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Recenze rukopisu 
 
Název:  Bc. Michaela Grussová 
 

Postup Veterinární správy při zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického 
moru prasat na území České republiky a aktuální situace v Evropě 

 
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 se věnuje tématu, které jednak vzbuzuje emoce, jednak napomáhá řadě 
komentářů ve smyslu toho, jak danou situaci řešit či neřešit, případně řešit více či méně 
intenzivně, cíleně či se zapojením dalších aktérů. 
 
Autorka se pokusila těmto emocím vyhnout a shromáždit zde řadu relevantních informací, 
ideálně s přesahy do prostředí Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Policie 
České republiky (veřejné či interní dokumenty). 
 
Pokud je možné soudit, přístup České republiky není bez mezer, je to nicméně asi jeden 
z mála případů, kdy se s nákazou podařilo alespoň v této etapě skoncovat. To neznamená, že 
něco podobného, klidně i jiná nemoc zvířat i lidí, nemůže nastat v budoucnu (viz opatření 
Dánska ve formě plotu na hranici s Německem). 
 
Téma je zcela bez výhrad scénářem, který je třeba v prostředí České republiky třeba sledovat 
a studovat. Plně podporuji téma zakomponovat do tohoto „scénářového“ čísla 
elektronického čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  JUDr. Vladimír SOUČEK 

Kontakt na recenzenta:    soucek@polac.cz 
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