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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Autorka popisuje situaci, týkající se bezpečnostních systémů zemí, o kterých v češtině
neexistují prakticky žádné souvislejší informace – alespoň co se týče bezpečnostních složek.
Objem získaných informací je úctyhodný a je na něm možné do budoucna stavět, doplňovat
a aktualizovat ho.
Studie obsahuje v češtině zatím nevídanou sumu informací o bezpečnostních systémech
těchto států, zároveň je však text čtivý a v závěrečných pasážích rozšířený o úvahy na
aktuální témata. Rovněž pasáž, věnovaná interakci České republiky s těmito státy je poměrně
inovativní. Autorka prostudovala nesmírný objem podkladů v angličtině i ruštině.
Převážná část práce je koncipována jako popis nebo komparace zjištění, souvisejících
s tématem. Popis ekonomické a jiné interakce České republiky s těmito státy mohl být
připojen přímo k informacím o těchto státech.
Studie s ohledem na svou povahu neoperuje s jednoznačně danými hypotézami. Tyto
aspekty jsou nicméně ve srovnání s přínosem studie nepodstatné. Další připomínky autorka
v průběhu posuzování zapracovala.
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