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Recenze rukopisu 
 
Název:   Ing. Martin Ježek, MBA 
 

Dopady fyzického prostředí na příslušníky bezpečnostního systému  
při plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků České republiky  

 
ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    (X)  

 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      

   vyžaduje menší korekce   X 

   nevyhovující      

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Jedná se o téma, které je bez nadsázky průkopnické. V češtině jsem nezaznamenal studii, 
která by se v obdobném rozsahu tomuto tématu věnovala. Aktuálnost tématu je rovněž bez 
jakoukoli diskusi. 
 
Cíle studie byly stanoveny velmi ambiciózně, přesto byly prakticky bezezbytku splněny. 
Čtenář, včetně osob z řad managementu, zde nalezne řadu významných informací  
a odpovědí na své případné související otázky. 
 
Aniž by autor využíval některý ucelený metodologický postup, je výsledek podle mého 
názoru více než uspokojivý a v praxi využitelný. 
 
Jak již zaznělo, práce je svým způsobem unikátní a z tohoto důvodu pro praktické využití 
postrádá výraznější konkurenci. Případný uživatel by jinak musel procházet množství 
roztříštěných specializovaných podkladů, aby docílil obdobných výsledků. Tato syntéza je 
přínosná sama o sobě. 
 
Drobné formulační připomínky byly na základě přímé komunikace s autorem bezprostředně 
zapracovány. 
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