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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
V první řadě bych zdůraznil, že autor ve své studii vyvrátil určité mýty, které se ke sledované
problematice váží. Já osobně se nemohu ubránit dojmu, že herní průmysl, aniž by se jakkoli
jednalo o charitativní platformy, na základě vnějších tlaků mění svou strategii. Namísto
likvidace ekonomicky negramotných osob a jejich okolí je současným trendem zaměření na
střední a vyšší příjmové kategorie, pro které může být hraní i „sportem“ a „adrenalinem“
a celkový výnos bude vyšší, než z hracích automatů v okolí sociálně vyloučených lokalit.
Text je jako celek do určité míry rukovětí pro zájemce o sledovanou problematiku.
Studie navíc hodnověrně odpovídá na výsledky vyslovených hypotéz. Skutečnosti uváděné
v souvislosti s činností, nebo lépe řečeno s nečinností, Ministerstva financí jsou podány
takřka investigativním způsobem. Čtenář se po jejím přečtení musí nutně ptát, zda je toto ve
vyspělé demokracii západního typu vůbec možné.
Studie nicméně vykazuje poměrně ledabylou grafickou úpravu. Obsahuje velké množství
překlepů, vět neukončených tečkou, neukončených uvozovek a bohužel i několik hrubých
chyb.
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