
Ochrana & Bezpečnost, ISSN 1805-5656  

 

Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 

Recenze rukopisu 
 
Název:    Mgr. Karel Palacký  
 

Nevládní organizace a jejich role v bezpečnostním systému České republiky 
 

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): 

 
Na předložené studii oceňuji vedle samotné skutečnosti, že si autor vybral zajímavé  
a perspektivní téma, také velmi solidní grafickou úpravu, dále skutečnost, že při její tvorbě 
kontaktoval nevládní organizace, které jsou předmětem jeho zkoumání. Rovněž bych chtěl 
vyzdvihnout logické členění textu i skutečnost, že se dobře čte. Autor se snaží zachytit 
nejnovější změny v legislativě, přičemž tento popis je poměrně podrobný. Na konci 
některých kapitol zařadil shrnující pasáž. 
  
Autor ústrojných způsobem navázal na svou dosavadní badatelskou činnost. Přitom svá 
zjištění posunul směrem k rozpracování a aktualizaci některých dílčích pasáží. Některé 
pasáže mohou sloužit jako rukověť pro zainteresované zájemce (související statistika, právní 
změny, související s novým občanským zákoníkem atd.). Jedná se o informace, které nebylo 
snadné shromáždit na jednom místě a o nichž nemají často úplnou představu ani odpovědní 
činitelé ve veřejném sektoru. Samostatnou pozornost vyžadují medailonky některých 
organizací, se kterými autor dokázal často navázat přímou komunikaci. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  

 

Mgr. Michal Hořejší 

Kontakt na recenzenta:  

horejsi.michal@centrum.cz 

 

Datum:  21. X. 2014     Podpis recenzenta:   

 


