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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Autor pokračuje ve svém tradičním tématu podpory výuky/vzdělávání ve vztahu
k problematice ochrany konkrétních oblastí kritické infrastruktury. Konkrétně vodní
hospodářství je příkladem toho, jak se sekuritizovala agenda, donedávna chápaná jinak, než
jako primárně bezpečnostní výzva. Klimatická změna, nedostatek potravin, omezení vodní
dopravy a volnočasového využití vody (koupání, zasněžování), to vše je součástí příslušní
skládanky.
Dalším aspektem je téma veřejně přístupných zneužitelných informací, které se týkají právě
„vodní“ agendy. Nakolik nejsou člověkem úmyslně způsobené incidenty v této oblasti zatím
příliš časté, je to aspekt, který nelze opomíjet.
Třetím rozměrem jsou pak opatření, zejména pak emotivní eventualita budování přehrad
a zaplavování území, včetně zastavěných částí obcí.
Všechny tyto aspekty autor uvedl a propojil, doplnil o další rozměry a názorně je prezentuje
zájemcům o tuto problematiku.
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