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Recenze rukopisu
Název:

Bc. Jan Masopust
Nouzové potraviny

Příspěvek je:

ano


ne


přehledový článek





odborné sdělení z výzkumu





informace

X



ano
X

ne


původní vědecký článek

Téma je vhodné k publikaci

Hodnocení příspěvku:

výborná

dobrá

průměrná

Originálnost (původnost):



X





Vědecká úroveň:







X

Odborná úroveň:







X

Výsledky:



X





Text příspěvku:

Souhrn:

nízká úroveň

Jasný a srozumitelný

X

Nesrozumitelný



Obsahující chyby



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:

Doporučení pro publikaci:

vyhovující

X

vyžaduje menší korekce



nevyhovující



zveřejnit v předložené podobě



zveřejnit po menších úpravách

X

příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci



příspěvek není vhodný k zveřejnění



Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Příspěvek představuje poněkud netypickou součást bezpečnostní agendy, i co se týče
problematiky scénářů. Je to přitom zároveň problematika konjukturální, jak je zřejmé třeba
z výstupů kolegů z Univerzity Tomáše Bati. Příprava veřejnosti na mimořádné situace je
zároveň oblastí emotivní, kde řada osob tvrdí, že „stát se o ně musí postarat“ a že nejsou
ochotni strpět ani malé nepohodlí, nebo za sebe nést sebemenší odpovědnost.
Prepping, ať už na organizované úrovni nebo na úrovni jednotlivců, je pak prostorem pro
experimentování, kde jednotlivec zvažuje, co může potřebovat, kde tyto komodity uchovat,
jak jsou případně trvanlivé, těžké (pro případnou přepravu) a v neposlední řadě uvažuje
i o ceně. Pro tyto osoby je studie pana Masopusta rozhodně inspirativní, nakolik existují i
další komodity, jako je cukr, med, pitná voda, vitaminy a další, které jsou předmětem či
obsahem specializovaných diskusních fór (Youtube i jinde).
Plně podporuji zveřejnění příspěvku v tomto tematickém čísle elektronického magazínu
Ochrana a bezpečnost.
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