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Recenze rukopisu 
 
Název:   Bc. Simona Calboli, Světová výstava EXPO Milano 2015 
 

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      

   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): 

 
Autorka se ve svém příspěvku věnuje nesamozřejmému a občas opomíjenému aspektu 
pořádání akcí, jakými jsou výstavy a jiné mezinárodní veletrhy. Konkrétně Itálie, o které je 
v příspěvku řeč, představuje poměrně horkou půdu, v rámci které se zviditelňují mnozí 
násilní demonstranti „proti všemu“, pro které je akce tohoto typu vodou na mlýn pro 
zviditelňování reálných či subjektivních společenských křivd. Autorka nabízí pohled na akci, 
která, pokud se pamatuji, nebyla v České republice příliš mediálně vděčná, ačkoli tato země 
provozovala stánek či pavilon hned blízko vchodu. Konkrétně snímky z násilných akcí, na 
které autorka poukazuje, je třeba rovněž hodnotit jako dokreslení této napjaté situace, která 
si nijak nezadá s případy vyhroceného diváckého násilí. 
 
Autorka rovněž uvádí tu skutečnost, že akce tohoto typu často pořádají země či režimy, které 
není možné označit za zcela demokratické, zviditelňují a etablují se touto cestou, a v jejich 
rámci není po větších demonstracích obvykle ani vidu, ani slechu. 
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