Návrh programu setkání tematické pracovní skupiny
Bezpečnost a obrana dne 20. 4. 2021
Měli bychom vybrat 3-4 témata, která považujeme za naši skupinu za klíčová. Jelikož máme tři
podskupiny, navrhoval bych postup, že každá z podskupin si vybere téma, které považuje za klíčové
a navrhne jej naší skupině. Navrhoval bych, aby čtvrté téma vybral Ivo Kaplán jako koordinátor naší
skupiny, protože má komplexnější přehled o celkovém kontextu, navrhovat však mohou i všichni
ostatní.
Podskupiny:
1. Hybridní hrozby (pp. Pesziński, Exner, atd.)
2. Hard Power (pp. Chlebeček, Pernica, atd.)
3. Zahraničně politická doktrína (pp. Jantač, Fleischmann, Garassy)
Každá podskupina by si také měla vybrat garanta tématu a záložního garanta.
Struktura dokumentu (podle rozhodnutí porady koordinátorů všech pracovních skupin):




jedno téma = 1 list A4
nahoře (třetina až polovina strany) – anotace tématu
dole (třetina až polovina strany) – otázky pro diskusi, popřípadě návrhy řešení

Vysvětlení nebo linky na příslušné pojmy, dokumenty, atd. můžeme uvést pod čarou.
Pro schůzi 20. dubna navrhuji program:
1.
2.
3.
4.

výběr 4 hlavních témat skupiny
výběr 4 garantů témat a 4 záložních garantů
prezentace konkrétní A4-ky od pana Trantiny
pověření garantům, aby vypracovali návrh svých „katalogových listů“ A4 v souladu s
usnesením schůzky koordinátorů, termín – do další schůze skupiny začátkem května
5. svolání další schůze na začátek května
Zatím jsem zachytil tři otevřené otázky, ke kterým se na schůzi určitě budete chtít vyjádřit:
1. Je A4 za každé téma správný přístup? (p. Peszyński) Argumenty: 7 skupin x 3-4 témata
může být až 25 ks „katalógových lístků“ a debata i veřejnost se v tom ztratí
2. Má „katalogový lístek“ obsahovat návrhy, nebo pouze otázky? (p. Schwarz)
Argumenty: když hned na začátku veřejné debaty předložíme návrhy, odradíme si část
nerozhodnuté veřejnosti
3. Vybraná 3-4 témata mají být široká, nebo konkrétní? (p. Pesziński) Argumenty:
témata musí být konkrétní, aby tomu veřejnost rozuměla, i za cenu toho, že to nebude
komplexní.
Laco Garassy

