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Recenze rukopisu 
 
Název:   Bc. Lenka Boučková 
 

Vojenský újezd Brdy: katastrální členění území po jeho zrušení  
 

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)  (X) 

Odborná úroveň:    (X)  (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 je pojat poměrně stručně, jako syntéza informací, vztahujících se k problematice 
vývoje okolo Vojenského újezdu Brdy.  Nakolik se nejedná o žádné průlomové zjištění, text 
doplňuje další příspěvky, zařazené do tohoto tematického čísla. Slabinou příspěvku je jeho 
orientace na několik málo zdrojů (oficiální výstup Ministerstva obrany, respektive Armády 
České republiky, de facto související powerpointová prezentace, přetransformovaná do textu 
+ jeden související právní předpis). 
 
Při vědomí této slabiny, která je promítnuta v „zaškrtávací“ části recenze, jsem spíše pro, aby 
byl příspěvek do tohoto čísla zahrnut, aby případný čtenář nemusel ani tyto základní údaje 
hledat v jiných zdrojích. Pokud by se autorka tématu nadále věnovala, jako perspektivní 
považuji úvahu na téma dalšího vývoje, co se týče propagace území a investic v tomto 
prostoru (kde se navíc střetly ambice dvou krajů, Středočeského a Plzeňského). Pokud se 
tyto ambice nepodaří uspokojivě vypořádat, Brdům hrozí, že se stanou obdobou Kokořínska, 
se všemi jeho negativy, plynoucími z jeho polohy na hranici dvou nebo tří vyšších územně 
samosprávných celků. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  Mgr. Oldřich Luža 

Kontakt na recenzenta:    o.luza@polac.cz 

 

Datum:     4. I. 2017  Podpis recenzenta:   

 


