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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Jan Kubek  
 

Posun geostrategické váhy euroatlantické civilizace na přelomu XX. a XXI. 
století 

 
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      

   vyžaduje menší korekce   X 

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Téma, které autor zvolil, je samo o sobě jak obtížné (náročně na množství podkladů), tak 
dynamicky se vyvíjející. 
 
Definice pojmů jsou koncipovány jako syntéza nesamozřejmých zjištění, což ostře 
kontrastuje s definicemi pojmů v řadě jiných studií. Konkrétně u pojmu Západ zde existuje 
více otázek než odpovědí, což jen dokladuje korektní přístup autora k tématu. I když 
nemusím se vším, co autor uvádí souhlasit, sám nevím, jakou nepodkopatelnou alternativu 
bych nabídl. 
 
Mezinárodně-politické vazby, global interdependence, která je naznačena v dalším textu, tak 
může být jednou z odpovědí na definování západu a „jiných aktérů“. 
 
Pasáž, věnovaná statistikám ozbrojených sil ve světě, je bezesporu jádrem studie., 
Ekonomická základna je (obvykle) nezbytným aspektem vojenské síly státu. Z tohoto titulu 
autor operuje s mnoha názornými grafy. Další pasáž textu by klidně mohla být chápána jako 
samostatná matematická studie. Můžeme s některými aspekty myšlenkových pochodů 
autora nesouhlasit (proč je některá země zařazena a jiná nikoli, proč je použit zdroj tento  
a ne jiný) ale vcelku je postup korektní a výsledek názorný. 
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