ÚVODNÍ SLOVO / EDITORIAL

Vážení čtenáři,
dovoluji si vám představit první číslo časopisu Obrana a strategie roku 2018, které pro vás
přináší řadu rozličných textů se zajímavou i netradiční tématikou.
Začátek čísla je tvořen třemi články dotýkajícími se tématiky džihádismu či aktivit
tzv. Islámského státu. Sérii otevírá text Marka Dolejšího se zaměřením na bosňácký faktor
v současném džihádistickém hnutí. Text se zaměřuje na bojovníky z Bosny a Hercegoviny,
Srbska či Černé hory. Následuje příspěvek od autorů Tomáše Mičíka a Tomáše Šmída
věnující se teroristické organizaci Islámský stát, a to se zaměřením na jeho působení
v Libyi, kde operuje od roku 2014. Vše doplňuje velmi zajímavý text o ochraně kulturních
památek od Evy Pelikánové, která otevírá věcnou debatu o hodnotách a motivacích aktérů
ničení kulturních památek, např. již zmiňovaného tzv. Islámského státu. Autorka operuje
s ideálními typy motivací ničení, které poté používá k analýze konkrétních případů.
Odlišnou tématiku zvolila Agata Mazurkiewicz, jež v kontextu strategické kultury EU
diskutuje komplexní povahu přístupu k civilně-vojenské kooperaci (CIMIC).
Následující dvojice článků vystavěla své texty na základě užití zajímavých konceptů
aplikovaných na vojensko-strategickou tématiku. Tomáš Bruner a Martin Faix pracují
s konceptem lawfare, který odkazuje k zneužití mezinárodního práva k získání vojenských
výhod. Pavel Dvořák ve svém textu Vliv USA a dalších spojenců na německou
politiku a nasazení Bundeswehru v Afghánistánu v období 2001 až 2014 zase operuje
s konceptem logiky vhodnosti. Autor diskutuje, jak nasazení Bundeswehru v Afganistánu
souviselo s obrazem Německa jako spolehlivého a odpovědného spojence.
Od aplikace konceptů se přesouváme k terminologii, na kterou se ve svém článku zaměřil
Zbigniew Modrzejewski. Jeho cílem bylo popsat základní aspekty informačních operací
v polských doktrinálních dokumentech.
Číslo 1/2018 uzavírá kritický text Miroslava Kalouse Jak (ne)předvídat budoucnost?. Autor
rozebírá českou praxi tvoření scénářů na dvou příkladech a upozorňuje čtenáře na časté
chyby a nejasnosti, které se při použití této metody vyskytují.
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 čtenářskou a autorskou přízeň.

Libor Frank
Předseda Redakční rady
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Dear readers,
I would like to introduce the first issue of the Obrana a strategie journal of 2018 with
various, interesting and also non-traditional topical papers.
The introductory part consists of three articles touching the topic of jihadism or activities
of the so-called Islamic State. The first contribution deals with the topic of the Bosniak
factor in contemporary jihadism. The text focusses on fighters from Bosnia and
Herzegovina, Serbia and Montenegro. A paper by a couple of authors Tomáš Mičík and
Tomáš Šmíd follows, examining activities of the terrorist organization Islamic State in
Libya, where it has operated since 2014. This series is closed with a paper on the
protection of cultural property by Eva Pelikánová, who opens an enriching debate about
values and motivation of actors causing the respective kind of destruction, including the
Islamic State. The author examines ideal types of destruction motivations and uses them
for an analysis of particular cases.
Agata Mazurkiewicz has chosen a different topic. She uses the context of the Union’s
strategic culture and discusses the complex nature of the EU’s approach to civil-military
cooperation (CIMIC).
Following contributions have addressed usage of two interesting concepts in the militarystrategic sphere. Tomáš Bruner and Martin Faix introduce the concept of lawfare, which
refers to misuses of international law as a new weapon to achieve military advance. Pavel
Dvořák with his text The Influence of U. S. and Other Allies on German Politics
and the Bundeswehr Deployment in Afghanistan in 2001–2014 operates with the logic
of appropriateness as a theoretical concept. The central focus is on Bundeswehr
deployment in Afghanistan and related reputation of a reliable and dependable ally.
The following paper deals with terminology issues. Zbigniew Modrzejewski aims to
describe main aspects of the information operation from the Polish doctrinal point of
view.
The first issue of 2018 closes with a critical article by Miroslav Kalous How (Not) to Predict
the Future? The author deals with the Czech practice of scenario usage. He addresses
frequent errors and vagueness which occur with using the method.
Finally, let me thank you for your ongoing interest 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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