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Recenze rukopisu 
 

Název:       Mgr. Lenka Jakubcová; Dr. Ján Šugár 

 Ostatní složky integrovaného záchranného systému České republiky 
 

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      

   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): 

 
„Ostatní“ složky integrovaného záchranného systému České republiky představují početnou, 
významnou, heterogenní a různými experty částečně odlišně chápanou množinu aktérů. 
Ačkoli ke všem pasážím nebyla autory shromážděna objemově obdobná materie podkladů 
(text, ilustrace, odkazy, výčty právních předpisů, loga), jedná se o solidní odrazový můstek 
pro další rozpracování, stejně jako pro čtenáře, zejména studenty. 
 
Text může při vhodném doplnění a perspektivním dalším rozšíření sloužit i jako učební 
pomůcka. Podporuji zveřejnění příspěvku v elektronickém magazínu Ochrana a Bezpečnost. 
Ideální forma by byla koncipována jako „modulové“ listy, kdy by se každé složky týkaly  
2 stránky (oboustranně potištěný list), které by disponovaly se zhruba stejným rozsahem 
proměnných. Takový podklad, při neustálém obměňování, mohl dobře oživit výuku také  
u prvních ročníků, které nedisponují většími znalostmi o tématu. 
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