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Recenze rukopisu 
 

Název:  Mgr. Jana Punčochářová 
 

Možnosti omezení vstupu do lesa 
 

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      

   vyžaduje menší korekce   X 

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Autorka se velmi dobře zhostila provedení rozboru tématu zajištění bezpečnosti lesních 
porostů. Sama problematika „omezení vstupu do lesa“ bývá zmiňována v odborných studiích 
jen okrajově, jako doprovod zmínek o příčinách takového opatření, Zde jsou konkrétní 
možné eventuality uvedeny pěkně vedle sebe, s možností srovnání. Umožňují tak čtenáři 
daleko hlubší vhled do problematiky. Velkým pozitivem jsou názorné ilustrace, včetně 
snímků a dokumentů, získaných „v terénu“. 
 
Přes všechna pozitiva je možné si některé pasáže představit daleko obsáhlejší. Namísto  
o „vyčerpání“ tématu se jedná spíše o ilustrativní sondy do problematiky. Pokud se bude 
autorka tématu i nadále věnovat, bylo by vhodné uvádět co nejširší přehledy vyhlášení 
omezení vstupu do lesa na území České republiky (v otevřených zdrojích je možné 
přinejmenším na některé narazit). 
 
V práci se občas nachází příklady nejednotného psaní velkých a malých písmen, které je 
třeba modifikovat. Rovněž tak je třeba upřesnit některé odkazy na zdroje (například bez 
uvedení datumů). 
 
Poznámka redakce: Korekce v textu byly provedeny a článek připraven ke zveřejnění. 
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