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Recenze rukopisu 

 

Název:   Mgr. Monika Johaníková 

Představení a vývoj řízení kontinuity činností 

 
ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    � � 

 přehledový článek     X � 

 odborné sdělení z výzkumu   � � 

 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  � 

 

Další připomínky: 

 

Autorka v rámci svého příspěvku zmiňuje důvody, proč řízení kontinuity činností jako 

disciplina stala součástí řízení organizací. Je zřejmé, že se jedná o disciplinu „staronovou“, 

rozhodně známou již před více než 35 lety (a to dokonce i v socialistickém bloku). Konkrétní 

postupy byly často nazývány různými jmény, ale její povaha je víceméně stejná (a pokud 

nikoli, jsou příslušné nuance a jejich vzájemné vztahy autorkou vysvětleny). Samostatná část 

textu je věnována standardizaci systému řízení kontinuity činností. Právě standardy 

(respektive ISO normy) se staly pro řadu institucí metou nebo dokonce synonymem pojmu 

řízení kontinuity činností (tento přístup je pohříchu často značně formální, ale je prezentován 

jako deviza firmy a zákazníci na něj rovněž do určité míry „slyší“). Přitom výhody pro 

zavádění discipliny řízení kontinuity činností mohou být daleko rozsáhlejší, o čemž 

předkládaný příspěvek rovněž hovoří ve svém závěru. 
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