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Pouliční nepokoje v České republice: Fenomén tzv. global street parties
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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Studie je zřejmě prvním uceleným materiálem mapujícím sledovaný fenomén, který před
několika lety do jisté míry "hýbal" společností v rámci České republiky. Autor sledované téma
zasadil do širšího kontextu (vývoj v zahraničí, otázky policejních akcí pod jednotným velením,
otázky mediálního pokrytí sledovaných akcí – a vyvolání mediální pozornosti jako jednoho
z plánovaných výsledků akcí tohoto typu, role konkrétních osob, stojících v pozadí někdejší
akcí) a definoval konkrétní související doporučení pro bezpečnostní komunitu. Autor se ve
snaze o co nejkvalitnější vhled do problematiky pokusil "vyzpovídat" obě "strany barikády".
Pozitivní zpětné vazby se mu však dostalo pouze ze strany policejních složek, nikoli od
samotných organizátorů někdejších akcí.
Co se týče negativ studie, autor ne zcela využil potenciál denního tisku ze sledované doby
a do značné míry se omezil na využívání sekundárních (internetových) zdrojů. Přitom je však
třeba vyzdvihnout, že z těchto zdrojů dokázal odfiltrovat většinu hodnoticích soudů (zejména
co se týče stránek, vytvářených stoupenci bojovných antisystémových postojů).
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