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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Jan Kubek, Pozice České republiky z hlediska výdajů na obranu 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace      (X)  

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): 

 
Okolo situace České republiky jako aktéra obranného průmyslu, a to jako výrobce  
a exportéra, existuje ve společnosti řada nejasností a smyšlenek. Je zjevné, že tento průmysl 
byl po konci studené války obětí ideologicky motivovaného rozhodnutí, které ho silně 
omezilo. Dnes jsme však v době, kdy je tento průmysl silně potřeba. Zároveň se jedná  
o dobu, kdy je hranice mezi vojenským a nevojenským průmyslem a službami velmi 
nezřetelná. Výroba a servisní aktivity, včetně repasování a upgrade techniky se obecně 
obtížně statisticky vykazují. Česká republika není v této oblasti výjimkou. Pokud se autor 
bude tématu i nadále věnovat, je zřejmé, že by mohl sledovat aktivity společnosti Excalibur-
tatra, která je aktivní například v Indii. Je přitom otázkou, zda této firmě uškodí role 
v případu Vrbětice (zatím se daří, alespoň značku Tatra, od této aféry držet mediálně 
stranou). 
 
Pozitivně je podle mého názoru třeba hodnotit tu skutečnost, že text nestojí jen sám o sobě, 
ale je založen na srovnání s Rakouskem, tedy neutrální zemí bez přístupu k moři. 
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