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Správy 
 

 

 

Centrum pro bezpečnostní a strategická studia 
 

Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. (dále jen CBSS) je 

občanské sdružení, které působí v České republice od roku 2007 

(www.cbss.cz). CBSS je personálně i ideově propojeno s Oddělením 

Bezpečnostních a strategických studií, které působí na Katedře politologie 

Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Hlavním cílem CBSS je 

přispět svými aktivitami a činností k výzkumu bezpečnostních otázek na 

národní i mezinárodní úrovni, přičemž se jedná především o formu osvětové 

činnosti týkající se bezpečnostní problematiky v širším chápání bezpečnosti. 

Stejně tak CBSS slouží jako jeden z mnoha prvků propagace studia BSS a 

příbuzných oborů (politologie, sociologie, historie). Činnost CBSS se zaměřuje 

na akademickou, novinářskou, ale i laickou veřejnost, a nabízí tak veřejně 

známý prostor k utváření dialogu nad nejrůznějšími aspekty současné 

bezpečnosti. 

 CBSS sdružuje desítky akademických pracovníků a studentů z Fakulty 

sociální studií, Masarykovy univerzity. Zakládajícími členy CBSS jsou její 

předseda T. Šmíd, dále 1. místopředseda a vedoucí publikační sekce J. Smolík 

a na pozici tajemníka P. Kupka. Na činnosti CBSS participují také doktorandští 

studenti J. Kraus, P. Martinovský a K. Tvrdá, kteří se věnují výzkumné práci. 

Mezi stálé spolupracovníky CBSS patří M. Mádl, který je šéfredaktorem 

studentského serveru o bezpečnosti Sekuritaci.cz, a B. Jelínková, jež organizuje 

pravidelné veřejné přednášky týkající se bezpečnostní problematiky a 

studentské konference.  

 CBSS se člení do tří vzájemně provázaných sekcí. Jedná se o sekci 

vydavatelskou, která se primárně zaměřuje na vydávání recenzovaného on-line 

časopisu s názvem Rexter – časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a 

terorismu (dostupné na www.rexter.cz). Tento časopis původně vznikl na 

Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, poté vycházel pod Centrem 

strategických studií, o.s. Následně časopis převzalo nově založené CBSS, které 

jej vydává ve spolupráci s Katedrou politologie FSS MU. Recenzovaným 

odborným periodikem se Rexter stal od 1. 1. 2004. Časopis vychází 

v elektronické podobě 2x ročně, zaměřuje se na politické násilí, extremismus, 

radikalismus a terorismus a na jejich vazby na další bezpečnostní hrozby a na 

strategie a metody, které jsou užívány pro dosažení politických cílů radikálů, 

extremistů a teroristů, jakož i na strategie a metody používané při obraně 
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demokratických, autoritativních a totalitních států a režimů proti politickým 

protivníkům.  

 Druhá sekce CBSS se označuje jako veřejná, která slouží k realizaci 

odborných i popularizačních přednášek, besed a konferencí s bezpečnostně-

politickou tématikou. Tato sekce připravuje přednášky (nejenom) 

bezpečnostních odborníků z praxe. V minulosti vystoupili na přednáškách 

pořádaných CBSS například velvyslanec Arménie v ČR T. Seiranian, mexický 

odborník na organizovaný zločin P. Vazquez, britský veterán M. Roche 

působící v soukromých bezpečnostních společnostech, investigativní novináři 

J. Kmenta z MF Dnes a J. Spurný z Respektu, bývalý ministr vnitra a ředitel 

civilní rozvědky F. Bublan, signatář Charty 77, a bývalý ředitel ÚZSI P. 

Zeman, bývalý ředitel ÚZSI a člen Nadačního fondu proti korupci K. Randák, 

genmjr. R. Kotil z Ministerstva obrany ČR, příslušník třetího odboje F. 

Zahrádka či S. Beránek z Transparency International a M. Štefanec 

z Nesehnutí. Tyto akce se již několik let úspěšně odehrávají v prostorách 

Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. O jejich oblíbenosti svědčí i 

poměrně výrazná návštěvnost, nejenom ze skupiny studentek a studentů oboru 

BSS, ale i z jiných fakult Masarykovy univerzity.  

 Třetí sekce je označována jako studentská, a slouží k seznamování 

studentek a studentů BSS s organizačními a praktickými zkušenostmi, což se 

projevuje např. ve formě organizačního zabezpečení pořádaných konferencí, 

seminářů a realizace jednotlivých projektů, na kterých se podílí vyučující oboru 

bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě a studenti, kteří 

mají zájem o bezpečnostní problematiku. CBSS také zaštiťuje Studentský 

portál (nejen) o bezpečnosti s názvem Sekuriťáci (viz www.sekuritaci.cz), jenž 

vytváří platformu pro výměnu informací o oboru bezpečnostních a 

strategických studií mezi studenty či uveřejňování studentských příspěvků.  

 Každoročně je CBSS spolupořadatelem studentské konference věnující se 

soudobým bezpečnostním tématům (např. post-konfliktní rekonstrukci 

Afgánistánu, proliferaci jaderných zbraní, terorismu, politickému radikalismu, 

počítačové kriminalitě atp.). Tato již tradiční akce je realizována ve spolupráci 

s Centrem bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. V roce 2013 se 

jednalo o již pátý ročník konference. Této konference se zúčastňují studenti jak 

bakalářského, tak i magisterského a doktorského studia, kteří se věnují 

bezpečnostní problematice z pohledu sociálních věd (tj. politologové, studenti 

mezinárodních vztahů, sociologie, bezpečnostních a strategických studií, 

historie atp.). Z konference je každoročně sestaven recenzovaný sborník ve 

formě CD-nosiče. 

 Další aktivitou CBSS je vypracovávání analýz. Některé analýzy byly 

publikovány na webových stránkách CBSS, nicméně kolektiv autorů je 

schopen potenciálním zájemcům vypracovat odbornou analýzu na témata jako 
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je organizovaný zločin, korupce, ozbrojené konflikty, privatizace bezpečnosti, 

oslabování státní moci, energetická a kybernetická bezpečnost, human security 

atp. CBSS se zaměřuje především na bezpečnost středoevropského regionu, 

bývalé státy Sovětského svazu, Blízký Východ a Balkánský poloostrov.  

 Autoři působící jak v CBSS, tak i na Katedře politologie FSS MU, 

v minulosti publikovali články s bezpečnostní problematikou v mnoha 

odborných časopisech (Middle East Review of International Affairs, Jane's 

Intelligence Review, Politologický časopis, Politologická revue, Slovenská 

politologická revue, Mezinárodní vztahy, Obrana a strategie, Středoevropské 

politické studie či Bezpečnostní teorie a praxe) a vystupovali na českých i 

zahraničních konferencích (např. Politologický kongres, Bezpečnostné fórum, 

The Assotiation for the study of Nationalities 2013 Convention – Columbia 

University, Eurocrim2012 – 12th Annual Conference of European Society of 

Criminology, Bilbao atp.). Členové a spolupracující CBSS se angažují také na 

poli poradenství a vzdělávání státních úředníků a zaměstnanců bezpečnostních 

složek ČR. 

 Vizí CBSS v následujících letech je udržet stávající diskurz výzkumného a 

osvětového think-tanku spojujícího akademiky, studenty i veřejnost zajímající 

se o bezpečnostní problematiku. CBSS tak nadále bude nejenom rozvíjet 

dosavadní činnost, ale bude se také snažit prohloubit spolupráci s obdobnými 

institucemi a bezpečnostními složkami v ČR a blízkém zahraničí. Především 

rozměr nové zahraniční spolupráce je jednou z výzev, před níž CBSS stojí. 

 

Josef Smolík, Kateřina Tvrdá 


