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Recenze rukopisu 
 
Název:   Bc. Jiří Dědič 
 

Vojenský újezd Brdy 
 

ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek       

 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:       

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): 

 
Autor s využitím publikací, které pojednávají o historii i nedávné minulosti Vojenského 
újezdu Brdy, se snaží popsat jeho přerod na Chráněnou krajinnou oblast Brdy. 
 
Právě tím, že autor čerpá a často cituje materiály z let minulých, dochází k tomu, že text 
neodpovídá konci roku 2017, jako např. na str. 13 píše „Značení turistických tras bude 
zahájeno až po zániku vojenského újezdu, tedy 1. ledna 2016“. Text studie potom působí 
nesourodě a nesvědčí o tom, že se jedná o původní text autora. 
 
Domnívám se, že by se autor měl vyvarovat některým, nijak nepodloženým konstatováním, 
která navíc nejsou pravdivá a zavání ideologizací problému, jako např. na str. 3 kdy píše 
„Nejstriktněji se tento zákaz uplatňoval zejména za čtyřicetileté nadvlády komunismu, kdy 
byl tento prostor zcela izolován“. Toto konstatování sám autor v dalším textu prakticky 
anuluje, když na str. 7 uvádí „Během nacistické okupace …. byl vyhlášen přísný zákaz vstupu 
na celé území střelnice“. Na str. 8 zase autor píše „Po revoluci bylo jasné ...“. Jedná se opět  
o názor autora, ale to co se událo v letech 1989 – 1990 určitě nebyla revoluce. 
 
Z hlediska formální úpravy by podle mého názoru studii určitě prospělo, kdyby autor jasněji 
„označoval“ začátek a konec citací z jiných materiálů, resp. odkazů pod čarou; jednoznačně 
provedl označení (očíslování) vložených obrázků; důslednější užívání tzv. legislativních 
zkratek apod., jak je zvykem při tvorbě podobných článků, nebo jiných prací. 
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