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Recenze rukopisu 
 
Název:   prim. MUDr. Jana Vidunová, MBA 

 
Návrh minimálního rozsahu znalostí první pomoci zaměstnanců soukromých  
bezpečnostních agentur 

 
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   

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): 

 
Téma připravenosti personálu soukromých bezpečnostních agentur na nutnost poskytnutí 
první pomoci považuji za téma, které není nikdy dostatečně zdůrazňováno. Stačí si přitom 
uvědomit jak působení strážců v místech velké koncentrace osob, jakou třeba pasáže 
hypermarketů – a fenomén kdy každý je toho názoru, že pomoci by měl „někdo jiný“, ideálně 
někdo v uniformě. Soukromé agentury a konkrétní personál se tak dostává pod tlak těchto 
dvou aspektů a ne vždy je na ně připraven. Mnozí z čtenářů mohli být svědky tápání  
a zpoždění, které zde může nastat. 
 
Budu jen rád, pokud se na tento článek bude odkazovat jako na výukovou osnovu pro co 
nejširší okruh zainteresovaných institucí. Autorka, její profesní ukotvení a její dosavadní 
publikační činnost je přitom zárukou, že se jedná o zjištění doporučení odborně na výši, 
podané navíc stručnou a výstižnou formou. 
 
Plně a bez připomínek podporuji publikování příspěvku v určeném čísle čtvrtletníku Ochrana 
a Bezpečnost. 
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