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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Stanovené hypotézy v rámci studie považuji za vhodně naformulované a prokázané. Text je
konzistentní, zahrnuje klíčové aspekty definic pojmu měkký cíl/místo s vysokou koncentrací
osob ze zdrojů české i zahraniční provenience. Některé přehledové pasáže mohou působit
nadbytečně, nicméně pro pochopení tématu jsou nezbytné a tvoří logický celek. Oceňuji
především karty doporučující postup v různých situacích, kdy je ohrožena či narušena
bezpečnost tzv. měkkého cíle. V tomto aspektu považuji práci za velmi zdařilou a přínosnou.
Studie nicméně obsahuje drobné gramatické nedostatky a zasloužila by větší formální
a jazykovou péči. Absentují popisky obrázků a fotografií, seznam literatury a použitých zdrojů
působí chaoticky, zároveň je třeba sjednotit styl oslovení čtenáře ("V" x "v"). Po zapracování
těchto připomínek příspěvek považuji za více než vhodný ke zveřejnění v daném tematickém
čísle čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost.
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