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Vážení čtenáři, 

 

dovolte mi představit vám první číslo Obrany a strategie roku 2019, které tentokrát nabízí 
tři výzkumné anglickojazyčné texty a dvě české recenze na knižní počiny. Letos nám do 
redakce dorazil standardní počet textů, nicméně v rámci dodržování vysokých standardů 
pro kvality článků jsme nakonec vybrali k publikaci pouze tři práce. Věříme, že tato 
skutečnost Obranu a strategii nijak neohrožuje na atraktivitě, ale naopak jí pomůže 
k viditelnosti mezi časopisy indexovanými v nejlepších databázích.  

V této souvislosti mi dovolte s potěšením oznámit, že Obrana a strategie byla 
zařazena do prestižní databáze The Emerging Sources Citation Index (ESCI) v rámci 
Web of Science od společnosti Clarivate Analytics.   

Rok 2019 jsme věnovali připomínce výročí vzniku Severoatlantické aliance v roce 1949 
a přistoupení České republiky v roce 1999. První dva texty se tak věnují aktuálním 
problematikám dotýkajících se NATO, byť každý z úplně jiné perspektivy.  

Úvodní text, s názvem odkazujícím k výročí, Lagging Colossus or a Mature Cyber-Alliance? 
20 Years of Cyber Defence in NATO zpracoval Tomáš Maďar. Analyzuje schopnosti Aliance 
definovat priority kybernetické obrany za poslední léta a dává je do kontrastu s důležitými 
událostmi evropské bezpečnostní politiky.  

Druhý článek se také obrací ke stejnému časovému rozhraní, tentokrát v tématu 
o transformaci polských ozbrojených sil. Eugeniusz Cieślak v článku Poland’s Armed 
Forces in NATO: Two Decades of Transformation posuzuje, jak členství Polska ovlivnilo 
organizaci, personál, vzdělávání a odbornou přípravu ozbrojených sil.  

Třetí z odborných textů, s názvem Setting the Categorical Hydra Ablaze: Applying 
Clausewitz to the Fallacies of War Categorisation, je teoretickou analýzou Samuela 
Žilinčíka. Autor zde diskutuje kategorizaci války a často chybné uvažování o jejích 
znacích.  

Číslo 1/2019 uzavírají dvě recenze na nové česky psané knižní publikace. Jakub Fučík se 
zhostil odborného zhodnocení nově vydané knihy CSIRT: v přední linii boje proti 
kybernetickým hrozbám od Romana Pačky, jež se hloubkově zabývá fenoménem pracovišť 
typu Computer Security Incident Response Team (CSIRT) a jejich rolí v kontextu národní 
bezpečnosti. Druhá recenze hodnotí prvotinu reportéra Jakuba Szántó Za oponou války, 
jež pochází z mého autorského pera. Pro širší veřejnost určená kniha je zároveň 
zajímavým exkurzem do dramatického období na Blízkém východě, které je pro 
výzkumnou sféru stále velmi atraktivní.  

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 want to introduce you the first issue of the Obrana a strategie journal of 2019 with three 
English language research articles and two book reviews in Czech. We have received a 
typical amount of articles to this issue; however, we decided to publish only three of 
them due to high-quality criteria. Obrana a strategie journal follows publication standards 
which are compatible with best databases; especially ones which are attractive for our 
visibility within world best databases.  

Consequently, I am delighted to announce that Obrana a strategie has just been 
indexed in prestigious database The Emerging Sources Citation Index, under Web of 
Science and company Clarivate Analytics.   

In 2019 we commemorate the foundation of the North Atlantic Treaty in 1949 and Czech 
Republic´s joining in 1999. Consequently, two opening texts are reaching NATO topic, 
even though each from a different perspective.  

The first text with title Lagging Colossus or a Mature Cyber-Alliance? 20 Years of Cyber 
Defence in NATO stresses the importance of NATO anniversaries. Tomáš Maďar analyses 
Alliance´s abilities to define cyber defence priorities in the past few years. He emphasises 
the contrast with important occasions in European security policy. 

Next article deals with the same time framework. However, its main focus is on the Polish 
armed forces transformation. Eugeniusz Cieślak in Poland’s Armed Forces in NATO: Two 
Decades of Transformation discusses influence of Poland´s membership on organisation, 
personal, education and training of Poland’s Armed Forces.   

Third of the research articles Setting the Categorical Hydra Ablaze: Applying Clausewitz 
to the Fallacies of War Categorisation is a theoretical analysis by Samuel Žilinčík. The 
author aims to expose the fallacious thinking, which enables some of the categories of 
war to proliferate despite their questionable analytical usefulness. 

Obrana a strategie 1/2019 closes with two reviews of new Czech publications. Jakub Fučík 
evaluates CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám by Roman Pačka. The 
author proposes an in-depth analysis of Computer Security Incident Response Teams 
(CSIRT) in the context of national security. The last contribution, written by myself, is a 
review of book Za oponou války by correspondent Jakub Szántó. Book offers an excursion 
into tough times at the Middle East, which is still very attractive for academic research.  

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 


