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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Studie jako taková představuje na jednu stranu svého druhu encyklopedii informací k tématu
hraničního managementu, s důrazem na jeho represivní aspekty. Uvedeny jsou i zahraniční
zkušenosti v této oblasti, s důrazem na jejich využitelnost v prostředí České republiky stejně
jako vyjádření relevantních tuzemských firem, produkujících výrobky, využitelné při ochraně
hranic.
Teoretická část shrnuje základní pohledy na problematiku mechaniku zábranných systémů
a částečně pak také na problematiku elektronických zabezpečovacích systémů. Autor se
pokusil o dotazníkové terénní šetření, což je vždy obtížné.
Na druhou stranu nelze přehlédnout, že cíl práce je poněkud „uschovaný“ v Úvodu.
Teoretická část studie by měla být více navázána na cíl a i výsledky studie.
U dotazníku se otevřené otázky obtížně vyhodnocují. Citace z novinových článků je potřeba
silně zvažovat s ohledem na kvalitu informací a jejich důvěryhodnost. Monografie jsou dosti
staré a je otázkou, zda již nejsou na problematiku nové pohledy.
Přes tyto výhrady podporuji zveřejnění příspěvku.
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