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Recenze rukopisu 
 

Název:  Bc. Sandra Maurespons 
 
  Mauretánie 

 

 
ano      ne  

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     (X)  

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace      (X)  

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): 

 
Autorka se věnuje tématu nesnadnému, co samo o sobě zasluhuje pozitivní hodnocení. Na 
druhou stranu poněkud detailnější hledání zdrojů by jí i čtenářům přineslo podstatně více 
informací, jak o zemi a jejích stěžejních ukazatelích samotné, tak o tamější interakci s aktéry 
z České republiky. Připomenout je možné účast závodníků na rallye Paříž Dakar, která 
Mauretánií procházela přinejmenším v roce 2007.1 
 
Potěšující je i zpráva, kterou autorka nemohla po odevzdání příspěvku pokrýt, a to misi 
zástupců firmy Explosia do Mauretánie (viz dodatek, včetně ilustrace a citace o návštěvě 
delegace z Mauretánie v České republice v roce 2017).2 Lze jen vyslovit naději, že se 
obousměrné mise záhy přetvoří v reálnou spolupráci a obchodní výměnu a tabulka na toto 
téma získá rázem jinou dynamiku. 
 
Po zvážení všech pozitiv a negativ podporuji umístění příspěvků do tématického afrického 
čísla časopisu Ochrana a Bezpečnost. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 

Kontakt na recenzenta:    krulik@polac.cz 

 

Datum:   31. V. 2018   Podpis recenzenta:   
 
 

                                                           
1 Mauretánie. Wiki; iDnes. https://wiki.idnes.cz/mauritanie-c8c-/obecne.aspx?klic=5053165 
Expertní cesta zástupců firmy Explosia do Mauritánie, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 
28. V. 2018. https://www.mzv.cz/rabat/cz/obchod_a_ekonomika/mauritanie_vyroba_dulnich_trhavin.html 
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Dodatek: 
 
Ilustrace: Momentka z návštěvy delegace firmy Explosia v Mauretánii, květen 2018.3 
 
„Po návštěvě mauritánských podnikatelů v pardubické společnosti v listopadu 2017 se nyní 
zástupci české firmy vydali v doprovodu zástupce velvyslance Jana Czerného na expertní 
cestu do Nouakchottu a Zouérat, během které si především prohlédli způsob těžby v několika 
povrchových dolech na železnou rudu v provincii Tiris Zemmour na severu Mauritánie.“ 
 

 
 

                                                           

Expertní cesta zástupců firmy Explosia do Mauritánie, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 
28. V. 2018. https://www.mzv.cz/rabat/cz/obchod_a_ekonomika/mauritanie_vyroba_dulnich_trhavin.html 


