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Recenze rukopisu 
 
Název:   Ing. Marian Tomášik, MBA 
 

Nevojenské ohrožení státu – vysoce nakažlivé nemoci 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 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     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 třeba konkrétně záležitosti spojené s ebolou nyní nejsou částečně mediálně tolik 
prezentovány jako v nedávné minulosti, téma vysoce nakažlivých nemocí zůstává jako celek 
stále vysoce aktuální. Pro experty v oblasti prevence a reakce na vysoce nakažlivé nemoci, 
respektive pro osoby zabývající se plánováním nebo logistickou podporou bezpečnostních 
opatření, považuji studii za potenciálně velmi přínosnou. 
 
Vůči formální úpravě textu nevznáším žádné zásadnější připomínky. Vyzdvihuji, v souvislosti 
s tématem, využívání celé řady cizojazyčných zdrojů z prostředí mezinárodních respektive 
relevantních zahraničních zdravotnických platforem. 
 
Studie jako celek je koncipována podle mého názoru poměrně zdařile. Od teoretických 
poznatků se postupně propracováváme do závěrů a zjištění "v terénu" na krajské úrovni. 
V rámci textu není opomenut zřejmě žádný stěžejní poznatek, vztahující se k tématu. Čtenář 
si může další informace v případě zájmu dohledat v použitých zdrojích. Studie je vhodně 
doplněna o ilustrace, které nejsou samoúčelně, případně o text strukturovaný do odrážek, 
což usnadňuje orientaci v textu. Zejména bych vyzdvihl implicitní myšlenku v rámci textu, že 
příroda (včetně nemocí) dokáže lidstvo stále překvapovat a domněnky, že určitá onemocnění 
jsou "pod kontrolou" lze chápat spíše jako nedostatek pokory před jejich potenciálem. 
I proto je třeba v rámci České republiky na tyto eventuality neustále cvičit. 
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