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Recenze rukopisu 
 
Název:   por. Mgr. Jan Tomáš 
 

Útvary určené k vyřizování podání občanů a vytvořené v rámci ministerstev 
a některých dalších ústředních orgánů státní správy 

 
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): 

 
Příspěvek je možno chápat jako specifickou „rukověť nebo „manuál“, jako odrazový můstek 
do několika disciplin na pomezí „komunikace s veřejností“, „koncepční úsilí“ s důrazem na 
protikorupční agendu. Studie je podle mého názoru perspektivně využitelná ve výuce, 
zejména v předpokládaném programu, zaměřeném na úředníky či jinak definovaný veřejné 
správy.  
 
Téma je přímo možné dále rozvíjet, respektive detailizovat, například s ohledem na takzvané 
dekoncentráty, krajská ředitelství, pobočky, expozitury sledovaných institucí, Nakolik 
soustředěná zjištění z podstaty věci budou rychle zastarávat, sama osnova či kostra, kterou 
autor nastolil, je jistě snazší pro aktualizaci, než případný nepopsaný list. 
 
„Statistický“ přesah příspěvku konstatuje propastnou rozdílnost přístupu institucí k této 
tématice. Je poměrně varovné, že většina institucí nijak zpětnou vazbu v této oblasti 
neprezentuje (buďto vůbec, nebo jen částečně, nebo zobecněn nebo jen pro určité časové 
období). To je negativní zpráva nejen pro výzkumníky, ale i pro veřejnost jako takovou. 
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