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Vážení čtenáři,
dovoluji si vám představit další číslo Obrany a strategie s bohatým obsahem článků
a především recenzí mnoha zajímavých publikací.
V tomto čísle mezi recenzovanými články naleznete na prvním místě text Lukáše
Tichého a Nikity Odintsova o energetické bezpečnosti Evropské unie v rámci jejích
vztahů s Íránem. Druhý článek je z pera autorského dua Monika Grasseová-Motyčková
a Eva Štěpánková a zabývá se metodami využívanými pro řešení problémů v resortu
obrany České republiky. Čtenář se může začíst do teoretických východisek v oblastech
typů problémů a fází rozhodovacího procesu a bude také seznámen s metodikou
a výstupem již realizovaného dotazníkového šetření a výzkumu této problematiky.
V pořadí třetím textem je článek Kataríny Svitkové o konceptech a praxi bojových
operací v urbánním prostředí. Vzhledem k současnému konfliktu v Iráku, Sýrii a dalších
oblastech představuje boj v městském prostředí velice aktuální fenomén, kterému se po
právu dostává prostoru a pozornosti i na řádcích našeho časopisu. Konečně čtvrtý
a zároveň poslední recenzovaný článek od autorského dua Michaela Klíčníková a Tomáš
Černohous se zabývá mezinárodním statusem Západní Sahary s důrazem na analýzu
konfliktu a jeho mediaci.
Kromě článků přináší toto číslo i větší počet recenzí na zajímavé odborné publikace.
Nebývá úplně zvykem, aby recenzi psalo více autorů, ale u tak rozsáhlé a specifické
publikace, jako je kniha od kolektivu autorů zaštítěných Miroslavem Bártou, Martinem
Kovářem a Otakarem Foltýnem Povaha změny: Bezpečnost, rizika a stav dnešní
civilizace, to možná je i jev žádoucí. Richard Stojar spolu s Antonínem Novotným na
stránkách Obrany a strategie velice podrobně rozebírají jednotlivé příspěvky této
zajímavé publikace. Další recenzovanou knihou je počin Marka Šusty – Průvodce
systémovým myšlením, který čtenářům přibližuje Dalibor Procházka.
Jan Kyselák ve své recenzi představuje knihu Zásady ochrany společnosti, která je
výstupem kolektivu spoluautorů vedených Rudolfem Horákem. Fabián Baxa recenzoval
knihu z pera Zdeňka Kříže a Jany Urbanovské s názvem Examining Armed Conflict:
Theoretical Reflections on Selected Aspects. Publikace se s přispěním mnoha dalších
autorů zabývá detailně problematikou ozbrojených konfliktů, které řeší hned na
několika různých teoretických i praktických rovinách. Poslední recenzí v tomto čísle je
ještě jednou počin Richarda Stojara, tentokrát na publikaci Přemysla Rosůlka s názvem
Albánci a Makedonská republika (1991–2014).
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech
spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, popřál
příjemné čtení tohoto čísla a hodně štěstí do roku 2016.

Libor Frank
Předseda Redakční rady
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Dear readers,
I have the pleasure of introducing a new issue of the Obrana a strategie journal, full
with interesting articles and this time especially reviews of many interesting
publications.
The first one of the reviewed articles in this issue is the paper of Lukáš Tichý a Nikita
Odintsov on energy security of the European Union in terms of its relations with Iran.
The second article, written by the pair of authors Monika Grasseová-Motyčková and Eva
Štepánková, addresses methods used to solve problems in the department of defence of
the Czech Republic. The reader is familiarised with the theoretical background in the
areas of problem types and phases of the decision-making process as well as with the
methodology and the outputs of the already completed public opinion survey and the
research of the issue. The third paper, written by Katarína Svitková, addresses concepts
and practice of combat operations in urban environment. In view of the current
conflicts in Iraq, Syria and other areas, the phenomenon of fighting in urban
environment becomes still more topical, and thus it rightfully receives the space and
attention on the pages of our journal. The fourth, and final, reviewed article by the pair
of authors Michaela Klíčníková and Tomáš Černohous deals with the international status
of Western Sahara, focusing on the conflict analysis and its meditation.
Apart from articles, this issue brings a number of reviews of interesting professional
publications. It is not common for a review to be written by more than one author,
however, such an extensive and specific publication as Povaha změny: Bezpečnost,
rizika a stav dnešní civilizace (Nature of Change: Security, Risks and the State of
Today's Civilisation) by the collective of authors led by Miroslav Bárta, Martin Kovář and
Otakar Foltýn may even desire it. On the pages of Obrana a strategie, Richard Stojar
and Antonín Novotný deal with individual contributions of this interesting publication in
careful detail. Another reviewed book is by Marek Šusta - Průvodce systémovým
myšlením (Guide to System Thinking), presented by Dalibor Procházka.
In his review, Jan Kyselák presents the book Zásady ochrany společnosti (Society
Defence Policies), written by the collective of authors under Rudolf Horák. Fabián Baxa
writes about the pros and cons of the book by Zdeněk Kříž and Jana Urbanovská called
Examining Armed Conflict: Theoretical Reflections on Selected Aspects. The publication
with contributions of many other authors deals with the problem of armed conflicts
in detail, addressing them on several different theoretical and practical levels. The last
review in this issue is once again by Richard Stojar, this time about the publication by
Přemysl Rosůlek entitled Albánci a Makedonská republika (Albanians and the Republic
of Macedonia [1991-2014]).
Finally, let me wish you all the best and thank you for your previous attention on behalf
of myself, the editorial board and all co-workers who participate on the publishing of
the Obrana a strategie journal. I hope that you will enjoy reading and also wish you all
the best to the New Year 2016.

Libor Frank
Chairman of the Editorial Board
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