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Mírové operace v kontextu systému kolektivní bezpečnosti 

Resumé 

Účelem této práce je poskytnout čtenáři nejen základní přehled o vzniku mírových 

operací a jejich vývoji do současné podoby, ale také předložit mu k zamyšlení směřování 

současného globalizovaného (a nadále se globalizujícího) světa v souvislosti s vývojem dalších 

mezinárodních organizací a vztahů jejich členských států. Důvodem, proč jsem si ji vybral, je 

zájem o historii a o to, co existence těchto organizací znamená pro naši budoucnost. Jsme kvůli 

nim silnější, nebo přinášejí více problémů než užitku?  

Práce se skládá z částí zaměřených na historii a organizační strukturu mezinárodních 

organizací, případových studií vybraných mírových operací, současnost mírových operací, 

účast České republiky v mezinárodních strukturách a závěrečné kapitoly, která se, inspirována 

Brahimiho zprávou, věnuje technologickému pokroku a jeho vlivu na současnost a budoucnost 

nejen mírových operací, ale i konfliktů. 

Mezinárodní organizace jsou globální nebo regionální, mohou se také lišit zaměřením a 

důvodem své existence. Myšlenky, na nichž jsou zakládány, musejí často ustupovat nové 

realitě. Jejich existenci není možné chápat jako příběh úspěchů nebo proher, ale jako příběh 

snahy dostát heslu „v jednotě je síla“.  

Kolektivní bezpečnost zajišťuje bezpečnější a klidnější život obyvatelům států, které se 

jí účastní. Členství v mezinárodních organizacích má v zásadě stejný účinek. Jsme členy světa, 

který se neustále globalizuje a v němž se objevují větší a rozsáhlejší mocenské celky, ať už jde 

o jednotlivé státy nebo o jejich společenství. Svět se spojuje, zvětšuje, a mezinárodní organizace 

a naše členství v nich jsou na to logickou odpovědí. 

Velmi palčivou otázkou je financování a odpovědnost za provedení mírové operace, 

které se věnují kapitoly 5, resp. 8. Například mechanismy financování mírových operací OSN 

je možné považovat za dostatečné, ale platební morálka členských států může jednoho dne 

podtrhnout mírovým operacím nohy - již dnes se dluhy některých členských států vůči OSN 

pohybují v řádech miliard a řešení této situace je zatím v nedohlednu.  

V závěrečné kapitole jsem se věnoval moderním technologiím a jejich perspektivě v 

rámci mírových operací. Zde je nutné upozornit především na automatické zbraně, které jsou v 

očích mnohých záležitostí budoucnosti, a přitom jejich zavedení do služby v současnosti 



2 
 

plánuje ruská armáda. Jejich vliv na bezpečnost a naši budoucnost bude nezměrný a věřím, že 

v současnosti je jen těžko představitelný. Je možné, že nás čeká největší proměna války v 

historii lidstva, kdy voják nadále nebude v jejím čele. OSN o nich již diskutuje a připravuje 

plány, jak se s jejich existencí vyrovnat, včetně možnosti jejich zákazu. 

OSN je příběhem dobře míněné snahy vytěsnit válku jako prostředek k získání jakéhokoliv 

prospěchu. Věřím, a věřím také, že tato práce to dokládá, že je to snaha úspěšná, ačkoliv zatím 

nedokončená. 


