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Recenze rukopisu 
 
Název:    Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 

Nevládní organizace, aktivní v oblasti bezpečnosti 
 
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): 

 
Pokud by byl příspěvek posuzován samostatně, znamenalo by to pro něho určitá plus ale  

i mínus. Pozitivem by bylo nepřekrývání se s některými jinými příspěvky tématického čísla 

(zejména od kolegy Palackého), negativem to, že pomíjí některé elementární aspekty tématu 

(která jsou ale obsažena v jiných příspěvcích). 

 

Nevládní uskupení, která jsou zde uvedena „navíc“ oproti jiným článkům, jako jsou například 

Bílý kruh bezpečí (včetně jeho nadnárodního napojení, kde autor vyžil své dřívější publikační 

počiny), Skaut nebo platformy, věnující se domácímu násilí, jsou popsány korektně a vhodně 

doplňují další příspěvky. 

 

I u dalších platforem se autor snaží uvést „něco navíc“ než pouze strohý obsah jejich 

vlastních internetových stránek (přinejmenším určitá ilustrace, odkaz na sociální sítě, zmínka 

o praktickém nasazení personálu). Samostatně vyzdvihuji souhrnné uvedení kontaktních 

údajů na jednotlivé organizace. 

 
Z výše uvedených důvodů podporuji zveřejnění příspěvku. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  

Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. 

 

Kontakt na recenzenta:  

sestak.b@polac.cz 

 

Datum:  21. X. 2014     Podpis recenzenta:   

 


