
Úvod  
 

Původně byla bezpečnost propojována s mírem, který byl vytouženou snahou obyčejných 

lidí i panovníků v pružně se rozvíjejících knížectvích. Knížectví, která se rozvíjela méně 

pružně, se ze závisti pokoušela přebírat jejich majetky, aby se mohla stát bohatšími.  

Staleté zkušenosti, a zejména globální války v uplynulém století nás poučily, že při 

současném vojenském a ekonomickém potenciálu, je vedení válek záležitostí ztrátovou pro 

všechny strany konfliktu – devastující pro všechny. Z tohoto důvodu také politici přijímají 

celou řadu opatření, směřujících ke zmenšení pravděpodobnosti propuknutí války.  

Spolu s omezením pravděpodobnosti vzniku války na evropském kontinentu, byla 

problematika bezpečnosti rozšířena o ohrožení, související se živelnými pohromami  

a civilizačním rozvojem člověka. Stále častěji jsou vidět rovněž ohrožení ekonomické  

a společenské povahy, taková, jako ekonomický kolaps, organizovaná trestná činnost, 

terorismus, atd. A samotnou bezpečnost začínáme vnímat nejen v kategoriích stabilizace, ale 

především  

v kategoriích svobody rozvoje společenství. Tento trend velmi dobře odráží evoluce definice 

bezpečnosti. Z její analýzy vyplývá, že postupně se odkláníme od definování bezpečnosti  

z hlediska státu, a přecházíme k jeho chápání z hlediska jednotlivce a společenství. Oproti 

tomu stát považujeme za instituci, která slouží zájmům jednotlivce i společenství. Proto se pro 

toho, kdo má moc, stává velmi podstatným problém kvantifikace pocitu bezpečnosti, neboť 

nám poskytuje odpověď na základní otázku, a to do jaké míry společnost stávající politiku 

akceptuje.  

Smyslem práce je vytvoření teoretických základů pro vymezení velikosti bezpečnostních 

hrozeb v rámci obecné bezpečnosti. V případě bezpečnosti i ohrožení se jedná o 

komplementární antonyma, proto lze úroveň bezpečnosti měřit velikostí ohrožení - čím je 

větší, tím menší je pocit bezpečnosti.  

Při realizaci společného cíle, byla práce rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole: 

Bezpečnost je popsána podstata bezpečnosti se snahou o vymezení definice tohoto pojmu, 

přičemž bylo poukázáno na jeho dynamiku, vágnost i subjektivnost pojetí.  

V druhé kapitole: Ohrožení, byla odvozena definice ohrožení, a byla stanovena utilitární 

kritéria pro jejich klasifikaci. Takto zformulovaná definice je plně kompatibilní s definicí 

bezpečnosti, což podtrhuje komplementárnost těchto pojmů a umožňuje hodnocení úrovně 

bezpečnosti, prostřednictvím hodnoty síly ohrožení a naopak. Na základě teoretických úvah, 

odvozené definice se poněkud liší od obecně používaných, a to zejména s ohledem na 

metafyzické základy, personifikaci pocitu bezpečnosti a prospěšnost pro formulování metody 

kvantifikace.  

Ve třetí kapitole: Riziko, je prezentován pojmový rozdíl mezi rizikem, nejistotou  

a intenzitou ohrožení. Zde je také komplexně popsána problematika vyhodnocení rizika. Jsou 

zde uvedeny metody používané v různých společenstvích a způsoby přístupu k této 

problematice. V něm obsažená zjištění ukazují cestu k mnohorozměrnému hodnocení 

intenzity ohrožení s využitím metodik hodnocení rizika. 

Čtvrtá kapitola: Řízení rizik je věnována popisu metodologie řízení rizik a jeho významu 

pro společenskou akceptaci prováděných akcí. Tím také poukazuje na užitečnost hodnocení 

rizika, které je jedním rozměrem, mnohorozměrné intenzity ohrožení.  

 

 

 

 

Stěžejní hypotézou této práce je příprava základů k dalšímu, podrobnějšímu výzkumu 

v oblasti hodnocení intenzity ohrožení – pocitu bezpečnosti, které v současné době nabý- 



vají rozměr substitutu štěstí, a v těchto kategoriích s nimi může být zacházeno, jako 

s podstatným  

determinantem akceptovatelnosti postupů veřejné moci a spokojenosti obyvatel 

s vedenou politikou. 

Práce vznikla díky studijním pobytům  autora v Akademii národní obrany  

ve Varšavě. Je založená  na analýze zdrojů zejména polských autorů věnujících se 

problematice bezpečnosti.  

 


