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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Barbora Bukačová; 

Mgr. Jaroslava Nováková; Mgr. Daniel Branný 
 

Island: Země bez armády? 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 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      
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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): 

 
Případ Islandu představuje velmi specifický model uspořádání bezpečnostního systému, 
včetně přístupu k „vojenství“. Pokud se podíváme do historie, kterou autoři čtivě pojali, pak 
je zřejmé, že podobný vývoj by byl mimo odlehlý ostrov sotva myslitelný. Zvnějšku 
naoktrojované odzbrojení Islanďanům přešlo do krve a vede k jejich free-ridingu a vlastně 
parazitování na zbytku Severoatlantické aliance (včetně České republiky, která zda 
amortizuje svá nákladně pořízená nadzvuková letadla). To nic nemění na schopnosti Islandu 
se efektivně a často i unfair bránit před snahami zahraničních rybářů (viz tresčí války). 
 
Dnes se na ostrově propojují a střetávají zájmy Evropské unie, Severoatlantické aliance, 
Kanady, Čínské lidové republiky i Ruské federace způsobem, který není ve středu Evropy 
zdaleka dostatečně zpravodajsky pokryt. Autoři minimálně část příběhu dokázali přeložit, 
předložit a poskytnout čtenáři v domácím prostředí, včetně košaté obrazové přílohy. 
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