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Recenze rukopisu 
 

Název:  Bc. Dalibor Hodis: Výcvik moldavských hasičů v rámci dohody vlády České 
republiky a vlády Moldavské republiky o rozvojové spolupráci 

 
ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek     x 

 přehledový článek      x 

 odborné sdělení z výzkumu   x  

 informace 

ano      ne 
Téma je vhodné k publikaci      x 

  

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost): x  

Vědecká úroveň:      x 

Odborná úroveň:   x   

Výsledky:    x    

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       x 

   Nesrozumitelný       

   Obsahující chyby       

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  x 

   Nedostatečně informativní    

   Chybí       

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            x 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení    

   nepřiloženy      
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Jazyková úroveň:  vyhovující     x 

   vyžaduje menší korekce    

   nevyhovující      

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  x 

   zveřejnit po menších úpravách    

    příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Slovní hodnocení a další připomínky (alespoň 900 znaků): 

 
Cílem příspěvku „přiblížit obsah konkrétní spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnostní 
politiky a presentovat, jak se Česká republika zapojuje do mezinárodní rozvojové spolupráce 
na poli bezpečnostní politiky“, byl splněn jen částečně, protože byla popsána jen jedna 
konkrétní oblast. Proto navrhuji cíl formulovat tak, aby z něho bylo patrné, že se jedná jen  
o jeden příklad zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce v této oblasti.  
 
Z obsahu článku je vidět, že autor se v dané problematice velice dobře orientuje a má  
z pozice zaměstnance Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
dostatečný přístup k potřebným informacím. Po stránce informativní dává jasný obraz  
o popisované oblasti.  
 
Význam článku vidím, mimo jiné, v tom, že jasně dokumentuje vysokou odbornou 
připravenost a mezinárodní pověst České republiky z hlediska připravenosti na řešení 
mimořádných událostí a výhody integrovaného záchranného systému. To pramení ze zájmu 
tyto zkušenosti jinými státy převzít. 
 
Za zmínku stojí, zda z hlediska financování projektu nebylo možné čerpat z jiných zdrojů, než 
z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Například z některých fondů Evropské unie.  
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