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Recenze rukopisu 

 

Název:  Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Mgr. Zuzana Krulíková, Mgr. Michal Mazel  

 

  Potenciál pro korupční jednání v rámci lesního hospodářství 

 

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, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 

Příspěvek představuje vlastně tři články nebo témata, pospojovaná dohromady – která by 
mohla být vydána samostatně nebo později rozpracována do dílčích hlubších studií. První je 
„obecný“ pohled na téma korupčního potenciálu, který souvisí s dřevozpracujícím 
průmyslem. Druhá část jsou pak podrobnější pohledy na situaci v jednotlivých evropských 
zemích. Čtenář se zde dozví, kde bude zpoplatněn při sběru lesních plodů, ale zejména to, že 
tuzemský model prodeje dřeva je v zahraničí chápán přinejmenším jako nelogický (ne-li 
přímo založený na korupčních vazbách). Třetí část textu se pak stručně věnuje on-line 
portálům pro prodej řeziva, které v řadě zemí Evropy existují. Všechny části jsou doplněny  
o přehledné ilustrace, mapy a tabulky. 
 
Příspěvek považuji za poměrně zdařilý a ačkoli si je možné představit třeba menší rozsah 
přímých citací z lesnických portálů, celek je přínosný a mnoha zainteresovaným čtenářům 
může přinést řadu zajímavých informací na jednom místě. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  

Ing. Ondřej Bos 

Kontakt na recenzenta:  
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