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ABSTRAKT 

 

Tato práce se zaměřuje na zkoumání, zda politická moc, kterou propaguje Čína a Rusko 

prostřednictvím domény vesmíru ve svých diplomatických aktivitách a jiných iniciativách, v 

blízké budoucnosti oslabí, nebo naopak posílí globální snahy zachovat stabilitu kosmického 

prostoru a udržitelnost kosmických aktivit. Analýza, která je prezentována v této studii, je 

provedena na základě dvou teorií: “Astropolitiky”, uznávanné teorii Dr. Everetta C. Dolmana o 

mocenském boji v kosmu, a teorii Dr. Maxe Mutschlera o “preventivní kontrole zbrojení v 

kosmu”.  

Hodnocení vedlo k závěru, že kontrola zbrojení v kosmu nepodpoří snahy zachovat bezpečnost 

kosmického prostoru a aktivit a nezabrání systematické destabilizaci domény vesmíru. Formální 

kontrola zbrojení nezabrání nedestruktivním a destruktivním činnostem v kosmu (tzv. 

counterspace activities1). Dále bylo zjištěno, že existuje vysoká pravděpodobnost incidentu v 

blízké době v kosmickém prostoru mezi USA, Ruskem a Čínou.  

Aby se zabránilo eskalační spirále, která by se rozvinula v konflikt v kosmu, měly by Spojené 

státy americké nadále zapojovat Čínu a Rusko (včetně v multilaterálních forech) do snah 

akceptovat transparentnost a opatření zvyšujících vzájemnou důvěru (tzv. transparency and 

confidence-building measures, TCBM). Tato opatření samotná ale nemají dostatečnou moc 

zajistit, aby se tato pravidla dodržovala, ani neslouží jako rozhodující odstrašující prostředek ve 

většině geopolitických scénářích. Proto musí být TCBM doprovázeny komplexním krizovým 

managementem pro vesmír (tzv. space crisis management2). Návrh konceptu krizového 

managementu je v práci popsán. Společně tak mají šanci posílit bezpečnost v kosmu a přispět k 

jeho stabilitě.  

Hlavním přínosem této práce k teoretickým a praktickým diskuzím o bezpečnosti v kosmickém 

prostoru je podrobná analýza dvou opačných návrhů, jak by se měly řídit aktivity spojené se 

zajiětěním bezpečnosti v kosmu. Tato práce navrhuje realistický přístup a vybudování krizového 

management pro kosmický prostor. Závěry této studie by měly sloužit jako základ pro další 

vylepšení teorie o mocenském boji v kosmu Dr. Everetta Dolmana, které jsou podpořeny 

zkoumanými argumenty o nedostatcích kontroly zbrojení v kosmu.  

                                                 
1 “Counterspace activities” – v kontextu této práce je to vývoj mnohostranných schopností Číny a Ruska, které jsou 

zaměřeny na narušení nebo zničení kosmické infrastruktury Spojených států. 
2 Hlavním zaměřením krizového managementu pro kosmický prostor jsou snahy rozpoznat situace, které vedou k 

ohrožení kosmických technologií a služeb s nimi spojených, s cílem zachovat stabilitu kosmického prostoru. (zdroj: 

Jana Robinson, “Space Crisis Management: Europe’s Response,” European Space Policy Institute 44 (February 

2013): 20, http://www.espi.or.at/images/stories/dokumente/studies/ESPI_Report_44.pdf) 

http://www.espi.or.at/images/stories/dokumente/studies/ESPI_Report_44.pdf

