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Recenze rukopisu 
 
Název: Ing. Ondrej Tarčáni 

 
Klimatické změny a El-Niňo fenomén 

 
ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    X  

 přehledový článek       

 odborné sdělení z výzkumu     

 informace        

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X  

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost):   X   

Vědecká úroveň:   (X) (X)   

Odborná úroveň:   (X) (X)   

Výsledky:    (X) (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   

   zveřejnit po menších úpravách  X 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci  

   příspěvek není vhodný k zveřejnění   

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Příspěvek jako takový byl v původním znění víceméně vyhovující sumarizací tématu dopadu 
klimatické změny na prostředí (nejen) v České republice, včetně aspektů souvisejících 
s bezpečností. 
 
Text zároveň skýtá určitý potenciál pro aktualizaci či dopracování (drobné formulační 
posuny, formální úprava, rozšíření poznámkového aparátu o více relevantní zdroje). Tyto 
změny byly po konzultaci s autorem do příspěvku zapracovány, což jeho úroveň podle mého 
názoru zvýšilo do té míry, že plně podporuji jeho zveřejnění v elektronickém čtvrtletníku 
Ochrana a Bezpečnost. 
 
Takto koncipovaný text je navíc vhodným podkladem pro nově akreditovaný předmět 
„Bezpečnostní politika České republiky a její formulování“ kde je autor jedním z předpo-
kládaných přednášejících (právě s důrazem na otázky dominantně přírodní povahy, ačkoli 
právě toto téma leží pomyslně „na hraně“ neboť je do nemalé míry dotvářeno i činností 
člověka). 
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