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Recenze rukopisu 
 
Název:   Bc. Arianit Prenaj 
 

Kosovo – Demografické složení obyvatelstva 
 

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): 

 
Přístup k příspěvku si dovolím rozdělit do dvou rovin. Jednak jsou to samotné informace, 
tvrdá data, ale i další postřehy autora, které se vztahují k tématu nelegální migrace občanů-
obyvatel Kosova do vyspělejších evropských zemí „za lepší budoucností“. 
 
Na durhou stranu bych byl poněkud méně rezolutní ohledně zmínek o perspektivách  
a demokratické povaze Kosova a jeho obyvatel, tento aspekt je, nejenom optikou 
mezinárodního práva, poněkud sporný – stejně jako nejasná nebo přímo kriminální minulost 
některých představitelů státu, včetně bezpečnostních složek (to by však bylo téma pro jiný 
specifický příspěvek). Stejně tak by byl zajímavý příspěvek, týkající se ekonomických základů 
tohoto útvaru, kde rovněž panuje více otázek než odpovědí. 
 
Při vědomí výše uvedených výhrad a při zapracování některých formálních podnětů 
(sjednocení formy psaní nadpisů, úprava ilustrací, tabulek a poznámkového aparátu, které 
bylo řešeno s redakcí), vyjadřuji podporu zveřejnění příspěvku ve čtvrtletníku Ochrana 
a Bezpečnost. 
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