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„Vědění je moc.“
(Francis Bacon)1
Jak uvádí ve své studii „Co je zpravodajství“ bývalý ředitel ÚZSI Petr Zeman, každá odborná kniha o zpravodajské činnosti začíná rekapitulací definic a přehledem
sporů o ně.2 Vzhledem ke skutečnosti, že odborných diskusí o vymezení pojmu
zpravodajství neboli intellligence v angličtině lze nalézt celou řadu, domnívají se
autoři, že další podobná diskuse k této problematice by nebyla přínosem, a omezí
se tedy pouze na několik poznámek, které ve věci definování pojmu zpravodajství považují za zásadní, uvedou několik definic, které považují z různých důvodů
za významné, a dále poskytnou odkazy na příslušnou literaturu pro zájemce o hlubší
studium této problematiky.
Především je třeba zdůraznit, že v českém jazyce je slovo zpravodajství v první řadě chápáno jako jedna ze základních novinářských činností a zároveň produkt
této činnosti, tedy přinášení nových zpráv a jejich prezentace uživatelům příslušných
médií (čtenářům, divákům, posluchačům) a teprve potom je tento termín spojován
s činností speciálních informačních služeb,3 které známe také pod pojmy zpravodajské, bezpečnostní nebo tajné služby. Pro oblast zpravodajství jako činnosti takových
služeb se zejména v minulosti v českém jazyce zavedly a stále velmi často používají
pojmy rozvědka, popř. kontrarozvědka a jejich odvozeniny (rozvědný, kontrarozvědný apod.), které jsou převzaty z ruštiny. V současnosti používaný obecný pojem zpravodajství a jeho odvozeniny (zpravodajský, kontrazpravodajství apod.) se v této oblasti spíše váží na překlad anglického slova intelligence. Vzhledem ke skutečnosti, že
většina odborné literatury v této oblasti pochází především z anglosaského prostředí
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KRIEGER, W. Tajné služby ve světových dějinách. Olomouc: Fontána, 2006, s. 7.
ZEMAN, P. Co je zpravodajství. [online]. [cit. 16. 8. 2010]. Dostupné z: http://www.absd.sk/co_je_
zpravodajstvi.
Při zadání hesla „zpravodajství“ na serveru seznam.cz (dne 14. 5. 2020) se teprve na 33. místě objevil
odkaz na stránku Wikipedie pojednávající o zpravodajských službách, při zadání stejného požadavku
pro vyhledávání „cizojazyčně“ se teprve na 88. místě objevil odkaz na heslo „Signals Intelligence“
anglické Wikipedie. Naopak při zadání anglického ekvivalentu „intelligence“ na stejném serveru se
hned na 1. místě objevil odkaz na stránku zpravodajské komunity USA. Na druhé straně po zadání
hesla „zpravodajská činnost“ se objeví řada odkazů k probírané tematice (informace z 16. 10. 2020).
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a že ČR je členskou zemí NATO a EU a v obou těchto organizacích dokumenty týkající se jakkoliv zpravodajství pojednávají o této činnosti v anglosaském smyslu, je
třeba hned v úvodu ujasnit a definovat pojem zpravodajství jako překlad anglického
slova intelligence, ať už je takový překlad jakkoliv komplikovaný a problematický.4
Základní význam anglického slova intelligence je inteligence ve smyslu psychologickém, další významy se vztahují k oblasti zpravodajství a mají tři následující významy (uvedené v pořadí, jak jsou běžně chápány v anglicky mluvícím
prostředí):5
zpravodajská informace – produkt specifické (zpravodajské) činnosti zaměřený na (zadavatelem) požadované informace. Vytváří se analytickým zpracováním vstupních dat a informací. Poskytuje zadavatelem (klientem) požadované informace nebo odpovědi na jím kladené otázky. Ekvivalentně je
někdy používán pojem znalost (knowledge);
zpravodajská činnost – proces zaměřený na získání požadovaných informací,
jehož konečným produktem je zpravodajská informace;
zpravodajská organizace – organizační celek provádějící zpravodajskou
činnost (získávání požadovaných informací) a vytvářející zpravodajskou
informaci.
Obr. 1 Význam pojmu zpravodajství v anglickém pojetí intelligence

Uvedené tři významy slova inteligence – zpravodajství (viz obrázek 1) je nutné
mít na mysli při studiu jakéhokoliv anglického materiálu. Nerespektování (a nepochopení) všech významů uvedeného anglického výrazu vedlo v minulosti k vytvoření mnoha nepřesných a často i nesmyslných definic, které v některých případech
přežívají až do současnosti.
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Podrobněji o chápání obou slov (zpravodajství – intelligence) v anglickém a českém jazyce v uvedené
studii Petra Zemana – Co je zpravodajství. [online]. [cit. 16. 8. 2010]. Dostupné z: http://www.absd.sk/
co_je_zpravodajstvi.
SHULSKY, A. N., SCHMITT, G. J. Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence.
Washington, D. C.: Brassey's, Inc., 2002, s. 1–3.
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1.1	Definice pojmu zpravodajství
Vzhledem k již zmíněnému členství ČR v NATO bude jako výchozí uvedena komplexní definice pojmu zpravodajství (intelligence) tu, která je uvedena v základním
názvoslovném dokumentu NATO – spojenecké publikaci AAP-66. Ta je oficiálně
zavedena i v České republice. Tato definice kromě jiného obsahuje i všechny tři již
zmíněné základní významy slova zpravodajství (intelligence)7:
Intelligence / zpráva, zpravodajská činnost
Produkt vzniklý zpracováním informací, které se týkají cizích zemí, vojsk
nebo jejich částí u protivníka nebo potenciálního protivníka, prostorů součas
ných nebo potenciálních operací. Tento pojem se také používá ve vztahu k činnosti, v důsledku které vzniká tento produkt a organizacím, které se zabývají
podobnou činností.
Jak jsme již zmínili tato definice je zaměřena na vysvětlení významů slova
zpravodajství (intelligence) v anglosaském smyslu, nezaměřuje se však na způsob získávání a charakter získaných informací, stejně tak jako na další významné
funkce zpravodajství – ochranu vlastních utajovaných informací a aktivní operace. Z tohoto pohledu považuji za důležité uvést i definici zpravodajství, jak ji
uvádí ve své publikaci Petr Zeman8: „Zpravodajství je záměrná a systematická
lidská činnost, která zahrnuje všechny fáze utajovaného získávání a zpracovávání utajených či latentních informací protihráče či protivníka a dále
následně jejich předání oprávněnému příjemci. Jejich účelem je odpovědět
na relevantní otázky a/nebo získat včasné varování, potřebné k naplánování
a uskutečnění budoucích kroků. Součástí zpravodajské činnosti jsou aktivity
chránící vlastní utajované skutečnosti. Jeho součástí také mohou být utajené
preventivní a aktivní zásahy do protivníkova prostředí.“
6
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AAP-6. Terminologický slovník pojmů a definic NATO. Praha, 2002. Jedná se o základní názvoslovný dokument používaný v prostředí organizace NATO. Pokud budou i dále v textu odkazy
na tento, popř. jiné dokumenty NATO, je potřebné si uvědomit, že NATO je především politická
bezpečnostní organizace s velmi širokým záběrem, která zajišťuje spolupráci na společné obraně
svých členů, a to nejen v oblasti vojenské, ale i v dalších oblastech (např. i v oblasti zpravodajské
a bezpečnostní). Organizaci NATO proto nelze v žádném případě zužovat pouze na oblast vojenství, která je sice nejvýznamnější, nejviditelnější a největší, ale uvedené další oblasti (bezpečnostní, zpravodajská) nabývají zejména v posledních letech stále na významu. V rámci politického
vedení NATO např. pracuje Bezpečnostní výbor NATO (NATO Security Committee), ve kterém
ČR zastupuje Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) nebo Zvláštní výbor (NATO Special Committee)
zaměřený na vyhodnocování hrozeb v oblasti terorismu a špionáže, kde ČR zastupuje Bezpečnostní informační služba (BIS). Více např. v souhrnném dokumentu NATO Handbook. Dostupné na:
http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf.
Originální text v angličtině zní: „The product resulting from the processing of information concerning
foreign nations, hostile or potentially hostile forces or elements or areas of actual or potential operations. The term is also applied to the activity which results in the product and to the organizations
engaged in such activity.“
ZEMAN, P. Co je zpravodajství. [online]. [cit. 16.8. 2010]. Dostupné z: http://www.absd.sk/co_je_
zpravodajstvi.
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Jak je vidět, tato definice zdůrazňuje utajený charakter činnosti zpravodajských
služeb a informací, se kterými pracují. Tento aspekt lze považovat za jediný nedostatek této definice. V dalších kapitolách bude vysvětleno, proč také využívání otevřených, tedy neutajovaných zdrojů je nutné považovat za pevnou, nedílnou
a plnohodnotnou součást zpravodajské činnosti.
Pro potřeby této publikace a pochopení dalšího textu uvedeme na tomto místě
poněkud širší definici pojmu zpravodajství, která podle názoru autorů plně vystihuje
všechny jeho podstatné aspekty: „Zpravodajství (intelligence) znamená (zpravodajskou) informaci, (zpravodajskou) činnost a (zpravodajskou) organizaci. Cílem zpravodajské činnosti je zejména získávání, shromažďování a vyhodnocování (souhrnně zabezpečování) informací potřebných pro rozhodovací proces a požadovaných
vládou či jiným oprávněnými zadavateli a uživateli. Informace jsou získávány všemi dostupnými prostředky a postupy, tedy jak otevřenými, tak i utajovanými. Zpravodajská činnost může také zahrnovat provádění tzv. skrytých akcí (covert action,
aktivní opatření) tedy operací zaměřených na přímé ovlivňování situace v cizí zemi
požadovaným způsobem tak, aby nebylo zjevné zapojení vlastní vlády do takové
akce nebo aby toto zapojení bylo možné uvěřitelným (hodnověrným) způsobem
popřít (plausible denial). Nedílnou součástí zpravodajské činnosti je také ochrana
vlastních utajovaných skutečností před činností cizích zpravodajských organizací.“9

1.2	Zpravodajská studia
Bezpečnost a její zajištění je v současnosti bezesporu velmi významným tématem
nejen celospolečenské diskuse, ale i aktuálním námětem jak pro odborníky zabývající se tímto problémem v praxi, tak i pro akademickou sféru. Jednou z oblastí,
která může výrazně přispět ke zvýšení efektivity procesu zajišťování bezpečnosti
je podle autorova názoru oblast získávání, zpracování a vyhodnocování informací
o všech podstatných aspektech ohrožující bezpečnost. V akademické sféře se touto
problematikou zabývá řada specifických vědních disciplín, především informační
věda nebo informatika. Autor této kapitoly se však domnívá, že potřeba informační podpory při zajišťování bezpečnosti vyžaduje poněkud odlišný a specifický přístup zkoumání, který pokrývá tuto oblast komplexně od prvotního plánování informačních potřeb, přes metody získávání, shromažďování a vyhodnocování dat
a informací až k možnostem praktického uplatnění získaných poznatků, a to včetně
právních aspektů procházejících napříč celým spektrem uvedeného procesu. Naznačeným specifickým přístupem ke zkoumané problematice pak může být oblast
zpravodajských studií, v angličtině nazývaná Intelligence Studies.
Co si tedy představit pod pojmem zpravodajská studia? Jednoduše řečeno, je to
studium zpravodajství nebo chceme-li studium či věda o zpravodajství.
9
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MICHÁLEK, L., POKORNÝ L., STIERANKA, J., MARKO M. Zpravodajství a zpravodajské
služby. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 15.
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Z výše uvedené definice je zřejmé, že zpravodajství jako specializovaný obor
lidské činnosti, zaměřený na cílevědomou práci s informacemi je velmi komplexní
lidskou činností. Vzhledem k současnému obrovskému nárůstu informačních požadavků jak ve státní, tak komerční sféře a současně extrémnímu nárůstu dostupných
informací roste i potřeba nalézání vhodných metod a nástrojů na jejich získávání,
zpracování a nalézání požadovaných znalostí jako odpovědí na informační požadavky. Zejména v oblasti národní bezpečnosti10 je tedy zřejmé, že podobná komplexní činnost vyžaduje také odpovídající komplexní teoretickou a metodologickou
základnu. Takovou základnu a současně platformu pro přípravu příslušných odborníků a potřebnou výzkumnou činnost může poskytnout akademický obor nazývaný
zpravodajská studia.

1.2.1	Zpravodajská studia jako akademická disciplína
Přestože zpravodajství a zpravodajská činnost jsou obory staré prakticky jako lidstvo
samo, systematické, akademické zpracování těchto a dalších souvisejících témat je
možné datovat teprve do období konce 40. let 20. století, kdy byl v USA, na základě
hořkých válečných zkušeností, přijat zákon o národní bezpečnosti a došlo ke vzniku
první stále zpravodajské služby v období míru – Ústřední zpravodajské služby (CIA).
Odrazem společenského zájmu o tuto oblast pak byl i nárůst odborné akademické
a publikační činnosti, která do této doby čítá stovky více či méně kvalitních publikací.
Na tomto místě je nutné zdůraznit, že publikační a badatelská činnost v této oblasti
byla v minulosti prováděna především na území USA a Velké Británie, což se odráží
i v dále uváděných pramenech a zdrojích. V současnosti lze však cenné zdroje nalézt
také v prostředí České republiky či dalších zemí (např. Slovensko, Polsko, Německo,
Rusko). Jedním z prvních a doposud nejvýznamnějších autorů v oblasti zpravodajských studií je Sherman Kent, který v roce 1949 vydal knihu Strategic Intelligence
for American World Policy11, ve které koncipoval základní a prakticky dodnes platné principy oboru zpravodajství (základní pojmy, zpravodajský cyklus, klasifikace
apod.).
V současnosti se problematika zpravodajství vyučuje na mnoha vysokých školách v USA jako samostatný obor zpravodajská studia (Intelligence Studies), popř.
v kombinaci s dalšími oblastmi jako např. strategickými, mezinárodními, bezpečnostními studii nebo se studiem terorismu. Z řady vysokých škol poskytujících
studium v této oblasti v USA lze uvést Mercyhurst University12, Henley-Putnam
10

11
12

Pojem národní bezpečnost je v české literatuře blíže vysvětlen např. v ZEMAN, P. a kol. Česká
bezpečnostní terminologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 14.
KENT, S. Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton University Press, 1949.
Více na webové stránce katedry zpravodajských studií. [online]. [cit. 6. 5. 2017]. Dostupné z:
https://www.mercyhurst.edu/ridge-college-intelligence-studies-and-applied-sciences/departmentintelligence-studies.
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Univerzity13, Fayetteville State University14, kurzy v oblasti zpravodajství poskytuje
také Centrum mezinárodních bezpečnostních studií Princetonské univerzity15, ve
Velké Británii např. University of Leicester16 nebo University of Warwick17. V České republice, podle autorům známých informací, se lze s výukou problematiky
zpravodajství, byť ne pod názvem zpravodajská studia dílčím způsobem setkat na
Masarykově univerzitě v Brně18, na Karlově univerzitě v Praze19, Univerzitě obrany
v Brně20 a na Policejní akademii České republiky v Praze21.
Pokud se týká akademických publikací a informačních zdrojů dostupných v oblasti zpravodajských studií, existuje v současnosti řada kvalitních publikací a periodik, do nichž přispívají uznávaní a respektovaní autoři. Vzhledem k informativnímu
charakteru příspěvku nelze poskytnout kompletní výčet a budou zmíněni alespoň Ti,
podle autorů nejvýznamnější. Lowenthalova kniha Intelligence: From Secrets to Policy22, komplexní průvodce problematikou zpravodajství se v minulém roce dočkala již
sedmého vydání. Aktuálně nejnovější publikací v oblasti zpravodajství je zřejmě dílo
autora Johsona23 National Security Intelligence24. Z dalších autorů významných děl
v předmětné oblasti je třeba zmínit jména jako Schulsky, Schmitt25, z britských pak
Herman26 nebo Aldrich27. V souvislosti s dostupnými zdroji v oblasti zpravodajských
studií nelze pominout periodikum Studies in Intelligence28 vydávané americkou CIA.
Přestože je vydávané touto vládní zpravodajskou agenturou a v současnosti dostupné
také elektronicky na jejích webových stránkách, nejedná se o oficiální produkci
služby, přesto je lze je považovat přinejmenším za velmi cenný referenční materiál.
13
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V akademickém a odborném světě je v současnosti dostupná řada tištěných
i elektronických publikací pojednávajících o problematice zpravodajství. Materiály
mají samozřejmě rozdílnou kvalitu a jejich hodnotu je třeba důsledně prověřovat.
Komplexní pohled na literární zdroje však přesahuje možnosti tohoto příspěvku
a bude mimo jiné jedním z cílů výše zmíněného vědecko-výzkumného úkolu.

1.2.2 Oblasti zpravodajských studií
Jak je zřejmé z již uvedených skutečností, obor zpravodajských studií zahrnuje široké
spektrum témat a okruhů z mnoha oblastí činností zaměřených na získávání, shromažďování a zpracování informací. Pro přehlednost budou níže stručně uvedeny ty oblasti
a témata, která autoři považují za významná a hodna specifického studia a zkoumání.
Současně se podle názoru autorů jedná o taková témata, jejichž rozpracování a následné využití může přispět k pokroku v zajišťování bezpečnosti České republiky.

Historické a právní ukotvení
Jak již bylo uvedeno výše, zpravodajská činnost je stará jako lidstvo samo. Proto lze
také najít první zmínky o ní již v nejstarších písemných pramenech. Za zmínku jistě stojí
v našem kulturním prostředí především Bible29, v ní pak zejména příběhy o zvědech
vyslaných Mojžíšem do Kanánu a o využití zvědů při dobývání Jericha. Za první teoretické prameny pojednávající o problematice zpravodajské činnosti pak lze považovat
slavnou knihu čínského vojevůdce Sun-c' (též Sun-Tzu) Umění války30 a Kautyljovu Artašástru aneb učebnici věcí světských31. Obě díla vznikla dlouho před naším letopočtem,
jedná se tedy o skutečně velmi starý doklad odborného zájmu o zpravodajskou činnost.
Samotná historie zpravodajství a zpravodajských služeb je nejen zajímavým tématem historických dobrodružných románů, ale také skutečnou studnicí poučení,
inspirace a nápadů, která nám má co říct i v současnosti. Z moderních autorů a prací
zabývajících se historií zpravodajství lze zmínit např. anglické autory Christophera
Andrewa32 a Nigela Westa33, z neanglických autorů stojí za zmínku německý historik a badatel Wolfgang Krieger34.
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Bible. Česká biblická společnost, 2008.
SUN-C'. Umění války. B4U Publishing, 2014.
KAUTILJA. Kautiljova Arthašástra, aneb učebnice věcí světských. Praha: Arista, 2001.
Mimo jiné se jako spoluautor podílel na vydání dokumentů, které vynesl z archivu KGB archivář
Vasilij Mitrochin. V češtině vydáno jako ANDREW, CH., MITROCHIN, V. Neznámé špionážní
operace KGB – Mitrochinův archív. LEDA, 2008.
Nigel West je autorem řady knih pojednávajících zejména o historii zpravodajství, za všechny Historical Dictionary of British Intelligence (Historical Dictionaries of Intelligence and Counterintelligence).
Scarecrow Press, 2014.
Wolfgang Krieger kromě své vlastní badatelské práce organizuje také různé mezinárodní akce,
čehož důkazem je i sborník prací KRIEGER, W. Tajné služby ve světových dějinách: špionáže
a utajené akce od antiky po současnost. Olomouc: nakladatelství Fontána, 2006. věnovaných historii tajných služeb, do kterého přispěla řada dalších renomovaných historiků.
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Z českých autorů a českého prostředí lze uvést zejména historickou práci Františka Dvorníka35, která však vyšla nejdříve v angličtině, dále pak Encyklopedii
špionáže36 nebo práci Karla Zetochy věnovanou novodobé historii českých zpravodajských služeb37. Přestože se jedná spíše o literaturu faktu, nelze pominout ani
rozsáhlé čtyřsvazkové dílo Karla Pacnera věnované historii československých zpravodajských služeb38.
Pokud se týká právního ukotvení zpravodajských služeb a jejich kontroly
v demokratické společnosti, je třeba zmínit práci autorů Iana Leigha a Hanse
Borna39, v českém prostředí pak Ladislava Pokorného40 a již zmíněného Karla
Zetochy.

Akademické ukotvení – zpravodajská teorie
V oblasti zpravodajské teorie lze nalézt inspiraci a zdroje především v již zmíněných studiích a publikacích autorů Shermana Kenta, Marka Lowenthala, Abrana
Schulského, Gary Schmitta a Michaela Hermana. Současná bezpečnostní a politická situace ovšem vyžaduje nové pohledy na problematiku zpravodajství,
zejména pak v oblasti působení proti závažné organizované trestné činnosti,
která spadá pod oblast kriminálního zpravodajství. Jelikož problematika kriminálního zpravodajství je předmětem samostatné kapitoly této publikace, bude
na tomto místě uveden pouze odkaz na práci Intelligence-Led Policing autora
Jerry Ratcliffa.

Metodologie a technologie získávání dat a informací – zpravodajská
informatika
Získávání dat a informací potřebných pro rozhodovací proces jak ve státním, tak
i soukromém sektoru je významnou oblastí a zároveň výzvou jak z metodologického, tak i technologického hlediska. Současný enormní nárůst množství dat a informací jak v oblasti otevřených zdrojů, tak i za využití specifických zdrojů zpravodajských vyžaduje nové přístupy k jejich získávání a zpracování. Protože se jedná
o velmi zajímavou a zásadní problematiku, je velmi těžké vybrat v této oblasti konkrétní stěžejní publikaci, případný zájemce může autorův pohled na současné změny a trendy v této oblasti nalézt v jeho vlastním konferenčním příspěvku zabývající
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se touto problematikou.41 Souhrnný pohled na technologie využívané v oblasti zpravodajství lze nalézt mimo jiné v publikaci Julie Petersen Understanding Surveillance Technologies Spy Devices, Privacy, History, & Applications42.

Metodologie a technologie analýzy informací
Analytické zpracování získaných dat a informací s cílem vytvoření požadovaných
zpravodajských produktů odpovídajících na informační požadavky zadavatele ať ze
státní či soukromé sféry je další významnou oblastí a současně velkou výzvou. Při
obrovském množství dostupných dat a informací je třeba najít maximálně efektivní
způsoby jejich strojového automatizovaného či automatického zpracování, vizualizace a prezentace ve formě, která nejlépe vychází vstříc požadavkům zadavatele.
Problematika zpravodajské analýzy v sobě zahrnuje širokou škálu témat a využívá
nástrojů a metod z dalších vědních oborů – managementu, psychologie, sociologie,
matematiky, informační vědy, ale i dalších. Z toho důvodu autor na tomto místě
odkáže pouze na jedinou publikaci z mnoha, na publikaci autorů Richardse Heuera
a Randolpha Phersona43, kteří se snaží o maximální využití vědeckých metod a přístupů s cílem získat co nejobjektivnější výstup zpravodajské analýzy.
Velkým zdrojem pokroku a inovací v této oblasti je také oblast konkurenčního zpravodajství (Competitive Intelligence) zabývající se problematikou získávání,
shromažďování a vyhodnocování dat a informací v oblasti obchodu a podnikání.44

Operativní zpravodajství
Operativní zpravodajství, tedy specializovanou zpravodajskou činnost zaměřenou
na pronikání do zájmového prostředí a získávání těch nejzávažnějších informací
je třeba považovat za samostatnou kapitolu v problematice zpravodajských studií.
Přestože konkrétní metody a formy práce jsou zpravidla tím nejutajovanějším know
-how jednotlivých zpravodajských služeb, i v této oblasti je prostor pro akademické
a výzkumné aktivity. Především je možné na základě studia historických pramenů objasňovat skutečné pozadí některých událostí, které se ve své době jevily, bez
znalosti oněch informací z pozadí, v odlišném světle a kontextu. Z hlediska aktuálního využívání těchto specifických zpravodajských postupů lze z pohledu akademické sféry využívat poznatky např. z oblasti psychologie (detekce lži, neverbální
komunikace, motivace apod.) nebo poznatky z různých technologických oblastí
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(miniaturizace elektronických zařízení, záznam a vyhodnocování zvuku a obrazu,
bezpilotní prostředky apod.). Z veřejně dostupných publikací týkajících se oblasti
získávání a řízení lidských zdrojů lze uvést např. knihu Michaela Grimese.45

Současné výzvy v oblasti zpravodajských studií
Na závěr kapitoly věnované představení zpravodajských studií uvedeme stručný
přehled v současnosti asi nejpalčivějších výzev v oblasti zpravodajství, které stojí
jak před akademickou obcí zabývající se uvedenou problematikou, tak i před praktiky, kteří tyto výzvy budou realizovat:
Získávání, zpracovávání a využívání dat a informací ze sociálních médií – automatizované metody vyhledávání, získávání a zpracování dat a informací.46
Automatizované získávání, shromažďování a analytické zpracování velkých objemů dat z otevřených a dalších zdrojů (zejména se jedná o tzv. Big Data).
Predikování výskytu negativních událostí (realizace hrozeb) a negativního chování subjektů (nositelů) těchto hrozeb (jednotlivců, skupin, státních i nestátních
aktérů), zejména v případech závažných hrozeb a trestné činnosti jako terorismus, násilná trestná činnost a závažná organizovaná kriminalita.
Prevence, odhalování a objasňování závažné organizované trestné činnosti (násilné, ekonomické, včetně aktů terorismu).
Zajištění bezpečnosti kyberprostoru a obrany v něm, odhalování a objasňování
kybernetické kriminality.47
Metody odhalování úmyslně klamných informací (dezinformací) a hodnocení
věrohodnosti zdrojů informací, zejména v oblasti elektronických médií.
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2017.
V této souvislosti se někteří autoři hovoří o další specializované zpravodajské disciplíně – SOCMINT
neboli Social Media Intelligence.
KOLOUCH, J. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, 2016.

