
Ochrana & Bezpečnost, ISSN 1805-5656  

 

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

Recenze rukopisu 
 

Název:  Bc. Tomáš Kadubec 
 

Mezinárodní organizace věnující se bezpečnosti civilního letectví 
 

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): 

 
Nakolik se jedná o příspěvek, který není zřejmě v žádném ohledu prolomový (jak uvádí sama 
jeho anotace, jsou to určité „noticky“), jedná se o popis tématu, které do tohoto 
tématického čísla zapadá. Autor, který v oblasti civilního letectví sám nějakou dobu pracuje, 
zde využil i některé poznatky ze své praxe. Některé platformy, které autor zmínil, jsou 
známější (Mezinárodní organizace civilního letectví), jiné, jako SITA nebo CASRA, jsou 
průhledné spíše pouze užšímu okruhu zasvěcenců, ačkoliv jejich dopad na každodenní 
fungování společnosti je nemalý. Autor uvádí některé nesamozřejmé informace, propojuje 
je, a tím je zveřejnění jeho příspěvku podle mého názoru opodstatněno. 
 
Pevně doufám, že tento stručný text bude představovat odrazový můstek pro další případné 
badatele, zabývající se problematikou ochrany kritické a veřejné infrastruktury, s důrazem na 
civilní letectví. Plně podporuji zveřejnění příspěvku v časopise Ochrana a Bezpečnost. 
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