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 Ochrana kyberprostoru ve státech Západního Balkánu 

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): 

 
Odborný článek rozebírá současný stav kybernetické bezpečnosti v zemích Západního 
Balkánu. Autoři článku přehledným způsobem shromáždili řadu informací o organizacích, 
které se v daných státech podílejí na činnostech spojených s kybernetickou bezpečností. 
Hlavní pozornost je věnována organizacím typu CERT. Je podán jejich výčet a systematické 
porovnání. To považuji za hlavní přínos tohoto článku. Za jistou nevýhodou příspěvku je 
možné považovat právě užší orientaci na odborné orgány typu CERT. V rámci srovnání by 
bylo velmi užitečné detailněji porovnat i širší kontext kybernetického prostoru. Například by 
bylo účelné srovnat vliv právního prostředí, ve kterém tyto organizace působí. Dané státy 
většinou nejsou součástí Evropské unie, a proto není jednoduše odvoditelné, jaký zaujali 
postoj např. k ochraně osobních údajů či k ochraně utajovaných informací apod. I přes tento 
dílčí nedostatek hodnotím článek jako účelný a cením si věcného srovnání ochrany 
kyberprostoru daného regionu. V češtině se podobné ucelenější informace dosud dají 
vyhledat jen velmi obtížně. 
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