
Ochrana & Bezpečnost, ISSN 1805-5656  

 

Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 

Recenze rukopisu 
 

Název:  Lenka Henychová, Stav kybernetického nebezpečí 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek     (X)  

 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): 

 
Téma kybernetické nebezpečí jako předkrizového nebo kalamitního stavu se plně potvrdí 
nebo vyvrátí až poté, co tento stav bude vyhlášen a bude zřejmé, jaké budou dopady 
takového kroku (případné žaloby za ušlý zisk, nakolik právě tento stav je snahou, aby k nim 
nedocházelo atd.). 
 
Dělba práce, tak jak jej autorka náležitě popisuje, v sobě obsahuje jak příležitost, tak 
případnou možnost vzájemného přehazování odpovědnosti mezi zainteresovanými aktéry. 
Ne druhou stranu se tento model jeví být maximem možného, Z vlastní zkušenosti si 
pamatuji, jak před několika málo lety začal nestátní sektor (cz.NIC, respektive CESNET), 
suplovat nefunkčnost a malou akceschopnost státních aktérů (je třeba konstatovat, že 
zejména Ministerstva vnitra), což současný model prakticky ospravedlňuje. 
 
Zároveň zdůrazňuji, že daný přístup není pouze bičem, ale je zde i cukr v podobě 
vzdělávacích a dalších preventivních a proaktivních akcí, zaměřených na široké publikum, 
uvnitř i vně veřejné sféry. 
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