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Kulturní rozpory, nová média 
a elektronický boj

Culture conflicts, new media and electronic struggle. Our time has become a time of many fasci-
nating but also disquieting culture conflicts. It is an era of instantaneous transformations of mental maps. 
This is especially due to such metamorphoses of means of communication that had been inconceivable 
until recently and yet that ultimately challenge the very essence of communication. New modes of disse-
mination of information have emerged whose sources or anchoring in time and space trigger numerous 
culture-political reflections such as those of a danger of new ways of enslavement of man or at least 
menace to individual freedom through new forms of mass-media propaganda, or of the risks of homo-
genization of different civilizations, or of waging wars by means whose primary implementation is not 
lethal and which in some sense are even intangible though ubiquitous, which, however, have potential 
tantamount to arms of mass destruction.
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Paradoxy informační éry a jejich kulturní dopady

Nejen západní civilizační okruh stále více zabředává do vývojového stádia, jež je přeplněno 
kulturními paradoxy1. Kupříkladu Evropa, Spojené státy anebo Japonsko nejsou s to přirozeným 
způsobem obnovovat svou populaci, jejich obyvatelstvo v průměru vůčihledně stárne, ale pro-
težuje kult mládí a mladého těla, jako kdyby byla jiná životní fáze něčím nevhodným či nečis-
tým. Nápadnému zvyšování průměrného věku tzv. vyspělého světa, tedy de facto postupnému 
vymírání tento svět sám, a to je další paradox, v konečném efektu často kontraproduktivně čelí 
nedostatečně korigovaným přijímáním utečenců z hospodářsky méně rozvinutých oblastí celého 
světa, čímž na jednu stranu evokuje pošetilou snahu úpadkového římského impéria o zvýšenou 
akceptaci barbarů, které (neúspěšně) zamýšlelo začlenit pomocí kulturní převahy, a současně na 
stranu druhou nezřídka hovoří o „střetu civilizací“2. 

Ke specifickým, vnitřně rozporuplným globálním trendům, jež mají přímý vliv na soudobá 
bezpečnostní a jiná pnutí, náleží také způsob organizace obchodu (stále více propojovaného, 
přitom méně průhledného). Jeho nejvyšší patra stojí (a padají!) na virtuálních burzách, prostřed-
nictvím fakticky neviditelných dokumentů, jejichž užívání zprostředkovávají elektronické pa-
nely v několika málo centrálách, chrámech moderního byznysu. Hrstka centrál koneckonců 

1 Například klasik sociologie Daniel Bell tento košatý fenomén rozebírá ve shodně pojmenované knize, v Kulturních 
rozporech kapitalismu (česky vyšlo v Sociologickém nakladatelství roku 2000).

2 Určitou rezonancí Huntingtonových anebo jemu příbuzných názorů je celá řada lokálních konfliktů posledních let i ob-
tížně uchopitelný jev známý jako „válka proti terorismu“.
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poskytuje také podstatnou sumu politických, ekonomických, sociálních i kulturních informací. 
Jejich předávání probíhá prostřednictvím elektronické komunikační sítě, která byla postupně 
utkána kolem celé Země, tedy v rozměrech, a zejména v podobě, o jaké se našim, dokonce 
nepříliš vzdáleným předkům ani nesnilo. To pochopitelně rovněž přispělo a přispívá k synergii 
nebývale složitých a rychlých duchovních proměn celého lidstva. Koneckonců studená válka, 
ona nikým nevyhlášená „třetí světová“, naznačila mnohé z budoucího vývoje. Včetně jakéhosi 
procesu „zneviditelňování“ válek vedených stále konzumnější pospolitostí. Z tradičních míst, 
z dosavadních konfliktních linií, jež došly krvavého uplatnění během dvou světových konfron-
tací mezi jasně vymezitelnými bloky, přecházely na lokální bojiště třetího světa, či do zápolení 
o nekonečný nadprostor, kosmos vyhrazený vyvoleným3. Nová dimenze naší existence, dlou-
ho neznámý či v představách klasiků vysloveně malý, přehledný a dobře uspořádaný vesmír4, 
náhle však vesmír „bez hranic a břehů“, jakoby prostřednictvím moderního přírodovědného 
bádání, které ostatně stále více proniká též do sociálních věd, ovlivnil (nebo svým způsobem 
naznačil), kam se bude v nejbližších staletích ubírat vývoj lidského umu. Takové pojetí mysli-
telného časoprostoru, jež počalo – kupříkladu v návaznosti na nebývalý technický pokrok jen 
málo reflektovaný humanitním poznáním – žít takřka svým vlastním životem. Dimenzi stále 
ztracenějšího, od zakotvující instituce rodiny a staletých neměnných zvyků stále odtrženějšího, 
proto i osamělejšího člověka obklopeného miliardami galaxií počala reflektovat astropolitika, 
člověk se rozeběhl krátery zjizveným povrchem Měsíce, ale i mikrokosmem vlastní DNA. Sta-
nul na prahu domnělého uskutečnění záměru vytvořit nesmrtelného nadčlověka5, pozemského 
anděla.

Zástupy ve vyspělých oblastech minulého věku se ponejprve staly konzumenty zprostředko-
vané zábavy i vzdělávání, leč též propagandy nejhrubšího zrna, když četly masově vydávané 
tiskoviny anebo když později naslouchaly pravidelným relacím, totiž elektronických kázáním; 
ta pronášeli nápadně často falešní věrozvěstové: „Mohl by se v Německu objevit Hitler, nebýt 
rozhlasu, který přenášel davům jeho vystoupení? Udržel by se Stalin až do smrti, nebýt filmu 
a tisku, který vytvářel kult jeho osobnosti?“6 Výsledky nebetyčných ambicí nových náboženství 
byly tragické a dokonce vystupňovaly problémy, kvůli nimž tyto kulty zčásti získaly masovou 
podporu. Kromě krajního úpadku humanity přispěly pak k tomu, že člověk nového typu získal 
schopnost takřka beze zbytku zlikvidovat vše živé. A to vícenásobně7. 

Současně se nesmírně zdokonalily možnosti komunikovat. Zásadní hodnotou se stala tzv. 
„informace“, pojem symbolicky stále obtížně uchopitelný8. Když se internet (nejčastější obecný 

3 Teprve ve třetím tisíciletí se pár kosmických mocností schopných vyslat člověka za hranice atmosféry (USA a SSSR/
Ruská federace) rozrostl na řevnivou rodinu o třech členech, o Čínu, která ani nezastírá silnou ruskou inspiraci. 

4 Až do 19. století se v mnohém přírodovědné bádání nevzdálilo od antické představy o Slunci coby „žhavém kameni 
velikém jako Peloponés“.

5 Dvacátým stoletím se (mimo jiné) vine několik zásadních pokusů sociálních inženýrů, zvěstovatelů, jejichž produktem 
měl být právě člověk kvalitativně vyšší formy oproštěný navíc od tradičních věr. Zdá se, že i tato sekularizovaná nábo-
ženství jsou produktem, leč zároveň způsobem boje s kulturním vykořeněním.

6 ČINČERA, J.: Informační etika. Sylabus k bakalářskému studiu informační vědy, s. 63.
7 Během nukleárních závodů mezi východním a západním blokem dospěla „racionalita“ soupeření v jaderném zbrojení tak 

daleko, že potenciál prostředků masového ničení mohl několikrát vyhladit naši planetu.
8 Kvalitní filozofický slovník vydaný týmem předních českých znalců v Nakladatelství Olomouc roku 1998 k tomuto 

pojmu na str. 190 mimo jiné uvádí: „Sdělení, zpráva, v užším smyslu, ale zpravidla obsah (poučení ze) sdělení či zprávy. 
Pojem i. je však pragmatický, za i. lze považovat pouze takovou skutečnou či jen domnělou pravdu, která je využitelná, 
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představitel pojmu „kybeprostor“) a jemu podobné prostředky přemístily z oblasti výlučných 
vojenských tajemství do veřejného prostoru, kde se jich zmocnila převážně komerce a rázem jej 
zmnohonásobila9, počal povstávat „virtuální lid“10. A kráčet jaksi transcendujícím prostředím, 
dalším „nadprostorem“. Pro znalce vcelku bez potíží vysledovatelná individua se potulují v ne-
konečně variabilním pseudoprostoru, vedle smysluplných činností často zabíjejí čas ve zdánlivé 
svobodě anonymních diskuzí na hony vzdálených původní kapilární komunikaci, či si vytvářejí 
falešné identity, jimiž prožívají paralelní osudy, řeší své komplexy (například sexuálního ladění) 
atd. Pokouší se zkrátka bez rizika sdílet představy dříve možné snad jen ve vlastní mysli nad 
stránkami hrdinského či růžového románu. Jde o tak přitažlivou záležitost, že nejsou výjimky 
bezmála dokonalého ztotožnění s takovouto „sociální“ maskou sloužící třeba k lepšímu sezna-
mování. V této souvislosti je dokonce zaznamenána situace virtuálního „znásilnění“ neboli zdán-
livě erotické zneužití kybernetické postavy, jejíž vlastník se cítil tímto aktem šokován a skutečně 
postižen11. 

Toto je však jen jeden aspekt nebezpečí hyperprostoru. Jde zároveň o svým způsobem de-
mokratický nástroj. I zde platí starobylé rčení o ohni, který je dobrý sluha, jenže špatný pán. 
Může být o to nebezpečnějším vladařem, o kolik lidstvo ještě více zchoulostiví a nechá jeho 
přímý – a stále nenahraditelnější – vliv pronikat bez ohledu na geografické či sociální limity, 
oproštěně od hranic civilizačních okruhů anebo složek a disciplín v rámci kultury jediné12. Stalo 
se dokonce módou šířenou i tištěnými médii vypočítávat, čeho všechno tento neohraničený feno-
mén dosáhl, jakéže pomyslné hradby zase od minulého vydání ztekl. Kupříkladu v záhlaví pade-
sáté strany letošního 22. čísla českého týdeníku Mladá fronta Plus, na jehož titulní straně se skví 
masový pěvec Karel Gott, čteme následující otázku: „Dokážete žít bez internetu?“ Že jde o dotaz 
řečnický, čili že komunikační síť je takřka božská a všezahrnující, dozví se čtenář vzápětí; mezi-
titulky jasně přizvukují: „Internet léčí, mobil platí“, „Uč se. Třeba virtuálně“, „S webkamerou na 
přednášku“ či „Internet vaří za vás“. Čtenář se na malém prostoru dozvídá, že vedle her, zábavy 
a běžných údajů o veřejné dopravě existují již daleko intimnější služby – jistá španělská lékařka 
například založila virtuální „isla de salud“ (ostrov zdraví), kde anonymně radí, když ani domá-
cí lékař není pacientovi zárukou diskrétnosti. Recipient tištěného příspěvku je rovněž zpraven 
o virtuálních receptech a lékárnách nebo o harvardské pedagožce práva, jež si pochvaluje tzv. 
„webináře“, k nimž uvádí zejména většině učitelů prapodivná slova, že „V realitě je jedno, jak 
blízko či daleko od studentů jste. Stejně je zde mezi vámi a studenty nějaký předěl. Je tu prostě 
více času nesvázaného tradicemi a předpisy.“13 A tak podobně. Zkrátka by se dalo s trochu nad-
sázky povědět, že internet a jemu podobné komunikační prostředky mají jakoby samy od sebe 

zejména v komunikaci… Proto jsou informační vazby, toky a procesy považovány za základ fungování dynamických 
systémů… Kvalitativní, tj. významový, resp. hodnotový aspekt i. zkoumají sémantická, resp. pragmatická teorie i., které 
však dosud nemají charakter ucelených a systematicky zpracovaných disciplín.“

9 Na místě je skutečně přirovnání k vynálezu knihtisku, jenž umožnil novověký zlom ve výměně informací.
10 V souvislosti s ním a virtuálním voličským prostorem se objevily také idealistické názory o možnostech obrození demo-

kracií skrze zprostředkovaný, elektronický elektorát.
11 ČINČERA, J.: Informační etika. Sylabus k bakalářskému studiu informační vědy, s. 58.
12 Informatika a příbuzné disciplíny se kupříkladu staly nedílnou složkou stále méně inovativních věd humanitních a soci-

álních. Pronikají do jejich způsobu zpracování a sdělování informací, ale dokonce i do jejich metodologie. Dokonce by 
se dalo hovořit o postupné „kolonizaci“ disciplín o člověku a společnosti naukami technickými a přírodovědnými, jimž 
není prvořadě dáno zkoumat podstatu druhu, tedy primární sebenazírání.

13 Mladá fronta Plus, s. 51.
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ambici přinejmenším vyspělé oblasti planety „estonizovat“, tedy podrobit dvojsečnému jevu, 
jemuž se budeme ještě dále v textu věnovat. 

Zůstaňme prozatím u nezměrné velkorysosti prostoru sítě, jež přináší i zcela nevídané efekty, 
které snad ani nesnesou srovnání s přínosy raně novověkého vynálezu knihtisku14. Umožnila 
rozvoj také v mnoha vysloveně intelektuálních oblastech: například v žurnalistice (bez ohle-
du na to, jak se mnozí novináři, osvobození elektronickými databázemi od hlubšího vzdělání, 
tlačení neustálými redakčními uzávěrkami webových a obdobných médií, projevují), která se 
vpravdě stala globální bezmála v jediném okamžiku, případně, díky relativně malým nákladům, 
ve školství, kde došlo také ke zmnožení odborných periodik, což zajisté mohou ocenit speciálně 
regionální badatelská pracoviště, eventuálně mladí, nezavedení autoři, ovšem na druhou stranu 
opět převládlo (lavinovité) šíření zbytečných, lascivních či zcela nesmyslných údajů15, které 
výhody nových komunikačních kanálů opravdu výrazně relativizují. Usnadňuje úmyslné šíření 
dezinformací, k novým metám posunuly obchodní, politickou a militární propagandu. Tuto ne-
oddiskutovatelnou skutečnost nemohl přehlédnout ani byznys, ani lidskoprávní či extremistické 
organizace. A změnil tudíž dokonce – což již bylo shora vícekrát naznačeno – povahu vedení 
teroristických útoků. „Veřejný ohlas terorismu je ústředním stavebním kamenem jeho strate-
gie: jestliže veřejné mínění, ať už místní, národní či dokonce mezinárodní, není dostatečně silně 
otřeseno, jsou všechny, byť úspěšné, akce zhola zbytečné… Spektakulárnost je ostatně i jednou 
ze specifických charakteristik dnešní multimediální společnosti. Což samo o sobě přispívá ke 
skutečnosti, že rebelská hnutí tak získala nesmírné publikum, před nímž může vznášet své po-
žadavky.“16 Ke hluboké proměně došlo taktéž kvůli masivnímu pokroku v oblasti velmi jemné 
elektroniky při vedení standardních, neasymetricky vedených válek mezi standardními, mezi-
národně-politickými aktéry. „V 21. storočí však bude nemožné ,izolovat‘ a ,ohraničit‘ bojisko 
len na nepriateľské územie. Treba rátať s tým, že… sa bude viesť boj nielen na nepriateľskom 
a vlastnom území…, ale takmer všade…“17 

Otázky kybernetické války, kyberterorismu a bezpečnosti

S kybernetickým bojem jakožto součástí skutečného, prostorově omezeného střetnutí již sa-
mozřejmě praktické zkušenosti existují a dostává se jim zasloužené pozornosti světových sdělo-
vacích prostředků i znalců. Známé jsou výpady proti webům Severoatlantické aliance během 
bombardování Nové Jugoslávie roku 1999, dočasná eliminace mnoha složek života neobyčejně 
komputerizovaného, a proto poněkud bezpečnostně choulostivého Estonska18, která nastala loň-

14 Tuto techniku rozmnožování dat, podle některých autorů metodu tvořící spolu s „objevením“ Nového světa a dobytím 
Cařihradu Turky přelom mezi středověkem a novověkem, uvedl v život někdy kolem roku 1448 mohučský Němec Jan 
Gensfleisch řečený Gutenberg.

15 Pro širší pohled stojí za zmínku, že také v tomto případě jde o jakýsi projev „civilizační choroby“, jelikož kulturní okruhy 
naprosto nezasažené, nebo jen málo ovlivněné komputerizací se sice zdaleka nemohou se svými opaky měřit v rychlosti 
běžně šířeného údaje, ale proti masovým panikám, řetězově šířeným podvratným údajům a spamu jsou daleko lépe či 
dokonale „imunizovány“. Jejich nebezpečí tvoří daleko více nákazy vývojově daleko starší – epidemie, nelítostné kme-
nové války či hladomory.

16 Citováno ze stran 171 a 172 knihy Luigi Bonanateho Mezinárodní terorismus.
17 VOLNER, Š.: Charakter a spôsob vedenia vojny v 21. storočí, Politické vedy, s. 133.
18 V elektronickém textu Oldřicha Klimánka „Ruští hackeři útočí a hrozí dalším státům“ se doslova praví, že „Ochromeny 
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ského května, anebo ataky obdobného ražení při neokoloniálním konfliktu mezi Ruskou fede-
rací a Gruzií tohoto roku19. Ohrožení Tallinu komentoval po vyslání specialistů na tuto proble-
matiku generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer takto: „Nedávné události ukázaly, že 
žádný z členských států není chráněn před kybernetickými útoky.“20 Ohledně horké miniválky 
na Jižním Kavkazu stojí zase za zmínku, že použití těch nejmodernějších technologií nedoká-
zalo vůbec zastřít návrat určitých mocenských resentimentů, respektive studenoválečnických 
nálad a praktik, anžto tato regionální válka logicky obnášela zprostředkované měření sil mezi 
Moskvou a Washingtonem, jenž mnohokrát (a také vojensky, tj. moderní technikou i poradci) 
podpořil tbiliskou exekutivu. 

Kybernetická čili elektronická bezpečnost se očividně stává jedním z důležitých prvků se-
kuritizace21, nadto můžeme mluvit přímo o nové subkategorii bezpečnostních studií i praktické 
bezpečnostní politiky. Klasické dělení dimenzí bezpečnosti, jak ho známe například z takzvané 
kodaňské školy, rozlišuje pět jejích sfér:
1. vojenský sektor
2. politický sektor
3. ekonomický sektor
4. environmentální sektor
5. společenský sektor22.

Vedle těchto oblastí existují i další možné ranky, jakými vědy a instituce uplatňující zákon-
nou moc, reagují na aktuální pohyby děje v mezinárodním společenství. Tyto kategorie by sice 
mohly být zařazeny do shora vyjmenovaných pěti sektorů, nicméně v některých ohledech nejde 
právě o příliš vhodný, protože přílišně zjednodušující postup23. Jedná se:
I. o energetickou, tudíž zdrojovou bezpečnost24 – o „aktuální a mediálně vděčné téma, ob-

vykle v souvislosti s hrozícím vyčerpáním fosilních surovin, zvláště ropy, dále s politickou 
a bezpečnostní nestabilitou v regionech, kde se tyto suroviny těží a kudy se transportují. 
Kromě paliv se stále častěji předmětem zájmu stává pitná voda“25.

II. o kulturní bezpečnost – jev dosud nejméně zmapovaný. „Její obsah je však všudypřítomný. 
Bezpečnostní status stále výrazněji získávají problémy plynoucí ze soužití či dotyku různých 
kultur. Napětí dané rozdílnou identitou je potenciálním zdrojem konfliktů různé úrovně a in-
tenzity.“

nebyly jen informační webové stránky vlády, ale útok zasáhl i banky, zpravodajské servery, televizní stanice a také mo-
bilní sítě.“ (http://www.dsl.cz/clanky-dsl/clanek-1107/Rusti-hackeri-utoci-a-hrozi-dalsim-statum).

19 Viz například elektronický článek Michala Černého „Kybernetická válka“, jenž byl zveřejněn na webu Lupa.cz.
20 Viz shora citovaný el. příspěvek Oldřicha Klimánka „Ruští hackeři útočí a hrozí dalším státům“. V materiálu se dále uvá-

dí pozoruhodný smysl dalších slov předáka Atlantické aliance, neboť ten „Upozorňoval…, že Estonsko je elektronicky 
snadno napadnutelné a velice zranitelné, protože je až příliš závislé na internetu. Vždyť i volby do parlamentu se konají 
přes síť.“

21 Objasnění a vysvětlení bližších souvislostí pojmu „sekuritizace“ nabízí například Jan Eichler v knize Česká bezpečnostní 
terminologii na 165. straně.

22 Převzato z BALABáN, M. – DUCHEK, J. – STEJSKAL, L. (eds.): Kapitoly o bezpečnosti, s. 17.
23 Tamtéž, s. 23.
24 Hlavním hnacím motivem vojny o Jižní Osetii a Abcházii byla snaha Ruské federace obnovit svou vojensko-politickou 

autoritu v energeticky bohatém areálu, jehož ambice vymanit se ze závislosti na Moskvě se stávaly stále patrnější. De 
facto lze krátkou a úspěšnou ruskou kampaň hodnotit jakožto snahu o posílení surovinové závislosti Bruselu.

25 Převzato (stejně jako v případě dále uvedených charakteristik sekuritních sektorů) z již citované strany „Kapitoly o bez-
pečnosti“.
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III. o technologickou a infrastrukturní bezpečnost – „v EU velmi intenzivně sledovaná zvláště 
v souvislosti s hrozbou teroristických útoků a přírodních katastrof. Je příbuzná energetické 
bezpečnosti (ochrana rozvodných sítí). Nejčastěji se týká tzv. kritické infrastruktury a infor-
mačních a komunikačních technologií (ICT).“

Přirozeně, žádná charakteristika a dělení není vyčerpávající a lze je zpochybnit, ale smyslem 
této kapitoly není ani tak představit vyčerpávající analýzu příslušných sociálněvědních kategorií, 
jako povíce poukázat na vzestup významu nových sdělovacích prostředků, zejména potom inter-
netu a jeho variant nejenom v oblasti zábavy a běžné mezilidské komunikace či stran získávání 
lacino dostupných, a proto de facto dále znevažovaných a ztrácených informací, leč hlavně pro 
otázky politiky a bezpečnosti. 

Význam nových médií pro otázky bezpečnosti a sociálních věd

Pro politické a obecně společenské vědy jsou nová média, jejich způsob a tempo šíření údajů, 
velikou výzvou, a to bez nadsázky, bez fráze. Krom jistých možností vhodných pro rozvoj ob-
čanské společnosti stojí za rozsáhlé a interdisciplinární výzkumy zvláště jejich negativní aspekty, 
jelikož soudobé planetární společenství, jemuž se celkem nedávno stalo zvykem říkat „globální 
vesnička“, stojí tváří v tvář nejenom novým bezpečnostním rizikům, včetně kybernetického te-
rorismu coby specifického projevu agresivity26, ale i nebezpečím spojeným s daleko banálnějším 
problémem – nedostatečným promýšlením sebe sama. 

Nevalnou výhlídku do budoucna, a to nikterak vzdálenou, skýtá kupříkladu sotva zcela ilu-
zorní představa úspěšného napadení elektronické volební centrály dobře organizovanými ky-
berteroristy, jimž by se podařilo změnit třeba způsob sčítání virtuálních volebních hlasů, jejichž 
přepočítávání je vyloučeno, a vhodným zveřejněním této machinace podlomit důvěru občanů 
v samu páteř demokracie, tudíž dosažení destabilizace západního kulturního okruhu, případně 
nepozorovaně dopomoci k vítězství tamějšímu, sobě příhodnějšímu kandidátovi – dejme tomu 
bojovnějšímu prezidentovi Spojených států amerických – a docílit při příhodném načasování 
dvojnásobného prospěchu apod. Ještě snad daleko horší vizi skýtá zatím „jenom“ sci-fi filmy 
nastolená vize ovládnutí klíčových bodů nepřátelské protiraketové obrany, ohrožení provozu 
jaderného reaktoru, zhatění činnosti naváděcí služby letišť či kosmodromů a podobně27. 

Mnohá naše primární jednání vycházejí ze starobylých atavismů, jaké musí zákonitě tlačit 
jedince nebo celé skupiny do ještě zásadnějšího napětí, možná až zápasu s realitou obestřenou 
prognózami o „splynutí biotechnologií, nanotechnologií a informačních technologií“ či „přímé 
komunikaci člověka, vyšších savců a později celé biosféry s internetem“28 atd. Zkrátka řečeno: 
nedostatečně a s velkými prodlevami reflektovaný hyperprostor spíše prohloubil nežli odstranil 

26 Vedle relativně „neškodného“, přímo zřejmě neletálního elektronického terorismu vznikly v moderní době další ne-
vídané formy takového šíření zkázy a strachu, a to včetně terorismu, jenž se neštítí použití zbraní hromadného ničení. 
Bohudík teoretický, ale nevyloučitelný jaderný terorismus komentují odborníci takto: „Před několika lety doslova [toto 
slovo] vlétlo do speciálního slovníku teoretiků vojenské strategie. Stalo se to ve chvíli, kdy se zjistilo, že konstrukce nuk-
leárních zbraní je založena na natolik rozšířených a přístupných vědomostech, že už nelze spoléhat na to, že by nadále 
byly jen exkluzivním symbolem supervelmocí.“ Srovnej: Luigi Bonanate: Mezinárodní terorismus, s. 169.

27 Ostatně není vyloučeno, že stratégové nejznámějšího teroristického útoku z 11. září 2001 mohli získat inspiraci v jistém 
americkém katastrofickém snímku, kde jsou výškové budovy napadeny taranem letounů.

28 Tento zajímavý názor zastává politický vědec Bohumír Štědroň ve sborníku II. kongres českých politologů na s. 494.
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některé palčivé problémy soudobého světa. Je častěji zneužíván než uplatňován k obecnému 
užitku. Zdůrazňuje, ba přináší potíže, jimž lze bohužel prorokovat velikou budoucnost. Najmě 
ve sféře bezpečnostní.


