Podmínky pro vypracování bezpečnostních analýz v rámci
krajského kola soutěže EUROPASECURA
1. Každý tým obdrží vylosované téma bezpečnostní analýzy, kterou bude
zpracovávat. Témata není možno měnit.
2. Vypracované bezpečnostní analýzy se podávají v elektronické formě ve formátu
.pdf na adresu europasecura@europasecura.cz. Do předmětu email uvádějte „krajtéma“ (např. „Jihočeský-Severní Korea“). Analýzy jsou následně předány hodnotící
komisi, která rozhodne o tom, které týmy postoupí do ústní části krajského kola. V
každém kraji postoupí do ústní části pět nejlepších týmů. Tým, jehož bezpečnostní
analýza zvítězí při ústní části krajského hodnocení, postupuje do celostátního kola.
3. Bezpečnostní analýzy obecně nemají striktně předepsanou strukturu, formu ani
rozsah. Měly by však splňovat základní požadavky odborných prací, především pak
korektní citování. Obvyklý rozsah je 6 až 10 normostran (1 normostrana = 1800
znaků včetně mezer), maximální rozsah deseti normostran nesmí být překročen.
Do tohoto rozsahu se nezapočítává seznam informačních zdrojů a přílohy (viz níže).
4. Doporučená struktura práce je:
a.
b.
c.
d.
e.

Úvod: pozadí problému – jeho vymezení, důvody vzniku, atd.;
Popis a analýza současné situace;
Popis a analýza pozic jednotlivých stran;
Možnosti dalšího vývoje situace;
Doporučení pro EU a její členské země, jak postupovat dál, případně jaké
stanovisko zaujmout – důraz by měl být kladen na dosažení stability a míru v
dané oblasti.
i. Navržené doporučení, respektive stanovisko musí být zdůvodněno.
Chybět by nemělo ani vyjmenování potenciálních rizik plynoucích z
tohoto doporučení.
ii. Z historie zmiňujte jen souvislosti, které mají reálný vztah k
současnosti, tzn., pokud například píšete o současné situaci v Egyptě,
nezmiňujte historické souvislosti z období faraónů.
5. Během přípravy bezpečnostní analýzy můžete své závěry/názory/doporučení
konzultovat s vašimi vyučujícími a odborníky jako jsou například univerzitní
pedagogové, pracovníci výzkumných institucí, atd.

6. Bezpečnostní analýza musí být ovšem Vašim vlastním dílem. Porota zkontroluje
originalitu každé práce. V případě, že analýza nebo i její část budou převzaty z již
existujícího díla, může být tým, který takovou analýzu předložil, ze soutěže
vyloučen. Zmíněné ustanovení se netýká citací v přiměřeném rozsahu a parafrází,
které jsou v textu řádně označeny (v uvozovkách, nebo kurzívou - s uvedením
zdroje).
7. Každá práce musí obsahovat seznam zdrojů a literatury, kterou jste při přípravě
používali. Zároveň u každé informace, která je převzatá, je nutno v poznámce pod
čarou uvést zdroj, odkud pochází. Seznam zdrojů a literatury je možno také umístit
na konec textu.
8. Do bezpečnostní analýzy je možno zapracovat obrázky, mapy a další materiály, které
doplňují informace z analýzy. Vše však musí být v jednom dokumentu, na
samostatné přílohy nebude brán ohled.
9. Projekty musí být zaslány do neděle 7. května 2017 (23:59) na elektronickou
adresu: europasecura@europasecura.cz. Do předmětu email uvádějte „krajtéma“ (např. Jihočeský-Severní Korea).
10. V případě jakýchkoli nejasností je možno zaslat dotaz na výše uvedenou adresu.
Odpovědi
na
vybrané
otázky
je
možno
také
nalézt
zde:
http://europasecura.cz/informace/.

