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Vážení čtenáři, 

 

dovoluji si vám představit další číslo Obrany a strategie. Je nové nejen svým obsahem, ale 
i svojí podobou. Původní vizuální styl časopisu z roku 2007 byl zjednodušen a modernizován 
a doufáme, že tyto změny časopis ještě více zatraktivní. 

V tomto čísle naleznete pestrý výběr zajímavých článků. Těšit se můžete na případovou 
studii Nejvyššího soudu Izraele od Huberta Smékala a Jakuba Fučíka, kteří ukazují, že 
proces označovaný jako judicializace se prosadil i v oblasti rozhodování o způsobech vedení 
ozbrojených konfliktů. Druhým příspěvkem je text Michala Smetany o jaderné infrastruktuře 
ve světě bez jaderných zbraní, který se zabývá dvojsečnou rolí vojenské jaderné 
infrastruktury ve vztahu k jadernému odzbrojení. K aktuálnímu tématu syrských Kurdů se ve 
svém článku věnuje Michael Murad. Představuje jejich historii a vztah k různým režimům, 
které vládly na území Sýrie po rozpadu Osmanské říše, aby pak navázal analýzou jejich 
situace po tzv. arabském jaru. Své čtenáře si nepochybně najde článek Libora Kutěje, který 
se týká nové polské bezpečnostní strategie přijaté v závěru loňského roku. Pětici článků 
završuje text zahraniční autorky Karoliny Gawron-Tabor, která se vyjadřuje k obranné 
spolupráci Visegrádské skupiny v letech 2010–2014. 

Kromě článků přináší toto číslo i větší počet recenzí na zajímavé odborné publikace. Josef 
Kraus představuje knihu Boj o Jeruzalém z pera Dore Golda, bývalého poradce izraelských 
premiérů Šarona a Netanjahua. Peter Števkov zase upozorňuje na knihu Michaela Innese 
Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates (and) the Use of Force, která se zabývá 
velice zajímavým fenoménem proxy wars. Richard Stojar nám představuje dvoudílnou 
publikaci Jana Eichlera. Hlavní tituly obou dílů nesou názvy Od Sarajeva po Hirošimu a Od 
Hirošimy po Bělehrad – podtitul pak mají podobný: válka a mír v první (případně druhé) 
polovině 20. století. Jde o publikaci, jež nabízí historický exkurz do mezinárodní politiky 
minulého století. Konečně čtvrtou recenzi zpracoval Josef Melichar a věnuje se knize 
s názvem Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Jak ostatně sám autor recenze píše, 
i když je tematika knihy zasazena z větší části do civilního prostředí, přímo se nabízí 
myšlenka jejího využití v prostředí ozbrojených sil.  

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 poděkoval vám za vaši dosavadní čtenářskou přízeň.  

 

                                                
Libor Frank 

Předseda Redakční rady 
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Dear readers, 

 

let me introduce the new issue of the Defence & Strategy journal. It is new not only in 
terms of its content, but also its appearance. The original visual style of the journal from 
2007 has been simplified and modernised and we hope that these changes will make our 
journal even more attractive. 

The present issue offers a number of interesting articles. You can look forward to a case 
study from Israel's Supreme Court by Hubert Smékal and Jakub Fučík, who show that the 
process known as judicialisation is manifested also in the field of decision-making on the 
conduct of armed conflicts. The contribution by Michal Smetana on nuclear infrastructure in 
the world free of nuclear weapons deals with the double-edged role of the military nuclear 
infrastructure in relation to nuclear disarmament. The topical problem of the Syrian Kurds 
is addressed in the article by Michael Murad. He introduces their history and relationship to 
various regimes, which ruled in the territory of Syria after the disintegration of the Ottoman 
Empire, and follows up with an analysis of their situation after the so-called Arab Spring. 
The reader can also enjoy the article by Libor Kutěj, which covers Poland's new Security 
Strategy adopted at the end of the last year. The last of the five articles is by the foreign 
author Karolina Gawron-Tabor, who addresses the topic of defence cooperation within the 
Visegrad Group in 2010-2014. 

Apart from articles, this issue brings a number of reviews of interesting professional 
publications. Josef Kraus introduces the book The Fight for Jerusalem by Dore Gold, former 
advisor to Israeli Prime Ministers Sharon and Netanyahu. Peter Števkov draws attention to 
the book by Michael Innes Making Sense of Proxy Wars: States, Surrogates & the Use of 
Force which deals with an interesting phenomenon of proxy wars. Richard Stojar introduces 
a two-part publication by Jan Eichler. The books are called From Sarajevo to Hiroshima and 
From Hiroshima to Belgrade, linked by a similar subtitle War and Peace in the First and the 
Second Half of the 20th Century. This publication offers a historical overview of 
international policy of last century. The fourth review written by Josef Melichar is 
dedicated to the book called Risk Management in Companies and Other Organizations. As 
the author himself explains, although the topic of the book generally belongs to the civilian 
area, it directly offers the idea of exploitation in the environment of the armed forces. 

In conclusion, I would like to 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 Defence & Strategy journal. 

 

                                                   
Libor Frank 

Chairman of the Editorial Board 

 

 


