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Recense příspěvku: 
 
Mgr. Karin Plincnerová 
 
Vzdělávání dětí a mládeže v oblasti přípravy obyvatelstva na mimořádné události 
 
Předkládaná studie komplexním způsobem analyzuje, popisuje a hodnotí problematiku 
vzdělávání veřejnosti v oblasti obecné přípravy obyvatel na mimořádné události a dále ve 
speciální oblasti systému ochrany obyvatelstva. Velmi kladně je nezbytné vyzdvihnout aktivní 
přístup autorky k rozsáhlému sběru informací jak v rámci České republiky, tak i v rámci 
dalších zemí. Inspirující je i použitá metoda sběru informací pomocí vlastních internetových 
stránek. 
 
Vedle aktuálních informací se autorka úvodem zabývá historií vzdělávacích systémů v oblasti 
přípravy obyvatel na mimořádné události a v systému ochrany obyvatelstva. Toto historické 
shrnutí je rozděleno na dobu před rokem 1989 a po tomto roce. Analytická část publikace je 
věnována rozboru jednotlivých druhů vzdělávání, popisu systému a organizaci civilní ochrany 
a ochraně obyvatelstva jako celku, koncepci výchovné činnosti a vzdělávání na jednotlivých 
stupních škol: mateřských, základních, středních a vysokých. Rovněž je uveden doplňující 
způsob vzdělávání v působnosti veřejných orgánů a organizací (policie, hasiči apod.)  
a neziskových a humanitárních organizací typu Český červený kříž. 
 
Pro získání komparativních údajů byl autorkou proveden dosti podrobný dotazníkový 
průzkum u funkcionářů (ředitelů)) škol a u žáků a studentů. Na základě provedeného 
vyhodnocení získaných odpovědí a dalších podkladů byl zpracován návrh doporučení pro 
zlepšení stavu v této oblasti vzdělávání. Jako zásadní doporučení je navrženo změnit zejména 
stávající roztříštěný systém seznamování problematiky přípravy obyvatel na mimořádné 
události a v systému ochrany obyvatelstva v několika předmětech s tím, že po výběru témat 
bude navržen jeden specializovaný komplexní předmět. Dále se navrhuje zaměřit pozornost 
na kvalitnější přípravu učitelů, kteří zajišťují vzdělávání v této problematice. 
 
Sebraná data byla analyzována a zpracována do řady přehledů a tabulek, z nichž lze 
například získat přehled o přístupu a vzdělávacích systémech v zahraničí, kategorií vzdělání 
v České republice, přehledu národní právní úpravy, úrazovosti dětí apod. Studie obsahuje 
řadu informací a námětů, které by nebylo od věci perspektivně využít pro průběžné 
zlepšování vzdělávacího systému České republiky v bezpečnostní oblasti. 
 
Řada částí studie přitom může sloužit jako „zásobárna dat“ pro další badatele, což jen dále 
dokresluje komplexní úsilí této renomované autorky. Rovněž forma příspěvku demonstruje 
nesmírnou pečlivost a badatelskou poctivost autorky. 
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