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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Studii není možné označit jinak, než jako fenomenální. Autor značně samostatně zmapoval
problematiku, která je jednak košatá, jednak velmi proměnlivá. A to ani nemluvě o nutné
jazykové vybavenosti, respektive využívání příloh. Jednotlivé země jsou pojaty tak jednotně,
jak je to jen možné. Považuji za vhodné práci publikovat v elektronickém čtvrtletníku
Ochrana a Bezpečnost, aby se s autorovými zjištěními mohli seznámit i další experti a osoby
z praxe. Text může zároveň přispět k vytváření dalších tematických studií, nejlépe odborných
monografií, které by mapovaly buďto bezpečnostní prostředí v postsovětském prostoru jako
celku, nebo téma soukromé bezpečnosti v Evropě/Eurasii.
Nedostatky jsou ve srovnání s přínosem práce zanedbatelné, obsahové mezery nejsou
zaviněny na straně autora, který dosáhl maxima možného. Pokud panuje zájem téma dále
prohlubovat, bylo by vhodné na autorových zjištěních stavět, nikoli se pokoušet o další studii
na zelené louce.
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