tedy 

s cílem lépe, konkrétně a uceleně charakterizovat postoj českých aktérů, rozhodla 

analyzovat zkušenosti pouze členů provinčních rekonstrukčních týmů. 

 

Účastníci rekonstrukčních týmů se v rámci své každodenní činnosti 

v průběhu mise dostávají do kontaktu s místním obyvatelstvem a jejich činnost se 

řídí několika zásadami. Podle strategického dokumentu Ministerstva zahraničních 

věcí České republiky „Perspektivy účasti ČR na stabilizaci Afghánistánu v letech 

2010 – 2012“ jsou stanoveny tři základní pilíře pro působení České republiky jako 

aktivního hráče ve stabilizaci Afghánistánu. Konkrétně se jedná o „budování 

institucí, podporu dobrého vládnutí a vlády práva; rekonstrukci a rozvoj a 

posilování bezpečnosti“ [Ministersvo zahraničních věcí, 2009:3]. Dále se jedná o 

udržitelnost, tedy snahu naučit místní komunity dlouhodobě se starat o vybudované 

projekty, rozvoj za účasti místních komunit, kdy se na rozhodování ohledně 

projektů a jejich potřebnosti podílí i rada starších dané komunity. Pak také 

spolupráce s provinčními úřady a zjišťování potřebnosti, díky němuž aktéři 
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rozhodují o nutnosti projektů a jejich reálném využití. Pracovníci PRT zároveň 

kladou důraz na dlouhodobý efekt a transparentnost zakázek [Sládek, 2011: 17]. 

Většina projektů je zadávána místním firmám a při budování je využívaná místní 

pracovní síla, aby byla zároveň podpořena i ekonomika země. To podporuje snahu 

o „afghanizaci“ ve všech oblastech fungování státu, která je společným cílem 

veškerých aktivit rekonstrukčního týmu [Ministersvo zahraničních věcí, 2009:3]. 

Členové PRT si zakládají na respektování hiearchické struktury zdejší společnosti a 

úzké spolupráci s místní vládou a ostatními partnery na udržitelném rozvojovém 

plánu [Vláda české republiky, 2008]. Mezi hlavní oblasti rekonstrukce patří tzv. 

projekty „rychlého dopadu“ jako je školství a zdravotnictví. „Jde například o 

dostavby škol a zdravotnických zařízení, opravy jezů a tradičních vodních systémů, 

podzemní chladírny apod.“ [Vláda české republiky, 2008] 

 

V teoretické části bakalářské práce je dán prostor rozboru teorií Samuela 

Hungtingtona a Francise Fukuyamy. Tyto teorie byly pro teoretickou část této práce 

vybrány jednak proto, že se obě snaží předpovědět vývoj nezápadních států a 

zároveň přiblížit, jaký je vztah dvou odlišných skupin, popřípadě států a zda je pro 

tyto odlišné kulturní skupiny možná spolupráce nebo je jejich vztah naopak spíše 

konfliktní. Ukázkovým případem tohoto vztahu – dvou odlišných skupin nebo 

moderního a zaostalého státu, jsou na jedné straně i čeští aktéři, kteří 

v Afghánistánu působí a během své práce musí hledat možné postupy, jak 

s odlišnou kulturní skupinou spolupracovat, nevyvolávat zbytečné konflikty a jak 

Afgháncům pomoci v budování stabilního systému. Samuel Hungtington se ve své 

práci zaměřil na budoucí střet civilizací na základě základních kulturních rozdílů. 

Francis Fukuyama naopak předpokládal vyčerpání všech ideologických konceptů a 

předjímal vítězství liberální demokracie jako univerzálního a jedinečného 

politického systému. Součástí teoretické části je zároveň i představení kritických 

pohledů některých českých autorů, mezi nimi i specialisty na oblast orientu Doc. 

PhDr. Miloš Mendela nebo profesora PhDr. Oskara Krejčího.  

Jako metoda výzkumu byla v práci zvolena případová studie [Drulák, 2008:32]. 

Jako konkrétní případ je stanovena časově i tématicky ohraničená historická 



 

5 
 

epizoda [Drulák, 2008:32] působení českého PRT v rámci rekonstrukčních snah 

v Afghánistánu. Případová studie jako detailní analýza [Drulák, 2008:33] tohoto 

případu by pak měla směřovat k představení vnímání českých aktérů odlišné 

kulturní skupiny, projevy jejich vztahu a přístupu k afghánskému obyvatelstvu. 

Vzhledem k tomu, že práce využívá teoretického základu F. Fukuyamy a S. 

Hungtingtona, byla z konkrétních typů případové studie zvolena disciplinovaná 

interpretativní studie, která „se nachází na pomezí mezi jedinečnou a instrumentální 

případovou studií“ [Drulák, 2008:34]. Tento typ metody je podle autorky 

nejvhodnější vzhledem ke zkoumanému problému, kdy je za jedinečný fenomén 

hodný zkoumání označeno právě působení českých aktérů v Afghánistánu a jejich 

postoj k Afgháncům. A tento fenomén je zkoumán na základě existujících, v tomto 

případě dvou, teorií [Drulák, 2008:34].  

V souvislosti s postupným vývojem práce a odbornými doporučeními se autorka 

rozhodla, na rozdíl od zamýšlených tezí a původního projektu, změnit metodu 

práce. Původně plánovanou diskurzivní analýzu autorka nahradila případovou 

studií, která je dle autorky a také vzhledem k využitým teoriím a okruhu získaných 

dat vhodnější ke zpracování daného výzkumného problému. V důsledku tohoto 

odchýlení byla do jisté míry změněna i výzkumná otázka práce, kdy je cílem 

představení postoje a názorů českých aktérů k obyvatelům Afghánistánu, nikoliv 

stanovení diskursu a interpretace subjektivních představ těchto aktérů. Tato změna 

oproti původnímu projektu byla zvolena po pečlivém uvážení a za účelem lépe 

naplnit stanovené cíle práce, odpovědět na výzkumnou otázku a celkově přispět ke 

zpřehlednění bakalářské diplomové práce a zkoumaného problému. 

Cílem bakalářské práce je stanovit společné znaky českých pracovníků 

v Afghánistánu, které ovlivňují jejich spolupráci s Afghánci a zodpovědět tak 

výzkumnou otázku, jaké jsou charakteristické znaky postoje českých vojáků a 

civilních pracovníků v Afghánistánu? Na základě této charakteristiky pak určit, 

které z globálních teorií o spolupráci dvou odlišných skupin - zda teorii S. 

Hungtigtona nebo F. Fukuyamy - se tyto charakteristiky více přibližují.  
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 Jako součást výzkumné metody práce je dále použit i kvalitativní výzkum, 

který analyzuje nejen oficiální dokumenty, veřejně dostupné informace o PRT, 

tiskové zprávy, ale i publikované rozhovory a vlastní dotazníkové šetření, které 

bylo prováděno mezi účastníky misí v Afghánistánu. Vzhledem k původním teoriím 

Fukuyamy a Hungtingtona je v rámci výzkumu vystavěn také systém pracovních 

hypotéz, které jsou jedním z důležitých nástrojů při závěrečné analýze. Tyto 

hypotézy, které kopírují jednu nebo druhou teorii, pak budou porovnány s názory a 

výpovědmi českých aktérů, čímž bude možné vyjádřit, které z teorií se postoje 

českých vojáků více přibližují.  

Cílem bakalářské diplomové práce je snaha co nejlépe představit názory a 

postoje vojáků a civilních pracovníků, kteří se účastnili nebo účastní misí 

v Afghánistánu v rámci provinčních rekonstrukčních týmů, a snaha charakterizovat 

jejich vztah k afghánskému obyvatelstvu, tedy jedné části islámské kultury.   

V práci tedy nepůjde o odhalení podstaty fungování afghánských institucí nebo 

názorů afghánského obyvatelstva, ale pouze o to, jak celou situaci a především jak 

samotné Afghánce vnímají čeští vojáci a jaký k nim mají vztah. Zároveň není cílem 

práce ani snaha o rozluštění a vyřešení složitého vztahu křesťanského západu a 

islámských zemí, ale pouze představení jedné strany tohoto vztahu, konkrétně 

zkušenosti lidí - českých vojáků a pracovníků PRT, kteří v rámci svého poslání na 

misích tento vztah nejblíže zažívají. V práci by měl být zároveň vyvozen závěr, 

kterému z nabízených teoretických konceptů se zkušenosti českých vojáků a jejich 

vnímání odlišné kulturní skupiny více přibližuje. Tedy zda podle teorie Samuela 

Hungtingtona jsou spolupráci Čechů a Afghánců na obtíž rozdílné kulturní aspekty, 

tradice a náboženství, což by ovlivnilo představu českých aktérů o Afgháncích a 

zároveň by to mohlo vyvolávat i velice zásadní konflikty. Nebo zda podle teorie 

Francise Fukuyamy jsou tyto rozdíly nepodstatné a vzájemná spolupráce je 

definována snahou o nastolení liberální demokracie, která bude do budoucna 

eliminovat možnost konfliktů.  
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2. Teoretická část 

V teoretické části práce budou nejprve představeny teorie Francise Fukuyamy a 

Samuela Hungtingtona ve všeobecném měřítku, se snahou poukázat na veškeré 

aspekty, které tyto teorie přinášejí. Následně bude dán prostor některým kritickým 

pohledům na obě globální teorie, které svým přístupem mohou taktéž nastínit určité 

důležité poznatky, které by mohly v závěru práce přispět k lepší charakteristice 

postoje českých aktérů v Afghánistánu.  

2.1. Teorie Francise Fukuyamy o konci dějin  

Francis Fukuyama přišel roku 1989 s teorií, která na základě historických faktů 

měla blíže osvětlit budoucnost nejen světové politické scény, ale také směřování a 

spolupráci v oblasti mezinárodních vztahů. Fukuyama své myšlenky vyjádřil v 

odborném článku, který vyšel v časopise The National Interest v roce 1989, a až 

později je podrobněji rozebral ve své knize „Konec dějin a poslední člověk“.  

Podle teorie Francise Fukuyamy jsme všichni společně jako lidstvo dospěli na 

tzv. konec dějin, protože po celém světě bude nastolena liberální demokracie a 

ukončí se tak veškeré konflikty. Důležitou roli nebude hrát ideologie nebo kulturní 

pozadí, ale hlavní slovo ve fungování státu bude mít ekonomická situace. Jako 

poslední a jediný možný politický systém zbyla liberální demokracie. Liberální 

demokracie je podle F. Fukuyamy tím základem, na kterém jen a pouze je možno 

vystavět moderní stát.  

Fukuyma říká, že liberální demokracie doslova zvítězila nad ideologiemi 20. 

století jako byli komunismus, fašismus a nacionalismus a zároveň "tvoří konečný 

bod ideologické evoluce lidstva a konečnou formu lidské vlády" [Fukuyama, 

2002:11]. A na konci dějin se dostává ke slovu ekonomické pojetí politiky, které 

odlišné kulturní pozadí, rozdílná etika jednotlivých států nebo různé náboženství 

podle F. Fukuyamy nemohou ovlivnit.  

Co se týče liberální demokracie a otázky konce dějin, Fukuyma si uvědomuje, že 

je nepravděpodobné se ze dne na den zbavit veškerých konfliktů, které budou i 
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nadále přetrvávat, ale jednoho dne podle jeho teorie musí všechny státy (i ty 

nezápadní) uznat, že liberální demokracie je jediný možný způsob fungování státu a 

světové politiky.  

Podle slov Francise Fukuyamy liberální demokracie spojuje nejen kultury, ale i 

společnosti na cestě ke stejnému cíli [2002:10]. Už ve svém původním článku 

Fukuyama zmiňoval, že není třeba reagovat na výzvy jednotlivců, ale naopak 

zaobírat se většími a silnějšími společenskými nebo politickými silami. 

 

„Pro naše účely není příliš podstatné, jak odlišně smýšlejí lidé v Albánii nebo 

Burkině Faso. A to proto, že se zaměřujeme na jakési společné ideologické dědictví 

lidstva.“ [Fukuyama, 1989: 6] 
1
 

 

Je sice běžné, že
 
liberální státy mají tendenci se ekonomicky i politicky spojovat 

a vytvářet kooperační celky, ale jaký přesně impuls může vést neliberální státy a 

státy s nestabilním politickým systémem ke spolupráci se Západem? Jinými slovy, 

co by mělo vést doposud nedemokratické státy k liberální demokracii? Podle 

Fukuyamy je tím důvodem především evoluce ekonomiky dané země, která může 

být silná a soběstačná pouze v liberálním systému. Neliberální státy by tedy měly 

tíhnout k liberální demokracii, neboť vidí blahobyt především v zemích Západu. 

Otázkou však zůstává, zda je to vlastní vůle těchto států nebo je k liberální 

demokracii přivádí spíše západní intervence, která se nově vznikajícím nebo 

nestabilním státům snaží pomoci a vštípit demokratické zásady, které ale do jisté 

míry mohou potírat jejich přirozené kulturní prostředí a morální či tradiční hodnoty. 

Fukuyama rozděluje státy jednak na historické a na post-historické. Post-

historické státy jsou státy s větší historickou zkušeností a zároveň demokratické. 

Historické státy jsou podle Fukuyamy státy bez dostatečné historické zkušenosti a 

často nedemokratické. Rozdíl těchto skupin vidí především v rovině ideologické. 

Podle Fukuyamy skupina neliberálních, nevyspělých států bude nevyhnutelně 

následovat dominantnější liberální a demokratické státy.  

1 
For our purposes, it matters very little what strange thoughts occur to people in Albania or Burkina Faso, 

for we are interested in what one could in some sense call the common ideological heritage of mankind. 
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V podstatě tím naznačuje, že „liberálně demokratické a převážně západní státy, 

jsou na vyspělejší historické, ale i politické a ekonomické úrovni. Naopak státy, 

které ještě k liberální demokracii nedospěli, se vyznačují jistou zaostalostí, a to jak 

v oblasti politiky, tak ekonomiky a rozvoje.  

 

Podle Fukuyamy je právě bohatství a prosperita Západu klíčovým „lákadlem“, 

které nutí neliberální státy vyrovnat se Západu, vybudovat si stejné funkční zázemí, 

v němž se může podařit zbohatnout nebo si zlepšit životní úroveň téměř každému, 

nejen určité skupině.  

„Jak se zvyšuje životní úroveň, obyvatelstvo je stále kosmopolitnější a 

vzdělanější a společnost jako celek dosahuje čím dál větší rovnosti podmínek, lidé 

začínají požadovat nikoli pouze bohatství, ale i uznání svého statusu."  [Fukuyama, 

2002:17] 

Fukuyama je přesvědčen, že tuto rostoucí touhu po uznání ve všech případech 

uspokojí liberální demokracie. Ale nemohl by stejně dobře sloužit také například 

nacionalismus? O něm sice Fukuyama mluví jako o ideologii, která byla historií 

zcela zdiskreditována, především v souvislosti s německým nacionalismem 

minulého století. Lze ovšem diskutovat o tom, zda diskreditace platí pro celý svět 

nebo jen pro evropské státy a USA. 

Je důležité si ovšem uvědomit, že demokracie, a tím spíš liberálně-demokratické 

uspořádání, se vyvinulo v rámci historického vývoje v západních státech, do jisté 

míry i na základě křesťanských hodnot. A tento názor sdílí i sám Fukuyama, který 

říká, že „liberální demokracie je přesně to, co na Západě považujeme za 

nejslušnější a nejhumánnější politické uspořádání“ [2002:26]. Ale vnímání a 

morálka ostatních zemí světa, tedy především těch nezápadních popřípadě 

islámských, mohou být diametrálně odlišné. 

Fukuyama obhajuje teorii idealizace liberalismu především tím, že ostatní 

politické systémy, především ty autoritativní, v průběhu vývoje dějin zcela změnily 

své chápání a jsou z dnešního pohledu posuzovány jako negativní, přestože kdysi 

budily zdání spíše silnějších politických systémů. Všechny tyto systémy - 
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monarchistické, totalitní, autoritativní i post-totalitní selhaly ve svém praktickém 

použití, především marnou snahou ovládnout a kontrolovat osobní a občanský život 

člověka. Na rozdíl od toho liberální a demokratický stát podporuje osobní svobodu 

a podnikání. A zároveň jsou tyto státy ochotnější a přístupnější k mezinárodní 

spolupráci. To je v podstatě základem Fukuyamovy teorie proč a z jakých důvodů 

se domnívá, že nastal důležitý konec dějin, neboť jsme jako lidstvo vyčerpali 

ideologické zásoby, a nyní nezbývá nic jiného než směřovat k ideální a vítězné 

variantě, a to liberální demokracii. Ale ani podle Fukuyamy tato cesta nebude pro 

všechny státy zcela jednoduchá. 

„Předtím než může úspěšná demokracie vůbec vzniknout, je třeba překonat 

obrovské překážky.(...) Demokratizaci musí předcházet bolestivý proces 

národnostního odštěpování, který nelze uskutečnit ani rychle ani nekrvavě.(...) 

V některých oblastech východní Evropy bude marxismus-leninismus pravděpodobně 

vystřídán nejrůznějšími diktátory, nacionalisty a plukovníky; někde se na scénu 

možná vrátí i komunisté. Ale autoritarismus, který představují, zůstane lokálně 

omezený a nesystematický.“ [Fukuyama, 2002: 54] 

Tudíž přestože přiznává určité odchylky od vlastní teorie, ať už se jedná o 

existenci stále krvavých konfliktů v různých zemích světa, dlouhý a složitý proces 

přechodu k demokracii či dokonce možnost pod tíhou a složitostí situace upadnout 

znovu do autoritativní podoby státního systému, snaží se nás donutit nahlížet na 

celou problematiku spíše jako na komplexní vzorec a nezaobírat se jednotlivými 

detaily.  

Jeden podstatný detail však ve své teorii spíše přehlíží a nebo mu nepřikládá 

zásadní význam. A to je role náboženského fundamentalismu. Fukuyma sice mluví 

o autoritativních režimech, které můžeme nyní díky historické zkušenosti vnímat 

negativně, ale je také možné, že sílu kulturního dědictví a náboženství do jisté míry 

podceňuje. V případě evropských sekularizovaných států si možná můžeme 

význam náboženství dovolit opomíjet a nevěnovat mu téměř žádnou pozornost. 

Zcela jinak tomu ale je v muslimských zemích, kde nejen, že síla víry neustále 

přetrvává, ale kde navíc náboženství výrazným způsobem zasahuje nejen do 
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politického uspořádání, ale i do společenských a právních vztahů dané země. 

Nehledě na fakt, že tyto země mohou ze strany Západu pociťovat silné ohrožení a 

v některých případech i výsměch vlastní víře. Proto je třeba mít roli náboženství a 

možného (nejen) islámského fundamentalismu stále na paměti. 

Vedle toho v rámci argumentace na obranu liberální demokracie sám přiznává, 

že tento politicko-ekonomický systém ve své podstatě představuje obraz křesťanské 

společnosti. Jedná se tedy o náš (euro-americký) pohled na to, co je správné a 

morální. Pak ale nemůže spoléhat, že celý svět a tím pádem i nekřesťanské či 

nezápadní státy budou chtít přijmout liberální demokracii za vlastní a budou ji 

považovat za jediný možný a spravedlivý politický systém. A pokud tomu tak 

opravdu bude, což přeci jen nemůžeme úplně vyloučit, pak nám nepředkládá žádné 

podložené argumenty, které by šly aplikovat na všechny státy a na každého člověka, 

i toho posledního. 

 

2.2. Teorie Samuela P. Hungtingtona o střetu civilizací 

Na rozdíl od Fukuyamy Samuel Hungtington přichází o pár let později se svou 

vlastní teorií budoucího vývoje dějin. V roce 1993 otiskl časopis Foreign Affairs 

jeho provokativní článek „The clash of civilizations?“. Vzhledem k tomu, že tento 

článek vzbudil ještě větší odezvu než původní Fukuyamova teorie, na níž měl být 

ve své podstatě odpovědí, rozhodl se Samuel P. Hungtington rozpracovat svou 

teorii podrobněji ve své knize „Clash of civilizations“ (tentokrát již bez otazníku), 

která v češtině vyšla pod názvem „Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového 

řádu“. 

Obě Hungtingtonovy práce se zabývají v devadesátých letech probíhající 

diskusí, jak a kam se bude vyvíjet další historický pokrok lidstva a mezinárodní 

politiky. Samozřejmě, že celá tato diskuse se po skončení studené války nesla ve 

velkém očekávání, a jak je vidět na rozporu Hungtingtona a Fukuyamy, také 

politologicko-teoretických střetů. 

Jak se o této diskusi vyjádřil sám Samuel P. Hungtington : 
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„Světová politika vstupuje do nové fáze a intelektuálové neváhali rozmnožit vize 

o tom, jaká tato fáze bude – mimo jiné konec historie nebo návrat tradičního 

soupeření mezi národními státy. (...) Až doteď všichni pomíjeli rozhodující, vskutku 

centrální, aspekt toho, jaká zhruba bude globální politika v následujících letech.“  

[1993:22]
2
 

Podle jeho vlastní hypotézy se totiž budoucnost konfliktů a tím pádem i vývoj 

mezinárodní politiky bude odebírat spíše směrem ke střetu mezi civilizacemi a tedy 

na rozhraní kulturního prostředí, nikoliv na základě ideologických nebo 

ekonomických rozdílů [Hungtington, 2001:26]. Základní uspořádání na základě 

národních státních útvarů sice zůstane i nadále funkční, ale primárně bude globální 

politice dominovat střet civilizací
 
[Hungtington, 1993:22]. 

Podle Hungtingtona bude konflikt mezi civilizacemi poslední fází evoluce 

konfliktů v moderním světě. [Hungtington, 1993:22]  

Je možné, že tímto výrokem připouští, že by se mohla někdy v budoucnu 

uplatnit teorie Francise Fukuyamy o konci dějin? Důležitější je ovšem to, jakými 

argumenty podložil svou vlastní domněnku.  

Hungtington trochu podobně jako Fukuyama mluví o konci doposud známých 

konfliktů a tradičního boje o moc. Popisuje evoluční vývoj od dob králů a 

monarchů, kteří navzájem válčili o rozšíření svých úřadů, posílení ekonomické 

moci a především teritoriální síly. Postupně s vývojem národnostních států 

docházelo spíše ke konfliktům mezi jednotlivými státními útvary. Tento zdroj 

konfliktu pak podle Hungtingtona vytrval až do konce první světové války, kdy 

následkem Velké říjnové revoluce se konflikty vyostřily spíše na rovině ideologií – 

nejprve mezi komunismem, nacismem (fašismem) a liberální demokracií a později 

mezi komunismem a liberální demokracií [Hungtington,
 
1993: 23]. 

 

2 World politics is entering a new phase, and intellectuals have not hesitated to proliferate visions of what it 

will be – the end of history, the return of traditional rivalries between national states, and the decline of the 

nation state from the conflicting pulls of tribalism and globalism, among others. (...) Yet they all miss a 

crucial, indeed a central, aspect of what global politics is likely to be in the coming years. 
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Tyto konflikty a jejich vývoj pak primárně kopírovaly spíše historii celého 

západního světa. Ale s koncem studené války se množství konfliktů přesunulo 

mimo tuto oblast, tedy mimo Evropu a Severní Ameriku, a konflikty začaly 

eskalovat i v jiných oblastech, podle Hungtingtona na hranicích jednotlivých 

civilizačních celků. Například mezi západní křesťanskou a islámskou civilizací.  

,,Základní zdroj konfliktů v novém světě nebude primárně ideologický nebo 

ekonomický. Hlavní rozdělení lidstva a převládající zdroj konfliktu bude kulturní.” 

[Hungtington, 1993: 22]
3
    

 

Tento přerod byl podle Hungtingtona zapříčiněn především tím, že státy třetího 

světa, tedy státy nezápadního charakteru, v druhé polovině dvacátého století již 

přestaly být pouze objektem evropského kolonialismu, ale začaly fungovat na 

samostatné bázi a spoluutvářet budoucí historický vývoj lidstva a globální politiky. 

I proto se Hungtington domnívá, že původní rozdělení studené války na první, 

druhý a třetí svět už není v této době zcela relevantní, a je proto lepší dělit svět na 

civilizace.  

Nikoliv tedy podle jejich ekonomické nebo politické úrovně, ale spíše na 

základě jejich kulturního dědictví. Tomu odpovídá i fakt, že státy nezápadního 

charakteru získaly takovou sílu, že nyní už jejich kulturní odlišnosti musíme vzít na 

vědomí. 

A právě i historicko-kulturní aspekt spolu s tradicí a náboženstvím tvoří hranici 

mezi jednotlivými skupinami. V rámci každé skupiny se tak utváří společné názory, 

postoje a hodnoty, které určují zásadní fungování těchto států nebo civilizací a 

zasahují také do světové politiky. Rozdíly mezi odlišným pojetím nebo vnímáním 

těchto hodnot může být také zdrojem konfliktů.  

 

 

3 
The fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily 

economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. 
 



 

14 
 

„Arabové, obyvatelé Západu, Číňané, však nejsou součástí nějakého většího 

kulturního subjektu. Tvoří civilizace. Tyto civilizace jsou nejvyšším kulturním 

uskupením lidí.“ [Hungtington, 1993:24]
4
 

Zajímavým faktem je to, že přestože tyto společenské celky nazývá civilizacemi, 

jejich rozdělení nejen názvy, ale i geografickými oblastmi odpovídá převládajícím 

náboženstvím těchto oblastí a společností. Hungtington tím tak velice jasně 

ukazuje, že náboženství je a bylo velice důležitým aspektem pro formování 

společensko-kulturně-politického prostředí. A to se týká jak formování 

křesťanských společností, tak například muslimských zemí.  

S. Hungtington opírá celou svou teorii o šest základních pilířů, které jsou 

důvody, proč spolu budou civilizace v budoucnu v konfliktu. 

Jako první se jedná o základní a primární rozdíly mezi jednotlivými 

civilizacemi. Není to jen určitý postoj nebo dočasný názor, který je od sebe 

navzájem odlišuje, ale celý životní styl, v němž hraje roli také náboženství a 

tradice. Tyto hodnoty mají mnohem trvalejší hodnotu než kterákoliv předchozí 

ideologie nebo politický režim. 

Za druhé, ruku v ruce s globalizací a digitálním propojením světa, dochází 

k bližší komunikaci a interakci navzájem mezi civilizacemi. Tím Hungtington 

myslí například prolínání kultur v rámci přistěhovalectví. Negativně pak z tohoto 

důvodu může být vnímána i vojenská pomoc nebo intervence v zemi patřící do 

jiného civilizačního celku. 

Jako třetí důvod Hungtington uvádí pocit vykořeněnosti jednotlivců i celých 

skupin v důsledku ekonomickému přesunu pracovních sil. V tomto případě může 

docházet ke ztrátě sounáležitosti s původním národnostním státem a spíše přimknutí 

k celému civilizačnímu celku. Síla této vazby pak často zapříčiňuje vznik 

fundamentalismu. Stejný argument podporuje také tendenci návratu některých 

společností tzv. ke kořenům vlastní společnosti. 

4 
Arabs, Westerners, Chinese, however, are not part of any broader cultural entity. They constitute 

civilizations. A civilization is thus the highest cultural grouping of people.
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Za čtvrté se napříč civilizacemi začíná vytvářet snaha o opozici vůči západnímu 

světu, který je sice vnímán jak středobod moci, ale zároveň je i proto cílem 

nesnášenlivosti ze strany nezápádních civilizací. Jak Hungtington ukazuje, je to 

naprosto opačný trend, než jaký je z historie znám, protože dříve bylo naopak 

módní a žádané podobat se Západu. 

Jako pátý důvod a příčinu střetu civilizací Hungtington uvádí opět kulturní a 

tradiční předpoklady, které jsou na rozdíl od politických nebo ekonomických 

rozdílů mnohem těžší překonat nebo mezi nimi najít kompromis. V konfliktech, kde 

je klíčová otázka původu a kulturní sounáležitosti, si totiž nejen nemůžete vybrat, 

na čí straně budete, ale také se nemůžete stavět kamsi doprostřed, tedy být 

například napůl muslim a napůl katolík. 

Hungtington to dokazuje i na exaktním příkladu:  

„V rámci třídních nebo ideologických konfliktů je základní otázkou <<Na čí 

straně jsi?>> (...) V rámci konfliktů mezi civilizacemi je touto otázkou <<Co/Kdo 

jsi?>> A to je dané a nemůže být změněno.“ [Hungtington, 1993:27]
5
 

Jako poslední důvod Hungtington uvádí postupný rozvoj a posílení regionálního 

obchodu a ekonomické integrace v rámci regionů popř. civilizací. Tato snaha sice 

musí být prvotně zakotvena v tradicích dané kultury, proto je například mezi-

civilizační obchod a vytváření ekonomických celků napříč odlišnými civilizacemi 

složitější. Ze stejného důvodu pak tento trend výrazně posiluje civilizační 

uvědomění a souznění. Hungtington dokonce používá pojem civilizační vědomí 

(civilization-consciousness). 

Kromě obecného boje mezi civilizacemi se Hungtington zaměřuje také na 

nejpravděpodobnější z blížících se konfliktů a to střet mezi západní civilizací a 

islámem. Tento rozkol se podle něj odehrává už více než 1 300 let a bude 

pokračovat i nadále.  

 

5
 In class and ideological conflicts, the key question was <<Which side are you on?>> (...) In conflicts 

between civilizations the question is <<What are you?>> That is given and cannot be changed. 
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 „Příští světová válka, pokud nějaká bude, bude válka mezi civilizacemi.“ 

[Hungtington, 1993:39] 
6
 

A jako první se střetne Islám se Západem. 

 

2.3. Kritika teorií Samuela Hungtingtona a Francise Fukuyamy 

Teorie dvou politologů se váží na podobné téma. Oba se v zásadě shodují v 

tvrzení, že staré a tradiční důvody konfliktů a jejich tradiční aktéři se již díky 

svému historickému neúspěchu nebudou opakovat, alespoň ne v takové míře jako 

tomu bylo v minulosti. Další otázkou zůstává, čemu dají nezápadní země ve svém 

vývoji přednost. Stejně tak je otázkou, jakým způsobem vidíme tyto země my, 

z pohledu Západu. 

Teorie Francise Fukuyamy a Samuela P. Hungtingtona vyvolávají svou 

prognózou budoucího vývoje řadu otázek a nad jejich teoriemi se rozvířila i kritická 

debata. Například český expert na země orientu Miloš Mendel vyčítá 

Hungtingtonovi nedostatečnou orientaci v problematice jiných kulturních skupin a 

nedbalé rozebrání islámu jako pro budoucnost pravděpodobně nejkonfliktnější 

skupiny. Podle Mendela je celá  teorie Samuela Hungtingtona založena na špatných 

předpokladech, povrchní znalosti světových dějin a dokonce i náboženské a etnické 

geografie [Mendel, 2004:1].  

Podle Mendela je islám složitý nábožensko-kulturní fenomén, v němž lze 

pozorovat celkem podstatné směry, které se v mnohém odlišují od většinového 

pohledu na islám, jako radikální skupiny fanatiků. Lze totiž jednoznačně vydělit 

jednak tzv. liberální islám,  středový islám, ale i radikální islám nebo lidový islám.  

 

 

 

6 The next world war, if there is one,will be a war between civilizations. 
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Český politolog Oskar Krejčí vidí v Hungtingtonově teorii jako největší problém 

především neurčitost pojmu “civilizace”. Podle Krejčího Hungtington civilizace 

používá jako synonymum ke kultuře. Problém spočívá v tom, že ,,neexistují obecně 

přijaté definice civilizace a kultury, což ztěžuje dialog o těchto kategoriích. (...) 

Právě takovéto neurčité, oblíbené a často používané termíny mají velký potenciál 

využitelný při manipulaci.” [Krejčí, 2002] O. Krejčí zároveň nesouhlasí s tím, že by 

střet kultur musel nutně znamenat konflikt. Celou Hungtingtonovu teorii považuje 

za velice konzervativní a jednostranně zaměřenou [Krejčí, 2002]. 

Vedle toho český islamista Luboš Kropáček ve své knize ,,Islámský 

fundamentalismus” zároveň vyjadřuje obavu, že Hungtingtonova prognóza 

budoucího střetu ovlivnila myšlení lidí a učinila tak střet o to více možným.  

,,Podobně jako určitá ekonomická očekávání vyvolají chování, které roztočí 

inflaci nebo zruinuje banku, očekávání konfrontace může připravovat půdu pro její 

rezignované, nebo dokonce vstřícné přijetí.” [Kropáček, 1996:245] 

Zároveň připomíná, stejně jako Mendel, že islám neznamená pouze 

fundamentalismus, ale že naopak západní křesťanská tradice a islámský svět mají 

mnoho hodnot společných [Kropáček, 1996:245].   

Mendel se shoduje s teorií Francise Fukuyamy v tom, že i v islámském světě 

(stejně jako v Evropě) se vyčerpaly národně revoluční i tradicionalistické či jiné 

ideologické modely [Mendel, 2004:2]. A tyto systémy je potřeba nyní nahradit 

fungujícím stabilním politickým systémem. Miloš Mendel však odmítá 

univerzálnost liberální demokracie tak, jak ji propaguje Fukuyama.  

,,Ideologické vakuum nemůže vyplnit model západní demokracie, který poskytuje 

jednotlivci svobodu volby, ale v islámském světě není autentický a rozhodně není 

hodnocen jako politický ideál – tím spíše, je-li importován zvenčí pomocí 

imperiálních metod.“ [Mendel, 2004:2]  

Je tedy pravděpodobné, že tyto státy by sice mohly být nakloněny spíše 

demokratickému státnímu systému, než autoritativnímu režimu. Zároveň si možná 

uvědomují důležitost ekonomického rozvoje země, který jim svým způsobem může 
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zajistit přežití. Ale to ještě neznamená, že budou automaticky přijímat liberální 

demokracii nebo následovat západní hodnoty, protože se přeci jen nejedná o země  

Evropy ani Severní Ameriky.    

Nutno říci, že svůj vlastní postoj upravil o pár let později i sám F. Fukuyama. 

Přestože ani události začátku 21. století ho neodvrátili od přesvědčení o konci dějin, 

Fukuyama ale varuje před narůstající nenávistí ze strany islámských států. Tato 

nenávist podle jeho názoru sice nepramení z kulturních rozdílů, ale především 

z přístupu západních států, především USA, k otázkám Blízkého východu a celkově 

islámského světa. Fukuyama říká, že „muslimové nenávidí Západ ne proto, kdo 

jsme, ale jací jsme.“ [Fukuyama, 2004:64] Sám také uznává, že situace se po 

skončení studené války výrazně změnila, což by do jisté míry mohlo ohrozit i jeho 

vlastní teorii, která byla nastávajícím koncem studené války výrazně ovlivněna. Co 

se týče islámských států, Fukuyama ve své pozdější práci přiznává, že jednání a 

spolupráce s islámskými státy je pokaždé jiná, ale hrozbu z nich do jisté míry činí 

především politika mezinárodních aktérů v čele s USA a vznikající konflikt je pak 

především ideologický [Fukuyama, 2004:66].  

Podobně varovně vyznívá i interpretace teorie S. Hungtingtona v knize Doc. 

Eichlera, který v Hungtingtonově ,,Střetu civilizací” vidí především varování před 

západním univerzalismem, který může pro jiné státy představovat nebezpečí 

[Eichler,2006:196]. Eichler v podobném duchu charakterizuje i současnou 

mezinárodní situaci a uznává, že „vývoj od 90. let 20. století jakoby dával za pravdu 

skeptickému Hungtingtonovi“ [Eichler, 2006:3]. Jako jeden z příkladů lze použít 

právě konflikt a následnou situaci v Afghánistánu, kde i Mendel mluví o konfliktu  

„fundamentalistických variant obou velkých monoteistických náboženství, jež 

nebezpečně vstoupily na půdu mezinárodní politiky a rozpoutaly svou válku dobra 

se zlem"  [Mendel, 2004:1]. Na příkladu Afghánistánu je možné aplikovat nejen obě 

teorie, ale i jejich kritiky, jejichž poznatky se mohou projevit například i ve 

zkušenostech českých vojáků. 
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3. Metodologie 

V této části práce je věnován prostor především druhům dat, která jsou pro 

případovou studii využívána a která jsou podstatou kvalitativního výzkumu v této 

práci. V této části páce jsou stanoveny i základní hypotézy k teorii Francise 

Fukuyamy a Samuela Hungtingtona, na jejichž základě pak bude prováděna detailní 

analýza. 

 

3.1. Data a jejich sběr 

Veškerá data, která jsou v této práci využívána, se vztahují k činnosti české 

skupiny PRT v Afghánistánu. Jako dostupná data jsou využity oficiální zprávy 

Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany České republiky, dále 

informace o konceptu PRT a jejich činnosti v Afghánistánu na webových stránkách 

PRT Lógar, kde jsou publikovány nejen informace o Afghánistánu a jeho 

obyvatelích, ale také tiskové zprávy a články o aktuálním dění a pokroku rozvoje za 

pomoci rekonstrukčních týmů v Afghánistánu.  

 

Velkým přínosem pro tuto bakalářskou práci byla také publikace novináře Oty 

Sládka, který se v průběhu roku 2011 sešel s vojenskými i civilními účastníky 

prvních kontingentů, kteří působili v afghánské provincii Lógar. Mimo jiné i 

s Václavem Pechou, vedoucím 1. týmu PRT, Karlou Štěpánkovou, mediální 

expertkou 1. týmu, Plk. Ivem Střechou, velitelem 1. kontingentu Armády České 

republiky v Lógaru, Petrem Kafkou, stavebním inženýrem 1. týmu a mnoha 

dalšími. Autor knihy se v rozhovorech s aktéry rekonstrukčních týmů zaměřil 

především na otázky vztahu Čechů a Afghánců, náplň každodenní činnosti českých 

pracovníků v Afghánistánu a také na pohled našich vojáků i civilistů na současnou 

situaci v Afghánistánu. Jejich výpovědi a publikované rozhovory nakonec v práci 

nahradily zamýšlené osobní rozhovory s účastníky provinčních rekonstrukčních 

týmů a to z toho důvodu, že v knize Oty Sládka jsou k dispozici velice komplexní 

názory českých aktérů v Afghánistánu včetně otázek a odpovědí, které se vztahují  

k výzkumné otázce této práce.  
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V neposlední řadě velmi podstatnou složkou této práce je i dotazníkové šetření 

mezi účastníky mise v Afghánistánu. Vzor dotazníku i následné odpovědi celého 

šetření jsou přílohou této bakalářské práce. Dotazníky byly distribuovány mezi 

vojenské i civilní pracovníky českého provinčního rekonstrukčního týmu 

elektronicky prostřednictvím e-mailu. Čeští aktéři, kteří dotazník vyplnili v online 

podobě pomocí webového formuláře, byli zároveň požádáni o přeposlání dotazníku 

na své kolegy z PRT. Soubor 25 uzavřených i otevřených otázek a podotázek se 

soustředil na získání odpovědí vztahující se k výzkumné otázce, kde nás zajímá 

názor a přístup českých aktérů k obyvatelům Afghánistánu, ale i k současné 

afghánské situaci, zároveň se zaměřoval i na další aspekty výzkumu, například 

srovnání představ českých aktérů o Afghánistánu a jeho obyvatelích před odjezdem 

na misi a po absolvování mise, nebo vliv etnického rozdělení Afghánistánu. Většina 

oslovených pracovníků české skupiny PRT reagovala vesměs pozitivně a otevřeně 

odpovídala na většinu otázek šetření. Celkem v dotazníkovém šetření odpovědělo 

pět účastníků rekonstrukčních snah v Afghánistánu, z toho 2 vojáci a 3 civilní 

experti. V příloze jsou výsledky šetření uvedeny v anonymizované podobě a 

odpovědi jednotlivých respondentů jsou seřazeny u konkrétní otázky pod sebou, 

aby tak vznikl přehledný a kompletní obraz odpovědi na danou otázku. Vzhledem 

k omezenému počtu možných respondentů a také vzhledem k rozsáhlosti některých 

odpovědí se jednoznačně jednalo o kvalitativní dotazníkové šetření. A to i proto, že 

jak uvádí sociolog Miroslav Disman: „Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a 

interpretace sociální reality. Cílem je tu odkrýt význam podkládaný sdělováním 

informací.“ [2002 : 285] 

 

3.2. Výzkumné hypotézy 

Na základě rozboru teorie Francise Fukuyamy a Samuela Hungtingtona byl 

vytvořen systém pracovních a statistických hypotéz a to tak, aby podporovali jednu 

nebo druhou teorii. K tomu bylo využito takzvané deduktivní metody, která vychází 

z teorie nebo obecně formulovaného problému, na jehož základě se vytváří 

hypotézy [Disman, 2002:76]. Hlavní hypotéza tedy pro každou z teorií definuje 
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obecný problém, který z teorie vyplývá. Ovšem pro správnou techniku výzkumu je 

třeba hlavní hypotézy rozdělit do souboru pracovních hypotéz [Disman, 2002:78]. 

Pracovní hypotézu definuje Disman jako: ,,Tvrzení předpovídající existenci 

souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými.” [2002:9] Tyto pracovní hypotézy 

jsou pak dále rozpracovány na systém statistických hypotéz neboli operačních 

definic. Operační definice je sdělení, kdy je koncept vyjádřen popisem operací, 

kterými bude měřen [Disman, 2002:79].   

Hlavní hypotézou pro teorii Francise Fukuyamy bylo:  

„Demokraticky liberální politický systém, který zemím Západu přinesl vyspělost 

a rozvoj, je v Afghánistánu a dalších nezápadních civilizacích vnímán pozitivně a 

obdivně a ani kulturní nebo náboženské rozdíly nemohou ohrozit uplatnění tohoto 

systému v Afghánistánu a posílení ekonomického a politického rozvoje země.“  

Tato hlavní hypotéza pak byla podpořena třemi dílčími pracovními hypotézami a 

celkem devíti statistickými hypotézami, ze kterých bylo následně možné vycházet 

při tvorbě dotazníku, ale i analýze výpovědí českých aktérů. 

Pracovní hypotézy pro teorii Francise Fukuyamy: 

1. Kulturní ani náboženské rozdíly nebo vlivy nedisponují natolik 

významnou silou, aby ovlivnila ekonomický a politický rozvoj země. 

1.1. Náboženství v oblasti nemá takový vliv, aby byl na překážku vlivu Západu. 

1.2. Afghánci jsou schopni oddělit ekonomický rozvoj a kulturní či náboženské 

tradice. 

1.3. Afghánci necítí odlišnost nebo nenávist mezi islámem a západním 

křesťanstvím. 

 

2. Nezápadní civilizace obdivují vyspělost Západu. 

2.1. Vyspělost Západu je v Afghánistánu vnímána pozitivně a lákavě. 

2.2. Afghánci jsou připraveni a chtějí přejímat západní, převážně ekonomické a 

politické hodnoty. 

2.3. Afghánci vítají pomoc Západu a jím přinášené nové postupy a vnímání. 
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3. Afghánci mají zájem o liberálně demokratický systém. 

3.1. Afghánci věří / jsou přesvědčeni, že jim liberální ekonomika přinese lepší 

životní podmínky. 

3.2. Afghánci jsou schopni vytvořit fungující ekonomický systém a udržet ho. 

3.3. Afghánci se nebojí / necítí se ohroženi na své kultuře nebo tradicích  

přejímáním  západních vlivů. 

 

Stejným způsobem byl vytvořen systém pracovních hypotéz okolo teorie 

Samuela P. Hungtingtona, jehož názor byl definován základní hypotézou: 

 „Pro Afghánistán je typické a v současné době velice patrné navracet se 

k původním tradicím a kulturním hodnotám, které mohou být jednak na překážku 

pro vznik liberální demokracie na území Afghánistánu, ale tyto tradice a rozdílné 

náboženství jsou hlavním zdrojem konfliktů.“ 

Pracovní hypotézy pro teorii Samuela P. Hungtingtona: 

1. Odlišné náboženství a kulturní tradice jsou zásadním zdrojem 

konfliktů.  

1.1. Rozdíly mezi kulturami jsou velice zásadní a naprosto neslučitelné. 

1.2. Komunikace mezi odlišnými kulturami je složitá a převážně konfliktní. 

1.3. Afghánci nechtějí / nemají zájem spolupracovat se Západem. 

 

2. Návrat ke kořenům a původním tradicím je v Afghánistánu patrný a 

velice významný. 

2.1. Náboženství a tradice jsou pro Afghánce smyslem života. 

2.2. Afghánci cítí ohrožení svých tradic Západem, jeho silou, mocí a globalizací. 

2.3. Afghánci se snaží znovu najít svou identitu v náboženství. 

 

3. Kulturní a náboženské rozdíly jsou překážkou pro vznik liberální 

demokracie. 
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3.1. Islám významným způsobem zasahuje nejen do uspořádání společnosti, ale i 

do politicko-ekonomického uspořádání. 

3.2. Odlišnost kultury v Afghánistánu odmítá přejímat vzory ze Západu. 

3.3. Afghánský pohled na otázky ohledně svobody, etiky, rodiny aj. se výrazně 

liší od pohledu západního. 

 

Na základě těchto hypotéz, které nám slouží k lepší analýze veškerých dat a 

informací, stejně jako k analýze dotazníkového šetření, je možné se přiblížit k 

odpovědi na výzkumnou otázku této bakalářské práce a to, jaké jsou hlavní znaky 

postoje českých vojáků k afghánskému obyvatelstvu a které z globálních teorií 

Hungtingtona nebo Fukuyamy se tento postoj spíše přibližuje.  

 

4. Analýza materiálů a dat 

Na základě dostupných dat, oficiálních zpráv, publikovaných rozhovorů a 

závěrečného dotazníkového šetření se analytická část této práce zaměřuje na 

charakteristiku zkušeností a přístupu českých aktérů k situaci v Afghánistánu.  

Je důležité si zároveň uvědomit, že na postoj českých aktérů k Afgháncům má 

pravděpodobně vliv současná situace v Afghánistánu, nestabilní politické prostředí 

a také snížená bezpečnost v oblasti. Vzájemnou spolupráci obou skupin pak 

ovlivňuje také stálá přítomnost ozbrojených jednotek, které doprovází civilní 

pracovníky během jejich každodenní činnosti. A vzhledem k pronikání Talibanců 

mezi vesnické obyvatele, je možné, že důvěra českých vojáků a civilních 

pracovníků k místnímu obyvatelstvu může být negativně ovlivněna. Myšlení a 

postoj českých aktérů je také ovlivněno cílem naplnit své spojenecké závazky, které 

má Česká republika k Severoatlantické alianci [Vondra, A., 2012].  

Analýza materiálů, dokumentů o misi, tiskových a výročních zpráv, rozhovorů 

i výsledků dotazníkového šetření se zaměřuje na odhalení základních jevů, které 

jsou pro postoj českých aktérů v Afghánistánu charakteristické. Cílem práce tedy 

není pomocí hypotéz stanovit skutečnou situaci v Afghánistánu nebo potvrdit či 
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vyvrátit pravdivost jedné z teorií, ale naopak představit, jak vnímají situaci 

v Afghánistánu čeští aktéři.  Samotné hypotézy jsou v analýze využívány jako 

nástroj pro určení, které z teorií se názory českých aktérů více přibližují. 

 

 4.1. Postoj českých aktérů a vnímání odlišné kulturní skupiny 
 

Společné představy a názory českých aktérů, které se prolínají i oficiálními 

zprávami a dokumenty o misích v Afghánistánu, spojuje několik zásadních bodů, 

které je možné označit jako charakteristické pro postoj českých aktérů k 

obyvatelům Afghánistánu v průběhu rekonstrukčních snah v Afghánistánu.  

 

Při své práci vnímají čeští vojáci Afghánce jako určitým způsobem odlišnou 

skupinu. To jakým způsobem odlišnou a které rozdíly jsou pro české aktéry 

nejpodstatnější, je jedním z charakteristických znaků jejich postoje k Afgháncům. 

Zda jsou pro ně především odlišnou kulturní skupinou, se kterou je těžké nalézt 

kompromisní řešení, nebo zda při spolupráci s Afghánci kulturní rozdíly 

nepředstavovaly závažný problém. Výpovědi českých aktérů se tak mohou přiklonit 

k teorii a hypotéze číslo 1 u F. Fukuyamy („Kulturní ani náboženské rozdíly nebo 

vlivy nedisponují natolik významnou silou, aby ovlivnila ekonomický a politický 

rozvoj země.“) nebo k teorii a hypotéze číslo 1 u S. Hungtingtona („Odlišné 

náboženství a kulturní tradice jsou zásadním zdrojem konfliktů.“).  

Například v dotazníkovém šetření aktéři potvrdili, že před odjezdem na misi 

vnímali Afghánistán jako „zemi ekonomicky zaostalou s nestabilním politickým 

systémem, především v důsledku válečného konfliktu.“ [Respondent A-E, 1. otázka], 

do jisté míry se obávali i kulturních a náboženských odlišností obyvatel 

Afghánistánu [Respondent A,C,D, 1. otázka]. Jakékoliv obavy před absolvováním 

mise se každopádně spíše týkaly bezpečnostní situace, která v Afghánistánu panuje.  

 

Postoj českých aktérů k Afgháncům lze označit, jako vnímání Afghánistánu a 

jeho obyvatel jako odlišnou, ekonomicky zaostalou zemi, která nutně potřebuje 

humanitární pomoc a rovněž podporu v budování rozvoje a ukotvení stabilního a 
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funkčního systému s fungující infrastrukturou. Tento charakteristický znak postoje 

českých aktérů - vnímání Afghánců na základě ekonomické popřípadě politické 

rozdílnosti, se přibližuje teorii Francise Fukuyamy.  

 

I když ekonomická zaostalost Afghánistánu v postoji českých aktérů výrazně 

převládá, čeští aktéři si současně uvědomují výrazné kulturní a náboženské rozdíly 

ve způsobu života Afghánců. To potvrzují i informace na stránkách 4. Brigády 

rychlého nasazení: ,,Obyvatelé Afghánistánu nesdílejí západní systém hodnot. 

Pojetí lidských práv, stejně jako pojetí státu a vlády, je zde v mnoha ohledech 

značně odlišné. Panuje zde rozšířená korupce a rodinné vazby jsou silnější než 

jakékoliv obecné právo.“ [4. brigáda rychlého nasazení v Lógaru, 2012] Vedle toho 

ale čeští aktéři uváděli, že si „rozdíly uvědomovali, ale neviděli důvod, aby byly na 

překážku mezinárodní spolupráci“ [Respondent A,C,D,E, 12. otázka] nebo 

vyvolávali konflikty. Což nepodporuje Hungtingtonovu teorii o konfliktnosti 

rozdílných kulturních skupin. 

 

 Toto vnímání rozdílů v tradicích a způsobu života ovlivnilo české vojáky do té 

míry, že mají neustále na paměti, že s Afghánci je nutné jednat s opatrností, aby 

bylo možné dosáhnout jednoho z cílů PRT a to „zabezpečení dialogu s guvernéry 

provincie a jednotlivých distriktů, vybudování důvěry u místních autorit a snížení 

rizika vzniku jakýchkoliv konfliktů“ [Ministerstvo obrany ČR,2009:84]. Což se 

českým aktérům za dobu jejich práce v Afghánistánu pravděpodobně daří, jak 

potvrzují i tiskové zprávy vedení PRT, například „Za uplynulé období se českému 

PRT podařilo navázat úzké vztahy s lógarskou provinční vládou, s jednotlivými 

ministerstvy, ale i " šúrami", tedy radami jednotlivých komunit.“ [Moravec, 2009] 

 

Z pohledu teorií můžeme vidět další charakteristický znak postoje českých 

aktérů, kdy ve vztahu k Afgháncům neopomíjejí rozdílné tradiční a kulturní 

hodnoty. Což F. Fukuyama nepředpokládal a S. Hungtington na ně naopak kladl ve 

své teorii důraz. Ale v případě spolupráce Afghánců a českého PRT nejsou tyto 

rozdíly  zdrojem konfliktů, narozdíl od toho, co Hungtington dále předpokládal. 
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Naopak jako důležitější zdroj konfliktu v Afghánistánu účastníci mise spíše vidí boj 

o moc a zdroje [Repondent C, 11. otázka]. Čeští aktéři nepotvrzují ani obavy 

Luboše Kropáčka, že by teorie o konfliktnosti odlišných kulturních a náboženských 

skupin mohla již dopředu ovlivňovat chování českých aktérů.  

 

V každém případě se rekonstrukční týmy snaží naplňovat cíle svých projektů 

bez ohledu na nebezpečné okolní podmínky – například, jak uvádí ročenka 

Ministerstva obrany ČR „I když byla bezpečnostní situace v Afghánistánu v roce 

2009 obzvláště složitá, provádění rozvojové pomoci pokračovalo.“ [Ministerstvo 

obrany ČR, 2010:67]  

 

Situace soběstačného a stabilního Afghánistánu je nejvyšším cílem 

rekonstrukčních projektů a celé náplně konceptu provinčních rekonstrukčních 

týmů. A tuto víru a snahu neztrácí čeští aktéři ani po několika letech působení 

v Afghánistánu, když se podle výsledků Ministerstva zahraničí ČR „i přes mírná 

zlepšení se ani ekonomická situace země výrazně nelepší a Afghánistán zůstává 

závislý na pomoci zvenčí.“ [Ministerstvo zahraničních věcí, 2009:3] I podle dalších 

dokumentů, informací o misích, výročních zpráv apod. je pro rozvoj Afghánistánu 

přítomnost rekonstrukčních týmů a jejich snaha o udržení bezpečnosti stále klíčová. 

 

4.2. Moderní vývoj versus tradice v Afghánistánu z pohledu 

českých aktérů 
 

Důležité pro charakteristiku postoje českých aktérů je nejen fakt, že si odlišné 

hodnoty Afghánců uvědomují, ale také jak velký význam jim ve skutečnosti 

přisuzují. Zda podle svých zkušeností čeští aktéři cítí v Afghánistánu snahu  

moderní rozvoj země a přijetí západních postupů? Nebo se naopak Afghánci podle 

jejich zkušeností stále více přimykají ke svým tradičním a kulturním hodnotám? 

Právě podle toho, jaká tendence bude v názorech českých aktérů převládat, je 

možné přiblížit se buď hypotéze číslo 2 o teorii F. Fukuyamy („Nezápadní 

civilizace obdivují vyspělost Západu“) a nebo hypotéze číslo 2 o teorii S. 
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Hungtingtona („Návrat ke kořenům a původním tradicím je v Afghánistánu patrný a 

velice významný“) 

Jak se shodují výpovědi dotazníkového šetření a z rozhovorů s českými aktéry, 

moderní vývoj není v Afghánistánu jednoznačný. Afghánská společnost má podle 

zkušeností českých aktérů tendenci se rozdělovat na stále (nebo možná znovu) 

tradiční a moderní směr. Čeští aktéři tak na jednu stranu vnímali Afghánce jako 

skupinu obyvatel, kteří by se v budoucnu chtěli nejvíce přiblížit  funkčnímu 

ekonomickému systému, dokonce možná i komerčnímu způsobu života 

[Respondent A, C, 16. otázka]. A na druhé straně skupinu obyvatel, především 

mimo hlavní město, pro kterou je západní styl života sice lákavý, přestože ho 

(pravděpodobně na základě vlastní kultury nebo spíše z neznalosti) hodnotí jako 

zvrácený [Respondent C, 16. otázka]. Tato nejednoznačnost v postoji k vývoji 

afghánské společnosti se může přibližovat jak teorii Francise Fukuyamy tak 

Samuela Hungtingtona. Na druhé straně v názorech českých aktérů se projevuje i 

obava, že by se Afghánci mohli cítit ohroženi na svých tradicích a způsobu života 

vlivem globalizace nebo příchodu západní pomoci [Respondent A-E, 17. otázka]. 

Tímto se přiblížili spíše teorii Samuela Hungtingtona.  

 

Podle zkušenosti českých aktérů se na afghánském způsobu života podílí také 

náboženství, ale tento vliv není v rámci mezinárodní spolupráce nepřekonatelný. 

Například všichni respondenti dotazníkového šetření vnímají islám, jako odlišnou a 

velice silnou víru [Respondent A-D, 2. otázka]. Význam islámu spočíval pro české 

aktéry ve formování vztahů afghánské společnosti a jejich způsobu života, utváření 

společenských hodnot a etických zásad Afghánců a navíc je zcela dominantním 

náboženstvím provincie Lógar [Provinční rekonstrukční tým České republiky Lógar 

– Afghánistán, 2008]. Nikdo z respondentů ale nevnímal islám jako hrozící nebo 

snad agresivní víru, která by měla nutně vyvolávat konflikty. 

 

Dalším důležitým znakem postoje českých vojáků k Afgháncům tedy je, že 

čeští aktéři si uvědomují sílu kultury, kulturního dědictví a náboženství 

v Afghánistánu a snaží se k nim být co nejvíce tolerantní. Čeští aktéři se tak 
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v případě názoru na způsob života Afghánců spíše přibližují teorii S. Hungtingtona. 

Všichni účastníci i organizátoři rekonstrukčních projektů v Afghánistánu ve svých 

názorech kladou velký důraz na respektování tradičních hodnot a kulturních 

odlišností. Což jejich názory odvrací od teorie F. Fukuyamy. V postoji českých 

aktérů je patrné, že nikdo, alespoň v rozsahu projektů České republiky, nechce 

Afgháncům předkládat, jak mají nyní žít nebo jaké hodnoty mají uznávat. 

Charakteristická pro činnost a představy českých aktérů je tedy maximální snaha o 

humanitární a ekonomickou pomoc za co nejmenšího narušení původního prostředí 

a tradic v Afghánistánu.  

 

4.3. Překážky pro vznik liberální demokracie z pohledu českých 

vojáků 

 
V rámci analýzy přístupu českých aktérů k afghánskému obyvatelstvu ve snaze 

vybudovat funkční politický a ekonomický systém nastává otázka, zda čeští aktéři 

nevnímají právě tradiční hodnoty jako překážku úspěšnosti rekonstrukčních 

projektů a budování stability Afghánistánu nebo zda nacházejí i jiné komplikace při 

plnění cílů mise. Názor českých vojáků ohledně možnosti vytvořit stabilní systém a 

o možných překážkách tohoto rozvoje nám pomůže přiblížit se teorii a hypotéze 

číslo 3 F. Fukuyamy („Afghánci mají zájem o liberálně demokratický systém.“) či 

hypotéze číslo 3 o teorii S. Hungtingtona („Kulturní a náboženské rozdíly jsou 

překážkou pro vznik liberální demokracie.“). 

Jako překážku pro spolupráci s Afghánci ve svých názorech a zkušenostech 

vojáci a civilní pracovníci často uváděli například komplikovanou etnickou skladbu 

obyvatel Afghánistánu. Podle jejich zkušeností tato etnická roztříštěnost sama o 

sobě nejvíce ovlivňuje život Afghánců [Respondent A, D, 14. otázka]. Jako jednu 

z největších překážek čeští aktéři vnímali například jazykovou bariéru nebo velice 

nízkou gramotnost obyvatel [Šulc, 2012]. A podle oficiálních zpráv i zkušeností 

českých aktérů je jedním z největších problémů současného Afghánistánu extrémní 

míra korupce, která prostupuje veškeré vrstvy společnosti a téměř každou činnost 

Afghánců [Ministerstvo zahraničních věcí, 2009:5].   
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Další komplikace pro vybudování funkčního systému, ale i pro spolupráci 

s rekonstrukčními týmy, je podle názoru českých specialistů nedostatečná historická 

zkušenost obyvatel se stabilním politickým systémem. To je nejvíce způsobeno 

nízkým věkem obyvatel a dlouhodobě nestabilní situací v Afghánistánu. Igor 

Klimeš, zástupce vedoucího provinčního rekonstrukčního týmu v rozhovoru 

například řekl: „V Afghánistánu lidé v podstatě nikdy neměli fungující stát, ze 

kterého by měli pocit, že se na něj mohou spolehnout. (…) lidé daleko více věří ve 

kmenové zřízení a kmenové vazby.“ [Sládek, 2011 : 146]. Problematika 

nedostatečné víry v ustanovenou vládu proniká i cílů mise a postoje českých aktérů 

k afghánskému obyvatelstvu. Jde například o podporu autority místních i ústřední 

vlády, ale také snahu, aby „místní obyvatelstvo začalo vnímat vládu jako 

spolehlivého garanta bezpečnosti a ekonomického a sociálního rozvoje provincie“ 

[Ministerstvo obrany ČR, 2011:62]  

 

Vytvoření funkčního a stabilního ekonomického a politického systému 

v Afghánistánu je podle názorů českých aktérů velice složitý proces, kterého nelze 

z mnoha důvodů docílit pouze mezinárodní intervencí. Podle zkušeností českých 

aktérů, tak jak je popsali v dotazníkovém šetření, se v případě Afghánistánu 

pravděpodobně ani nebude jednat o liberální demokracii. Většina aktérů si nemyslí, 

že by tento západní politický systém byl schopný v afghánském prostředí fungovat, 

ani že by mohl Afgháncům přinést lepší životní podmínky [Respondenti A,B,E, 23. 

otázka].  Shodují se tak s názorem docenta Mendela. Systém funkční pro afghánské 

prostředí nemusí totiž být vnímán správně z našeho západního pohledu. Což 

neodpovídá Fukuyamově možnosti liberální demokracie jako univerzálního 

systému. Vzhledem k tomu, že čeští aktéři vnímají, že liberálně-demokratický 

systém nemůže v Afghánistánu fungovat především kvůli kulturním odlišnostem, 

přiklání se tak na stranu Samuela Hungtingtona a jeho teorie. 

 

Jako další z charakteristických znaků postoje a činnosti rekonstrukčních týmů, 

jejichž aktéři se snaží podpořit místní autority a budovat stabilní systém, lze 

zdůraznit vnímání mnoha komplikací, které ztěžují práci českých aktérů. Přesto v ní 
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ale pokračují, i když se neztotožňují s teorií F. Fukuyamy a nevěří v existenci 

liberálně demokratického systému v Afghánistánu. 

 

5. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo v první řadě představit postoj českých vojáků a 

civilních jednotek a jeho charakteristické rysy v rámci rekonstrukčních misí 

v Afghánistánu. Dále pak nastínit, které z globálních teorií o střetu civilizací nebo o 

konci dějin se názory a zkušenosti českých aktérů více přibližují. Zda odpovídají 

spíše teorii Samuela P. Hungtingotna o střetu dvou civilizačních celků, které se 

odlišují kulturními tradicemi a náboženstvím, jenž jsou pro jednotlivé civilizace 

natolik důležité a nepřipravené pro kompromis, že musí zákonitě vyvolávat 

konflikt. Nebo zda je blíže Francis Fukuyama, který předpokládá, že veškeré 

důvody pro konflikt se již vyčerpaly a nyní státy po celém světě uznají, že 

nejlepším politickým systémem je liberální demokracie a přijmou vyspělost a do 

jisté míry i politické hodnoty Západu. 

 

Postoj českých aktérů v Afghánistánu lze na základě analýzy dostupných dat, 

rozhovorů, ale i dotazníkového šetření prezentovat několika charakteristickými 

znaky, které do jisté míry navazují na teorii S. Hungtingtona nebo F. Fukuyamy a 

které výrazně utvářejí fungování Čechů v Afghánistánu a jejich spolupráci 

s afghánským obyvatelstvem.  

 

Jako první jde o vnímání Afghánistánu, jako země, která je oproti západním 

zemím zaostalá, nestabilní a v současné době potřebuje nutně humanitární i 

rozvojovou pomoc. Na druhém místě v hodnotách českých aktérů pak stojí snaha 

respektovat tradice a uznávat kulturní hodnoty, které mají podle vnímání českých 

aktérů pro Afghánce obrovský význam. Celou činnost a myšlení českých aktérů 

ovlivňuje cíl tzv. afghanizace a snaha co nejméně narušovat afghánské tradiční 

prostředí nebo postupy. S tím souvisí i respekt jednak k místním autoritám, ale i 

k náboženství, které je sice v Afghánistánu silné, ale čeští aktéři ho nevnímali jako 
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ohrožující. Spolu se snahou o zabezpečení Afghánistánu za každou cenu, si čeští 

aktéři sice uvědomují nebezpečí, které pro ně v Afghánistánu panuje, ale toto 

ohrožení nijak nepřičítají kulturním rozdílům nebo odlišnému náboženství. V 

pořadí čtvrtým znakem, i když o něco méně významným, je i narůstající obava 

z neúspěšnosti celé mise v Afghánistánu, kdy i přes úpěnlivou činnost a snahu 

českých aktérů se nenaplňují cíle tak rychle, jak se původně předpokládalo. Navíc 

si čeští aktéři stále více uvědomují, že jejich přítomnost začíná být Afgháncům 

možná i do jisté míry nepříjemná. 

 

Co se týče přiblížení českého postoje k jedné z teorií, tak čeští aktéři ve svých 

názorech sdílejí Fukuyamovu idealistickou a pozitivní myšlenku vybudování 

funkčního státu. Nejasná je ovšem otázka, zda to bude zrovna demokratický systém 

s liberální ekonomikou. Fukuyama slepě předpokládá, že žádné kulturní rozdíly 

nebudou stát v cestě liberální demokracii, což je podle zkušeností českých vojáků 

nepravděpodobné. Čeští aktéři se nejvíce přibližují teorii F. Fukuyamy, když 

k Afghánistánu přistupují jako k ekonomicky zaostalému subjektu a jejich cíle jsou 

především ekonomicky zaměřené. 

 

K teorii S. Hungtingtona se postoj českých aktérů přibližuje především 

důrazem na význam tradic a síly náboženství v Afghánistánu. S Hungtingtonem a 

jeho teorií ovšem čeští aktéři nesouhlasí v druhé fázi jeho teorie, že by podobné 

rozdíly a pohled na základní životní hodnoty mohly být příčinou konfliktu, 

rozhodně ne za současné situace v Afghánistánu. kdy je zahraniční pomoc pro 

obyvatele Afghánistánu stále klíčová. V konečném důsledku, jsou ale podle 

českých aktérů kulturní rozdíly pravděpodobně důvodem, že v Afghánistánu 

nedojde k vytvoření západní formy liberální demokracie.  

 

Postoj českých aktérů je navíc ovlivněn i současnou situací v Afghánistánu a 

vlivem dlouhotrvajícího konfliktu nebo etnické roztříštěnosti místního obyvatelstva. 

Pro představení a pochopení postoje českých aktérů je právě proto důležité  si 

uvědomit, jak složitá situace v současné době v Afghánistánu panuje. Veškeré 

vztahy a spolupráce jsou ovlivněny dlouhotrvajícím vojenským konfliktem a vztah 
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českých aktérů a jejich postoj k afghánskému obyvatelstvu podléhá vlivu napjaté 

bezpečnostní situace. Stejně tak samotný Afghánistán je postižen svou vlastní 

historií a absencí zkušenosti s nějakým stabilním politickým systémem. Nehledě na 

enormní etnickou roztříštěnost Afghánistánu, která dělí obyvatelstvo na mnoho 

skupin, což také velice významně ovlivňovalo spolupráci s českou rekonstrukční 

jednotkou. 

 

Význam a přínos této bakalářské práce je možné vidět v získání dostatečného 

množství zajímavých informací o vnímání odlišné kulturní skupiny obyvatel a to 

přímo od účastníků mise, kteří se na rekonstrukčních projektech a humanitární 

pomoci Afghánistánu podíleli. A také ve stanovení charakteristických znaků postoje 

českých rekonstrukčních jednotek v Afghánistánu. 
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Summary 

 
The aim of this bachelor work was to introduce the attitude of Czech soldiers 

and civilian units, and its characteristic during the reconstruction mission in 

Afghanistan. Furthermore outline to which global theory, the clash of civilizations 

or the end of history, opinions and experience of Czech actors are more closer. 

Rather they meet Samuel P. Hungtingotna theory about clash of two civilizations 

that are different with their religions and cultural traditions that are so unique, so 

important and unprepared for the compromises that must inevitably cause conflict. 

Or whether it is closer to Francis Fukuyama, which assumes that all the reasons for 

the conflict has been exhausted and now nations around the world recognize that 

liberal democracy is the best political system.  

 

Position of Czech actors in Afghanistan, based on analysis of available data, 

interviews and questionnaires, could be presented by several features which are 

linked to the theory or Hungtingtona P. F. Fukuyama and significantly shape the 

operation in Afghanistan, Czechs and their cooperation with the Afghan population. 

 

The first regards the perception of Afghanistan as a country that is 

underdeveloped compared to Western countries, and is currently unstable and 

necessarily needs humanitarian and development assistance. In the second place in 

the values of Czech actors is trying to respect the traditions and recognize cultural 

values which, in the perception of Czech actors for Afghans great importance. All 

work and thinking Czech actors affects the target of „afghanisation“ and effort to 

minimaze disruption of Afghan traditional environment or procedures. This results 

in respect both to local authorities, but also a religion that is indeed strong in 

Afghanistan, but the way actors did not perceive it as threatening. Along with 

efforts to secure Afghanistan at any cost, while the Czech actors are aware of the 

dangers for them there in Afghanistan, but the threat does not impute cultural 

differences or different religions. The fourth character, although slightly less 

significant, is also growing concern about the failure of the mission in Afghanistan 

where, despite the efforts and activities of supplication Czech actors do not meet 
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the targets as quickly as originally anticipated. In addition, Czech actors are 

increasingly aware that their presence becomes Afghans perhaps somewhat 

uncomfortable. 

 

As for the approach of the Czech attitude to one theory, the actors in their 

opinions share Fukuyamovu idealistic and positive idea of building a functional 

state. But it is unclear whether this happens to be a liberal democratic system. 

Fukuyama blindly assumes that no cultural differences will not stand in the way of 

liberal democracy, which by the experience of Czech soldiers is unlikely to become. 

Czech actors most closely approximates F. Fukuyama's theory, when they see 

Afghanistan as an economically backward operator and their goals are primarily 

economically oriented. 

 

The theory of S. Hungtingtona the attitude of Czech actors especially close 

attention to the importance of traditions and religious forces in Afghanistan. With 

Hungtingtonem and his theory, however, Czech actors disagree about the second 

part of his theory that similar differences and look at the basic life values could be 

the cause of conflict, certainly not in the current situation in Afghanistan. where 

foreign aid for the people of Afghanistan are still crucial. Ultimately, they are actors 

but according to Czech cultural differences are likely the reason that in Afghanistan 

there will be a form of Western liberal democracy. 

 

Position of Czech actors is also influenced by the current situation in 

Afghanistan and the impact of prolonged conflict or ethnic fragmentation of the 

local population. To understand the performance and attitudes of Czech actors 

precisely because it is important to realize how complicated the situation currently 

exists in Afghanistan. All relations and cooperation are affected by a prolonged 

military conflict and the relationship of Czech players and their attitude to the 

Afghan population under the influence of tense security situation. Likewise, in 

Afghanistan itself is affected by its own history and lack of experience with a stable 

political system. Despite the enormous ethnic fragmentation of Afghanistan, which 
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divides the population into many groups, which is also very significantly influenced 

collaboration with the Czech reconstruction unit. 

 

The importance and contribution of this work can be seen in obtaining 

sufficient quantities of information about the perception of different cultural groups, 

and directly from participants of the mission on reconstruction projects and 

humanitarian assistance to Afghanistan participated. And in determining the 

characteristics of reconstruction attitudes of Czech troops in Afghanistan. 
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