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Vážení čtenáři, 

 
dovoluji si vám představit druhé číslo časopisu Obrana a strategie roku 2016. 

V tomto čísle mezi recenzovanými články naleznete na prvním místě text od Richarda 
Stojara, který se věnuje problematice užívání bezpilotních prostředků v ozbrojených 
konfliktech. Příspěvek se snaží prezentovat nejen hlavní komparativní výhody dronů, ale 
i kontroverze, které jsou se současným použitím ozbrojených bezpilotních prostředků 
spojeny. 

Druhý článek od Kristýny Maťátkové zkoumá na případech Finska a Rakouska proměnu 
neutrality ve vztahu k bezpečnostní spolupráci v rámci NATO a EU. Článek ukazuje, že 
pro Rakousko i Finsko je plná účast na SBOP i spolupráce s NATO natolik zásadní, 
že v jejich důsledku dochází k faktickému rozmělňování a oslabování konceptu 
neutrality. 

V pořadí třetí text, jehož autorkou je Linda Piknerová, se zabývá fenoménem afrického 
námořního pirátství, které představuje významný a komplexní (bohužel nikoliv však 
jediný) bezpečnostní problém, s jehož důsledky se soudobá Afrika potýká. Současně 
autorka analyzuje strategie vybraných aktérů - Africké unie a regionálních organizací 
východní, západní a jižní Afriky), kteří vstupují do boje s pirátstvím a snaží se 
prostřednictvím vlastních aktivit eliminovat jeho výskyt. 

Sérii článků uzavírá text od Lukáše Tichého, který do určité míry navazuje na autorův 
článek z minulého čísla a který se věnuje tématu teroristických útoků al-Káidy 
na energetický sektor v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Příspěvek popisuje 
nejen hlavní formy, cíle a příklady těchto útoků, ale analyzuje i jejich dopady  
na energetickou bezpečnost dotčených států. 

Kromě článků přináší toto číslo i recenze na aktuálně publikované odborné publikace. 
První představuje publikaci Vzestup Islámského státu – Pod černou vlajkou teroru  
od Joby Warricka, který za ni v letošním roce obdržel Pulitzerovu cenu. Druhou 
recenzovanou publikací je kniha Služba – paměti ministra obrany ve válce, kterou jako 
svoji autobiografii sepsal bývalý ministr obrany Spojených států Robert M. Gates.  

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 2017. 

 
                        
 
 
 

 
 

Libor Frank 
Předseda Redakční rady 
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Dear readers, 

 
Let me introduce the second issue of the Obrana a strategie journal in 2016. 

Among the peer-reviewed articles in this issue, you can find the paper by Richard Stojar 
devoted to the issue of the use of unmanned aerial vehicles in armed conflicts. The 
paper tries to present not only the main comparative advantages of drones, but also 
controversies associated with the current use of the armed unmanned aerial vehicles. 

The second article, written by Kristýna Maťátková, examines transformation of 
neutrality in the cases of Finland and Austria with regard to the security cooperation 
within NATO and EU. The article shows that for both, Austria and Finland,full 
participation in CSDP and cooperation with NATO are so important that as a result the 
concept of neutrality becomes disintegrated and weakened. 

The third contribution is written by Linda Piknerová and it deals with the phenomenon 
of the African sea piracy, which represents a significant and complex (and unfortunately 
not the only) security issue the consequences of which modern Africa has to face. At the 
same time, the author analyzes the strategy of selected actors - African Union and 
regional organizations in eastern, western and south Africa - who enter into combating 
piracy and try to eliminate its occurrence through their own effort. 

The series of articles is complete with the text by Lukáš Tichý, to a certain extent 
following up on the author's article from the previous issue, which is devoted to the 
subject of terrorist attacks by al-Qaeda against the energy sector in the area of the 
Middle East and North Africa. The paper not only describes the main forms, targets and 
examples of these attacks, but it also analyzes their impact on the energy security of 
the states concerned. 

Apart from articles, this issue includes also reviews of newly published professional 
publications. The first one is Black Flags: The Rise of ISIS by Joby Warrick, who was 
awarded the Pulitzer Prize this year. The second reviewed publication is the book Duty: 
Memoirs of a Secretary at War written by the former United States Secretary of Defense 
Robert M. Gates as his own autobiography. 

Finally, let me thank you for your support and wish you all the best in the coming year 
2017 on behalf of myself, the editorial board and all co-workers who participate on the 
publishing of the Obrana a strategie journal. 

 
                                               
 
 
 

 
 

Libor Frank 
Chairman of the Editorial Board 

 
 


