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ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek      

 přehledový článek       

 odborné sdělení z výzkumu   (X)  

 informace      (X)  

Poznámka: Jedná se o jiný formát, než tento výčet nabízí. 

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): 

 
In the article (The Risk Analysis Processing), the author gives a well-structured overview 
of threats and risks in the Czech Republic which draws from the final report The Risk Analysis 
of the Czech Republic. The author depicts the entire process of risk analysis, providing 
background information on why such analysis has been undertaken in the Czech Republic 
with detailed information on legislative and strategic materials that led to its drafting, 
and specifying relevant authorities that are involved in the process of threat and risk 
identification, assessment, subsequent treatment as well as implementation of measures. 
Results of the risk analysis are presented very concisely, with a supporting table of danger 
categories and responsibility. The style in which the article is presented is very clear 
and condensed, encapsulating the main areas and issues that are specified in the full version 
of the article.  
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