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Organizace a participace na konferencích a kulatých stolech
CBAP mediálně podporovalo online Qubit Conference Prague 2021, která se konala
v září v Praze.
V listopadu vystoupil T. Kolomazník s prezentací k dezinformacím v rámci programu
na FF UK „Na frontách informační války“.
V listopadu vystoupil T. Kolomazník na VŠ Ambis v Praze s prezentací o
kybernetické bezpečnosti.
Zdeněk Rod vystoupil, jako řečník na následujících kulatých stolech:
British Association for Chinese Studies 2021 conference. Online. 7.9.2021
Presenting the findings concerning the US-Chinese geopolitical competition in the
Central America
NATO Field School and Simulation Program. Online. 27.7.2021
o The aims was to discuss unique insights on civil-military relations.
o Further Speakers: Atlantic Forum co-founder, John Glj Jacobs, Col Frank van
Boxmeer (Director of the NATO Civil-Military Cooperation Centre of Excellence).
The British Postgraduate Network for Chinese Studies Conference. Lancaster
University. Online. 24. 6. 2021.
Presenting article about the Chinese Debt Trap Diplomacy
The subject of the fifth online discussion is “NATO in Afghanistan: Quo Vadis?”.
Online. 25. 5. 2021. Organized by Atlantic Forum
#AFtalk among young professionals that will focus on NATOs decision to withdraw
from Afghanistan by 11th of September 2021, and the possible consequences for the
security of Afghanistan and the wider transatlantic community
The new foreign policy of the Biden Administration for the Western Balkans. Online.
12. 4. 2021. Organized by Centrum pre analýzy monitoring reporting

Publikační činnost:
CBAP i v roce 2021 monitorovalo klíčové události v oblasti bezpečnosti.
Dále byly vydávány adhoc informace, komentáře a postoje k aktuálním událostem.
Mezi nejvýznamnější patří:

The Fall of Kabul: Taliban 2.0. on Stage? (https://cbap.cz/archiv/4843).
The Transformative Impact of NATO in North Macedonia. Is It Really Effective?
(https://cbap.cz/archiv/4852?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-transformative-impact-ofnato-in-north-macedonia-is-it-really-effective)
Kosovo and Greece: Wind of the Change? (https://cbap.cz/archiv/4857)
How are Kosovo and Serbia doing? (https://cbap.cz/archiv/4869)
The Promises of the Slovenian Presidency and the Struggle to Enlargement
(https://cbap.cz/archiv/4907?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-promises-of-the-slovenianpresidency-and-the-struggle-to-enlargement)
The Russian Military Posture in the Mediterranean Sea (https://cbap.cz/archiv/4898?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-russian-military-posture-inthe-mediterranean-sea)
Iraq at the Crossroads – Fundamentalism, Militia Rule, and the Future of US
Presence (https://cbap.cz/archiv/4881)
The current tension between China and Taiwan. Another step to war?
(https://cbap.cz/archiv/5023?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-current-tension-betweenchina-and-taiwan-another-step-to-war)
When the Sky beats the Mountain: The Unmanned Diplomacy of the Russian and
Turkish Foreign Policies (https://cbap.cz/archiv/4998)
Biden’s Environmental Struggle (https://cbap.cz/archiv/4973)
Hotting Up a Frozen Conflict: Kosovo-Serbia’s Disputes continue arising
(https://cbap.cz/archiv/4953?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hotting-up-a-frozen-conflictkosovo-serbias-disputes-continue-arising)

Projektová činnost
Pokračoval projekt: „Our Future: Visegrad 2025“. Projekt je organizován v rámci IVF,
CBAP bylo jedním z řešitelů. V říjnu proběhly dva diskuzní panely a byla vydána
publikace. Projektu se účastnil Tomáš Kolomazník a Zdeněk Rod. Více o projektu
zde => https://visegradinsight.eu/our-future-visegrad-2025/
CBAP se zapojilo jako spoluřešitel do projektu V4 Defence Policy Challenge, který je
rovněž v rámci IVF.
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Počátkem podzimu došlo k zahájení projektu COVID disinformation and negative
impact on ability to prevent pandemic v rámci IVF. V rámci tohoto projektu proběhly
školení mladých profesionálů, zejména pocházejících se silových ministerstvev,
akademie a bezpečnostních think-thanků, v oblasti strategické komunikace.
Vznikla nová platforma orientovaná na strategickou komunikaci a hybridní hrozby:
CBAP.STRACOM: http://stratcom.cbap.cz/. Cílem této platformy je připravovat
mladé profesionály v oblasti strategické komunikace a hybridních hrozeb.
CBAP připravilo ve spolupráci s externími konzultanty (Alexandrou Alvarovou
a Štefanem Sarvašem) několik materiálů a prezentací k dezinformacím v době
Covidu. Studie byly prezentovány, jak odborné veřejnosti, tak i zákonodárcům.
V průběhu roku se CBAP vyjadřovalo k aktuálnímu dění v oblasti bezpečnosti ČR
a zpracovalo několik stanovisek k zákonům v této oblasti.

Spolupráce se zahraničními partnery
CBAP pokračovalo ve spolupráci s QuBit konferencí. Jednalo se zejména o sdílení
informací a mediální a organizační podpora.
Dále pokračovala spolupráce s organizacemi STRATPOL (SR), Robert Schuman
Institute (Maďarsko), Res Publica (Polsko).
Spolu se sesterskou organizací - Centrem pro analýzy monitoring a reporting
(CAMR) byla zahájena spolupráce se South East Europe Media

Organisation (SEEMO).

Interní činnost
Do CBAP dále přicházeli stážisté a externí spolupracovníci, převážně ze
zahraničních škol a pracovišť.
Pokračovala činnost klíčových pracovních týmů, které se zabývaly zejména
bezpečnostními otázkami v EU, vývojem v zemích V4 a bezpečnostní problematikou
v dalších světových regionech – zejména na Balkáně, střední a východní Evropě a
Blízkém Východu. Další podstatná část stážistů se orientovala pokrývala oblast
kybernetické bezpečnosti.
Začalo personální obsazování nově vzniklé platformy ke strategické komunikaci a
hybridním hrozbám.

