ÚVODNÍ SLOVO / EDITORIAL

Vážení čtenáři,
dovoluji si vám představit první letošní číslo Obrany a strategie s bohatým obsahem
odborných článků a recenzí poutavých publikací.
V tomto čísle mezi recenzovanými články naleznete na prvním místě text od Jána
Spišáka, který se věnuje okolnostem vývoje a implementace nových operačních koncepcí
použití ozbrojených sil Spojených států. Další článek, od Kataríny Svitkové, se zabývá
pozicí konceptu resilience v národním bezpečnostním diskurzu vybraných aktérů.
Následuje text, jehož autorem je Libor Kutěj a jenž analyzuje růst námořní moci Číny
a její politicko-vojenské ambice.
Dále v novém čísle naleznete dva články, které se věnují problematice tvz. Islámského
státu. První z nich, od Jakuba Rafaye, se zabývá jeho křídlem externích operací, které
je reprezentováno teroristickou skupinou Amn al-Cháridži. Druhý, který napsal Michael
Bátrla, se zaměřuje na soupeření s Al-Káidou v rámci ozbrojeného konfliktu v Jemenu.
Problematice opatření, která se vztahují k ženijní podpoře mobility, současným
požadavkům na vojenské roboty a jejich budoucí aplikaci v rámci opatření podpory
mobility, se věnuje příspěvek od autorského dua Michala Kopuletého a Oty Rolence.
V dalším článku zkoumají Jana Tůmová a Miroslav Jurásek sekuritizaci mexického
členství v Unii jihoamerických národů z pozice Brazílie.
Konečně osmým a zároveň posledním recenzovaným článkem, jehož autoři jsou Moshe
Yanovskiy a Ilia Zatcovetsky, je případová studie zaměřená na problematiku snižování
vojenských výdajů v demokratických zemích.
Kromě článků přináší toto číslo i dvě recenze na zajímavé odborné publikace. Tomáš
Maďar představuje publikaci There Will Be Cyberwar: How the Move to Network-Centric
War Fighting Has Set the Stage for Cyberwar od Richarda Stiennona. Druhá recenze,
Antonína Novotného a Richarda Stojara, se zaměřuje na knihu Na rozhraní: Krize
a proměny současného světa, která je sborníkem sestaveným Miroslavem Bártou,
Martinem Kovářem a Otakarem Foltýnem.
Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši stálou přízeň a podporu a popřál vám
příjemné, obohacující a inspirující čtení.

Libor Frank
Předseda Redakční rady
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Dear readers,
I would like to introduce this year's first issue of Obrana a strategie with a number
of expert articles and reviews of interesting publications.
The first among the reviewed articles was written by Jan Spišák and addresses the
circumstances of development and implementation of the new operational concept
of use of the armed forces of the United States. The article by Katarína Svitková deals
with the position of the concept of resilience in the national security discourse of
selected actors. The following text, whose author is Libor Kutěj, analyses the growth of
the naval power of China and its political-military ambitions.
You can also find two articles which are dedicated to the issue of the so-called Islamic
State. The first one by Jakub Rafay deals with its external operations wing, represented
by the terrorist group Amn al-Kharji. The other, written by Michael Bátrla, focuses
on the rivalry with al-Qaeda in the armed conflict in Yemen.
The issue of measures associated with the engineering support for movement, present
requirements for military robots and their future application in movement supporting
operations is tackled in the contribution of two authors, Michal Kopuletý and Ota
Rolenec. In another paper, Jana Tůmová and Miroslav Jurásek examine
the securitisation of the Mexican membership in the Union of South American Nations
from the position of Brazil.
Finally, the eighth and last reviewed article from the authors Moshe Yanovskiy and Ilia
Zatcovetsky offers a case study focused on the problem of reduced military spending
in democratic countries.
In addition to the articles, this issue also contains two reviews of interesting
professional publications. Tomáš Maďar introduces the book There Will Be Cyberwar:
How the Move to Network-Centric War Fighting Has Set the Stage for Cyberwar
by Richard Stiennon. The other review, prepared by Antonín Novotný and Richard
Stojar, focuses on the book called Na rozhraní: Krize a proměny současného světa (At
the Bordeline: Crisis and Transformation of the Contemporary World) a collection
compiled by Miroslav Bárta, Martin Kovář and Otakar Foltýn.
In conclusion, I would like to thank you for your continued interest and support,
and wish you pleasant, interesting and inspiring reading.

Libor Frank
Chairman of the Editorial Board
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