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Recense příspěvku: 
 
Mgr. Karin Plincnerová 
 
Současné přístupy ke vzdělávání v oblasti přípravy obyvatelstva na mimořádné události  
ve vybraných zemích Evropské unie 
 
Předkládaná sonda představuje nadstandardní popis situace v několika sledovaných zemích, 
sousedících či jinak spojených s Českou republikou. I naprostý laik, který je konfrontován se 
shromážděnými údaji, získá velmi rychle přehled o nastavení vybraných zahraničních 
vzdělávacích systémů určených k přípravě obyvatel na mimořádné události a činnosti  
v systému ochrany obyvatelstva. 
 
Publikace 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 ve Spolkové republice Německo, Maďarské republice, 
Polské republice, Rakouské republice a Slovenské republice. Velmi kladně je zejména 
nezbytné vyzdvihnout aktivní přístup autorky k rozsáhlému sběru informací provedený 
organizačně i jazykově náročným dotazníkovým šetřením ve vzdělávacích institucích 
(školách) uvedených zemích. Inspirující je i použitá metoda hodnocení a prezentace výsledků 
sběru informací pomocí vlastních internetových stránek. 
 
Dotazníkové šetření bylo orientováno na oblast předškolní, školy v základním stupni vzdělání, 
na středoškolský stupeň a vysoké školy. 
 
Sebraná data byla analyzována a zpracována do řady přehledů a tabulek, z nichž lze získat 
přehled o přístupu a vzdělávacích systémech v jednotlivých sousedících zemích a v Maďarské 
republice. Studie obsahuje řadu informací a námětů, které je možno velmi dobře využít pro 
analýzu a navrhování opatření vhodných k průběžnému zlepšování vzdělávacího systému 
České republiky v oblasti přípravy občanů na ochranu před možnými riziky. 
 
Studie dále může sloužit jako informační databáze pro další publicisty a badatele, kteří mají 
zájem o výzkum vedoucí k navrhování a realizaci výzkumných projektů zaměřených na 
zkvalitnění národního systému vzdělávaní veřejnosti v oblasti obecné přípravy obyvatel na 
mimořádné události a dále ve speciální oblasti systému ochrany obyvatelstva. 
 
 
 
V Praze, 19. března 2013   .................................................................. 
 
            JUDr. Vladimír SOUČEK 
 


