ÚVODNÍ SLOVO / EDITORIAL

Vážení čtenáři,
V tomto čísle na prvním místě naleznete dva texty, které se věnují problematice
„neklidného“ Balkánu. První z nich, od Věry Stojarové, se zabývá sektory bezpečnosti
a jejich významem v aktuálním vývoji v Kosovu. Druhý článek, z pera Josefa Krause,
je věnován Černé Hoře a autor se věnuje identifikaci základních signálů, které by mohly
varovat před vojenským pučem.
V pořadí třetím textem je článek Matúša Jevčáka zaměřený na téma městské gerily ve
vztahu k aktivitám Kurdské strany pracujících (PKK). Autor zde detailně mapuje průběh
povstání PKK/KCK v Turecku v letech 2015-2016 a přináší přehledný vývoj situace v rámci
tohoto vleklého konfliktu.
Kromě článků přináší toto číslo i jednu knižní recenzi na zajímavou odbornou publikaci.
Recenzovanou publikací je tentokrát titul zabývající se problematikou radikalizace
od autorky Barbory Vegrichtové s názvem Hrozba radikalizace: terorismus, varovné
signály a ochrana společnosti, kterou připravila Dominika Kosárová.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady poděkoval za vaši
dosavadní čtenářskou přízeň. V loňském roce se našemu časopisu podařilo dosáhnout
několika významných úspěchů, které jsou potvrzením našeho úsilí o stálé zvyšování kvality
našeho časopisu. Poděkování za tuto skutečnost tedy patří i vám.

Libor Frank
Předseda Redakční rady
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Dear readers,
In this issue, the peer-reviewed articles include in the first place papers dealing with the
issues of “restless Balkans”. The first one, by Věra Stojarová, deals with security sectors
and their importance in current developments in Kosovo. The second article, written by
Josef Kraus, is devoted to Montenegro and the author identifies basic signals that could
warn of a military coup.
The third text is an article by Matúš Jevčák focused on the topic of urban guerrillas
in relation to Kurdistan Workers' Party (PKK) activities. The author maps in detail the
course of the PKK / KCK uprising in Turkey in the years 2015-2016 and brings a clear
development of the situation within this protracted conflict.
The fourth article comes from the author duo Vladimír Bízik and Zdeněk Kříž. The authors
not only summarize here, but also critically reflect on the main ideas of Steven Pinker's
work The Better Angels of our Nature and present the main currents of criticism of this
book.
In addition to articles, this issue also brings one book review of an interesting professional
publication. This time, the reviewed publication is a title dealing with the issue
of radicalization by the author Barbora Vegrichtová entitled The Threat of Radicalization:
Terrorism, Warning Signs and the Protection of Society, prepared by Dominika Kosárová.
Finally, allow me to thank you, on my own behalf and on behalf of the Editorial Board,
for your continued readership. Last year, our journal managed to achieve several
significant successes, which are a confirmation of our efforts to constantly improve
the quality of our magazine. Thank you for your support.

Libor Frank
Chairman of the Editorial Board
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