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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Příspěvek představuje v řadě ohledů nadstandardní počin s ohledem na profil čtvrtletníku
Ochrana a Bezpečnost.
Dílo/příspěvek je jednak v angličtině, jednak operuje s nadnárodně akceptovanými standardy
citování, vychází z desítek či stovek zahraničních či jinojazyčných zdrojů. A to vše ještě ve
vztahu k tématu, které je vysoce aktuální a v prostředí České republiky nepříliš popisované
(rozhodně ne takto do hloubky). Text je navíc doplněn o robustní a obsahově bohaté přílohy.
Evropa nebo s Čínskou lidovou republikou nesouvisející investoři v prostoru Latinské Ameriky
objektivně absolutně i relativně ztrácejí. Samostatnou pozornost pak vyžaduje role Čínské
republiky na Taiwanu (a pozice Kostariky jako trojského koně Pekingu ve Střední Americe).
Vidím sice potenciál pro citlivější odlišení Čínské lidové republiky a Čínské republiky v textu,
stejně jako pro popis role Haiti v daném kontextu, ale to nijak nesnižuje hodnotu příspěvku.
Plně podporuji publikování příspěvku v elektronickém čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost.
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