
Ochrana & Bezpečnost, ISSN 1805-5656  

 

Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 

Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Dmitry Popov 
 

Austerity Measures in the European Union Member States and its Impact  
to the Security Agenda 

 
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      



Ochrana & Bezpečnost, ISSN 1805-5656  

 

Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 

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): 

 
Studie je podle mého názoru velice zdařilá a svým způsobem i skutečně "dospělá". Autor 
pouze neopakuje obsah použitých zdrojů, ale aktivně se zjištěnými informacemi pracuje, 
uvádí je do souvislostí a dále je komentuje. Autor sám byl značně flexibilní, při práci 
postupoval velmi samostatně, komunikace a spolupráce s ním byla pro mě jako vedoucího 
práce velmi korektní. Zjištění v rámci práce jsou syntézou mnoha zdrojů a jako celek mohou 
sloužit i jako zdroj informací pro další zainteresované badatele. Zvolené hypotézy jsou 
pozitivně provokativní a autor je zvolil, namísto toho, aby se vydal jinou, snazší cestou, což 
rovněž hodnotím velmi kladně. 
 
Samostatně lze hodnotit tu skutečnost, že příspěvek je vytvořen v angličtině, zdůrazňuji 
velmi dobré angličtině, která zjištění autora zpřístupní daleko širšímu spektru potenciálních 
čtenářů. Použité ilustrace respektive grafy autor sám vytvářel, generoval data, nepřejímal 
pouze to, co už někde existovalo hotové. 
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