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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Autorka zvolila téma nesnadné, málo podchycené, respektive bagatelizované nebo různě
významově posunuté. Samostatně vyzdvihuji snahu o zapojení zahraničních respondentů
(nakolik je zřejmém že se některým příliš odpovídat nechtělo), stejně jako informace o tom,
že "no-go zóny" se nenachází pouze v západoevropských zemích, ale i na Balkáně i jinde
(Východní a Jihovýchodní Slovensko, severovýchod Maďarska). Totéž platí o "osvobozených
územích" pod taktovkou extrémní levice.
Některé aspekty tématu nicméně nebyly zatím podle mého názoru plně vyčerpány a čekají
na další autory. Totéž platí ohledně úvah o možných scénářích vývoje. Autorka se zaměřila na
vývoj, související s mezikontinentální migrací. Méně využit je potenciál vnitrostátní migrace,
respektive vytváření sociálně vyloučených lokalit (obchodování s chudobou), což může
způsobit White Flight často podobně, jako "mezinárodní" eventuality.
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