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Recenze rukopisu 
 

Název:  Mgr. Petra Jahodářová; Mgr. Michala Feistingerová 
 

Organizace spojených národů a její aktivity v oblasti humanitární pomoci 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    (X)  

 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, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Organizace spojených národů je bez nadsázky klíčovým hráčem v oblasti mezinárodní 
(nadnárodní) humanitární pomoci. Není to však zdaleka aktér přehledný., Pod jeho 
„fasádou“ se nachází velké množství dílčích pracovišť, kanceláří, úřadů či agentur, jejichž 
vzájemný vztah není zřejmý ani odborníkům či lidem z praxe. 
 
Předkládaný příspěvek ve snaze tuto oblast zpřehlednit vykonal patrně maximum možného. 
Ačkoli problematika není zdaleka vyčerpána (a navíc se také neustále vyvíjí), představuje 
příspěvek zajímavou sondu. Samostatnou pozornost je třeba věnovat grafické stránce, tedy 
použití log, infografiky a dalších ilustrací pro zpestření jinak potenciálně suchopárného textu. 
 
Polosamostatnou částí příspěvku je přesah mezinárodních vztahů a humanitární agendy do 
popkultury, kdy i humanitární pomoc nebo fungování světové organizace není myslitelné bez 
angažmá celebrit, které se ztotožňují s určitými cíli Organizace spojených národů a stávají se 
jejich „tváří“ nebo „hlasem“.  
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