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Název:   Mgr. Martin Stodůlka 
 

Společensko-bezpečnostní dopady dlouhodobého výpadku zásobování 
elektrickou energií: Zkušenosti a doporučení 

 
 

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   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Blackout patří mezi bezpečnostní výzvy, které společnost obvykle poněkud podceňuje, dokud 
ovšem neudeří plnou silou. A jak autor správně konstatuje, vyloučit nelze ani člověkem 
úmyslně způsobené scénáře, teroristické či sabotážní útoky, ať je jejich motivace jakákoli. 
Tento aspekt je v textu ilustrován na neutajovaných příkladech. 
 
Autor poměrně zdařile popisuje zvolený fenomén, s důrazem jak na příčiny „vnější“ 
(nadnárodní), tak vnitřní (včetně člověkem úmyslně způsobených eventualit). 
 
Autor zároveň implicitně zmiňuje, že významným aspektem pro uklidnění veřejnosti je 
jednoznačná komunikace ve smyslu „co se stalo a jak dlouho to bude trvat“. Když informace 
chybí, vzniká prostor pro spekulace. Informace, sebevíc problematická, ale jednoznačná, je 
obvykle lepší než mlčení nebo vyjádření typu „bez komentáře“. 
 
Autor ve své práci neopomenul žádný z podstatných aspektů tématu, včetně jevů, které 
nejsou v domácím prostředí příliš známy, případně se jedná o aspekty ve fázi projektů. 
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