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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Současná základní terminologie v oblasti krizového řízení

Jméno a příjmení: Miroslava Hlušková

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Práce analyzuje termíny v oblasti krizového řízení dle zadání. Cílem nebylo vypracovat
výkladový slovník, ale spíše navrhnout případné změny v již existujících výkladových
slovnících.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Předložená práce má logickou strukturu i návaznost jednotlivých částí. Celkově je práce pouze
úvodem do problematiky. Nelze očekávat, že jednotlivé části budou plně vystihovat
terminologii krizového řízení.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Zadání bakalářská práce bylo vhodně stanoveno, protože řeší velmi aktuální téma. Práce však
obsahuje některé nejen formální, ale i obsahové nepřesnosti.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Některá tvrzení o výskytu termínů pouze v určitých částech světa jsou příliš odvážná a
nepodložená. (Tvrzení, že termín Central crisis staff se používá pouze v Německu a na Balkáně
má obdobnou vypovídací hodnotu jako tvrzení, že termín ústřední krizový štáb se ve světě
používá pouze na území ČR. Je třeba hledat v oficiálních, anglicky psaných odborných
materiálech).

Fakt, že např. terminologický slovník MV používá anglický ekvivalent state of crisis pro český
termín krizový stav, zatímco se podle autorky v zahraničí používá termín state of emergency.
Neznamená to však, že by termín state of crisis neexistoval, či snad že by byl přeložen pouze
pro potřeby českého terminologického slovníku.



Termín vyhledávací a záchranný tým není totožný s Urban Search and Rescue a ani definice
anglického termínu není srozumitelná.

Doporučuji rozlišovat "pojem" a "termín". Termín, odborný termín, technický termín, terminus
technicus jsou výrazy označující jazykový výraz (slovo nebo slovní spojení), který má v
určitém oboru specifický, ostře vymezený význam, často odlišný od základního a obecného
významu, nebo obecně odborné označení v daném oboru obvyklé.

Poznámka k terminologické nejednotnosti. Ve světě často existují ucelené terminologie
určitých oborů. Problém je spíše ve standardizaci na mezinárodní scéně a také v oblasti
jazykových překladů. Problém je způsoben také faktem, že všeobecný termín je chybně
používán ve specifických vědních oborech a naopak, úzce vymezený termín určitého oboru je
používán ve všeobecném kontextu.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?

Nové poznatky se objevují v kapitole Návrhy řešení. Návrhy však nesmí být výsledkem
subjektivního názoru, pokud chceme, aby se staly seriózním základem pro další diskuzi a
výzkum (např. výzkum frekvenčního výskytu navrhovaných termínů).

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Použitá literatura a studijní prameny jsou v pořádku u materiálů psaných v českém jazyce. U
cizojazyčných zdrojů hrozí nebezpečí, že všeobecné závěry učiněné na základě studia úzce
zaměřeného studijního materiálu mohou být zkreslené.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Formální a jazyková stránka vykazují nedostatky.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Práce může být využita jako materiál pro další, podrobnější výzkum v oblasti terminologie
krizového řízení. Případné publikování některých tvrzení a návrhů řešení je nutno podpořit
dalším studiem materiálů.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

a) Proč si myslíte, že je v definicích pojmů v legislativních dokumentech důležitý jen
obsah, a nikoli srozumitelnost a výstižnost?

• b) Proč rozlišujete definice podle národní právm upravy a podle terminologického
slovníku MV? (Terminologický slovník MV uvádí: "Definice vychází z užitých pramenů
odborné literatury a ze znění zákonů ajiných právních norem. Vzhledem k tomu, že značná část
uvedených pramenů je či může být novelizována, doporučujeme znění definice ověřit podle
pramene, jehož odkaz je u většiny pojmů uveden.")

c) Co jsou to terminologická synonyma, proč vznikají a kdy jsou akceptovatelná? (Proč je
uveden termín accident jako ekvivalent termínu mimořádná událost?)



d) Které Vámi uvedené termíny vyžadují odezvu orgánů, a které nikoli (např. emergency,
accident, disaster, apod.)?

10. Práci hodnotím: dobře
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


