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Recenze rukopisu 
 

Název:  Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 

Možné využívání družicových systémů v oblasti prevence a likvidace 
lesních požárů 

 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek       

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace      (X)  

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): 

 
Stručný příspěvek autora představuje doplnění jeho podkladů, které byly v nedávné době 
poskytnuty Ministerstvu životního prostředí České republiky, Právě využívání družicových 
systémů je oblastí, kde není možné nevidět značné limity mezinárodní, ale i unijní, 
spolupráce. Jednotlivé země příliš nezvažují nemalou úsporu, která by plynula ze společného 
vypouštění družic, monitorujících stejné území. 
 
Pokud satelit sleduje povrch planety, záleží pak nejen na načasování, ale i na technickém 
vybavení a softwarovém zpracování získaných snímků, aby byla data využitelná. Připomínám, 
že prostřednictvím Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky se Česká republika zapojila do programu Celosvětového monitorování 
pro životní prostředí a bezpečnost (Global Monitoring for Environment and Security, GMES), 
což je unijní inciativa s globálním dosahem, umožňující na vyžádání satelitní snímkování 
konkrétních oblastí země. 
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