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Recenze rukopisu 
 
Název:   Petra Budilová 
 

Scénáře pro nasazování příslušníků Armády České republiky pro potřeby 
Policie České republiky 

 
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): 

 
Příspěvek považuji za v rámci jeho rozsahu za nesmírně zdařilý, za svého druhu rukověť pro 
zainteresované zájemce o danou problematiku. Velké množství dat (organigramy, tabulky, 
odkazy na právní předpisy) zde čtenář nalezne přehledne na jednom místě. Téma „scénářů“ 
ostatně patří mezi problematiky, které jsou zároveň citlivé (ve smyslu vzbuzování emocí), 
a zároveň ale spíše málo známé nebo různě dezinterpretované či posunuté. I z tohoto titulu 
není příspěvků, které věci uvádějí okolo využití vojenských kapacit ve prospěch policejních 
činností na pravou míru, nikdy dostatek. Plně podporuji příspěvek jako „otvírák“ prvního 
tématického čísla čtvrtletníku Ochrana Bezpečnost pro rok 2017. 
 
Autorčin text jako takový tudíž může být odrazovým můstkem pro další zájemce o danou 
problematiku, protože v otevřených zdrojích nebo vyhledávačích je informací jinak 
poskrovnu (respektive limitně se blíží nule). 
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