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Recenze rukopisu 
 
Název:   PhDr. Magdalena Rosinová, Ph.D. 
 

The Risk Analysis for the Czech Republic (adapted English translation) 
 

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 for the Czech Republic), the author summarizes the annex 
of the final report The Risk Analysis of the Czech Republic, titled The Risk Analysis Processing. 
A table of threats is presented here, highlighting two main criteria – probability and 
consequences. The author then continues to provide a more in-depth analysis of various 
types of dangers with quantifications to accurately determine risk levels. Again, tables are 
presented here containing coefficients of various forms of impact, e.g. number 
of endangered persons, fatalities, environmental impact, and overall cost of damage in CZK 
etc. All relevant information are presented here in a brief, yet precise summary.  
 
Z výše uvedených důvodů plně podporuji zveřejnění příspěvku jako “off-topic” (který je navíc 
formátem, který je v rámci časopisu netypický) v rámci tohoto čísla čtvrtletníku Ochrana 
a Bezpečnost. Text jako takový může posloužit domácím a případně i zahraničním expertům 
při jejich práci. 
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