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Recenze rukopisu 
 
Název:   Mgr. Markéta ŠVÁCHOVÁ  
 

Potravinová bezpečnost státu z pohledu Evropské unie 
 
 

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       
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Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 
 
   je třeba zlepšit jejich prezentaci      
 
   text je bez tohoto vybavení    
 
   nepřiloženy      
 
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 pojala zadanou problematiku ve značném rozsahu, včetně celé řady aspektů 
souvisejících s pojmem "potravinová bezpečnost" (na první pohled nepatrné), dokázala tyto 
aspekty zmapovat a srozumitelným, pochopitelným způsobem tyto zmapované aspekty 
přiblížit nejenom čtenářům, ale i odborné veřejnosti. Zjištění obsažená ve studii by, dle mého 
názoru, jistě ocenili i experti v rámci Ministerstva zemědělství a Správy státních hmotných 
rezerv.  
 
Autorka se věnuje tématu, které není dostatečně pochopeno ani v rámci zainteresovaných 
veřejných institucí v České republice, Je to téma zároveň nové, jednak samo svým názvem 
matoucí, jednak perspektivně velmi potřebné. Daná problematika je ostatně zmíněna  
i v kontextu tzv. Auditu národní bezpečnosti České republiky.  
 
Autorka se vypořádává s celou řadou nesamozřejmých skutečností, například s ohledem na 
potravinou soběstačnost České republiky a možné související zátěžové a adaptační procesy. 
Jen například samotný přehled některých použitých pojmů by byl zřejmě vítaným rozšířením 
relevantních terminologických slovníků pro oblast "bezpečnosti" v širším smyslu slova. I další 
pasáže textu jsou strukturovány jako sled vyčerpávajících logicky strukturovaných zjištění. 
Rozhovory s experty ukazují, že ani užší expertní komunita není v názoru na určité stěžejní 
otázky příliš jednotná, a studie tak v nejlepším smyslu slova klade více otázek než přináší 
odpovědí. 
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Nakolik se nejedná přímo o negativum, ale studie je sama o sobě často natolik "hutná" že 
některé pasáže jsou srozumitelné až po opakovaném přečtení. To však spíše souvisí s tou 
skutečností, že stěžejním zdrojem některých informací jsou dokumenty nadnárodních 
organizací, které samy o sobě bývají značně spletité. 
 
Osobně jsem spíše skeptický ohledně naplnění navrhovaných doporučení. Aniž by se jednalo 
o chybu autorky, jedná se o obor, kterým hýbají často zájmy, které jsou spíše krátkodobé 
(často související s dotační politikou Unie), než střednědobé a motivované bezpečností, 
respektive udržitelností.  
 
 
Titul, jméno a příjmení recenzenta:  Mgr. Oldřich Luža 
 
Kontakt na recenzenta:    o.luza@polac.cz 
 
Datum:   22. červen 2018  Podpis recenzenta:   


