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Vážení čtenáři,
dovoluji si vám představit další číslo Obrany a strategie, které přináší nadprůměrný počet
atraktivních textů, svědčící o rostoucím zájmu autorů i čtenářů o náš časopis. Ještě než stručně
představím jeho obsah, rád bych upozornil na některé aktuálně realizované nebo připravované změny,
které se dotknou časopisu Obrana a strategie v roce 2015. V zájmu zvyšování přitažlivosti našeho
periodika připravujeme pro následující ročník modernizaci jeho vizuálního stylu a rovněž jsou upravena
pravidla pro publikování. Nejdůležitější změnou, která se dotkne všech případných přispěvatelů,
je aktualizace šablon pro psaní příspěvků, které byly kompletně revidovány, upraveny a zjednodušeny.
Druhou významnou změnou je zrušení Volné tribuny, které bylo motivováno zejména nízkým zájmem
autorů o tuto rubriku, snahou o maximální podíl recenzovaného obsahu časopisu a jeho zpřehlednění
pro zahraniční databáze.
Co se obsahu tohoto čísla týče, tak hned na úvod se můžete seznámit se dvěma články věnujícími se
Africe. První z nich, od dvojice autorů Tomáše Černohouse a Zdeňka Kříže, se zabývá posouzením
schopností Africké unie vykonávat politickou, peacekeepingovou a peacemakingovou roli v rámci její
doktríny managementu konfliktů. Druhý text, z pera Zdeňka Ludvíka, se zaměřuje na aktuální
bezpečnostní situaci v africkém Mali s důrazem na ústup státní autority, resp. její vytěsnění autoritou
jinou, a jejím rozpadem a fragmentací. Rovněž následující dva texty si jsou tematicky bližší, přičemž se
oba zabývají zeměmi Visegrádské čtyřky. První v pořadí, od Jakuba Kufčáka, se věnuje úsporným
škrtům v obranných rozpočtech a jejich vlivu na ozbrojené síly států skupiny V4. Autorská dvojice
Michal Paulech a Jana Urbanovská si klade za cíl prozkoumat obsah vzájemné vojenské spolupráce
mezi ČR, Maďarskem, Polskem a Slovenskem v rámci budování společné Bojové skupiny EU.
Do světa moderní techniky nás zavedou následující dva texty. Článek Adama Straucha se zabývá
nejnovějšími protisatelitními zbraněmi a jejich pozvolnou proliferací. Nikola Schmidt se ve svém textu
věnuje konceptu hybridní války, který se vzhledem k nedávným světovým událostem stává stále
zkoumanějším fenoménem bezpečnostních studií, a několika vybraným konfliktům s důrazem na
informační operace. Problematice systémové dynamiky a její aplikace v procesu sdílení vojenských
schopností je věnován článek Antonína Novotného a Dalibora Procházky. Další příspěvek je
od Venduly Divišové a zabývá se strategickou komunikací v protipovstaleckých operacích NATO.
Poslední v pořadí je článek Libora Stejskala, věnovaný dobrovolné občanské participaci při zajišťování
obrany státu.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků,
kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, popřál vše nejlepší do nadcházejícího roku
2015 a poděkoval vám za vaši dosavadní čtenářskou přízeň.

Libor Frank
Předseda Redakční rady
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OBRANA A STRATEGIE: 2/2014

Dear readers,
Please, let me introduce another issue of the Obrana a strategie journal, bringing an above-average
number of attractive texts, which attests to the growing interest of authors and readers in our journal.
Before briefly introducing its contents, I would like to point out some of the currently implemented or
prepared changes, which will affect the Obrana a strategie journal in 2015. In order to increase the
attractiveness of our periodical, we are preparing modernisation of its visual style for the following
year. Similarly, the rules for publishing have been updated. The most important change which will
affect all prospective contributors consists in updating the templates for contributions, which have been
completely revised, adjusted and simplified. The second important change is the discontinuation of the
forum, mainly due to the low interest of authors in this feature, allowing for maximum share of the
peer-reviewed content of the journal and better accessibility for foreign databases.
The contents of this issue start with two articles related to Africa. The first one, from the pair of
authors Tomáš Černohous and Zdeněk Kříž, deals with the capability of the African Union to exercise
political, peacekeeping, and peacemaking role within its doctrine of conflict management. The second
text, from Zdeněk Ludvík, focuses on the current security situation in African Mali with an emphasis on
the retreat of the state authorities, or replacement of its authority by another one, and its disintegration
and fragmentation. Also the following two texts are thematically related, both dedicated to the countries
of the Visegrad Four. The first one, by Jakub Kufčák, is dedicated to austerity cuts in defence budgets
and their impact on the armed forces of the V4 countries. The pair of authors Michal Paulech and Jana
Urbanovská aims to explore the content of mutual military cooperation of the Czech Republic,
Hungary, Poland, and Slovakia in the building of a common EU battle group.
The following two papers take us into the world of modern technology. The article by Adam
Strauch deals with the latest anti-satellite weapons and their slow proliferation. Nikola Schmidt
dedicates his text to the concept of a hybrid war, which is, due to the recent events in the world,
becoming and increasingly examined phenomenon in security studies, along with a few selected
conflicts, with an emphasis on information operations. The problem of system dynamics and its
application in the process of sharing military capabilities is the topic of the article by Antonin Novotný
and Dalibor Procházka. Another contribution is from Vendula Divišová and addresses strategic
communications in counter-insurgency NATO operations. The final article, by Libor Stejskal, is
dedicated to voluntary civil participation in ensuring national defence.
In conclusion, I would like to wish you all the best in the coming year 2015 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.

Libor Frank
Chairman of the Editorial Board
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