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Práce se zaměřuje na možnosti hodnocení metainformací z odborných článků pro účely 

hodnocení aktuálních tematických trendů v bezpečnostně orientovaných oborech. Potřebné 

informace jsou využity pro návrh postupu sciometrické analýzy, včetně návrhu základních 

datových struktur nutných pro její provedení. Práce obsahuje také přehled časopisů 

publikujících články v oblasti bezpečnosti a zhodnocení možnosti jejich využití jako 

podkladů pro další analýzy. 
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Úvod 

V životě člověka mohou nastat náhlé mimořádné události, které mají potenciál ohrozit 

obyvatele na životě a způsobit znatelné majetkové škody. Omezit tyto následky mohou 

jak sami občané, tak i stát svými legislativními a organizačními opatřeními. Bezpečnost 

je tedy nedílnou součástí každodenního života člověka a mělo by se na ní pohlížet 

komplexně ze všech stran. 

Dnešní doba je velmi hodnotící a srovnávací. Taktéž kvalita vědecké činnosti 

je přísně posuzována. Vhodným nástrojem se může jevit Sciometrie, což je vědecká nauka, 

která se zabývá měřením kvality vědy pomocí indikátorů vědecké informace. Sciometrie 

je považovaná za účinný prvek při komparaci vědeckých činností. V současnosti vychází 

několik recenzovaných vědeckých periodik zaměřených na bezpečnostní problematiku. Lze 

tedy využít sciometrii i v bezpečnostně orientovaných oborech a zhodnotit tak kvalitu 

vědecké práce v této oblasti.  

 

První část práce je věnována teoretickému vymezení pojmu bezpečnost a jsou rovněž 

zmíněny oblasti bezpečnosti. Druhá část popisuje scimoetrii – vědeckou nauku. 

Sciometrické ukazatele, z nichž je zdůrazněn Impact factor či H-index, citační a plnotextové 

databáze. Podstatnou kapitolu práce tvoří analýza řešené problematiky. Po celou dobu 

analýzy vychází tato práce z recenzovaného vědeckého periodika – The Science for 

Population Protection, jehož vydavatelem je Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. 

Na základě získaných informací je dále pomocí programu MS Access zpracována 

sciometrická analýza, která je rozdělena do několika částí. Její první část  je zaměřena 

na procentuální podíl bezpečnostní problematiky v jednotlivých článcích. Výsledkem je 

zjištění sledovanosti vývoje článků v průběhu zkoumaného období. Následně je věnována 

pozornost analýze frekvenci klíčových slov, na jejímž základě je vytvořena minimetodika.  

Hlavním cílem diplomové práce je provedení sciometrické analýzy publikační činnosti 

zaměřené na bezpečnostně orientované obory. Rozbor je nutno následně demonstrovat 

na vybrané recenzované periodikum a následně tyto informace využít pro ucelený a jednotný 

postup sjednocení většího množství dat.  
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Očekávaný přínos této diplomové práce je v použitelnosti navržené minimetodiky. Ta může 

posloužit, jako nástroj pro srovnávání vědeckých informací napříč všemi obory, primárně 

však může pomoci sledovat aktuálnost bezpečnostních oborů. Může být využita 

i přispívajícími autory, kteří publikují do vědeckých publikací za účelem zkvalitnění zjištění 

jednotlivých témat. 

. 
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1 Rešerše literatury 

V této části je uvedena rešerše použitých zdrojů, potřebných pro zpracování této práce.  

ADAMEC, Vilém, ŘEHÁK, David, ČERNÁ, Lenka. Základy organizace a řízení 

bezpečnosti v České republice. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7385-123-1 

Publikace se zabývá organizací a řízením bezpečnosti v České republice. Je orientována  

na pojetí bezpečnosti a s ní související oblasti. Z této knihy budou využity základní 

poznatky, týkající se bezpečnosti, krizového řízení v České republice a bezpečnostního 

plánování.  

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4 

Publikace je rozdělena do pěti částí, pro tuto práci budou využita témata, která se týkají 

bezpečnosti. Konkrétně názor na bezpečnost z pohledu security a safety. Velmi podstatné 

jsou kapitoly, které se zaměřují na bezpečnostní studia a na strategické řízení bezpečnosti.  

MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján. Akademická příručka. České, 

upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197 

Kniha je rozdělena do několika kapitol. Část knihy se věnuje přípravě různých písemných 

prací a také poukazuje, jak pracovat s bibliografickými odkazy. Příručka obsahuje rady, 

doporučení a metodologické postupy sloužící k lepší orientaci v edukační a profesionální 

činnosti. Pro diplomovou práci budou využity kapitoly, které se týkají citovaní  

a bibliografických údajů. Dále se bude vycházet z kapitoly věnované citačním indexům. 

ŘEHÁK, David a Pavel ŠENOVSKÝ. Průvodce vědou a výzkumem (nejen)  

pro studenty doktorského studia. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava, 2013. 111 s. ISBN 978-80-248-3252-4 

Z této knihy budou využity kapitoly týkající se základů sciometrie  

a sciometrických ukazatelů – Impact factor a h-index. A dále budou vytipovány nejznámější 

databáze, které poskytují informace o vědecké literatuře, abstraktech, citací  

a textech vědeckých prací.  
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ŠENOVSKÝ, Michail, BALOG, Karol. Integrální bezpečnost. Ostrava, SPBI, 2009. 

109 s. ISBN 978-80-7385-076-0 

Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. První část provází oblastí bezpečnosti  

a převážně klade důraz na bezpečnost člověka. V další části knihy jsou jednotlivé dílčí 

bezpečnosti vzájemně propojeny a jejich řešení pak probíhá komplexně.  

Dále je propojeno bezpečnostní plánování s BOZP a požární ochranou.  

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, VANĚK, Michal. Bezpečnostní plánování. 

1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-

86634-52-3 

Tato publikace poskytuje základní informace o managementu, jeho sekvenčních 

manažerských funkcí a rolí manažera. Pro tuto práci bude využita část, která pojednává 

celkově o plánování z pohledu krizového řízení a dále o bezpečnostním plánování. Jeho 

rozdělení a následně bude podána stručná charakteristika. 

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. 

ISBN 8020007555 

Příručka je určena pro studenty vysokých škol a vědecké pracovníky. Je shrnutím o tom, jak 

psát a přednášet o vědě. Řeší otázku přípravy literatury, postupů při psaní textových částí 

prací, jak správně naplánovat publikaci. Poukazuje na smysluplné zacházení s grafy  

a protokoly. Poskytuje stručnou přípravu přednášek a sdělení na vědeckých setkáních  

a dále dává tipy, jak sdílet vědecké objevy. Pro účely diplomové práce  

se bude vycházet z kapitoly, která se zabývá správným citováním literatury  

a podkapitolou, která věnuje pozornost vědeckým časopisům. 

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2011. 208 s. ISBN 9788025135105 

Publikace seznamuje se základními pravidly pro psaní odborných textů. Pomáhá čtenáři  

od volby tématu práce, přes sběr dat, obsahovou a formální stránku vědeckého textu  

až po prezentování výsledku odborné práce. Pro předloženou práci bude klíčová kapitola 

o sciometrických ukazatelích, konkrétně impakt faktor časopisu. Z této knihy budou využity 

poznatky o charakteristice odborných textů a doporučené struktuře vědeckého článku. Dále 

kapitoly, které se týkají vědecké a publikační etiky, citačních norem a bibliografických 

záznamů.  



5 

 

WAISOVÁ, Šárka. Bezpečnost: vývoj a proměny konceptu. Plzeň: Vydavatelství  

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 159 s. ISBN 80-86898-21-0 

Kniha řeší odlišné názory na podstatu bezpečnosti. Uvádí její bezpečnostní analýzy  

a využívá různé koncepty bezpečnosti. Pro tuto práci budou stěžejní kapitoly o vývoji 

bezpečnostních studií, lidské bezpečnosti a o konceptualizaci bezpečnosti.  
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Teoretická část diplomové práce se skládá ze dvou částí. První část se zaměří  

na bezpečnost, druhá pak na sciometrii a její ukazatele. Bezpečnost je multioborové odvětví 

a cílem této práce není ji kompletně popsat. Proto je zde popsána pouze obecně.  

V teorii se pracuje s pojmy, jako je integrální bezpečnost, protože tato bezpečnost  

se zaměřuje na celý komplex aktiv, nikoliv pouze na jedno aktivum a to je velmi důležité. 

Bezpečnost lze chápat ze dvou různých pohledů, a to z pohledu security a safety.  Nepřetržitě 

totiž probíhá rozvoj různých poznatků, aby se pomocí nich dosáhlo požadované bezpečnosti. 

Tyto pojmy jsou si blízké a vzájemně se prolínají. Integrální bezpečnost, která je zde také 

zmíněna, je východiskem pro otázky ohledně bezpečí a udržitelného rozvoje lidí. Je 

opodstatněné, aby se bezpečnost vnímala komplexně, tedy tak, aby prováděná ochranná 

opatření nezvyšovala rizika jiných nastalých skutečností.  

Každé vedení organizace musí jako základ svých činností věnovat zvláštní pozornost 

procesu plánování. Je totiž potřeba se předem připravit na různé situace, které mohou nastat 

a to mimo jiné platí také u bezpečnostního plánování. Zde patří krizové plánování, havarijní 

plánování, civilní nouzové plánování a plánování obrany státu. Vymezení těchto pojmu bude 

ještě zmíněno v kapitole 2.3 Oblasti bezpečnosti. Nicméně je důležitá příprava plánů, 

protože pomocí finančních, lidských a informačních zdrojů se nepřetržitě hledají nové 

postupy k činnostem, které vedou k jejich naplnění.   

Ústředním tématem bezpečnostních studií je právě bezpečnost. Toto odvětví bylo zavedeno 

v druhé polovině minulého století. Nyní má samozřejmě bezpečnostní plánování mnohem 

širší záběr, než tomu bylo v minulosti, neboť během svého utváření do podoby,  

jaké ho známe dnes, prošlo významným vývojem a etapami. Nejen konflikty mezi státy, ale 

i uvnitř společnosti řeší bezpečnostní studia. Mnohdy bývají chybně zaměňována  

za strategická studia. Rozdíly mezi nimi, se v určitých obdobích značně stírají. I touto 

problematikou se bude teorie zabývat. 

Podstatnou teoretickou část tvoří také kapitoly o sciometrii. Je zde zmíněn úvod do této 

vědecké nauky. Její význam pro vědeckou komunitu je významný, protože se zabývá 

měřením vědy a způsoby, jak ji hodnotit. Vědecké výstupy se hodnotí pomocí nástrojů, 

kterými jsou různé sociometrické a citační databáze. Těmto databázím jsou věnovány 

samostatné kapitoly. Jsou známy bibliografické, citační a plnotextové databáze. Některé jsou 
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volně přístupné, jiné zahrnují licence. Vždy slouží ke stejnému účelu. Poskytnout kvalitní 

vědecké informace z různých oborů, např. zahrnující oblast biomedicíny, společenských 

věd, humanitních oborů, oblast vědy a výzkumu, oblast managementu nebo technických 

oborů. Uživatelé tak mají přístup k citacím, článkům, abstraktům, sborníkům, monografiím 

a spoustě dalších.  

Kvality vědeckých činností se hodnotí dle různých kritérií a ukazatelů. Dalším tématem jsou 

tedy sciometrické ukazatele, kterými jsou Impact Factor (IF) a H-index. IF představuje 

četnost, s jakou byl průměrný článek v časopise v konkrétním roce citován  

a jeho výpočet je k nalezení v kapitole 4. Základním principem je zohlednění počtu publikací 

i počtu citací. 

Index hodnotí aktivitu jednotlivých autorů nebo skupin autorů. Tyto ukazatele se vždy váží 

na konkrétní vědní disciplínu.  

2.1 Pojetí bezpečnosti 

Historie bezpečnosti je bohatá a názory na ni se proto značně liší, avšak vždy mají stejný 

základ. V dějinách lidstva lze nalézt tento pojem v souvislosti se stabilitou politického 

systému, jistotou člověka a jeho spokojeností. V křesťanství je spojen s bezpečností 

samotného jedince. S postupem času se proto formovaly nové vědní disciplíny a pojem 

bezpečnost nabýval nových rozměrů, s tímto pojmem se můžeme setkat ve všech 

společenskovědních oborech. [4]  

Hlavním úkolem každého státu je vytvořit takovou úroveň bezpečnosti, která bude chránit 

obyvatele, jejich majetky a životní prostředí. Pouze prostřednictvím legislativy může stát 

nařizovat různá opatření, nařízení či omezení, která jsou všeobecně platná, a jejich 

dodržování se pravidelně kontroluje. Základním cílem státu je zajistit ochranu a patřičný 

rozvoj chráněných zájmů státu. Tyto zájmy jsou charakterizovány jako hlavní a velmi 

důležité cíle státu a z jeho pohledu jsou také prioritně ochraňovány. Jedná se zejména  

o životy, zdraví a majetky lidí, jejich bezpečnost a nově také o životní prostředí. Protože 

dobré životní prostředí se odráží na životě lidí a jejich zdraví. [8] 

Vnímat bezpečnost lze také velice obecně. Můžeme ji přímo konkretizovat, ale tak 

ji můžeme brát jako negativní či pozitivní. Bezpečnost jako taková je pomíjivá, nelze  

ji změřit ani vyčíslit. 
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S bezpečností se setkáme v různých oblastech, můžeme zde mluvit o bezpečnosti jaderné, 

ekologické, požární, chemické, dopravní, vnitřní a vnější. [8] 

Všechny druhy bezpečnosti, se kterými se můžeme dnes a denně setkat, tvoří  

tzv. komplexní bezpečnost. Je také nezbytné se zabývat bezpečností v jejím komplexním 

pojetí, protože integrální bezpečnost zde plní také svoji úlohu. Integrální bezpečnosti 

můžeme chápat jako nástroj na ochranu a rozvoj chráněných zájmů.  

Vývoj v posledních několika letech ukázal, že také kritická infrastruktura je pro zajištění 

bezpečnosti důležitá. U některých částí infrastruktury dochází sice k výpadkům, nicméně 

nejsou tak velké a významné, aby narušily činnost kritické infrastruktury jako celku.  

Pro plynulý provoz infrastruktur je podstatný nejen, aby byla samozřejmě funkční, ale také 

aby byla pravidelně kontrolována formou specifických opatření proti možným mimořádným 

událostem. Proto bylo nutné vytvořit postupy posuzování rizik, které obsahují jejich 

vyhledání, identifikaci, stanovení míry rizika a vynaložení vhodných prostředků k eliminaci 

rizika či alespoň ke snížení rizika na únosnou míru. [8], [10], [11] 

Integrální bezpečnost 

V dokumentech, které byly vytvořeny OSN a EU a na základě různých odborných literatur, 

je bezpečnost chápána jako soubor opatření a činností, kterými lidé zajištují své bezpečí  

a dbají na soulad hospodářského pokroku s životním prostředím. [4] 

Tato bezpečnost se orientuje na celý komplex aktiv, nikoliv pouze na jedno aktivum. 

Komplexně je chápána proto, aby opatření a činnosti prováděné na ochranu jednoho aktiva 

prudce nezvyšovala rizika jiného aktiva. V praxi lze jen ve specifických případech použít 

dílčí bezpečnost, protože ta se vztahuje jen na jedno aktivum. Pakliže řešíme otázku 

spojenou s bezpečím a udržitelným rozvojem lidí, použijeme bezpečnost integrální. Její 

součásti jsou opatření a činnosti proti škodlivým jevům, které jsou spojeny s vazbami 

v systému.  

Bezpečné území, je takové území nebo správní celek, ve kterém jsou všechna  

jeho chráněná aktiva v bezpečí. Strategické řízení území je zaměřeno na dlouhodobou 

udržitelnost. Každý řídící proces musí mít kvalitní a kvalifikované rozhodování, proto  

je důležité vytvořit systémy na podporu rozhodování.  

Vždy je třeba znát příčinu, periodicitu, velikost a dopady na chráněná aktiva, abychom mohli 

nějaký jev korigovat.  
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2.2 Strategie řízení bezpečnosti 

Jedná se o kompletní sadu standardních, v praxi ověřených kroků a nástrojů, které slouží 

k řízení změn, ale zároveň zahrnuje i samotný proces řízení změn. Vychází z toho,  

že zvládnutí nevšedního procesu v systému je výsledkem cíleného zaměření opatření  

a činností použité v určitém čase a prostoru. Je žádoucí stanovit přesný postup směru změn 

a jejich zavedení, průběžně sledovat a vyhodnocovat průběh a výsledky. Nástrojem  

je zde strategické plánování, které se primárně musí zaměřit na to, aby řídící subjekt včas  

a efektivně využil vlastní zdroje, síly a prostředky určené ke správnému reagování na dané 

změny v prostředí. [4] 

Cílem toho řízení je bezpečné území. Pro tyto účely je nutné znát procesy a děje, které 

by mohly eventuálně ohrozit stanovený cíl. Uvědomění si logických vazeb, které hrají 

podstatnou roli při realizaci následků příčin. Účinnou ochranu, která vychází z prevence,  

je třeba směřovat proti příčinám. Dle závažnosti nouzové situace, kterou je pohroma schopna 

v daném území vyvolat. To však závisí na její velikosti a na zranitelnosti aktiv v této lokalitě. 

Jestliže se provádí nouzové plánování, jehož cílem je zvládnutí všech krizových situací, 

pomocí výkonných složek, financí a prostředků, je ověřeno, že vážná kritická situace vyvolá 

jen málo pohrom. [4] 

Bezpečnost z pohledu security/safety 

Bezpečnost můžeme chápat dvěma možnými způsoby, a to ve smyslu security a safety. Tyto 

pojmy mají anglický původ a jejich význam se zcela liší.  

Security (zabezpečení, zajištění) se pojí s vojenstvím a získává si tak nový rozměr. 

To lze doložit mnohými technickými, historickými výtvory, například mince či různá slovní 

hesla. Tento pojem byl v minulosti vázán na existenci člověka a států vůči objektivním 

hrozbám. Dnes je tímto pojmem nazývána obrana a používá se pro obranu živých objektů. 

Pro zkoumání spokojenosti jedince a jeho jistoty byt vytvořen pojem safety (bezpečí). Tyto 

dva pojmy se vzájemně prolínají. A to svojí vzájemnou interakcí, poskytováním a 

shromažďováním informací, kontrolními opatřeními či ochranou. Všeobecně tedy pojem 

security řeší vzájemné působení škodlivých a nedbalých činů, které by mohly ohrozit jiné 

lidi, kdežto poje, safety se již dotýká širší problematiky škod pro člověka  

a životní prostředí. Nástroje, které slouží k posouzení bezpečnosti, směřují k integrálním 

postupům. [4] 
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2.3 Oblasti bezpečnosti 

Následující kapitola se zaměřuje na oblast plánování a krátce shrnuje pojmy, které spadají 

pod rámec bezpečnostního plánování.  

Bezpečnostní plánování 

Pro jednotlivce a organizace je významné plánování, jedná se o připravenost  

na možný vznik jakékoliv havárie, nepříznivé situace nebo negativních jevů, které mohou 

v budoucnu nastat.  Tyto jevy mohou být samozřejmě také pozitivní a je jich potřeba také 

náležitě využít. Proto je velmi důležité mít plány a průběžně se připravovat. Pomocí různých 

zdrojů (finanční, informační, lidské) neustále hledat nové cesty a činnosti,  

které povedou k jejich naplnění. Tyto plány musí mít určité společné prvky, musí být účinné 

a efektivní, aby plnily svoji účelnost. [7], [9] 

Každá organizace řadí mezi své základní činnosti tvorbu plánů. Plánování je součástí 

manažerské funkce. Tento proces se zabývá hledáním a aplikováním přijatých řešení 

pro nastalé problémy. [9] 

Pojem bezpečnostní plánování ještě stále není řádně vymezen. Jedná se o postupy, metody 

a přijatá opatření, příslušné orgány využívají při přípravě na zajištění bezpečnosti.  

Dle rozsahu pokrytí bezpečnosti se rozlišují tři základní typy plánování: 

 Plánování vnitřní bezpečnosti objektů 

 Plánování vnější bezpečnosti objektů 

 Plánování globální územní bezpečnosti 

Tyto základní typy plánování se dělí na vojenské a nevojenské. Důležitá je také jejich 

vzájemná vazba. V rámci bezpečnostního plánování jsou známy tyto aktivity: civilní 

nouzové plánování, havarijní plánování, krizové plánování a plánování obrany státu. [1] 

Civilní nouzové plánování 

Civilní nouzové plánování je definováno jako souhrn plánovacích, koordinačních a řídících 

opatření, která slouží k zajištění ochrany obyvatelstva, ekonomiky, účelnosti státní správy  

a připravenosti státu pro zvládání mimořádných situací. Dále také podporuje ozbrojené síly 

v případě napadení státu. Tato problematika je velmi široká, má preventivní,  

ale i donucovací charakter. Charakter přijímaných opatření je dlouhodobý a je směřován  
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na předcházení vzniku mimořádných a krizových situací. Opatření probíhá na národní  

a mezinárodní úrovni, dále také na propojení civilního a nouzového sektoru. [1], [9] 

Havarijní plánování 

Havarijní plánování je soubor určitých postupů, použitelných metod a následných opatření, 

která slouží pro přípravu na provádění záchranných a likvidačních prací na vymezeném 

území. Obsahuje činnosti a opatření pro zmírnění následků mimořádné situace. Cílem  

je vytvoření funkčního plánu pro zvládnutí mimořádné situace. Výsledkem tohoto plánování 

je havarijní plán. Účelem havarijního plánu je zajištění připravenosti provozovatele a jeho 

okolí. [1], [7], [9] 

Krizové plánování 

Krizový plán je základní plánovací dokument, který je potřebný pro zajištění připravenosti 

na krizové situace. Obsahuje postupy a opatření pro orgány krizového řízení a jeho další 

dotčené subjekty. Krizový plán se skládá ze základní, operativní a pomocné části. 

Výsledkem tohoto plánování je krizový plán. [1] 

Plánování obrany států 

Jedná se o soubor plánovacích aktivit, které slouží pro ochranu demokratických základů 

státu, územní celistvosti, života obyvatel, zabezpečení mezinárodních závazků, v případě 

jeho vnějšího napadení státu se podílí na jeho obraně. [1], [9] 

V bezpečnostním plánování je nezbytné si uvědomit, že se rozlišují vojenské a nevojenské 

plánovací aktivity a dále musí být také v souladu s platnou legislativou, viz Obrázek 1.  
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Obrázek 1: Struktura bezpečnostního plánování [19] 

2.4 Bezpečnostní studia 

Jedná se o jednu z disciplín teorie mezinárodních vztahů a jejím hlavním předmětem  

je vysvětlení konceptualizace bezpečnosti a její prosazení v politice zahraničních států. 

Vzájemně se zde prolíná vliv bezpečnostní politiky a mezinárodního bezpečnostního 

prostředí. Historie bezpečnostních studií spadá do poválečného období a mezitím prošla 

velkou proměnou. Na několik desetiletí ovlivnila vývoj bezpečnosti kniha od emigranta 

Hanse Morgenthaua s názvem Politics among Nations s podtitulem The struggle for power 

and peace, která vyšla v roce 1948 v USA. [13] Kniha se stala jakousi učebnicí  

pro poválečné generace studentů mezinárodních vztahů. V tomto období je pro každý stát 

dominující udržení bezpečnosti. Bezpečnost se zajišťuje všemi možnými prostředky, 

ať vojenskými či nevojenskými. Dochází zde také k určitému propojení se strategickými 

studii. 

Zlatým věkem bezpečnostních studií je označována druhá dekáda po druhé světové válce. 

Rozvoj je roznícen stupňujícím napětím mezi USA a SSSR a hlavním tématem tohoto 
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období se stává hrozba použití nukleárních zbraní, dále jsou cíle zaměřeny na politiku 

odstrašení, řeší se zde otázka, které strategie a zbraně použít na ochranu národní bezpečnosti.  

Období úpadku bezpečnostních studií je mezi léty 1965-1980, kdy v USA rapidně klesl 

zájem o studium bezpečnosti. Tento nezájem pramenil ze skutečnosti, jako byla např. teorie 

odstrašení, neúspěchy americké armády ve Vietnamu či odzbrojující dohody mezi USA a 

SSSR. Mezitím v Evropě vznikají soukromé i státní instituce pro výzkum míru. [13] 

2.5 Agenda bezpečnostních studií 

Bezpečnostní studia patří mezi nejstarší obory Ministerstva vnitra, nicméně jednoznačné 

hranice tohoto podoboru momentálně neexistují. V popředí jsou spíše otázky,  

co je bezpečnost a jak ji spolehlivě dosáhnout, jaké jsou možné příčiny různých válek  

a dalších ozbrojených konfliktů a jaké strategie lze využít, aby došlo k zajištění bezpečnosti. 

Bezpečnostní studia řeší nejen konflikty mezi státy, ale již také konflikty uvnitř společnosti. 

Předmětem jsou také hrozby, které nelze přesně identifikovat,  

např. terorismus, epidemie, globální oteplování nebo organizovaný zločin. Bezpečnostní 

studia bývají často chybně zaměňována za strategická studia. [12] 

Bezpečnostní studia jsou součástí mezinárodních vztahů a mezi idealistickým  

a realistickým proudem se nejsilněji prosadila tzv. kodaňská škola. U jejího zrodu stáli 

realista Barry Buzan, Ole Waever a Jaap de Wilde. Ti vypracovali komplexní rámec  

pro bezpečnostní analýzu – A new Framework for analysis. [2] 
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2.6  Dílčí závěr 

Problematika bezpečnosti je velice obsáhlá a cílem této práce není tuto oblast komplexně 

popsat. Pojetí bezpečnosti je chápáno odlišně, z tohoto důvodu probíhá nepřetržitý rozvoj 

takových poznatků, s jejichž pomocí je možné dosáhnout vhodné úrovně bezpečnosti. 

Následující část práce se zabývá vědeckou naukou – sciometrií a jejími hodnotícími 

ukazateli. Popisuje citační a plnotextové databáze, které jsou bezesporu obrovským 

přínosem pro vědce, kteří hledají informace na jakékoli téma.  
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3 Úvod do Sciometrie 

Sciometrie někdy také označována jako scientometrie. Jedná se o vědeckou nauku, která 

studuje pokrok vědy pomocí kvantitativních indikátorů vědecké informace. Těmito 

indikátory se rozumí počet publikací v daných časopisech nebo počet citací konkrétních 

článků či autorů.  Zabývá se také měřením kvality vědy a způsoby, jak ji hodnotit. Hlavními 

nástroji, které slouží k hodnocení vědeckých výstupů, jsou autorské a citační registry, 

z nichž nejpoužívanější je americký Science Citation Index (SCI), který je dostupný na Web 

of Science (WoS). U základů této rozsáhlé sciometrické a citační databáze stál Dr. Eugen 

Garfield. V současné době jsou k dispozici kvalitní databáze, které jsou schopny poskytnout 

kvalitní sociometrická data, např. Web of Knowledge a Scopus. Těmto databázím bude dále 

věnována samostatná kapitola. Nejvýznamnějším ukazatelem sciometrie pro vědu a výzkum 

v České republice je Impact Factor a SCImago. Impakt faktor je v další části práce 

podrobněji rozepsán. 

V dnešním světě se všechno hodnotí a srovnává, proto i kvalita vědy je přísně posuzována. 

Jednotliví vědci či kolektivy se hodnotí v několikaletých intervalech. Kladné hodnocení 

těchto kvalit se projeví počtem publikací a jejich citovaností. 

Pohledy na tuto vědu se značně liší a dá se říci, že skupinu vědců či badatelů rozděluje  

na dvě strany. Jedna strana je názoru, že impakt faktory pro špičkové mezinárodní časopisy 

se pro různé obory liší. Nelze srovnávat konference a jejich sborníky s některými 

významnými časopiseckými články. A dále, že každá vědecká práce je ve své podstatě 

originální, jedinečná a její měření se provádí pomocí zarytých standardů,  

které ale již neodpovídají individualitě dané práce. Druhá pozitivní strana pak tvrdí,  

že kvalitu vědecké práce lze náležitě docenit vysokým citačním indexem. Významově  

je sciometrie považována jako velmi účinný prvek při komparaci vědeckých činností. [5], 

[10], [11] 

3.1 Bibliografické databáze 

Bibliografické databáze obsahují bibliografické záznamy. Tyto záznamy se skládají 

z bibliografických citací (autor, název článku nebo název časopisu, rok číslo, strany), které 

mají striktně danou strukturu a uvádí údaje o obsahu (abstrakt, klíčová slova).  

Od klasických knihoven se liší zejména tím, že v těchto databázích lze nalézt sérii odkazů  
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o vydaných materiálech, kterými jsou novinové a časopisecké články, sborníky z konferencí, 

různé zprávy, patenty či knihy. Knihovní seznam se skládá z převážně rozsáhlých odborných 

publikací, kdežto bibliografické databáze poskytují informace o publikacích, které jsou 

analytického charakteru. Bibliografické databáze neumožňují přístup k plnému textu, ale 

mají pouze informativní charakter o tom, že dané publikace existují. Podle konkrétního 

vědního oboru mají bibliografické databáze svůj typický charakter. Databáze, které se 

zaměřují na oblast sociologie, společenských a humanitních věd, medicíny, informatiky, jiné 

se zabývají technickými obory či managementem. Většina databází je chráněná vlastnickými 

právy, proto jsou dostupná jen na základě licencovaných souhlasů databázových center. [6] 

PubMed 

Primárně zpřístupňuje databázi MEDLINE, která od roku 1950 disponuje 24 miliony citací 

z databáze MEDLINE a dalšími odbornými články z časopisů v oblasti biomedicíny. Články 

jsou psané v angličtině a v dalších národních jazycích. Tato databáze je volně dostupná, není 

licenčně omezena ani vázána na IP adresy počítačů. Tento volný přístup umožňuje vstup do 

všech plnotextových zdrojů databáze PubMed Central, některé texty jsou zpoplatněny svým 

vydavatelem časopisu. Jelikož databáze disponuje miliony citacemi, lze způsob jejich 

vyhledávání velmi ulehčit a to psaním logických spojek např. and, or, not. Tento způsob je 

sice efektivní, ale stále neúnosný vzhledem k možným počtům nalezených článků, a proto 

jsou k dispozici ještě další podmínky. Databáze PubMed je provozována United States 

National Library of Medicines National Institutes of Health. [16] 

MEDLINE 

Je bibliografickou databází zabývající se medicínou a zdravotnictvím. Obsahuje 

publikované odborné články, informace o léčivech pro preklinické výzkumy, citace, 

politické aspekty pro ochranu zdraví, vybrané monografie a abstrakty. MEDLINE patří mezi 

nejdůležitější zdroje informací v lékařství. Studenti lékařských fakult se s ní seznamují 

během svých studií a opakovaně se k ní také vrací. Obsahuje přibližně 5600 odborných 

časopisů ve 39 jazycích. Každým rokem v této databázi přibyde až 700 000 nových 

záznamů, databáze se aktualizuje denně. Lékaři a zdravotníci využívají databázi jako 

celoživotní nástroj vzdělávání. Opět je k dispozici volný přístup. Nejzásadnější změnou 

prošla MEDLINE v roce 2001, nově totiž obsahuje i záznamy, které dříve byly součástí 

samostatných databází AIDSLine, BioEthicsLine, ToxLine, PopLine a HealthStar. [17], [18] 
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3.2 Citační databáze 

Citační databáze neboli citační rejstříky tvoří specifickou skupinu obsahující bibliografické 

údaje a citace různých typů prací a abstraktů z celého světa zaměřených na výzkum a vývoj. 

Tento typ databáze sleduje citační ohlasy na publikované odborné texty. Pomocí těchto 

ohlasů lze zjistit, v jaké míře ovlivní daný výsledek výzkumu vědeckou komunitu. Česká 

republika nedisponuje citačními rejstříky, které by pokryly veškerou odbornou literaturu. Od 

českých autorů, jsou proto využívány dvě nejzásadnější mezinárodní databáze. Jednou z nich 

je databáze Scopus, která poskytuje informace o vědecké literatuře a webových zdrojích. 

Druhou je Web of Knowledge, jejíž součástí jsou databáze Joural Citation Reports a Web of 

Science. Konkrétně se tyto databáze zaměřují na hodnocení článků, které jsou publikované 

v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících. [6] 

Web of Knowledge (WoK) 

Slouží jako rozhraní pro přístup do Web Of Science a Journal Citation Index a dalších 

bibliografických a citačních databází, které obsahují citace, abstrakty a mnohdy i plné texty 

vědeckých prací v oblasti vědy, techniky a společenských věd. Před více než 10lety byl 

nárůst produkce vědeckých článků ve WoK dvojnásobný a to díky přístupné multilicenci. 

Přístup je možný z jakékoli knihovny či pracoviště v ČR, ale pouze s platnou licencí.  

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  je institucí, která mimo jiné 

touto licencí disponuje.  Akademie věd ČR získala příspěvek na zajištění přístupu 

do této databáze, což přináší ekonomickou úsporu pro jednotlivé univerzity či ústavy, které 

tento informační zdroj využívají. Journal Citation Reports hodnotí impakt faktor časopisu. 

V současnosti je WoK velmi základním zdrojem informací k hodnocení a porovnání 

výzkumných prací ČR s jinými zeměmi. [24] 

Web Of Science je jedna z nejvýznamnějších bibliografických a citačních databází, která se 

nejčastěji využívá pro hodnocení výzkumu, vědy a inovací.  Je pravidelně aktualizována a 

obsahuje více jak 13 tisíc světových vědeckých a odborných časopisů. [6] 

Journal Citation Reports je informační zdroj, který hodnotí přední světové časopisy 

na základě citačních údajů a umožňuje provést analýzu vybraných časopisů. Zahrnuje více 

než 10 tisíc titulů z oblasti společenských věd, technologie a vědy. Na základě citovanosti 

článků posuzuje tituly časopisů, které jsou ve světě vědy velmi uznávanými. JCR klade důraz 

na tzv. impakt faktor daného časopisu. [12], [25] 
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Scopus 

Scopus patří mezi největší světové bibliografické a citační databáze s více než 19 tisíci 

časopisy. Patří pod nizozemskou společnost Elsevier, která se věnuje vědecké literatuře 

a nabízí také velmi kvalitní webové zdroje. Některé časopisy v této databázi je možné 

dohledat i v jejich plnotextové podobě a mnohdy dříve, než oficiálně vyjdou. Svým 

uživatelům databáze poskytuje možnost sledovat oblast výzkumu a vývoje a teorii 

v jednotlivých vědeckých disciplínách. Dále lze sledovat provázanost mezi vědci 

a vědeckými pracovišti. Scopus obsahuje samozřejmě rozsáhlou patentovanou databázi 

a také příspěvky z konferencí. [6], [25]  

3.3 Plnotextové databáze 

Během posledních tří let došlo k velkému rozmachu v dostupnosti a rozšíření vědeckých 

a odborných časopisů. K tomuto rozšíření značně přispěl příchod kvalitních databází, 

ale také posun ve vědě a výzkumu. Prostřednictvím online přístupu k plnotextovým 

databázím mají vysoké školy neomezený přístup k velkému počtu velmi kvalitních dat 

a informací. Obsahují řadu monografií, výzkumných zpráv, projevů, seznamy vědeckých 

časopisů v online podobě. 

Plnotextové databáze umožňují přístup do několika tisíců uznávaných časopisů a jsou 

bezesporu obrovským přínosem pro vědce, kteří hledají informace na jakékoli téma, kterým 

se ve světě vědy chtějí zabývat. V současné době existuje asi 20 plnotextových databází 

z různých oblastí a oborů – humanitní vědy, psychologie, lékařství, zemědělství a novinové 

články. Mezi dvě nejobsáhlejší plnotextové vědecké databáze patří Academic Searcher 

Premier od firmy EBSCO a Business Source Premier. Citační databáze neboli citační 

rejstříky tvoří specifickou skupinu obsahující bibliografické údaje a citace různých typů 

prací a abstraktů z celého světa zaměřených na výzkum a vývoj. Tento typ databáze sleduje 

citační ohlasy na publikované odborné texty. Pomocí těchto ohlasů lze zjistit, v jaké míře 

ovlivní daný výsledek výzkumu vědeckou komunitu. Česká republika nedisponuje citačními 

rejstříky, které by pokryly veškerou odbornou literaturu od českých autorů, a proto jsou 

využívány dvě nejzásadnější mezinárodní databáze. Jednou z nich je databáze Scopus, která 

poskytuje informace o vědecké literatuře a webových zdrojích. Druhá je Web of Knowledge, 

jejíž součástí jsou databáze Joural Citation Reports a Web of Science. Konkrétně se zaměřují 



19 

 

na hodnocení článků, které jsou publikované v časopisech a příspěvků v konferenčních 

sbornících. [6] 

EBSCO 

Komplexní databáze, která umožňuje online přístup k několika tisícům plnotextovým 

časopisům, poskytuje také rozsáhlé bibliografie a výzkumné zprávy. Je určena 

pro akademické instituce, jež se zabývají multidisciplinárním vědeckým výzkumem. 

Pokrývá širokou škálu několika oborů – právo, věda, inženýrství, společenské vědy 

a humanitní vědy, počítačová věda, management či ekonomika. S databází se může pracovat 

samostatně nebo se může libovolně kombinovat. EBSCO host má několik možností jak 

vyhledávat dokumenty. [19], [20] 

Google Scholar 

Kompletní přehled o odborné literatuře je k nalezení ve službě Google Scholar. Jedná 

se o jednoduchý způsob vyhledávání. Jsou zde dostupné informace z různých oborů 

a podoborů, dále indexované recenzované články, monografie, konferenční příspěvky, 

abstrakty a dizertační práce. Dle zadaných kritérií tato služba umožňuje najít nejvýznamnější 

zdroje, která jsou dostupná. Indexuje pouze vědecké články.  

Jestliže se v této databázi objeví více verzí jedné práce, tak je tato práce rozdělena do skupin 

aby se zlepšilo celkové hodnocení. Určování pořadí vyhledávaných výsledků ovlivňuje 

počet citací určité práce. Právě samotné rozdělení různých verzí do skupin umožňuje 

shromáždit všechny citace ke všem dostupným verzím. Při samotném vyhledávání přes 

službu Google Scholar, toto rozdělení pak pomáhá zlepšit pozici článků ve výsledcích. Když 

lze správně určit a zpracovat celý text verze vydavatele, vybere seúplný autorizovaný text 

jako verze primární. A to v případě, že je indexování více verzí práce. [29] 

3.4 Sciometrické ukazatele 

Americký chemik E. Garfield navrhl koncem 50. let 20. století, aby při každém zpracovaní 

vědecké či odborné práce sepsán soupis citací. Jelikož se předpokládalo, že pokud autor 

nějakou práci citoval, tak ji i četl. Citace vyjadřuje vzájemnou vazbu mezi citací a citovanou 

prací.  

V roce 1958 založil E. Garfield, Institute of Scientific Information (Institut pro vědecké 

informace), dále jen ISI. Citační rejstříky se od svého vzniku neustále rozšiřovaly 
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a zlepšovaly. Zprvu byly citační údaje na magnetických nosičích a s rozvojem techniky byly 

poté přístupné na disketách.  V roce 2001 při ISI vznikl WoK, kde jsou k dispozici patentové, 

časopisecké a citační databáze a i databáze chemických sloučenin. Je patrné, že jde o velmi 

dynamický nástroj, jehož lze nejlépe poznat při práci s ním. [5] 

Kvality vědeckých činností se hodnotí dle různých kritérií, hodnocení podle konkrétních 

pravidel slouží také k mezinárodnímu srovnání. SCI, který je uváděn na WoS patří mezi 

hlavní nástroje hodnocení vědeckých výstupů a je také nejpoužívanějším citačním registrem. 

Z výsledků statistik vyplývá, že mnoho vědeckých publikací projde bez vědeckého ohlasu. 

[4], [10] 

Citační index vychází z myšlenky, že by bylo vhodné a efektivní mít přehled o tom, jaký 

ohlas vzbudila konkrétní publikace ve vědecké komunitě. Z počtů citací lze posoudit kvalitu 

výsledků činnosti, a tím tak odhadnout zájem veřejnosti o ni a nadále tak třeba využít jejich 

poznatků. [2] 

Do oblasti bibliometrie se řadí také citační analýza, matematicko-statistická bibliometrická 

metoda. Zabývá se vztahy mezi autory, dokumenty, vědeckými institucemi, a to právě na 

základě citací a referencí. Zkoumá citovanost dokumentů a četnosti citací v dalších pracích. 

Citační analýza neudává jen množství citací daného textu, ale také jejich nejrůznější 

kombinace. Jejím hlavním nástrojem jak bylo již zmíněno výše, je SCI. [4] 

Impakt faktor 

Myšlenku IF poprvé naznačil E. Garfield, ale jeho aplikace byla velmi složitá. Potíž byla 

také, když mělo dojít ke srovnání významu vědeckých časopisů a autorů. Toto jsou 

ukazatele, které se nedají porovnávat. Je-li k dispozici citační index, může se jejich 

sledovanost a přínosnost určovat pomocí IF. Aby měl časopis vůbec nějakou hodnotu IF, 

musí se v první řadě dostat do užšího výběru v ISI a být tam evidován. Do tohoto užšího 

výběru se může dostat jen ten, pokud jeho práce vychází v anglickém jazyce, 

nebo je v anglickém jazyce alespoň anotace a klíčová slova. Nicméně pakliže má časopis 

nulový faktor, je považován ostatními vědci za amatéra, laika. Hodnoty různých časopisů 

a jejich článků jsou při hodnocení IF vysoké a to i přesto, že nemají výzkumný charakter, 

ale naopak časopis, který je speciální může mít IF velmi nízký. Snižující nebo mizivé 

hodnoty některých časopisů mohou vést k vyřazení v ISI. Časopisy, které mají IF vysoký, 

jsou považovány za velice prestižní časopisy. Nejvyšší IF (54,455) za rok 2002 měl časopis 
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Annual review of Immunology s jeho 13 709 zaznamenanými citacemi. Námitek proti IF je 

sice dost, ale bohužel ještě nebyla vytvořena univerzálnější metoda. [5], [10] 

Díky vytvoření sekundárního informačního zdroje, citačního indexu, vznikla možnost 

sledovat publikační vědecké dokumenty. K příležitosti jak využít různé údaje o publikacích 

a citacích v časovém sledu patří impakt faktor časopisu, dále jen IF. Jedná se o prvního 

scientometrického ukazatele vědeckých časopisů. Porovnává důležitost časopisu s jinými 

periodiky v dané vědecké oblasti.  

IF představuje četnost, s jakou byl průměrný článek v časopise v konkrétním roce citován. 

Hodnoty IF jsou uváděny na tři desetinná místa a jsou k nalezení v JCR, který je nedílnou 

součástí ISI a vypočítá se dle následujícího vztahu (1) [10]: 

Vzorec pro výpočet IF 

𝐼𝐹 =  
𝐴

𝐵
          (1) 

kde A v daném vzorci je počet citací článků, které vyšly v daném časopise, v jiných 

časopisech evidovaných v ISI v posledních dvou letech, 

kde B je počet článků vyšlých v daném časopise v posledních dvou letech. 

V praxi se ještě užívá 5-Year Journal Impact Factor neboli 5letý impakt faktor (IF5), který 

vyjadřuje IF časopisu podle toho, jak byly časopisy průměrně citovány v předchozím pěti 

letech. Hodnoty IF5 bývají vždy větší, než hodnoty IF, který se počítá pro předchozí dva 

roky. [6] 

 

IF časopisu není neměnný, ale každým rokem může nabývat jiných hodnot. V současné době 

je považovaný za velmi objektivní kritérium pro posuzování kvality vědeckých časopisů a 

úspěšnost vědecké práce je hodnocena dle počtu publikací v časopisech s co nejvyšším IF. 

Při hodnocení IF časopisu se bere v potaz samotný vědecký časopis jako jeden celek, nikoliv 

jeho jednotlivé články a autoři. Může dojít ke zkreslení IF, pakliže jeden článek v časopise 

disponuje vysokou citovaností. [10] 

 

Hirschův index – H index 
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H index, jako scientometrický ukazatel, byl vytvořen v roce 2005 americkým profesorem 

Jorgem E. Hirschem z University of California. [4]. Základní princip tohoto indexu je, 

že zohledňuje jak počet publikací, tak i počet citací. Index hodnotí aktivitu jednotlivých 

autorů nebo skupin autorů, např. když je Hirschův index h=5, znamená to, že vědec 

publikovat 5 článků a každý z nich byl nejméně 5 krát citován. Tento index nebere v potaz 

velikost IF a ani stáří autorových publikací či citací. Každý autor si může v databázi WoS 

stanovit svůj h index. Scientometrické ukazatele nejsou vždy vhodné pro srovnání 

výkonnosti vědců v různých oborech, protože jsou vždy vázány na konkrétní vědní 

disciplínu. [6], [10] 

3.5 Dílčí závěr 

Podstatou sciometrie je měření či zjišťování individuálního příspěvku k vědeckému poznání. 

Tato věda studuje pokrok vědy pomocí kvantitativních indikátorů vědecké informace. 

Hlavními nástroji, které slouží k hodnocení vědeckých výstupů jsou citační registry. Pohled 

na tuto vědu se značně liší a vědce tím rozděluje na dvě strany.  

Bibliografické, citační a plnotextové databáze umožňují uživatelům sledovat oblast 

výzkumu v jednotlivých vědních disciplínách a to pomocí základních ukazatelů: citační 

index, Impact factor a H-index.  

Následující část práce se věnuje analýze řešené problematiky, která vychází 

z recenezovaného vědecká periodika – The Science for Population Protection. Na tomto 

základě jsou prozkoumána jednotlivá čísla a odborné články, které určí podíl jednotlivé 

bezpečnostní problematiky a určí sledovaný vývoj v čase.  
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4 Analýza řešené problematiky 

Analytická část řešené problematiky bude pro tuto práci stěžejní. Vycházet bude 

z bibliografických databází, jako jsou např.  Scopus, Ebsco, WoS, dále pak budou využity 

elektronické informační zdroje, který nabízí Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Na základě informací, které byly poskytnuty v teoretické části 

práce, bude provedena analýza publikačních zvyklostí v bezpečnostně orientovaných 

oborech s důrazem na recenzované vědecké periodikum. Navržené postupy, které budou 

demonstrovány na vybraném vzorku publikační činnosti, budou tvořit samostatnou kapitolu 

diplomové práce.  

První část analytického rozboru bude zaměřena na vytipovaná periodika, která jsou 

zaměřena na oblast bezpečnostní problematiky. Zejména se bude jednat o ochranu 

obyvatelstva, ochranu kritické infrastruktury, havarijní plánování, bezpečnostní plánování, 

krizové řízení a krizový management, dále pak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  

na nebezpečné látky, kriminalistiku, mezinárodní vztahy či na jadernou bezpečnost. 

Uvedená Tabulka 1 udává krátký přehled jednotlivých periodik. Uvádí jejich stručné 

zaměření, periodicitu vydávání, v jakém jazyce jsou dostupné, zda jsou články recenzované, 

zda obsahují metadata nebo jestli jsou indexovány v nějaké databázi. Pomocí služby Google 

Scholar budou postupně vyhledávány jednotlivé časopisy.  

Metadata představují data o datech. Popisují strukturu dat a jejich obsah. Příkladem v praxi 

může být například katalogizační lístek v knihovně, který určuje původ a dostupnost knihy, 

dále mohou také obsahovat údaje o autorovi knihy, počtu stran, aktuálním číslu vydání  

či o rozměrech obrázku. V praxi pomáhají koncovým uživatelům vyhledávat a třídit 

jednodušeji konkrétní informace. [30] 
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Tabulka 1: Publikační zdroje zaměřené na bezpečnostní problematiku 

Název 
Bezpečnost jaderné 

energie 

Bezpečnost a hygiena 

práce 

Bezpečnostní teorie  

a praxe 

Zaměření 

Jaderná bezpečnost, 

radiační ochrana, 

havarijní plánování 

Technické normy, NV, 

vyhlášky, předpisy 

Krizové řízení, 

bezpečnostní 

management, 

kriminalistika 

Současná periodicita 6 krát ročně 12 krát ročně 4 krát ročně 

Dostupný v jazyce CZ, EN, SK CZ CZ, EN, SK 

Dostupnost článků Tištěné verze Tištěné verze 
Tištěné verze, online – 

PDF 

Dostupnost celých 

čísel 
Ne Ne Pouze obsah 

Indexováno v databázi x x x 

Obsahují články 

metadata? 
Ne Ne Ne 

Vydavatel 
SÚJB, Úřad jádrového 

dozoru SR 
Wolters Kluwer, a.s. 

Policejní Akademie 

ČR 

Nalezen v systému 

Google Scholar 
Ne Ne Ne 

Recenzovaný časopis Ano x Ano 

ISSN ISSN 1210-7085 ISSN 0006-0453 ISSN 1801-8211 
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Název Obrana a strategie 

Sborník vědeckých 

prací VŠB-TUO, 

řada BI 

The Science for 

population protection 

Zaměření 

Bezpečnostní a 

strategická studia, 

vojenství, mezinárodní 

vztahy 

PO, OO, ochrana KI, 

BPL 
Krizové řízení, KI, OO 

Současná periodicita 2 krát ročně 2 krát ročně 2 krát ročně 

Dostupný v jazyce CZ, EN, SK EN CS, EN, SK 

Dostupnost článků 
Tištěné verze, online – 

PDF 

Tištěné verze, online – 

PDF 

Tištěné verze, online – 

PDF 

Dostupnost celých 

čísel 
Ano Ano Ano 

Indexováno v databázi 

ERIH Plus, Google 

Scholar, EBSCO, 

ProQuest, Ulrich´s 

ERIH Plus 
ERIH Plus, Google 

Scholar 

Obsahují články 

metadata? 
Ano – klíčová slova Ano – klíčová slova Ano – klíčová slova 

Vydavatel Univerzita obrany FBI 
Institut OO – Lázně 

Bohdaneč 

Nalezen v systému 

Google Scholar 
Ano Ano Ano 

Recenzovaný časopis Ano Ano Ano 

ISSN ISSN 1802-7199 ISSN 1801-1764 ISSN 1803-568x 

 

Jako věrohodný zdroj pro druhou část analytického rozboru je využita vědecká publikace 

The Science for Population Protection, jež se svým obsahem zabývá bezpečnostní 

problematikou. Je vybrána záměrně, jelikož její zaměření je především  

na požární ochranu, ochranu obyvatelstva, bezpečnostní plánování či krizové řízení.  

To je z hlediska této diplomové práce klíčové. Pomocí grafů a tabulek je zjištěn podíl 

jednotlivé bezpečnostní problematiky v tomto časopise. Dále je zkoumáno,  

zda se témata za poslední dobu posunula. K tomuto účelu budou z hlediska frekvence 

analyzována klíčová slova v jednotlivých článcích. Poté budou popsány a vytvořeny trendy. 

Tyto informace budou následně převedeny do výsledného grafu a popsány. 
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Jak již bylo zmíněno výše, vybrána byla následující publikace, The Science for Population 

Protection, jejímž vydavatelem je Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč - účelové 

zařízení ČR MV GŘ pro vzdělávací, vědecko-výzkumnou, informační a specializovanou 

činnost v oblasti ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, krizového řízení  

a integrovaného záchranného systému. Data budou zpracována za období let 2010 – 2014. 

Půjde tedy o pětiletý rozbor daných vědeckých článků.  

Na základě dostupných zdrojů, jsou prozkoumána jednotlivá čísla a odborné články  

tohoto vědeckého časopisu. Dostupnými zdroji jsou myšleny jejich online verze,  

které jsou přístupné na webových stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky.  

Výsledkem bude vypracování tabulky, která zhodnotí posun tematicky zaměřených článků.  

Hodnoty tabulky budou na jedné straně zaznamenávat počet článků, týkajících se 

jednotlivých podoborů, v podstatě jejich zařazení do nich a na straně druhé bude zkoumán 

podíl v těchto podoborech.   

Cílem je zjistit:  

 Zaměření jednotlivých článků 

 Podíl jednotlivých bezpečnostních oborů v tomto časopise 

 Sledující vývoj v čase 

 Analýzu frekvence klíčových slov 

 Vytvoření minimetodiky 

Nyní bude ke každému číslu a každému ročníku přiřazena tabulka, která ukáže procentuální 

vyjádření vědeckých článků v časopise a jejich zařazení do jednotlivých podoborů.  
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Graf  1: The Science for Population Protection 1/2010, Volume 2 

 

Tabulka 2: Science for Population Protection 2/2010, Volume 2 

The Science for Population Protection 2/2010                                                                              

Celkem 8 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 12,5% 12,5% 12,5% 25% 0% 37,5% 

 

Za rok 2010 bylo v těchto dvou vydání publikováno celkem 15 vědeckých příspěvků.  

Z grafu 1 a z tabulky 2 je patrné, že největší podíl zaujímaly články, jejichž zaměření spadalo 

do tématiky bezpečnostního plánování, oproti tomu oblast požární ochrany spadla na 

nulovou hodnotu. V jednotlivých číslech jsou hodnoty ostatních oblastí celkem vyrovnané. 

Řešila se zde témata jako např. hrozby a rizika bezpečnostního vývoje ve světě, ochrana 

obyvatelstva a ochrana kritické infrastruktury či chemické průzkumy HZS ČR. 
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Tabulka 3: The Science for Population Protection 1/2011, Volume 3 

The Science for Population Protection 1/2011                                                                              

Celkem 7 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 14,3% 14,3% 0% 28,6% 14,3% 28,6% 

 

Tabulka 4: The Science for Population Protection 2/2011, Volume 3 

The Science for Population Protection 2/2011                                                                             

Celkem 10 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 10% 30% 10% 20% 0% 30% 0% 

 

V roce 2011 publikoval časopis celkem 17 vědeckých příspěvků. První vydání  

tohoto časopisu bylo spíše zaměřené na oblast nebezpečných látek, kde se převážně řešila 

problematika úniku nebezpečných chemických látek, na které byly vypracovány následné 

analýzy a také zneužití biologických zbraní. Kritickou infrastrukturou se zabýval článek, 

který analyzoval rizika objektu kritické infrastruktury. Druhé vydání, které je znázorněno  

v následující tabulce 4, byly články zasazeny do oblasti ochrany obyvatelstva a kritické 

infrastruktury. Požární ochrana v tomto čísle byla zastoupena tématem modelování požární 

zkoušky v rodinném domku v Bohumíně. 

 

Tabulka 5: The Science for Population Protection 1/2012, Volume 4 

The Science for Population Protection 1/2012                                                                             

Celkem 6 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 33,3% 16,7% 0% 0% 16,7% 33,3% 
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Tabulka 6: The Science for Population Protection 2/2012, Volume 4 

The Science for Population Protection 2/2012                                                                             

Celkem 8 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 12,5% 37,5% 12,5% 0% 0% 37,5% 0% 

 

V roce 2012 vyšlo celkem 5 vydání časopisu, které obsahovaly 52 příspěvků.  

V tomto roce vyšlo také zvláštní vydání. První i druhé vydání bylo ovlivněno tématikou 

ochrany obyvatelstva a bezpečnostním plánováním. Byla řešena problematika budování 

improvizovaných úkrytů či možnosti využití jednotného systému varování  

a vyrozumění. Krizové řízení se zaměřilo na možnosti, jak zvýšit efektivitu řešení 

krizových situací. Oproti tomu nebyla ani jednou pokryta oblast havarijního plánování ani 

tématiky nebezpečných látek. 

 

Tabulka 7: The Science for Population Protection 3/2012, Volume 4 

The Science for Population Protection 3/2012                                                                             

Celkem 7 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 14,3% 28,6% 28,6% 0% 28,6% 0% 

 

Tabulka 8: The Science for Population Protection 4/2012, Volume 4 

The Science for Population Protection 4/2012                                                                             

Celkem 6 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 0% 50% 0% 33,3% 0% 16,7% 
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Třetí vydání se svojí tématikou zaměřilo na krizové řízení, havarijní plánování a kritickou 

infrastrukturu. Nulové hodnoty v tabulce jsou pak pro požární ochranu, nebezpečné látky 

a bezpečnostní plánování. V tabulce 8 byly příspěvky zařazeny do krizového řízení. Jednalo 

se o témata jako např. simulace a hry ve výcviku manažeru v krizovém řízení nebo testování 

technologie AMDS pro potřebu vyrozumění členů krizových štábů. Tématem nebezpečných 

látek se zabývaly dva příspěvky, které rozpracovaly téma o dekontaminaci bojových 

chemických látek a biotransformaci vojenských trhavin.  

 

Tabulka 9: The Science for Population Protection Zvláštní vydání, Volume 4.5 

The Science for Population Protection 

Zvláštní vydání                            Celkem 25 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 8% 24% 36% 4% 8% 8% 12% 

 

V tomto zvláštním vydání bylo publikováno 25 vědeckých článků. Každý příspěvek bylo 

možné zařadit do konkrétní bezpečnostní problematiky. Témata jsou velmi pestrá  

a je nutné podotknout, že 9 článků se zabývalo krizovým řízením a 6 článků ochranou 

obyvatelstva.  

 

Tabulka 10: The Science for Population Protection 1/2013, Volume 5 

The Science for Population Protection 1/2013                                                                             

Celkem 6 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 33,3% 0% 0% 16,7% 16,7% 33,3% 
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Tabulka 11: The Science for Population Protection 2/2013, Volume 5 

The Science for Population Protection 2/2013                                                                            

Celkem 5 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 40% 20% 0% 0% 20% 20% 

 

Obě vydání tohoto ročníku se opět spíše zaměřila na problematiku ochrany obyvatelstva  

a bezpečnostního plánování. Krizovým řízením, havarijním plánováním, nebezpečnými 

látkami či kritickou infrastrukturou se pak zabývalo vždy jedno téma. Požární ochrana  

zde opět nebyla žádným tématem zastoupena.  

 

Tabulka 12: The Science for Population Protection 3/2013, Volume 5 

The Science for Population Protection 3/2013                                                                             

Celkem 5 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 0% 20% 0% 20% 40% 20% 

 

Tabulka 13: The Science for Population Protection 4/2013, Volume 5 

The Science for Population Protection 4/20113                                                                            

Celkem 5 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 20% 20% 20% 0% 0% 20% 20% 

 

Třetí vydání znázorněné výše v tabulce 12 se nyní zaměřilo na kritickou infrastrukturu. 

Řešila se problematika jako např. metody posouzení kritičnosti prvku kritické infrastruktury 



  

32 

 

nebo hodnocení hrozeb v sub urbánních území. Čtvrté vydání obsahovalo kromě havarijního 

plánování a nebezpečných látek vždy jeden vědecký článek.  

 

Tabulka 14: The Science for Population Protection 1/2014, Volume 6 

The Science for Population Protection 1/2014                         

Celkem 9 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 55,6% 0% 0% 11,1% 11,1% 22,2% 

 

Tabulka 15: The Science for Population Protection 2/2014, Volume 6 

The Science for Population Protection 2/2014                                                                             

Celkem 9 článků 

Jednotlivé 

podobory 
PO OO KŘ HP NL KI BPL 

Podíl (%) 0% 22,2% 0% 0% 22,2% 22,2% 33,3 

 

Pro ročník 2014 bylo vydáno celkem 18 vědeckých článků, jejichž tématika byla rozvržena 

do jednotlivých oblastí, mimo požární ochranu. První vydání tohoto ročníku jednoznačně 

publikovalo nejvíce příspěvků pro oblast ochrany obyvatelstva.  

Témata jako např. vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, problémy evakuace osob, 

zvířat a majetku či improvizovaná ochrana ukrytím. Zbylé oblasti byly zastoupeny  

už jedním článkem, bezpečnostní plánování bylo zastoupeno dvěma články. Hodnoty  

v tabulce 14 ukazují, že kritická infrastruktura a bezpečnostní plánování byly vyhodnoceny 

stejnými procenty, zbylé nenulové hodnoty pro jednotlivé oblasti jsou pak také shodné. 
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Graf  2: Výsledný graf 

Shrnutí: Časopis The Science for Population Protection se řadí mezi recenzovaná vědecká 

periodika, jehož vydavatelem je Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč - účelové 

zařízení MV GŘ HZS ČR pro vzdělávací, vědecko-výzkumnou, informační 

a specializovanou činnost v oblasti ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, 

krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Jak již bylo zmíněno, časopis se 

zabývá problematikou zaměřující se na ochranu obyvatelstva, krizové řízení, vzdělávání 

v oblasti bezpečnosti a bezpečnost státu a je zařazen do mezinárodně uznávané databáze 

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) 

do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. 

Jednotlivé články jsou rovněž indexovány v databázi Google Scholar. Aby tento časopis 

uskutečnil své stanové cíle, tak je v rámci volného přístupu kladen důraz na zaručení 

vysokého standardu publikovaných článků. Příspěvky bývají v průběhu recenzního řízení 

přezkoumány, zda se nejedná o plagiáty. Kompletní archiv časopisu i seznam autorů je 

ke zhlédnutí na webových stránkách HZS ČR.  

Z šetření vyplynul podíl jednotlivých bezpečnostních oborů ze všech vědeckých příspěvků 

obsažených v tomto časopise, které byly postupně vydávány v letech 2010 - 2014. 

Vědeckých příspěvků bylo celkem 123. Bylo zvoleno pětileté časové období, na kterém lze 
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jasně dokázat, jakými tématy se autoři zabývali a jaký byl vývoj této problematiky. Byly 

vytipovány tyto bezpečnostní podobory: požární ochrana, ochrana obyvatelstva, krizové 

řízení, havarijní plánování, nebezpečné látky, kritická infrastruktura a bezpečnostní 

plánování. Postupně byl prostudován každý publikovaný příspěvek a na tomto základě 

se dále hodnotilo jeho zařazení do příslušné problematiky. Příspěvky byly velmi různorodé 

a každý podobor byl vždy zastoupen nějakým konkrétním článkem.  

Z výsledků vyplynulo, že se v tomto časovém období autoři nejméně zabývali 

problematikou oblasti požární ochrany. A to konkrétně s tématy jako např. Matematické 

modelování požární zkoušky v rodinném domku v Bohumíně pomocí SW FLUENT, Určení 

iniciačního zdroje v průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru a výbuchu či Analýza rizika 

ve vztahu ke zjišťování příčin vzniku požáru. V každém roce byl publikován alespoň jeden 

článek vztahující se k problematice požární ochrany, výjimkou byl rok 2010.  

Do havarijního plánování bylo zařazeno 5 vědeckých příspěvků. Opět se do této oblasti 

publikovalo každý rok, nicméně výjimkou byl rok 2013. 

Celkem 14 příspěvků bylo zařazeno do nebezpečných látek. Jednotlivé náměty se lišily svojí 

pracností a náročností. Problematika zde byla opředena o různé analýzy, obrázky či grafy, 

které přibližovaly danou problematiku. Jednalo se chemické průzkumy HZS ČR, hodnotily 

se postupy kontroly zbytkové kontaminace povrchů bojovými chemickými látkami nebo 

také hrozba biologických látek v soudobé společnosti. Problematika nebezpečných 

chemických látek byla řešena každý ročník.  

Důležitost kritické infrastruktury byla zastoupena celkovým počtem 18 článků. 

Do této problematiky spadaly příspěvky, které se zaobíraly ohrožením prvků kritické 

infrastruktury na obyvatelstvo, analýzou objektu, kritickou infrastrukturou na úrovni 

územních systémů, posuzoval se význam kritické infrastruktury či současná problematika 

vodárenských soustav. 

Ochrana obyvatelstva, krizové řízení a bezpečnostní plánování. To jsou tři hlavní oblasti, ve 

kterých se nejvíce publikovalo. Na těchto oblastech je tedy založeno zaměření celého 

časopisu The Science for Population Protection. Autoři vypracovali celkem 24 vědeckých 

příspěvků s tématikou krizového řízení, které se promítly do analyzovaného období. Krizové 

řízení je zde zastoupeno různými tématy, která svojí problematikou jasně otevírají nové 

pohledy na řešení daných situací. Zpracovávaly se náměty jako např. krizová připravenost 



  

35 

 

českého červeného kříže, testoval se stávající způsob vyrozumívání členů krizových štábů 

Moravskoslezského kraje, specifikoval se způsob řízení veřejné správy pro podmínky 

krizového řízení, aplikace adaptivní kartografie v krizovém řízení nebo stav připravenosti 

zdravotnického zařízení na mimořádnou událost a krizové řízení. 

Pro další neméně důležitou oblast bezpečnostního plánování bylo publikováno celkem 

27 vědeckých příspěvků. Bezpečnostní plánování jako soubor postupů, metod a opatření, 

která slouží pro přípravu na zajištění bezpečnosti státu a tím zajištění obyvatelstva, 

svrchovanosti a územní celistvosti států a jeho demokratického základů. První příspěvky 

byly zveřejněny již v roce 2010 a opíraly se o trendy, hrozby a rizika politického, 

ekonomického, sociálního a bezpečnostního vývoje ve světě. Námětem k diskuzi by byl 

článek o budoucnosti světa – Evropa ve světě bez Západu, dále trendy v současné zahraniční 

a bezpečnostní politice v USA nebo mezinárodní organizovaný zločin a bezpečnost občanů 

v ČR,  

Ochrana obyvatelstva, jak již vyplývá ze samotné Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2020 s výhledem do roku 2030, je věčné téma, protože je neustále aktuální. Důležitost tohoto 

odvětví spočívá v nepřetržitém zajišťování úrovně bezpečnosti občanů za maximálního a 

efektivního využití stávajících a nových kapacit. Do této oblasti se v tomto časopise nejvíce 

publikovalo ve zvláštním vydání a to v roce 2012. Samozřejmě je to dáno tím, že v tomto 

čísle bylo 25 článků. Každý rok a zpravidla i každé číslo bylo věnováno ochraně 

obyvatelstva. Celkový počet vědeckých příspěvků do tohoto periodika bylo 30. Příspěvky 

jako např. teoretické vysvětlení rozdílů mezi ochranou společnosti a ochranou obyvatelstva, 

dále jak se řešila příprava sluchově a zrakově postižených osob v případě mimořádných 

událostí, posuzoval se stav ochrany obyvatelstva a krizového řízení v teorii a praxi či řešení 

improvizované ochrany ukrytím. 
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Graf  3: Celkové rozložení článků 

 

Z Grafu 3 lze vyčíst konkrétní počet vědeckých příspěvků publikovaných v časopise 

The Science for Population Protection v letech 2010 – 2014. 

Sledující vývoj v čase 

Sledující vývoj v čase ve sledovaném období dokazuje, že témata zabývající 

se bezpečnostním plánováním jsou stále častým tématem. Na grafu je také vidět, že v roce 

2014 tato problematika dosahovala nejvyšších hodnot, do roku 2012 postupně klesala a poté 

produkce příspěvků zaměřených na ochranu obyvatelstva opět mírně vzrostla. Ochrana 

obyvatelstva v roce 2010 pokrývala pouze 15%, oproti tomu v roce 2014 dosahovala skoro 

40%. Za zmínku také stojí samotná kritická infrastruktura, která od roku 2011 do roku 2013 

významně rostla.  

4.1 Analýza klíčových slov 

Analýza frekvence klíčových slov je pro tuto diplomovou práci velice stěžejní. Opět 

se vychází z dostupných a vyhodnocených informací, které byly zjištěny a následně 

zaneseny do tabulek, viz výše. K analýze opakovaně poslouží recenzované vědecké 

periodikum The Science for Population Protection a je opět zpětně analyzováno období let 

2010-2014. Níže jsou k dispozici základní fakta o časopise.  
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 Pětileté sledované období 

 Zaměření časopisu je převáže na KI, OO, BPL 

 Počet vydaných čísel činí 14 + 1 zvláštní vydání 

 Celkový počet vydaných článků je 123 

 Počet klíčových slov 689 

 Průměrný počet klíčových slov na jeden článek je 6 

 

Sciometrická analýza je rozdělena do částí. Potřebným nástrojem pro vypracování této 

analýzy je databázový program MS Access.  Průběžně jsou popisovány všechny dané kroky, 

které vedou k vytyčenému cíli této práce. Jednotlivé postupy jsou doplněny o tabulky, grafy 

a diagramy, jež přiblíží danou problematiku.  

Po vyhodnocení podílu jednotlivých bezpečnostních oborů v časopise, které byly 

znázorněny formou tabulek a následných popisů, se nabízí zanalyzovat frekvenci klíčových 

slov. 

Postup: Zvolila jsem si recenzované vědecké periodikum. Do programu Microsoft Excel 

jsem postupně vypsala všechny názvy článků, číslo, do kterého náleží, ročník a klíčová 

slova, ve formě Tittle, Number, Year, Keywords. Klíčová slova a názvy článků 

jsou vždy psány v anglickém jazyce. Poté jsem tato data převedla do CSV souboru. 

V Microsoft Access jsem si vytvořila tabulky. Datové objekty jsem volila záměrně dle 

aktuální potřeby tématu. Zvolila jsem casopis, cisloCasopisu, clanky, 

klicovaslova, viz Obrázek 2.  Pro následné vytvoření vzájemných vztahů (relací), jsem 

vytvořila entity, jejichž obsahem jsou atributy, ty obsahují primární a cizí klíče. Na základě 

těchto vztahů jsem pomocí SQL vkládala dotazy a k nim přidávala různé podmínky. Dle 

toho, co jsem chtěla analyzovat. Do programu Microsoft Access jsem exportovala data 

z CSV souboru. Poté jsem již data analyzovala. 
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Atributy 

 

 

 

 Obrázek 2: Prostředí MS Access 

 

1. Celkový počet klíčových slov v celém recenzovaném periodiku 

Důvod analýzy: Zjištění celkového počtu klíčových slov v tomto časopise slouží  

pro účely dalších sciometrických analýz, která budou  

na sebe logicky navazovat a která budou také vzájemně propojena.  

Dotaz:   select klicoveslovo from klicovaslova 

Komentář: Po spuštění dotazu v MS Access bylo vyhodnoceno celkem  

689 klíčových slov, každý článek obsahuje průměrně 6 klíčových 

slov.  Výsledný Graf 3 zmiňuje počet vydaných článků v tomto 

časopise za období 2010 – 2014, který činí celkem 123.  Počet čísel 

v tomto časopise je 15, proto levý sloupec s názvem ID udává čísla od 

1 – 15. Např. kdyby levý sloupec udával číslo 10, pak se jedná  

o 10. číslo v tomto periodiku. Dle dostupného archivu všech čísel  

na webových stránkách HZS ČR se dají všechna čísla dohledat. Nebo 

se jednotlivá čísla dají také dohledat pomocí databáze.  

Databázové objekty Vztah (relace) 

Primární klíč 
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Vzhledem k obsáhlosti této tabulky je pro představu zmíněna jen její 

malá část. Pravý sloupec pak udává samotná klíčová slova.  

Tabulka 16: Výčet klíčových slov 

ID Keywords 2 Chemical reconnaissance 

1 Environment 2 Simple detection device 

1 Resources 2 Detection tube 

1 Energy security 2 Detect on paper 

1 Glogal and regional power 2 Detector based on detector array 

1 Global governance 2 Ion mobility spectrometer 

1 Demography 2 Mobile ramanspectrometer 

1 New threats 2 Dangerous substance 

 

2. Nejfrekventovanější klíčová slova 

Důvod analýzy:  Na základě zjištěných informací je možné vytvořit trendy, které 

do budoucna údaji, s jakou frekvencí se konkrétní klíčová slova 

používají. Tyto informace lze využít na návrh k postupu sciometrické 

analýzy. 

Dotaz:  select klicoveslovo, count(klicoveslovo) as 

pocet from klicovaslovagroup by klicoveslovo 

order by count(klicoveslovo) desc 

Komentář: Nejvíce frekventovaná klíčová slova byla ochrana obyvatelstva,  

poté bezpečnost, kritická infrastruktura, civilní ochrana  

nebo krizové řízení. Vzhledem k zaměření časopisu The Science  

for Population Protection je výsledek zřejmý a tedy i správný. Většina 

publikovaných článků byla zaměřena právě na tato odvětví 

bezpečnostní problematiky. Levý sloupec tabulky udává, kolikrát  
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se v tomto recenzovaném periodiku využilo klíčové slovo, pravý 

sloupec je pak samotné klíčové slovo. 

 

 

Tabulka 17: Nejfrekventovanější klíčová slova 

Count Keywords 7 Crisis management 

13 Population protection 6 Chemical warfare agent 

10 Security 6 Integrated rescue system 

9 Critical infrastructure 6 Risk analysis 

7 Civil protection 5 Risk 

 

V další části diplomové práce budou analyzována klíčová slova. Po zadání a spuštění SQL 

dotazu v programu MS Access byla vyhodnocena klíčová slova, viz Tabulka 17. Je však 

podstatné zmínit, že pojmy jako Population protection a Security jsou velice obsáhlé, tudíž 

by jejich analýza měla velice širokou vypovídající schopnost. Kdežto některá slova jako Risk 

a Risk analysis by mohla být také brána jako jeden pojem. Bohužel databáze je v tomto 

směru neúplná, jelikož uživatel, který v ní pracuje, se může lehce překlepnout. Nicméně 

databáze tento překlep vyhodnotí jako dvě naprosto odlišná klíčová slova. Do ochrany 

obyvatelstva spadá plnění úkolů oblast plánování a organizování za účelem předcházení 

vzniku mimořádných událostí a krizových situací, dále i civilní nouzové plánování. Z tohoto 

důvodu byla vybrána tato klíčová slova, Citical infrastructure, Crisis management, 

Evacuation, Information and communication system, Chemical warfare agent, Fire a 

Inegrated rescue system, která poslouží k další analýze.  

Klíčová slova, která nejsou nejvíce frekventovaná tedy Evacuation, Fire a Information 

and communication system byla vybrána záměrně, jelikož se tato slova vyskytla jednou, 

maximálně dvakrát, tudíž nastává otázka, jak si tyto vybrané problematiky povedou v čase.  
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Klíčová slova k analýze 

 Citical infrastructure 

 Crisis management 

 Evacuation 

 Evacuation 

 Fire 

 Information and communication system 

 Integrated rescue system 

4.2 Vývojové trendy klíčových slov 

Níže je k dispozici vypracovaný Graf  5, který slouží k orientaci, s jakou frekventovaností 

byly v jednotlivých číslech vědeckého recenzovaného periodika The Science for Population 

Protection použity. Data jsou analyzována postupně. V databázi MS Access  

je pomocí SQL dotazu select klicoveslovo, count(klicoveslovo) as 

pocet from klicovaslova group by klicoveslovo order by 

count(klicoveslovo) desc  vyhledáno klíčové slovo, které dále slouží k analýze. 

Dle počtu klíčových slov lze samozřejmě zjistit počet výskytů v celém periodiku,  

ale také lze dohledat, ve kterém roce a čísle bylo využito. Ucelený a jednotný postup  

pro jednotlivé kroky a správnou orientaci v databázi, je popsán v minimetodice v kapitole 

návrhová část.  
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Graf  4: Klíčové slovo – Critical infrastructure 

 

Na Grafu 4 je sice vyznačena křivka trendu klíčového slova kritická infrastruktura, nicméně 

ji ale není možné správně určit. Pro určení vývojových trendů je potřeba daleko větší 

množství dat, analýza by musela být rozšířena o více zdrojů. Vývojový trend je proto spíše 

neprůkazný a naznačuje, že báze dat je pro tento účel nedostatečná. Z časového hlediska je 

analyzovaný vzorek publikační činnosti v této práci velice omezený. Při zpracování většího 

množství dat lze očekávat, že trendy budou určovat vývoj jednotlivých bezpečnostních 

témat. Bude se jimi moci srovnávat, jak si daná problematika vede v čase. Dále může sloužit 

k dalším analýzám, které uživatel bude chtít zkoumat a sledovat.  

 

Graf  5: Výsledný graf pro analýzu frekvence klíčových slov 
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Spojnicový Graf 5 s vyznačenými klíčovými slovy je zaměřený na frekvenci, s jakou 

se vyskytovaly v uvedených letech. Vertikální údaj zobrazuje počet článků a horizontální 

údaj zase sledované období, tedy roky 2010 - 2014.  

Vybrané klíčové slovo Crisis management, tedy krizové řízení, byl nejvíce využit 

ve článcích v roce 2012, protože tohoto roku mimo jiné vyšlo také zvláštní vydání, kterému 

bylo věnováno kompletní celé číslo, které obsahovalo navíc 25 článků. Celkový počet článků 

byl tedy v roce 2012 sice 52, ale problematikou krizového řízení se zabývalo celkem 16 

článků. Nicméně jako samotné klíčové slovo bylo autory využito pouze čtyřikrát. 

Pětiletý vývoj klíčového slova Evacuation, tedy evakuace, se v periodiku vyskytlo pouze 

dvakrát. Proč tedy jeho analýza. Nabízí se proniknout do této problematiky, v The Science 

for Population Protection byly zmíněny pouze dvě témata v roce 2014.  Této bezpečnostní 

problematice se autoři v tomto periodiku zpravidla dostatečně nevěnují, což je škoda, 

protože dle mého názoru je tato problematika velice zajímavá. 

Klíčové slovo Chemical warfare agent neboli bojová chemická látka, dále BCHL. Kromě 

roku 2014 se tímto tématem autoři článků zabývali v každém roce. Řešila se problematika 

postupů kontroly zbytkové kontaminace povrchů BCHL či výcvik s prostředky chemického 

průzkumu HZS. Jelikož v dnešní době přibývá mimořádných událostí, které jsou spojeny 

s únikem chemických látek a to především v důsledku průmyslových havárií či nevhodného 

skladování těchto látek. BCHL lze zařadit také mezi jednu z forem hrozeb terorismu. 

Pouhé dva články z celého periodika obsahovaly klíčové slovo Fire - požár, jedná se o roky 

2011 a 2013. Protože nahlášených požárů stále přibývá, měl by být na tuto problematiku 

kladen větší důraz.   

Informační a komunikační systém, toto klíčové slovo bylo obsaženo pouze v jednom článku 

v roce 2013, který se zaměřil na rizika krizového řízení v informačních a komunikačních 

systémech. V posledních několika letech významně vzrostl význam a zájem o informační 

systémy. Jedná se o nástroje informační a výpočetní techniky, které svým způsobem velice 

ovlivňují chod společnosti.  

Problematika integrovaného záchranného systému se v recenzovaném periodiku 

vyskytovala často. Ať se jednalo o témata zaměřená na HZS ČR, na civilní ochranu nebo na 
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USAR týmy, které jsou vysílané do zahraničí po živelních pohromách. Témat zastoupených 

bylo více, nicméně přímo jako klíčová slova se objevila pouze šestkrát.  

Dílčí závěr: Vývojové trendy těchto klíčových slov, které jsou shrnuty ve výsledném grafu 

(viz výše) udávají, s jakou frekventovaností se vyskytovaly ve vědeckém periodiku 

The Science for Population Protection za pětileté období. 

Z hlediska použitelnosti je možné analýzu frekvence klíčových slov využít k zachytávání 

trendů. Lze zjistit jakými tématy se autoři článků zabývali více či méně, dále zda se témata 

za poslední dobu posunula. V rámci výuky se pak zaměřit na bezpečnostní problematiku, 

která je procentuálně nejméně zastoupena a klást na ni větší důraz.  

Jak již bylo řečeno, dochází zde k výraznému omezení a to z hlediska množství dat. K tomu, 

aby mohly být využity vývojové trendy do budoucna a zjištěna tak jejich sledovanost v čase, 

je potřeba seskupit a analyzovat co možná největší množství dat.  

4.3 Dílčí závěr 

Analýza řešené problematiky je zaměřena na zjištění procentuálního podílu jednotlivé 

bezpečnostní problematiky ve všech vydaných vědeckých článcích v periodiku The Science 

for Population Protection za pětileté období. Výsledkem je mimo jiné analýza frekvence 

klíčových slov, která slouží k vývojovým trendům klíčových slov.  

V následující návrhové části je pomocí vývojového diagramu vytvořena metodika, která 

poskytuje postup pro sjednocení většího množství dat a stanovuje vstupní data pro následné 

analýzy.  
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5 Návrhová část 

Návrhová část tvoří samostatnou kapitolu, jejíž součástí je vytvoření minimetodiky.  

Ta slouží pro analyzování většího množství dat v oblasti bezpečnostní problematiky 

v podmínkách České republiky. Zkoumaná data v této diplomové práci jsou demonstrována 

na omezeném vzorku dat, jsou tedy aplikována pouze na jednom recenzovaném periodiku. 

Vytvoření této minimetodiky pomůže k tomu, aby mohlo být analyzováno, co možná 

největší množství dat z různých zdrojů.   

Díky této minimetodice, která obsahuje konkrétní postupy, se budou moci zpracovávat  

i další recenzovaná vědecká periodika. Cílem je tedy uživateli poskytnout jednotný postup  

pro sjednocení dat a také pomoci stanovit vstupní data pro následné analýzy. Využití pak 

může sloužit pro budoucí určování vývojových trendů bezpečnostní problematiky. 

Lze sledovat aktuálnost bezpečnostních oborů či posun jednotlivých témat a jejich frekvence 

klíčových slov v daném periodiku. Publikační zdroje a jejich témata se mohou pro potřeby 

analýzy vzájemně porovnávat. Proto je nutné dbát na to, aby výběr těchto zdrojů byl mezi 

sebou srovnatelný. Aby se neporovnávala témata zabývající se bezpečností s tématy např. 

ekonomickými či lékařskými. Tyto zdroje musí obsahovat potřebná metadata o článcích, 

jejich obor, klíčová slova či rok vydání. Pro lepší manipulaci s daty je vhodné, aby články 

byly online dostupné a byly indexovány v databázi. Jako je např. Google Scholar, ERIH plus 

atp. a dále, aby tyto zdroje procházely recenzí. Pro potřeby analýzy je nezbytná databáze MS 

Access. Minimetodika je zpracována pomocí vývojového diagramu, který je přehledný, 

jednoduchý a dává ucelenou formu této problematice. Lze se v něm snadno orientovat a 

koncový uživatel tak může podle něj postupovat.  
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Obrázek 3: UML diagram tříd 

 

Třída představuje předpis s určitými vlastnostmi a funkcemi, pomocí kterých se tyto 

vlastnosti mohou upravovat a jsou předem definované. Existuje instance třídy neboli objekt, 

což je konkrétní entita dané třídy. S objekty se můžou provádět pouze ty metody (funkce), 

které jsou předem definované. Na třídním diagramu jsou vidět dané parametry třídy, nikoli 

dané funkce. K parametrům jsou doplněny datové typy. Potřebné funkce pro operace 

s databází představují v tomto případě SQL dotazy. SQL dotazy se vždy vážou ke konkrétní 

třídě, ve které jsou definované. Uživatel pomocí těchto dotazů vytváří různé podmínky 

k analýze.  
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Postup zpracování dat 
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Postup 

1. Výběr publikačního zdroje (VPZ) 

Určení publikačního zdroje, které se bude analyzovat. Existují recenzované publikační 

zdroje, které jsou mnohdy dostupné online a některé jsou i indexovány v různých databázích. 

Vždy je nutné dbát na to, aby výběr vhodného publikačního zdroje byl zaměřen na jednu a 

tutéž bezpečnostní problematiku a aby bylo použité co největší množství dat. 

 

 

2. Vytvoření prostředí v MS Access 
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Názvy datových objektů volit dle aktuálního tématu, vytvoření primárních a cizích klíčů 

a vzájemných vtahů mezi atributy.  

3. Vkládání dat do MS Access 

Dle stanovených kritérií plynule a logicky navazovat. Dodržovat nastavenou strukturu, dbát 

na přesnost. Při analýze většího množství dat, se k těmto datům musí vložit definice 

časopisu, musí se vytvořit čísla časopisu, přiřazovat články k číslu časopisu a připojit klíčový 

slova k jednotlivému článku. Tento postup je vyznačen na druhém vývojovém diagramu a 

takhle se postupuje, dokud nejsou vypsána všechna potřebná data jednotlivých čísel 

vybraných publikačních zdrojů.  

4. Vkládání SQL dotazů 

Dle dostupných dat vkládat SQL dotazy s různými podmínkami do MS Access, které poté 

poslouží jako výstup práce. Proto je nutná alespoň základní znalost vytváření SQL dotazů. 

5. Analýza   

Samotná analýza slouží k rozboru daného tématu. Pakliže je analýza dat omezena pouze 

na jedno vědecké periodikum, pak se data zanalyzují a poté ukončí, přejde se k prezentaci 

výsledků. Pokud bylo na začátku zvoleno více publikačních zdrojů, pak se zde může 

analyzovat např. udávání trendů, jak se jednotlivé obory bezpečnostní problematiky 

v průběhu času vyvíjely. Jak se vědecké články za sledované období posunuly. 

Lze analyzovat klíčová slova v jednotlivých letech či za celé zkoumané období. Vzájemně 

porovnávat jednotlivá vědecká periodika zaměřená na stejnou bezpečnostní problematiku. 

Poté fázi analýzy ukončit a přejít k prezentaci výsledků.  

6. Interpretace výsledků 

Prezentace výsledků může být ve formě grafů, tabulek či pomocí grafických nástrojů.  

Závěr: Metodika je primárně určena pro sběr a analýzu většího množství dat. Výsledná 

analýza dat může být zajímavá např. pro učitele, kteří chtějí zjistit vývojové trendy 

v bezpečnostně orientovaných oborech. Mohou ji využít také přispívající autoři, kteří 

publikují do vědeckých publikací pro zjištění posunu jednotlivých témat. Je možné zvolit 

i jinou problematiku, jiné obory, ale vždy se musí analyzovat pouze srovnatelné zdroje.  
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Závěr 

Základní povinností státu je zajistit ochranu života, zdraví, majetkových hodnot  

a životního prostředí. Každý z nás má na toto bezpečné prostředí nárok, protože dobré 

životní prostředí se odráží na životě lidí, a také na jejich zdraví. Vnímat bezpečnost lze velice 

obecně, ovšem v některých případech může být přímo konkretizována. Bezpečnost jako 

taková je pomíjivá, nelze ji vyčíslit ani změřit. I přesto je bezpečnost častým tématem 

vědeckých periodik a článků.  

Sciometrie byla v této práci využita pro analýzu recenzovaného vědeckého periodika – 

The Science for Population Protection, kde bylo analyzováno pětileté období vydávaných 

článků. Výsledkem analýzy lze mimo označit procentuální podíl bezpečnostní problematiky 

obsažené v jednotlivých článcích. Shrnutím této části ukazuje sledovaný vývoj v čase. Ten 

ukázal, že autoři se se svými vědeckými články nejvíce zaobírají otázkou ochrany 

obyvatelstva.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení sciometrické analýzy publikační činnosti 

zaměřené na bezpečnostně orientované obory. Rozbor byl aplikován na vědecké periodikum, 

jehož vydavatelem je Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Výsledky byly 

částečně omezeny nedostatečným množstvím dat, což vedlo k vytvoření metodiky. 

Teoretický přínos práce spočívá v použitelnosti navržené metodiky, která pro účely analýzy 

poskytuje jednotný postup pro zpracování většího množství dat. Tato metodika je 

aplikovatelná nejen na bezpečnostní obory, ale rovněž může být využita napříč různými 

odvětvími. Může sloužit jako srovnávací nástroj vědeckých informací mezi jednotlivými 

vědními obory, dále pro účely zkvalitnění jednotlivých témat a v neposlední řadě k určování 

vývojových trendů dané problematiky.  



  

51 

 

Seznam použité literatury 

[1] ADAMEC, Vilém, David ŘEHÁK a Lenka ČERNÁ. Základy organizace a řízení 

bezpečnosti v České republice. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7385-123-1 

[2] BALABÁN, Miloš, DUCHEK, Jan, STEJSKAL, Libor. Kapitoly o bezpečnosti. Vyd. 1. 

Praha: Karolinum, 2007. 428 s. ISBN 978-80-246-1440-3. 

[3] BUZAN, Barry, LUKÁŠ, Ivo, WAEVER, Ole, de WILDE, Jaap. Bezpečnost: nový 

rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 267 s. ISBN 80-

903333-6-2. 

[4] LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4. 

[5] MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján. Akademická příručka. České, 

upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. 

[6] ŘEHÁK, David a Pavel ŠENOVSKÝ. Průvodce vědou a výzkumem (nejen) pro 

studenty doktorského studia. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava, 2013. 111 s. ISBN 978-80-248-3252-4. 

[7] SMETANA, Marek, KRATOCHVÍLOVÁ, Dana, KRATOCHVÍLOVÁ, 

Danuše. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 

Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 166 s. ISBN 978-80-251-2989-0. 

[8] ŠENOVSKÝ, Michail, BALOG, Karol. Integrální bezpečnost. Ostrava, SPBI 2009. 109 

str. ISBN 978-80-7385-076-0. 

[9] ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Michal VANĚK. Bezpečnostní plánování. 

1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-

86634-52-3. 

[10] ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. 

ISBN 8020007555. 

[11] ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2011. 208 s. ISBN 9788025135105 

[12] WAISOVÁ, Šárka. Úvod do studia mezinárodních vztahů. 3. rozš. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 248 s. ISBN 978-80-7380-177-9. 

[13] WAISOVÁ, Šárka. Bezpečnost: vývoj a proměny konceptu. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 159 s. ISBN 80-86898-21-0. 



  

52 

 

[14] NLK-National Medical Library, Prague, CR: Bibliographia medica 

Čechoslovaca [online]. [cit. 2015-03-08]. Dostupné z:http://www.nlk.cz/informace-o-

nlk/odborne-cinnosti/bMS 

[15] EBSCO host: Biological abstracts - Collection of Bibliographic References [online]. 

2015 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z:http://www.ebscohost.com/academic/biological-

abstracts 

[16] NLK - National Medical Library, Prague, CR: odkazy a popis zdrojů [online]. 2015 [cit. 

2015-03-08]. Dostupné z:http://www.nlk.cz/informacni-zdroje/online-zdroje/odkazy-a-

popis-zdroju#pubmed 

[17] Výukový portál LF UP Olomouc: MEDLINE a PubMed:základní fakta a vyhledávání 

"krok za krokem" [online]. 2015 [cit. 2015-03-08]. Dostupné 

z: http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=50 

[18] Albertina icome Praha: MEDLINE - ovid MEDLINE [online]. 2015 [cit. 2015-03-08]. 

Dostupné z:http://www.aip.cz/produkty/399-medline-ovid-medline/ 

[19] EBSCO: AcademicSearchComplete - Full-Text forAcademicResearch [online]. 2015 

[cit. 2015-03-08]. Dostupné z:http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-

complete 

[20] EBSCO host: Knihovna FSV UK [online]. 2015 [cit. 2015-03-08]. Dostupné 

z: http://knihovna.fsv.cuni.cz/el-inf-zdroje/ebscohost. 

[21] Ochrana kritické infrastruktury. 1. vyd. Praha: Česká asociace bezpečnostních 

manažerů, 2011. 189, 40 s. ISBN 978-80-260-1215-3. 

[22] Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství: O časopise SPEKTRUM [online]. 

2007. SBPI [cit. 2015-10-23]. Dostupné z: http://www.spbi.cz/ 

index.php?id_document=8258 

[23] The Science For Population Protection: O ČASOPISU [online]. 2015. [cit. 2015-10-

23]. Dostupné z: http://www.population-protection.eu/o-casopisu.php 

[24] Knihovna Akademie věd ČR: Web Of Knowledge [online]. 2012 [cit. 2015-03-09]. 

Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/online-databaze/bibliograficke-a-citacni-

databaze/web-of-knowledge/ 

[25] Econlib: Citační rejstříky [online]. 2012 [cit. 2015-03-16]. Dostupné 

z: http://www.econlib.cz/veda/citacni-rejstriky.html 



  

53 

 

[26] Ptejte se knihovny: Citační analýza [online]. 2014 [cit. 2015-03-17]. Dostupné 

z:http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/citacni-analyza 

[27] Ministerstvo vnitra České republiky: 112 [online]. 2015. [cit. 2015-10-23]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/casopisy-112.aspx 

[28] Fakulta bezpečnostního inženýrství - Vysoká škola báňská – technická univerzita 

Ostrava: Periodika [online]. 2015. [cit. 2015-10-23]. Dostupné z: 

http://www.fbi.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/periodika/ 

[29] Google Scholar: O službě Google Scholar [online]. Google, 2011 [cit. 2015-10-29]. 

Dostupné z: https://scholar.google.cz/intl/cs/scholar/about.html 

[30] Metadata. ManagementMania: Metadata [online]. 2013 [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/metadata 

 



  

54 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Struktura bezpečnostního plánování [19] .......................................................... 12 

Obrázek 2: Prostředí MS Access ......................................................................................... 38 

Obrázek 3: UML diagram tříd ............................................................................................. 46 

 



  

55 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Publikační zdroje zaměřené na bezpečnostní problematiku .............................. 24 

Tabulka 2: Science for Population Protection 2/2010, Volume 2 ....................................... 27 

Tabulka 3: The Science for Population Protection 1/2011, Volume 3 ................................ 28 

Tabulka 4: The Science for Population Protection 2/2011, Volume 3 ................................ 28 

Tabulka 5: The Science for Population Protection 1/2012, Volume 4 ................................ 28 

Tabulka 6: The Science for Population Protection 2/2012, Volume 4 ................................ 29 

Tabulka 7: The Science for Population Protection 3/2012, Volume 4 ................................ 29 

Tabulka 8: The Science for Population Protection 4/2012, Volume 4 ................................ 29 

Tabulka 9: The Science for Population Protection Zvláštní vydání, Volume 4.5 ............... 30 

Tabulka 10: The Science for Population Protection 1/2013, Volume 5 .............................. 30 

Tabulka 11: The Science for Population Protection 2/2013, Volume 5 .............................. 31 

Tabulka 12: The Science for Population Protection 3/2013, Volume 5 .............................. 31 

Tabulka 13: The Science for Population Protection 4/2013, Volume 5 .............................. 31 

Tabulka 14: The Science for Population Protection 1/2014, Volume 6 .............................. 32 

Tabulka 15: The Science for Population Protection 2/2014, Volume 6 .............................. 32 

Tabulka 16: Výčet klíčových slov ....................................................................................... 39 

Tabulka 17: Nejfrekventovanější klíčová slova ................................................................... 40 

 



  

56 

 

Seznam grafů 

Graf  1: The Science for Population Protection 1/2010, Volume 2 ..................................... 27 

Graf  2: Výsledný graf ......................................................................................................... 33 

Graf  3: Celkové rozložení článků ....................................................................................... 36 

Graf  4: Klíčové slovo – Critical infrastructure ................................................................... 42 

Graf  5: Výsledný graf pro analýzu frekvence klíčových slov ............................................ 42 

 



  

57 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Databáze v programu MC Access 

 

 


