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Slovní hodnocení a další připomínky (alespoň 900 znaků): 

 
Příspěvek je věnován tradičnímu objektu zájmu autora, tedy konkrétním aspektům 

sociogenních mimořádných událostí. Autor v průběhu recenzního řízení příspěvek mírně 

modifikoval a zapracoval do něho reakce na určité dílčí podněty, které zvýšily srozumitelnost 

verzí jak v češtině tak v angličtině. Právě tento prvek (dvojjazyčný příspěvek) je v rámci 

tohoto časopisu zatím první svého druhu. 

 

Za nejpřínosnější aspekt příspěvku považuji graf a tabulku, přehledně demonstrující postoje 

dotazovaných policistů na určité sociogenní eventuality. Právě tito policisté totiž na základě 

svých zkušeností vidí přímo z terénu určité bezpečnostní výzvy, které nemusí být ve větším 

měřítku, respektive na „celostátní“ úrovni patrné. Obsah respektive jištění autora jsou 

nakonec shrnuty do stručných závěrů. 

 

Jedná se v pravém smyslu slova o mezioborový příspěvek, kde autor zúročil své dosavadní 

znalosti v oblastech sociologie a dalších společenských věd, matematiky či právě 

bezpečnostních problematik. 
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