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Recenze rukopisu 

 

Název:   Mgr. Jakub Mráček 

 

"Vylidňující se oblasti" a jejich bezpečnostní specifika s důrazem 

na Jihočeský kraj 

 

ano      ne  

Příspěvek je: původní vědecký článek    � � 

 přehledový článek     X � 

 odborné sdělení z výzkumu   � � 

 informace      � � 

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X � 

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost): X � �  � 

Vědecká úroveň:  � X �  � 

Odborná úroveň:  X � �  � 

Výsledky:   X � �  � 

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný      � 

   Obsahující chyby      � 

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní   � 

   Chybí      � 

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci     � 

   text je bez tohoto vybavení   � 

   nepřiloženy     � 
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce   � 

   nevyhovující     � 

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách  � 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci � 

   příspěvek není vhodný k zveřejnění  � 

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 

Studie představuje teoretický vstup do problematiky migračních procesů, především sleduje 

periferie, méně osídlené lokality v určené oblasti. Autor analyzuje bezpečnostní dopady ve 

stanoveném tématickém celku. Zaměřuje se na aktivity spojené migračními procesy. 

 

Pozitivně hodnotím přístup autora k tématu, zejména pak časté terénní šetření, diskusi 

s odborníky, což obohacuje analytickou část textu. 

 

Studie přestavuje spíše teoretický pohled na určené téma, postrádám zde jasnou 

metodologickou vizi studie. Je škoda, že časté konzultace s odborníky autor nezapracoval do 

praktické části – dotazníkové šetření, rozhovory atd. 

 

Téma, které autor zvolil. vyžadovalo odvahu. Zatím je podle mého názoru sledováno 

primárně geografy, a ani v kontextu větších demografických úvah se mu zatím nedostával 

dostatečný prostor. Snaha alespoň indikativně nastínit vazby mezi vylidňováním venkova 

a bezpečnostními výzvami (včetně souvisejících konsekvencí a protiopatření) tak vytváří 

odrazový můstek pro další badatelskou aktivitu. V textu nechybí ani odkazy na ucelenější 

sekundární autory (Hampl, Perlín a další). Zaostření na Jihočeský kraj snad  

v dohledné době získá "partnery" ohledně studentských sond o situaci v dalších krajích. 

 

Některé aspekty studie vykazují znaky jisté uspěchanosti, včetně snahy spíše uvádět určité 

příklady, nikoli materii zcela vyčerpat. 
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