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PŘEDMLUVA

JOSEF SMOLÍK, TOMÁŠ ŠMÍD

Hrozby a rizika nejsou konstantními a statickými fenomény, vyvíjí 
se a reagují na vývoj společnosti, vědy i techniky. V dnešní době se 
ostatně oba termíny neasociují pouze s tzv. tvrdou bezpečností, tzn. 
záležitostmi spjatými s vojenstvím a zbrojními otázkami, nýbrž se 
dotýkají i otázek ekonomických, sociálních či environmentálních. 
Tzv. měkká bezpečnost, resp. široké pojetí bezpečnosti, má sice stále 
mnoho odpůrců, nicméně jsou oblasti, v nichž jejich argumenty po-
vážlivě slábnou. Ať je to v otázkách energetické bezpečnosti, kdy jsou 
některé státy ohroženy na své suverenitě mnohem více než vojenskou 
hrozbou, v oblasti politických nepokojů, politického extremismu či 
organizovaného zločinu majícího potenciál podrýt suverenitu i zdán-
livě stabilních a silných zemí.

Tato monografi e se pokouší zachytit pouze vybrané problémy 
těchto jevů, stručně je čtenářům představit a odkázat na relevantní 
zdroje. Většina vybraných okruhů v českém i cizojazyčném prostředí 
již byla detailněji zpracována, nicméně tento text poskytuje inovující 
analytické i syntetické pojetí problematiky. Idea vzniku této knihy 
vzešla v souvislosti s absencí studijní literatury pro kurz Bezpečnost-
ní hrozby a rizika 21. století, který je pravidelně přednášen v rámci 
oboru Bezpečnostní a strategická studia, který je realizován katedrou 
politologie Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě. Jedná 
se tedy o učební text, studijní pomůcku.

Text vychází z interdisciplinárního uvažování o různých aspektech 
současné bezpečnosti a snaží se vycházet primárně z poznatků poli-
tologie, bezpečnostních studií, mezinárodních vztahů, kriminologie 
a sociální psychologie. U jeho zrodu stála konference Bezpečnostní 
hrozby a rizika 21. století, která proběhla na jaře roku 2009 v Brně a je-
jímž pořadatelem bylo občanské sdružení Centrum pro bezpečnost-
ní a strategická studia, jež se zabývá popularizací bezpečnostních 


