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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Studii nelze jako celek hodnotit jinak než v superlativech. Zvolené téma je vrcholně aktuální
(ačkoli, jak autorka svým výzkumem sama zjistila, není tak vždy obecně vnímáno). Celou
studií se tak prolíná dynamické napětí mezi objektivní řečí čísel a subjektivními pocity
obyvatel určitých lokalit. Struktura pojednání je velmi logická, použité ilustrace a další
přehledy názorné a obvykle vyčerpávající. Související výzkum, jehož výsledky jsou
demonstrovány i v rámci mapových přehledů, představuje zřejmě maximum možného – to
vše završené komunikací s relevantními experty.
Pasáže, týkající se korelace tématu s aspekty místních záležitostí veřejného pořádku mě
osobně poměrně překvapily, a jedná se o nesamozřejmá zjištění, která by nebylo od věci
sdílet s odborem prevence kriminality respektive odborem bezpečnostní politiky
Ministerstva vnitra České republiky.
Plně podporuji zveřejnění příspěvku v tomto „scénářovém“ čísle elektronického čtvrtletníku
Ochrana a Bezpečnost.
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