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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Studie představuje nebývale rozsáhlou a komplexní syntézu zjištění, týkající se zvolené
problematiky.
Studie určitým způsobem překlenuje, respektive dopracovává objektivně existující znalostní
mezeru, co se týče přehledu situace ve vztahu k ochraně kritické infrastruktury v některých
zemích Evropy a světa. Ačkoli autorka rezignovala na určité rozměry problematiky, je její
syntéza velmi přínosná a může sloužit jako robustní odrazový můstek pro další badatele. To
ostře kontrastuje se studiemi, které jsou omezeny na několik málo zemí nebo neřeší
organizační stránku věci, o odkazech na širokou paletu zdrojů ani nemluvě.
Autorka nicméně zároveň narazila na objektivní limity, co se týče ne-ochoty zahraničních
partnerů na poskytování informací, jejíž překlenutí nebylo v jejích silách. Některé pasáže,
týkající se primárně České republiky, byly z hlediska směřování studie přeci jen poněkud
nadbytečné.
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