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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Předkládaný příspěvek je přes všechna svá pozitiva rozporuplný. Na jedné straně jsme zde
vtaženi do jednání na konci roku 2001, je zde opora v dalších dokumentech této doba – na
druhou stranu je sám název příspěvku matoucí. Chybí zde přeci jenom cokoli, označitelného
za ucelený kontext a pohled na roli Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve
Střední Asii. To sám autor zřejmě chápe a snaží se tento podmíněný handicap kompenzovat
infografikou, která přesahuje jím zejména popisovaný časový rámec (základní politickogeografické nebo geopolitické danosti, průmysl, trasy pro nadnárodní organizovaný zločin,
neuralgické body). Zde zejména pozitivně hodnotím zmínku o komoditní, energetické
respektive ropné agendě, kde Střední Asie sehrává i pro Evropu velmi důležitou úlohu.
Při sumarizaci výše uvedeného tedy podmíněně souhlasím s publikováním příspěvku
v elektronickém čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost.

Titul, jméno a příjmení recenzenta:

Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.

Kontakt na recenzenta:

harazin@polac.cz

Datum:

Podpis recenzenta:

11. leden 2019

Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656

