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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Inga Semjonová  
 

Severokyperská turecká republika 
 

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): 

 
Severní Kypr představuje velmi specifický příklad či případ v rámci evropské bezpečnostní 
architektury. Na řadě map není po tomto útvaru ani zmínka, přestože zde existuje jedna 
z nejneprůchodnějších hranic v Evropě. Je až s podivem, jak dlouho se tomuto útvaru daří 
vydržet jak tlaky zvenčí, tak komplikace, způsobené například nedostatkem pitné vody  
a přímých zahraničních investic. 
 
Přitom je třeba zdůraznit, že zde nemůžeme příliš operovat s kategoriemi dobra a zla, jak 
Turci, tak Řekové se dopustili celé řady neomluvitelných násilností, takže i po několika 
generacích jsou jizvy stále otevřené. Osobně mohu dosavadní kroky, které si kladly za cíl 
ostrov znovusjednotit, označit za přehnaně optimistické a nedotažené. Negativa pro obě 
znesvářené komunity převažují nad pozitivy a reálné pobídky jsou tak spíše virtuální. Velkou 
roli zde sehrávají emoce a „čest“, ať už je v rámci Středomoří definujeme jakkoli.  
 
Příspěvek téma otevřel, ale nikoli vyčerpal, pevně doufám, že v některém z dalších čísel 
magazínu narazíme i na příspěvek, který se bude přímo týkat bezpečnostní komunity v rámci 
Severokyperské turecké republiky. 
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