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1   Potřeba a originalita výzkumu

Pojem „revoluce v ozbrojených silách“ (Revolution in Military Affairs, dále RMA) je dnes často diskutovaným tématem. Je však nutno konstatovat, že tento pojem je v naprosté většině spojován s ozbrojenými silami USA a vyspělých evropských zemí, případně ještě Izraele či Japonska. Naopak zcela minimální pozornost se věnuje pokroku v ozbrojených silách Ruské federace. Je to pravděpodobně důsledek zkresleného vnímání Ruska jako zaostalé a chudé země zmítající se v krizích, což ale vůbec neodpovídá skutečnosti.
Ruské ozbrojené síly procházejí od nástupu prezidenta Putina zásadní reformou, která je má změnit v síly odpovídající změněným geopolitickým požadavkům. Jedná se hlavně o zavádění kvalitativně nových typů techniky, a to nejen zbraní v užším slova smyslu, ale také prostředků souhrnně označovaných jako C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acqusition, Reconnaissance).
V českém jazyce dosud neexistuje žádná práce, která by se komplexně věnovala vlivu RMA na ruské ozbrojené síly. Jistými dílčími příspěvky jsou články v některých odborných časopisech, které popisují nástup konkrétních ruských zbraní. Zahraniční odborníci se tímto tématem zabývají pouze omezeně a navíc někdy čerpají jen ze západních zdrojů, což nutně přináší zkreslené vnímání situace. Zmíněná probíhající reforma navíc způsobuje, že výsledky výzkumu poměrně rychle zastarávají. Je proto třeba analyzovat nejenom aktuální stav, ale i vývojové trendy.



2   Stanovení základních otázek a hypotéz

1. Jak se RMA projevuje v ruských ozbrojených silách?
2. Jak jsou ruské ozbrojené síly připraveny na války 21. století?
3. Do jaké míry se ruské ozbrojené síly nacházejí ve „třetí vlně“?
Hypotézy, jejichž ověření bude cílem výzkumu, jsou tyto: Ruské ozbrojené síly prodělávají reformu zaměřenou na dosažení úrovně „třetí vlny“ a připravenosti na války 21. století. Dnes se ruské síly nacházejí na rozhraní „druhé“ a „třetí vlny“ s tím, že některé složky ozbrojených sil (zejména letectvo a raketová vojska) už ve třetí vlně prakticky jsou.

3   Základní teoreticko-metodologický přístup

Hlavní metodou bude metoda komparativní s tím, že budou porovnávány ozbrojené síly Ruska s ozbrojenými silami zemí, které jsou obecně řazeny do „třetí vlny“, především USA. V této souvislosti je nutno poznamenat, že ozbrojené síly USA jako celek stále ještě nejsou plně transformovány; především klasifikace pozemní armády jako síly „třetí vlny“ je vysoce sporná, jak ukázala invaze do Iráku v roce 2003. Naopak americké vojenské letectvo nebo speciální síly už jednoznačně dosahují úrovně „třetí vlny“, což zase dobře ilustruje operace Enduring Freedom v Afghánistánu.
Hlavní teoretický přístup bude ekonomický. Stručně řečeno, jde o identifikaci požadavků na ozbrojené síly 21. století a zkoumání alokace zdrojů ve prospěch ozbrojených sil tak, aby tyto požadavky mohly plnit. Ve vedlejší roli se může uplatnit také přístup systémový, zejména při zkoumání vazeb mezi druhy vojsk a ozbrojených sil, vojenskoprůmyslovým komplexem, politickými institucemi a dalšími subjekty, které reformu ovlivňují.



4   Techniky získávání dat

Hlavním zdrojem informací budou dokumenty, takže nejvýznamnější metodou získávání dat bude analýza dokumentů. Nepůjde jen o odborný tisk, ale i o běžná zpravodajská média, která v poslední době informují o stavu ruských ozbrojených sil stále častěji a podrobněji. Uplatní se jak tištěné, tak elektronické zdroje. Je třeba s velkou pozorností a vyváženě čerpat ze zdrojů ruských (které mohou jevit sklon k zakrývání nedostatků) a západních (které naopak mohou být neúměrně kritické), aby výsledek nebyl nakloněn jedné či druhé straně.
Dalším zdrojem informací jsou rozhovory. Součástí výzkumu by proto měla být interview s odborníky na ozbrojené síly a vojenskou techniku, s představiteli ruské politiky a nejvyššího velení ozbrojených sil, ale i s „obyčejnými vojáky“. Konečně třetím způsobem získávání dat by mohlo být pozorování např. vojenských cvičení, propagačních akcí, výstav, leteckých dnů a dalších událostí, kde lze nezprostředkovanou formou získat nebo ověřit informace o stavu ruských ozbrojených sil.

5   Operacionalizace a indikátory

Hlavní skupinou indikátorů bude kvalitativní a kvantitativní úroveň technologií „třetí vlny“ v ruských ozbrojených silách. Vlastní operacionalizaci musí předcházet podrobná analýza, jejímž výsledkem bude výčet konkrétních systémů, které budou mezi indikátory zařazeny. Ale i tak lze považovat za vysoce pravděpodobné, že mezi těmito typy techniky budou průzkumné a bojové prostředky bez lidské osádky, přesně naváděné zbraně (včetně zbraní s možností navádění z jiné platformy než startovací) a výše zmíněné prostředky C4ISTAR, např. systémy pro přenos dat v reálném čase, systémy pro management bojiště, družicová navigace atd. Za technologie „třetí vlny“ lze považovat i většinu nesmrtících (ochromujících, rušících) zbraní nebo moderní prostředky elektronického boje.
Vedlejší skupina indikátorů může vzejít z rozhovorů (eventuálně pozorování). Zahrnovala by zejména subjektivní názory vojáků, politiků a expertů na reformu ruských ozbrojených sil. Jistě bude zajímavé porovnat vnímání tohoto procesu např. z pohledu nejvyššího vojenského velení, z pohledu vojáků u útvarů a z pohledu zástupců ruských zbrojních firem.



6   Využití moderních technologií

Doplňujícím zdrojem informací mohou být taktické i strategické počítačové simulační systémy, v nichž je možno simulovat ozbrojené konflikty, porovnávat možnosti ozbrojených sil a zkoumat výsledky vzájemných střetů různých zbraní. V tomto případě by bylo možné využít i některé sofistikované počítačové hry (např. ze série Steel Panthers). Bylo by ovšem nutné využít možnosti snadno soubory s definicí parametrů jednotlivých typů techniky, neboť v běžně dostupných souborech celá řada moderních ruských zbraní chybí, případně jsou jejich charakteristiky mnohdy silně podhodnoceny.
Mezi využití moderních technologií lze nepochybně zařadit i využití počítačových databází dostupných přes Internet. Jsou to nejen on‑line archivy tištěných i elektronických médií, ale i specializované (vesměs placené) internetové servery specializované na vojenskou techniku a ozbrojené síly, které mají často k dispozici exkluzivní informace.

7   Základní posloupnost a časový rámec výzkumu

Důležitou vlastností tohoto výzkumu je skutečnost, že se zabývá probíhajícím procesem. Proto je třeba postupovat nikoli staticky, nýbrž získávat doplňující údaje i během zpracování a analýzy již získaných informací, aby byl finální výsledek co nejaktuálnější.
Základní posloupnost výzkumu tvoří známý sled: získání dat, jejich zpracování a analýza, zhodnocení, vytvoření výsledku a nakonec zveřejnění. Na pořadí získávání dat z jednotlivých zdrojů zřejmě příliš nezáleží, i když z praktického hlediska bude vhodnější začít tím, co je náročnější na čas i prostředky, tj. rozhovory a pozorováními. Získávání dokumentů přece jen vyžaduje nižší náklady a kratší čas.
Časový rámec by se měl pohybovat řádově v měsících s horní hranicí jednoho roku. Ještě jednou je třeba zdůraznit, že půjde o zachycení aktuálního stavu a zhodnocení trendů, neboť zmapování celého procesu transformace ruských ozbrojených sil bude pochopitelně možné až po jeho ukončení, které se dá očekávat až kolem roku 2020.
Výzkum tohoto druhu nebude zřejmě provádět jednotlivec, nýbrž menší skupina odborníků do cca deseti osob, pokud možno s kontakty v ruských ozbrojených silách, politice a zbrojním průmyslu. Součástí návrhu výzkumu by měl být rovněž rozpočet. Část nákladů budou představovat cestovní výlohy (doprava, ubytování apod.), které jsou však v současném Rusku poměrně nízké. Kromě toho je třeba počítat s financemi na nákup odborných časopisů a na zajištění přístupu k placeným archivům a databázím.



8   Zveřejnění výsledků výzkumu

Vzhledem k tomu, že výsledkem výzkumu bude pravděpodobně rozsáhlejší materiál, jeho zveřejnění lze předpokládat zejména ve významných vojenských periodikách, jako jsou např. časopisy nakladatelství Jane’s, Military Technology a další. Mohou to být také profesionální internetové stránky zabývající se vojensko‑politickou problematikou, např. Military.com. V České republice by podobná práce mohla vyjít např. v rámci publikační činnosti Ústavu strategických studií nebo Ústavu mezinárodních vztahů.

9   Aplikace výsledků výzkumu

Tento výzkum by byl zřejmě realizován jako placená zakázka některého z výše uvedených médií či institucí. Alternativně si lze představit, že by jej mohla zaštítit a financovat některá země, jejíž ozbrojené síly mají před sebou podobný transformační úkol a jsou aspoň částečně podobné těm ruským. Šlo by tedy o síly velkých zemí, které prodělávají hospodářský rozvoj a mají velmocenské geopolitické ambice, avšak mají k dispozici omezené finanční prostředky. Typickým příkladem je Brazílie.
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