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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Předkládaný příspěvek není v zásadě příliš průlomový, spíše přináší základní, někdy až příliš
„Wikipedia-like“ informaci či statistiku o Lize arabských států, tedy platformě, o které není ve
vztahu k situaci ve středu Evropy příliš slyšet. Nebylo by od věci, aby autorka v budoucnu své
pojednání rozšířila o téma překryvu s platformami jako Naif Arab University for Security
sciences, Gulf Cooperation Council (zejména co se týče angažmá v Jemenu) nebo
Organisation of Petroleum Exporting Countries, respektive Organisation of Arab Petroleum
Exporting Countries. To by znamenalo významnější přidanou hodnotu.
Takto je to sice přijatelná, ale tak jako tak pouze omezená pilotní studie, která čtenáře
vtahuje do prostředí Blízkého východu, které je pro Českou republiku významné z hlediska
migračních tras, regionálních konfliktů (Jemen, Eritrea, Libye atd.) nebo zdrojů strategických
surovin (ropa, zemní plyn).
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