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DEUTSCH SECURITY SQUARE
CO NABÍZÍME
Členové týmu jsou schopni nabídnout analýzy, konzultace a poradenství v oblastech jejich výzkumného zájmu, především pak
v následujících:
společenskovědní aspekty vývoje technologií,
tvorba scénářů (např. bezpečnostní scénáře),
policy analýzy a poradenství v oblastech akademického
výzkumu pro veřejné i soukromé subjekty,
zpracovávání analýz na základě utajovaných informací (do
stupně T)

■■
■■
■■
■■

Uvítáme spolupráci s partnery ze soukromého i veřejného sektoru, kteří mohou využít naše služby, např.:
firmy pohybující se v oblasti energetiky, finančnictví a dalších,
resortní ministerstva (vnitra, zahraničních věcí, obrany),
armáda a další součásti bezpečnostního aparátu.
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CO UMÍME

■■ Výzkumný tým sdružuje akademiky se zázemím v různých dis■■
■■
■■
■■

ciplínách od mezinárodních vztahů a politologie přes právo po
bezpečností studia.
Vytváříme analýzy současných politik, které se týkají problematiky bezpečnosti a globální bezpečnosti.
Monitorujeme problematiku radikálních skupin a terorismu.
Známe mechanismy pro řešení konfliktů.
Udržujeme přehled o světovém dění na poli strategických studií a bezpečnosti technologií (včetně sociálních sítí apod.).

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ
Deutsch Security Square je výzkumné centrum zaměřené na problematiku bezpečnosti, které navazuje na myšlenkovou tradici
amerického politologa pražského původu Karla Deutsche. Jeho
cílem je transparentní, kolektivní a transdiciplinární výzkum
v následujících oblastech:
kritická bezpečnost,
bezpečnost a technologie,
sociologie bezpečnosti,
strategická studia,
řešení a transformace konfliktů,
bezpečnost malého státu,
radikalizace a terorismus.
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ČLENOVÉ CENTRA V SOUČASNOSTI

■■ vedou či spolupracují na řešení projektu TAČR Scénáře vývoje
■■
■■

mezinárodního bezpečnostního prostředí (prozatím zkompletována jedna výzkumná zpráva ve stupni vyhrazeno),
poskytují pravidelné konzultace MZV ČR,
úzce spolupracují s Technologickou platformou energetické
bezpečnosti (TPEB). Centrum kromě toho připravuje další
veřejně financované projekty ve spolupráci s VUT v Brně,
katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
a Orientálním ústavem AV ČR.
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