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Recenze rukopisu 
 
Název:  Bc. Josef Mrkvička; Bc. Simona Šlosarová; Bc. Stanislav Vlk; 

Bc. Martin Štverák 
 

Mnišská republika Athos 
 
 

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   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Mnišský okrsek Athos představuje fenomén, který jako by nebyl z tohoto století či tisíciletí  
– a je to ostatně pravda. Ze své osobní zkušenosti vím, že není snadné se sem dostat, a to ani 
pro „dospělé muže“, a jen skutečný zájem, a schopnost čekat, se mohou stát vstupní branou 
do tohoto komplexu. Co se týče tlaků Evropské unie a Rady Evropy na odstranění 
diskriminačního rámce nejen vůči ženám, lze konstatovat, že pokud tento skanzen přečkal 
Osmanskou říši, vydrž snad všechno. 
 
Sám příspěvek je plastický, každý ze spoluautorů kladl důraz na něco jiného. Je samo o sobě 
zajímavé, jak tato dělba práce umožnila vznik zajímavého výsledku, který patrně přesahuje 
většinu toho, co na adresu Athosu v češtině dosud vzniklo. Osobně bych uvítal zmínku o tm, 
jak mniši případně řeší lesní požáry, ke kterým v této oblasti dochází stále častěji, ale to je 
zřejmě nad síly i daleko místně příslušnějších autorů. 
 
Plně podporuji zveřejnění příspěvku v časopisu Ochrana a Bezpečnost. 
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