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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Autor se věnuje tématu, které je sice poměrně známé, ale málokdy se opírá o komplexní
faktografické údaje, ale spíše o emoce. Zde je faktografie dostatek, stejně jako odkazů na
relevantní zdroje. Nakolik jsou většinou internetové, ale to je s ohledem na téma a jeho
dynamiku pochopitelné. Určité údaje, i když se pohybuje v rámci odhadů, působí velmi
varovným dojmem (co se týče počtu obětí v řadách kontraktorů, související škody, civilní
oběti, počty incidentů). Je tedy zřejmé, že případný výdělek není jedinou stranou mince,
která s ozbrojeným angažmá v zahraničí souvisí.
Samostatně pozitivně hodnotím zmínku o agentuře Bidepa z Rumunska, a její zkušenosti
s kontraktorstvím na Blízkém východě, což je téma, které je v České republice i ve světě málo
známé. Pokud mohu soudit, i v prostředí České republiky by se určité zkušenosti na úrovni
jednotlivců rovněž našly.
Menší úpravy, týkající se formálních aspektů práce, byly v rámci připomínkového procesu
zapracovány.
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