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Recenze rukopisu 
 
Název:   Ing. Jaroslav Ackermann, MBA 
 

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky: Bezpečnostní 
dobrovolník 

 
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             

   je třeba zlepšit jejich prezentaci      

   text je bez tohoto vybavení   X 

   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 pojatý částečně jako informace nebo „research paper“, vztahuje se k tématu 
bezpečnostního dobrovolníka, který patrně nenaplnil ambice tvůrců projektu respektive 
dotačního titulu. Autorka zde soustředila poměrně dost informací, které jsou v otevřených 
zdrojích uvedeny, stejně jako se pokusila o hlubší sondu a vlastní vyjádření  
 
Dozajista by bylo možné zjistit více, ale jen za cenu mnohonásobně většího úsilí, 
dotazníkového šetření nebo terénních aktivit. Autorka zde tedy docílila maxima možného.  
Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že právě bezpečnostní dobrovolník byl někdy 
modifikován v dobrovolníka pro mimořádné události (viz Praha 7). Stejně tak existuje 
perspektiva rozšíření tématu prostřednictvím jeho navázání na obecní policii, modely 
„parkové policie“, modifikace konceptu asistenta prevence kriminality a podobně. Nemluvě 
ani o zahraničních modelech, představující nejlepší nebo méně dobrou praxi zejména 
z Evropy. 
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