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Recenze rukopisu 
 
Název:   kpt. Ing. Bc. Aleš Chaloupka 
 

Surovinová bezpečnost  
 

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             
 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      
 
   text je bez tohoto vybavení   X 
 

   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): 

 
Surovinová či komoditní bezpečnost patří mezi svým způsobem opomíjení aspekty 
bezpečnostního diskursu, přestože její přesahy jak do tvrdé či měkké bezpečnosti, respektive 
konceptu human security,  jsou prakticky neoddiskutovatelné. 
 
Nakolik je možné s některými závěry autora, zejména co se týče sankční agendy Evropské 
unie, polemizovat, je zřejmé, že státy, závislé na dovozu surovin, musí svou zahraniční 
politiku této skutečnosti přizpůsobit, ať již směrem k submisivnosti, nebo směrem 
k diverzifikaci zdrojů, což může být často velmi nákladné (viz třeba příklady pobaltských 
států). 
 
Stejně tak pozice veřejnosti ve vztahu k určitým politickým rozhodnutím se může prudce 
měnit, společnost v České republice si velmi zvykla na bezvýpadkovitost zásobování 
strategickými surovinami a jejich případný nedostatek by trestala změnami intenzity své 
politické ne-podpory vůči stěžejním politickým stranám či hnutím. 
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