ÚVODNÍ SLOVO / EDITORIAL

Vážení čtenáři,
dovoluji si vám představit druhé číslo časopisu Obrana a strategie roku 2018, které
tentokrát s anglicko-jazyčnou převahou článků diskutuje aktuální témata bezpečnosti
a obranných a strategických výzev.
Číslo otevírají dva texty rozebírající problematiku povstalectví. Jan Beneš v článku
Strategic Culture of Global Insurgency argumentuje s hypotézou, že globální povstalectví
působí na různých úrovních strategie s vysokou mírou soudružnosti, ale různou
strategickou kulturou. Dominik Plávka pracuje s tématem privatizace bezpečnosti, a to
v textu Súkromné vojenské spoločnosti v protipovstaleckom boji. Zaměřuje se na aktivity
soukromých společností v protipovstaleckém boji v Afganistánu a k výzkumu používá
koncept Erika Princeho.
Jak lze posuzovat strategické přizpůsobení mezinárodních organizací se ptá Tomáš
Karásek v textu s názvem Modes of Strategic Adaptation: NATO and the EU under
Revisionist Pressure. Autor analyzuje inovativnost, rozsah a soudržnost institucionálních
opatření v kontextu širší strategické reakce obou organizací. Strategickou diskuzi
předkládá i článek Pavla Hlaváčka New Security Strategy and Contemporary Paradigm of
US Foreign Policy, kde pracuje s cyklickou teorií.
Příspěvěk Rafała Kopeće Can Poland Build Conventional Deterrence Capability Against
Russia? je diskuzí o možnostech Polska v použití zastrašování, a to vše v kontextu
potenciální ruské agrese, která se stala závažným tématem po vypuknutí ukrajinské krize.
Recenzovanou část čísla uzavírá text rámující současnou debatu o konceptu hybridní
války. Vojtěch Bahenský v příspěvku Paradox hybridní války: O příčinách a následcích
pragmatismu v debatě analyzuje současný pragmatický přístup se zaměřením na vývoj,
konceptuální kvality a možné následky stávající situace.
Posledním textem v Obraně a strategii 2/2018 je recenze knihy Bezpečnostní, zahraniční
a evropská politika Visegrádské skupiny od Ladislava Cabady, Šárky Waisové a kolektivu
autorů. Zhodnocení publikace se zhostili Antonín Novotný a Richard Stojar.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem Redakční rady a všech
spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, poděkoval
za dosavadní přízeň a popřál vám všechno nejlepší do nadcházejícího roku 2019.
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Libor Frank
Předseda Redakční rady
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Dear readers,
I would like to introduce you the second issue of the Obrana a strategie journal of 2018,
which is dealing with recent security, defence and strategic challenges with a dominance
of English-language articles.
The introductory part consists of two articles touching the topic of an insurgency.
An article Strategic Culture of Global Insurgency by Jan Beneš argues that the global
insurgency operates on various levels of strategy with a high degree of coherence and
with distinct strategic culture. Dominik Plávka in his Private Military Companies in
Counterinsurgency focuses on activities of private military companies as
counterinsurgency actors in Afghanistan with the use of theoretical concepts by Eric
Prince.
Tomáš Karásek asks how to assess strategic adjustment of international organisations in
his article Modes of Strategic Adaptation: NATO and the EU under Revisionist Pressure.
The author aims to analyse the innovativeness, scope and cohesiveness of these measures
in the context of broader strategic readjustments. The following paper deals with
a discussion on strategic issues as well. Pavel Hlaváček in his New Security Strategy and
Contemporary Paradigm of US Foreign Policy operates with cyclical theory and thesis that
the foreign policy of the USA is undergoing a significant change.
Following contribution by Rafał Kopeć Can Poland Build Conventional Deterrence
Capability against Russia? is a discussion about the Polish deterrence potential in
a context of the possibility of the Russian aggression after Ukraine crisis.
The reviewed part of 2/2018 closes with an analysis of the contemporary debate on hybrid
warfare. Paradox of Hybrid War: On Causes and Implications of Pragmatism in the Debate
by Vojtěch Bahenský examines current pragmatism in use of the concept by institutions
and authors as an explanation of the current situation.
The last contribution in this issue is a book review by Antonín Novotný and Richard Stojar.
Authors present the book Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské
skupiny (Security, Foreign and European Politics of the Visegrad Group), written by
Ladislav Cabada, Šárka Waisová and collective of authors.
Finally, let me thank you for your ongoing interest and wish you all the best for the
forthcoming year 2019 on behalf of myself, the Editorial Board and all colleagues who
contributed to this issue of the Obrana a strategie journal.

Libor Frank
Chairman of the Editorial Board
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