Ochrana & Bezpečnost, ISSN 1805-5656

Recenze rukopisu
Název:

Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D.; doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
Mezinárodní uskupení, aktivní v oblasti ropné bezpečnosti
ano

Příspěvek je:

ne

původní vědecký článek





přehledový článek

X



odborné sdělení z výzkumu





informace





ano
Téma je vhodné k publikaci
Hodnocení příspěvku:

X

ne


výborná

dobrá

průměrná

Originálnost (původnost):

X







Vědecká úroveň:



X





Odborná úroveň:

X







Výsledky:

X







Text příspěvku:

Souhrn:

nízká úroveň

Jasný a srozumitelný

X

Nesrozumitelný



Obsahující chyby



Dostatečně výstižný a informativní

X

Nedostatečně informativní



Chybí



Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656

Ochrana & Bezpečnost, ISSN 1805-5656

Rovnice, obrázky a tabulky: přehledné a srozumitelné

Jazyková úroveň:

Doporučení pro publikaci:

X

je třeba zlepšit jejich prezentaci



text je bez tohoto vybavení



nepřiloženy



vyhovující

X

vyžaduje menší korekce



nevyhovující



zveřejnit v předložené podobě

X

zveřejnit po menších úpravách



příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci



příspěvek není vhodný k zveřejnění



Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):

Název příspěvku je poněkud matoucí, respektive obsah je ve vztahu k názvu posunut, nakolik
se jedná o posun logický – směrem k energetické a komoditní bezpečnosti jako celku. Tyto tři
oblasti jsou v současnosti natolik propojeny, že spíše opak a ostré oddělení těchto
problematik by byl překvapením. Poznámkový aparát je robustní, 64 odkazů na méně než
11 stran textu, opatřeného navíc infografikou, a to i vlastní provenience. Negativa příspěvku
jsou tak jen relativní a mohla by být překlenuta jeho zakomponováním do širšího díla,
například co se týče mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Některé pasáže
příspěvku mohou sloužit jako rozcestník dna další perspektivně rozšiřitelné agendy
(Visegrádská skupina, transevropské sítě).
Plně podporuji jak publikování příspěvku v tomto tématickém čísle elektronického
čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost, tak jeho perspektivní integraci do možné navazující
odborné monografie (mezinárodně-bezpečnostní problematika).
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