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Zkušenosti Francie se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku
jako inspirace pro Českou republiku
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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Jedná se o specifickou případovou studii, věnovanou zemi, která se – naštěstí pro Českou
republiku – potýká s terorismem a jinými vyhrocenými formami narušení veřejného pořádku
– daleko více než Česká republika.
Studie jako celek je nesmírně potřebná a aktuální, o čemž svědčí i přímá zmínka o aktivitách
autorky v rámci pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro měkké cíle. Text v sobě spojuje
problematiku měkkých cílů jako takových, téma komunikace s veřejností (public relations,
specifické skupiny příjemců poselství) a téma bezpečnosti školských zařízení. Specifickou
přidanou hodnotou je jazyková stránka věci, kdy francouzština nepatří mezi úplně plošně
využívané jazyky a autorka může tento handicap pomoci domácí bezpečnostní komunitě
překlenout.
I z tohoto důvodu plně podporuji publikování textu v tématickém čísle čtvrtletníku Ochrana
a Bezpečnost. Bylo by jen vhodné, kdyby se autorka tématu "zkušeností Francie" věnovala
i v budoucnu.
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