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Recenze rukopisu 

 

Název:   Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D. 

 

Manuál doporučeného chování v případě ropné nouze 

 

ano      ne  

 

Příspěvek je: původní vědecký článek    � � 

 

 přehledový článek     (X) � 

 

 odborné sdělení z výzkumu   (X) � 

 

 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      � 
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Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 
 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci     � 
 

   text je bez tohoto vybavení   � 
 

   nepřiloženy     � 
 

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 pro časopis netypický, není však unikátní – navazuje ostatně na úspěšný počin, 
kterým je „Příručka pro obce využitelné při vzdělávání pracovníků krizového řízení v oblasti 
vnitřní bezpečnosti“, co se týče formy, vyznění či některých použitých proměnných. Téma 
ropné nouze, respektive nedostatku ropy a ropných produktů je ovšem specifické, protože za 
řadu desetiletí v České republice nenastalo, je opomíjeno, bagatelizováno – a ti, kteří na ně 
upozorňují, se vděku z různých důvodů nedočkají. Nechybí ani osočování ze šíření 
poplašných zpráv. Opak je přitom pravdou, kdo je připraven, je méně zaskočen. Tyto 
eventuality nejsou sci-fi. jak ukazují příklady z Francie i odjinud, které posloužily jako zdroj 
ilustračního dokreslení výstupu. 
 
Dozajista je zde potenciál pro zlepšení či aktualizaci výstupu, pevně věřím, že se autor bude 
této oblasti dále věnovat. Podporuji zveřejnění příspěvku v tomto „surovinovém“ 
tématickém čísle čtvrtletníku. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 

 

Kontakt na recenzenta:    krulik@polac.cz 

 

Datum:    11. září 2018  Podpis recenzenta:   

 

 


