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Nové trendy reagující na změny bezpečnostního prostředí doma i ve světě 

 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    � � 

 přehledový článek     X � 

 odborné sdělení z výzkumu   � � 

 informace      � � 

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X � 

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost): � X �  � 

Vědecká úroveň:  � � X  � 

Odborná úroveň:  � X �  � 

Výsledky:   � X �  � 

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný      � 

   Obsahující chyby      � 

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní   � 

   Chybí      � 

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci     � 

   text je bez tohoto vybavení   � 

   nepřiloženy     � 
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce   � 

   nevyhovující     � 

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách  � 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci � 

   příspěvek není vhodný k zveřejnění  � 

 

Další připomínky: 

 
Téma „černých labutí“ se stalo fenoménem, ke kterému se v poslední době vyjadřuje celá 
řada autorů. Posuzovaný autorský kolektiv si narozdíl od mnoha jiných zvolil metodu, která 
jde více do hloubky než do šířky. Namísto snahy o početný přehled možných (málo 
pravděpodobných ale o to perspektivně ničivějších) eventualit se zde objevuje jen omezené 
množství scénářů (celkem 7). První dva a poslední uvedený patří k příkladům spíše 
chronického (nešokového) vývoje, na který je nicméně třeba reagovat s dostatečným 
předstihem (nedostatek vhodného nebo vůbec nějakého personálu pro bezpečnostní sbory  
a pokles váhy euroatlantické civilizace jako celku, deficit klíčových komodit). Další dvojice 
(sociogenní napětí a privatizace bezpečnosti) patří mezi realitu dneška, ale odpověď na oba 
jevy není podle mého názoru (nejen v České republice zdaleka adekvátní. Poslední dva 
(technologický kolaps a kyberválka) je možné označit za model, kdy různé pochody povedou 
k velmi podobným výsledkům, vyžadujícím určitou reakci, bez ohledu na to, co vývoj 
způsobilo. Autoři sice nenabízejí žádná „kouzelná“ řešení situace, ale již sám fakt že na tyto 
nesamozřejné eventuality upozorňují, je třeba ocenit. 
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