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Anotace 

FIURÁŠEK, Lukáš. Elektronické informační zdroje o katastrofách. Bakalářská práce, 

Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2017, 50 s. 

Bakalářská práce se zabývá elektronickými informačními zdroji o katastrofách. 

V první části je uvedena definice katastrofy, do jakých tříd se katastrofy třídí, okrajové 

zmínění o formě a fázích pomoci a mezinárodní spolupráce při katastrofách. Druhá část se 

zabývá charakteristikou jednotlivých informačních zdrojů, jejich popisem a využitím. Ve 

třetí části jsou zdroje z jednotlivých podkapitol mezi sebou srovnány textovou částí, ale i 

tabulkou. V poslední části je uvedena formulace s doporučením pro jejich využití na 

základě zvolených aspektů. 

Klíčová slova: Katastrofa, elektronické informační zdroje, humanitární krize, krizová 

situace.   
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FIURASEK, Lukas. Electronic information resources for disasters. Bachelor’s thesis, 
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This Bachelor’s thesis deals with electronic information resources for disasters. In 

the first part is stated the definition of disaster, which classes are disasters divided into, 

margin mention about form and stages of assistance and the international cooperation for 

disasters. The second part deals with the characteristics of individual information 

resources, their description and usage. In the third part are the resources of the individual 

subheads compared with each other to the text parts but also to the table. In the last part is 

stated the formulation of recommendations for their usage which are based on selected 

aspects. 
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Seznam použitých zkratek 

CERN    Evropská organizace pro jaderný výzkum 

CRED The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters -   

Centrum pro výzkum příčin vzniku a šíření katastrof 

EADRCC  Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre - 

Euroatlantické koordinační středisko pro řešení situace při 

katastrofách 

ECHO  European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection - 

Evropská komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu 

EM – DAT   The International Disaster Database - Mezinárodní databáze pro 

havárie 

EMM    Europa Media Monitor  

EU    Europe Union - Evropská Unie  

FTS  Financial Tracking Service - Servis pro sledování finančních 

prostředků 

GIS     Geographic information system - Geografický informační systém  

GPS     Global Positioning Systém - Globální polohový systém 

INSARAG    Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávání a záchranu  

ITHACA  Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation 

and Action 

JRC    Joint Research Centre - Společné výzkumné středisko 

MIC    Monitorovací a informační středisko 

NATO   North Atlantic Treaty Organization – Severoatlantická aliance 

NGO    Non-Governmental Organization – Nestátní nezisková organizace  

OSN    United Nations – Organizace spojených národů  

OSOCC    Místní operační a koordinační centrum 

RDC    Přijímací a odjezdové středisko 

UN – OCHA   United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí 

UNDAC    Útvar OSN pro hodnocení katastrof a koordinaci 

UNITAR   The United Nations Institute for Training and Research - Institut 

OSN pro vzdělávání a výzkum 



 

  

UNOSAT    Operational Satellite Applications Programme 

USGS  United States Geological Survey – Geologický výzkum USA pro 

zemětřesení  

WFP   United Nations World Food Programme - Světový potravinový 

program 

WHO     World Health Organization - Světová zdravotnická organizace  
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Úvod 

Elektronické informační zdroje, poskytování informačního servisu a pomoci při 

humanitárních krizích a krizových situacích je v dnešní době široké využití. Jedná se o 

webové zdroje v globálním měřítku, které informují zejména o ohrožených oblastech, 

zdroje poskytující informační a zpravodajskou podporu široké veřejnosti, humanitárním 

pracovníkům, ale také odborníkům, kteří reagují na hrozící či vzniklé krizové situace. Tyto 

informační portály jsou předními celosvětovými servery, které prohledávají internet tak, 

aby zprávy a informace o veškerém dění byly co nejaktuálnější.  

Využití elektronických informačních zdrojů a moderních technologií je podmínkou 

pro včasnou koordinaci a pomoc, která je nezbytná v první fázi krizové situace. Dostatečné 

množství aktuálních informací je důležité při rozhodování jakou pomoc v postižené oblasti 

poskytnout. Nezbytná je i rychlost, kterou se informace šíří nebo sdílejí. Tento aspekt 

výrazně přispívá k vhodnému a účelnému využití i rozmístění určitých týmů v postižených 

oblastech.   

V této bakalářské práci popíšu a vyhodnotím jednotlivé informační zdroje, jejich 

funkce, ale také služby, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány v době 

humanitárních krizí. Každý ze zdrojů je schopen poskytnout určitý druh informací, 

dokumentů a pomoci, a proto se v práci zaměřuji na formulování jejich předností, tedy jaké 

výhody mohou nabídnout, ale také jakými nedostatky disponují.   

V závěrečné části práce zpracuji doporučení pro využití těchto zdrojů při 

humanitárních a krizových situacích v globálním měřítku, která bude vycházet ze znalostí 

o elektronických informačních zdrojích a ze srovnání dle mnou vybraných kritérií.  

Cílem předkládané bakalářské práce, je zpracovat přehled a charakteristiku 

elektronických informačních zdrojů o katastrofách a dále formulovat doporučení pro jejich 

využití.  
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Rešerše 

Bakalářská práce se zabývá řešením Elektronických informačních zdrojů o 

katastrofách týkající se webových informačních zdrojů globálního charakteru, které 

poskytují komplexní zpravodajství z oblastí postižených humanitární krizí. 

První krokem při shromažďování informací pro vypracování této práce, bylo 

hledání odborné literatury a článků na téma elektronické informační zdroje o katastrofách. 

Literatura a články byly vyhledávány pomocí klíčových slov monitoring médií, 

zpravodajství a podpůrné dokumenty, logistické informace, databáze a nástroje o 

katastrofách. Většina zdrojů se zabývá jednotlivě popsanými informačními zdroji, nikde 

však není uvedeno porovnání s ostatními databázemi.  

Cílem bylo najít podobné nebo identické práce zabývající se tímto tématem a poté 

z nich čerpat potřebné informace. Zdroje informací byly převážně čerpány z internetu, 

knihovny Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava a v databázích českých 

univerzit jako Masarykova univerzita [1] Vysoká škola Báňská a Univerzita Palackého 

v Olomouci [5] Informace jsem čerpal z těchto databází závěrečných prací, které jsou 

volně přístupné k nahlédnutí. Hodnotným informačním zdrojem, který se vztahuje k popisu 

elektronických informačních zdrojů je diplomová práce Bc. Jiřího Zemana z Masarykovy 

Univerzity, který se ve své práci zabývá Analýzou informačních zdrojů, systémů a 

technologií pro koordinaci pomoci při katastrofách velkého rozsahu [1]   

K nejvíce hodnotným internetovým zdrojům informací patřily zdroje popisující 

funkci a využitelnost elektronických informačních zdrojů, které byly čerpány z webových 

stránek [1] [8] [10] [11] [13] [14] [16] [18] [20] [21] [23] [25] Internetové stránky věnující 

se této problematice jsou především v cizím (anglickém) jazyce. Popisují funkci, možnosti 

využití, postupy, aplikace při humanitárních krizích, sledování starších událostí a jejich 

vyhledávání v historii těchto databází. Ve své práci pokrývá svou částí mnou zpracovávané 

téma, ale soustředí se spíše na popis a charakteristiku jednotlivých zdrojů, jejich srovnání a 

následné doporučení pro jejich využití. 
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Pro účely rešerše byly prostudovány materiály, které se týkaly popisu, vlastností, 

jejich funkcí a využití jednotlivých informačních zdrojů tak, aby výstupem této práce 

mohlo být jejich vzájemné porovnání a doporučení pro jejich využití.  
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1 Katastrofa 

 Katastrofa je definována jako událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní 

činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost. Většina katastrof je definována 

potřebou vnější pomoci. Je to tedy nepředvídatelná a často náhlá situace nebo událost, 

která způsobuje velké škody, destrukci a lidské utrpení, a která přesahuje místní kapacity, 

vyžadující vnější pomoc na národní nebo mezinárodní úrovni. [1]   

 Katastrofy často způsobuje příroda, ale mohou to být i katastrofy lidského původu, 

jako jsou války a občanské nepokoje, které jsou příčinou přesídlování obyvatel. Dalšími 

příčinami může být zřícení budov, bouře, sucha, epidemie, zemětřesení, výbuchy, požáry, 

povodně, hurikány, jaderné události, tornáda, sopečná činnost, dokonce i přesun 

nebezpečného materiálu. [1]  

1.1 Třídění katastrof 

Katastrofy se klasifikují podle pěti kritérií: 

1. druh katastrofy, 

2. doba trvání katastrofy, 

3. míra individuálního dopadu, 

4. potencionálního výskytu, 

5. kontrola budoucího dopadu.  

Jsou rozlišovány dvě základní kategorie katastrof – přírodní a technologické 

(antropogenní), přičemž kategorie přírodních katastrof je rozdělena do dalších 5 skupin, 12 

typů a více než 30 podtypů. [1]  

1.2 Klasifikace přírodních katastrof  

Přírodní procesy proíhají rychle a intenzivně a způsobují v některých případech 

dokonce i ztráty na životech. Tyto procesy označujeme jako přírodní katastrofy, někdy také 

jako živelní pohromy. Procesy, které jsou většinou spojeny s uvolněním značného 

množství energie a s přesunem velkých objemů hmoty (vody, vzduchu, půdy apod.). 
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1.2.1 Geofyzikální  

Události pocházející z pevné země jako je zemětřesení, sopečná činnost, sesuv půdy 

(suchý). [1]  

1.2.2 Meteorologické 

Události způsobené krátkodobými, malými až středními atmosférickými procesy, 

např. bouře. [1]  

1.2.3 Hydrologické 

Události způsobené odchylkami v normálním koloběhu vody nebo přetečení 

vodních útvarů způsobené větrem, povodeň, mokrý sesuv půdy. [1]  

1.2.4 Klimatologické 

Události způsobené dlouhodobými, středními až makro procesy jako jsou extrémní 

teploty, sucha, lesní požáry. [1]  

1.2.5 Biologické 

Katastrofy způsobené vystavením živých organismů bakteriím, toxickým látkám, 

epidemiím, zamoření hmyzem, panika zvířat. [1]  

Jedná se o nečekanou událost velkého rozsahu, která negativním způsobem mění 

stav prostředí.  

Katastrofy jsou charakterizovány velkým počtem zraněných, lidských obětí, ale 

také rozsahem škod, který není možné zvládnout běžnými a místními prostředky.  
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1.3 Formy a fáze pomoci při katastrofách  

1.3.1 Formy pomoci při katastrofách: 

Charakter, rozsah a teritoriální vzdálenost jsou určující pro zvolenou formu 

případné pomoci do zahraničí. Z obecného hlediska lze hovořit o následujících formách 

okamžité humanitární pomoci. [2]  

a) Záchranářská 

Zapojení do záchranářských humanitárních operací nebo vyslání 

samostatného záchranářského týmu do oblasti postižené krizovou situací. 

Pro pomoc jsou připraveny speciální typy odřadů např. požární odřad, 

povodňový odřad, USAR odřad, který je vyobrazen na Obr. 1. Tyto odřady 

jsou složeny a vybaveny prostředky, které odpovídají charakteru 

mimořádné události. [2]  

 

Obr. 1 - Odřad USAR ČR [4]  
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b) Materiální 

Materiální pomoc, kterou znázorňuje Obr. 2 je poskytování pomoci 

v podobě materiálního daru, který je v postižené oblasti potřebný podle 

vlastních analýz a okolností, nebo který je vyžádán na základě konkrétní 

žádosti postiženého státu. [2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Materiální pomoc [3]  
 

c) Finanční 

Pomoc je většinou poskytována prostřednictvím mezinárodních 

organizací nebo přímo na bankovní konto, které je určené samotným 

postiženým státem. Cílem finanční pomoci je zajištění jejich nejvyšší 

možné efektivity a minimalizování rizika jejich zneužití. [2]  

 

 

 

 

 



 

8 

  

d) Poradenská 

U této formy pomoci probíhá vyslání specialistů a odborníků do 

oblasti postižené krizovou situací nebo poskytnutí potřebných informací 

směřujících k zamezení ztrát na lidských životech nebo k omezení 

materiálních škod. [2]  

e) Kombinovaná 

Při této formě dochází ke kombinaci předcházejících čtyř forem 

pomoci. [2]  

1.3.2 Fáze pomoci při katastrofách 

Jednotlivé fáze pomoci poskytují harmonizovaný sled akcí, které postupují  

od neodkladné, okamžité pomoci při krizové situaci, přes pomoc při obnově až po rozvojo-

vou pomoc. Neexistují však žádné všeobecné shody o kriteriích, které by odlišovaly a defi-

novaly jednotlivé fáze pomoci. Tyto etapy pomoci tedy rozlišujeme z časového hlediska. 

[2]  

a) Okamžitá pomoc (první dny až týdny) 

Forma pomoci, která je určena k záchraně životů a ochraně zdraví 

osob před následky mimořádné události. Je poskytována v průběhu několika 

hodin podle možností a schopností poskytovatele pomoci. Tato pomoc je  

poskytována na dobu několika dnů, maximálně týdnů. [2]   

b) Časné rehabilitace (2 týdny až 3 měsíce) 

Využívá se při obnově základních podmínek života, hygieny, 

bydlení, poskytování stravy apod. Probíhá v časovém horizontu několika 

týdnů až měsíců, v nejchudších oblastech světa může trvat i několik let. [2]   

c) Obnovy a rozvoje (do dvou let)  

Je to přechodná fáze mezi humanitární pomocí a rozvojovou spolu- 

prací. Rozvoj je proces, který přináší trvale udržitelné zlepšení socio- 

ekonomických a zdravotních podmínek. Rozvojová spolupráce je tedy konci

pována jako soubor dlouhodobých opatření vedoucích k celkovému rozvoji 

daného území. Svou dlouhodobou perspektivou se rozvojová spolupráce liší

od krátkodobé humanitární  pomoci. [5]  
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1.4 Mezinárodní koordinace  

Mezinárodní organizace, jako OSN, EU, NATO a Červený kříž působí v 

oblasti humanitárního společenství jako základní a opěrné instituce na poli humanitární 

pomoci. Přičemž Červený kříž má nejdelší historii, který na poli humanitární pomoci 

působí již více než 100 let. 

 Poskytováním humanitární pomoci se zabývají mezivládní a nevládní organizace. 

Řada mezinárodních organizací za tímto účelem ustanovila své specializované orgány.      

V systému OSN příslušné aktivity řídí a koordinuje UN-OCHA.  Důležitou roli sehrává 

WHO, WFP a řada dalších. [1]  

OCHA vypracovala mechanismus pro koordinaci aktivit jednotlivých zemí  

v případě naléhavých humanitárních situací. Vlastní mechanismy pro poskytování   

humanitární pomoci má i Evropská unie – ECHO a NATO – EADRCC. [1]  

Hlavními činnostmi a nástroji UN - OCHA - Úřad OSN pro koordinaci  

humanitárních záležitostí jsou: 

� Činnosti: 

○ Koordinace 

○ Politika 

○ Advokacie 

○ Informační management 

○ Financování  

� Nástroje: 

○ UNDAC - Útvar OSN pro hodnocení katastrof a koordinaci  

○ INSARAG - Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávání  

a záchranu 

○ OSOCC - Místní operační a koordinační centrum  

○ RDC - Přijímací a odjezdové středisko 

○ ECHO - Evropská komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu 

� MIC - Monitorovací a informační středisko. [1]  
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2 Elektronické informační zdroje  

 Důvěryhodné zpravodajství, analýzy a dokumenty jsou důležitou součástí pro 

vyhodnocení a koordinaci situací v případech, kdy vznikne mimořádná událost.  V této 

kapitole jsou vyjmenovány a charakterizovány informační zdroje, které poskytují a 

zprostředkovávají pomoc v oblastech postižených krizovou situací.  

Uvedené zdroje se dělí do 6 kategorií, jejichž oblastí zájmu jsou katastrofy 

přírodního, ale i antropogenního charakteru. Na Obr. 3 je uvedeno názorné schéma tohoto 

rozdělení s vyjmenovanými zdroji pro jednotlivé kategorie.  

Obr. 3 - Dělení elektronických informačních zdrojů [Vlastní] 

2.1 MONITORING MÉDIÍ  

Monitoring médií je v prvotní fázi humanitární krize jednou ze základních potřeb 

sběru informací, který umožňuje sledování zpravodajství z postižených oblastí.  

 Sběrem informací v této oblasti se rozumí průběžné sledování tisku, rozhlasu,  

televize, internetu a následné zpracovávání výběrových přehledů, analýz a statistik podle 

potřeb organizací i jednotlivých klientů. 
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Monitoring sehrává významnou roli také při vyhodnocení rozsahu katastrofy a definování 

formy pomoci. K tomuto účelu lze využít službu Google News, která vyhledává zpravo -  

dajské články podle předem zadaných kritérií. Výsledky vyhledávání však závisí na defino

vání  správných klíčových slov. 

Největší výhodou monitoringu je široké množství elektronicky zpracovaných dat a 

celostátní působnost. Výsledky monitoringu jsou denně aktualizovány a pomocí e-mailů je 

o nich možné rychle informovat. [6]  

2.1.1 Europe Media Monitor  

 Europe Media Monitor je poskytovatelem unikátního softwaru, který shromažďuje 

zprávy ve více než 70 jazycích, které získává ze světových zpravodajských portálů, dále 

také třídí články, analyzuje, shromažďuje zpravodajské informace a vydává upozornění.  

 Výzkumné středisko Evropské komise JRC vyvinulo tři webové servery, které jsou 

přístupné široké veřejnosti NewsBrief, NewsExplorer a MedISys. Systém byl původně 

vyvinut jako vnitřní aplikace pro Generální ředitelství komunikace Evropské komise a měl 

nahradit jejich zdlouhavý a nákladný manuální monitoring médií.  

Europe Media Monitor sleduje živý web, kde se neustále mění obsah, např. 

zpravodajské servery diskusní stránky a publikace. V Tab. 1 jsou uvedeny výhody a 

nevýhody tohoto informačního zdroje. [1]  

EMM NewsBrief  

EMM NewsBrief je veřejná webová aplikace, která zobrazuje nejžhavější témata 

diskutována v průběhu posledních několika minut a hodin. Tato témata jsou graficky 

znázorněna křivkami v grafu na webových stránkách zdroje. Náhled tohoto grafického 

znázornění je na Obr. 4. Aktualizace nejnovějších reportů probíhá na webových stránkách 

každých deset minut. Skupiny souvisejících novinek ukazují časové osy a zobrazují 

nejdůležitější články jako první. Novinky jsou kategorizovány do stovek klientsky 

orientovaných předmětových domén a podle zemí uvedených v článcích. [1]  
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Uživatelé se mohou rozhodnout pro výběr zpráv, které spadají do konkrétních předmětů 

nebo se týkají konkrétních zemí. Je možné také přizpůsobit si přehled novinek filtrováním 

zpráv podle jednotlivých jazyků i výběrem konkrétních zpravodajských zdrojů [1]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – EMM NewsBrief [7]  

EMM NewsExplorer  

 Na konci každého dne jsou všechny novinové články z vybraných 19 jazyků, 

které informují o stejné události nebo předmětu, rozděleny do skupin a graficky zobrazeny 

na mapě světa. Uživatelé mohou vidět nejvíce uváděné osoby, organizace a místa pro 

jednotlivé časové rozsahy. NewsExplorer automaticky detekuje související novinky 

pomocí unikátní technologie napříč jazyky a umožňuje uživatelům přístup ke zprávám o 

stejném předmětu nebo události i v cizím jazyce. Každodenní zpravodajské klastry jsou 

automaticky spojeny se souvisejícími novinkami z minulých dnů a měsíců.  

Harmonogramy ukazují vývoj v čase a umožňují uživatelům zobrazit původní nebo 

vrcholné zprávy pro každou událost. [1]  
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EMM – MedISys  

 Lékařský informační systém MedISys zobrazuje pouze články z oblasti veřejného 

zdraví, které jsou seskupené podle nemocí nebo jednotlivých typů nemocí. Analyzuje 

novinky a varuje uživatele automaticky generovaným upozorněním. 

 MedISys je internetový sledovací a analytický systém, který rychle identifikuje 

potenciální hrozby pro veřejné zdraví na základě informací z internetu. Tyto hrozby 

zahrnují vypuknutí přenosných nemocí nebo rizika spojená s chemickými a jadernými 

nehodami či teroristickými útoky. Jedná se tedy o události, které by mohly mít široký 

dopad na zdraví obyvatel. [1]  

Na základě předem definovaných kombinací klíčových slov jsou články zařazeny 

do stovek kategorií, např. podle nemocí, jejich příznaků, chemických látek apod.  Systém 

sleduje statistiky pro každou z kategorií a používá je k identifikaci aktualit, kdy dochází k 

náhlému zvýšení počtu článků na dané téma. Tato témata jsou vizuálně prezentovány v 

podobě grafů a událost je zvýrazněna na mapách. [1]  
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Tab. 1 - Výhody a nevýhody Europe Media Monitor  

Zdroj Výhody Nevýhody 

EMM 

Newsbrief 

- Nejžhavější témata v průběhu posledních 

minut a hodin 

- Aktualizace každých 10 minut 24 hodin 

denně 

- Filtrování zpráv podle zvoleného jazyka 

- Pouze zpravodajský zdroj 

EMM 

NewsExplorer 

- Generování zpráv ve vice jazycích - Pouze zpravodajský zdroj 

MedISys 

- Články jsou řazeny do stovek kategorií 

- Vizualizace v podobě grafů a map 

- Varování uživatelů generovaným 

upozorněním 

- Pouze články veřejného 

zdraví 

 

2.2 ZPRAVODAJSTVÍ A PODPŮRNÉ DOKUMENTY 

 Zpravodajství je lidská činnost, která spočívá v získávání a zpracovávání cizích 

informací, které poskytují ověřené zprávy a specifické dokumenty  mezinárodních organi- 

zací, vládních institucí a dalších ověřených poskytovatelů. Jsou zde zahrnuty analýzy,  

výzvy, mapové podklady a další dokumenty, které zpracovávají odborníci  na  danou pro- 

blematiku.  

Pro efektivní výkon moci a rozhodovací proces jsou především nutné informace. 

Každý stát má právo a povinnost získávat informace důležité pro národní bezpečnost a 

ochranu. [8]  

Samotné zpravodajství je provázeno dvěma hlavními představiteli zpravodajských 

služeb:   

• Ofenzivní zpravodajskou službou 

• Obranou zpravodajskou službou. [8]  
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2.2.1 ReliefWeb 

ReliefWeb je předním humanitárním zdrojem informací o globálních krizích a 

katastrofách. Jedná se o specializované digitální služby Úřadu OSN pro koordinaci 

humanitárních záležitostí (OCHA). [9]  

Společnost byla založena v roce 1996 . Projekt byl zahájen z iniciativy amerického 

ministerstva zahraničních věcí a Předsednictva mezinárodní organizace, kteří si všimli, jak 

špatně byly kritické informace sdíleny mezi agenturami NGO, OSN a vládami během 

rwandské krize. [10]    

Cílem je porozumění problematiky humanitárních krizí ve světě. Za tímto účelem 

prohledává webové stránky mezinárodních organizací, nevládních organizací, vlád, 

výzkumných institucí a médií, kde jsou shromažďovány novinky, zprávy, tiskové zprávy, 

výzvy, politické dokumenty, analýzy a mapy, které se týkají a vztahují k humanitárním 

krizím v globálním měřítku.  

Databáze obsahuje více než 500.000 humanitárních situačních zpráv, tiskových 

zpráv, hodnocení, pokynů a posudků. ReliefWeb také shromažďuje a poskytuje klíčové 

informace, včetně nejnovějších zpráv, map, infografiky a videí z důvěryhodných zdrojů za 

účelem objasnění a vysvětlení humanitárních krizí a pomáhá humanitárním pracovníkům 

přijímat informace, rozhodnutí a plánovat účinnou reakci. [10]  

 Pro zajištění průběžné, dvaceti čtyř hodinové aktualizace informací jsou 

kancelářské prostory ReliefWeb umístěny ve třech časových pásmech: Kobe (Japonsko), 

Ženeva (Švýcarsko) a New York (USA). 

2.2.2 AlertNet 

 AlertNet je bezplatný humanitární zpravodajský servis nadace Thomson Reuters, 

který pokrývá krize po celém světě. Tento zdroj poskytuje důvěryhodné zprávy a 

informace o přírodních katastrofách, konfliktech a řeší také problematiku uprchlíků, hlado-

moru, nemocí a dopady na klimatické změny. Multimediální obsah je shromažďován od  

AlertNet reportérů po celém světě a sítě 196 kanceláří Reuters News. Kromě toho přispívá 

asi 500 mezinárodních humanitárních organizací a 60 odborných partnerů. [1]  
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 AlertNet byl založen v roce 1997 po genocidě ve Rwandě (1994) a následné kritice 

pomalé reakce médií a špatně koordinované činnosti humanitárních organizací. Tým 25 

novinářů poskytuje informace o nejnaléhavějších humanitárních otázkách, desítkách 

mimořádných událostí ze všech kontinentů. Zpravodajství se stalo základním nástrojem 

pro humanitární pracovníky, dárce, politiky, studenty, novináře i širokou veřejnost. 

Zpravodajský server se zabývá náhlými katastrofami, jako jsou zemětřesení a hurikány, ale 

také pomalými a složitými situacemi, kterými jsou vnitřní konflikty a potravinové krize. 

[1]  

Webové stránky poskytují nástroje, jako interaktivní statistiky, zasílání  

humanitárních varovných zpráv a 3W databáze. Důležitou součástí a stavebním kamenem 

komunity AlertNet je členství neziskových organizací, které se aktivně podílejí na řešení 

naléhavých situací. V současné době je členy téměř 500 nevládních organizací z 95 zemí 

světa. [1]  
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Tab. 2 - Výhody a nevýhody zpravodajských informačních zdrojů  

 

2.3 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE  

Přírodní katastrofy často udeří neočekávaně a dokážou napáchat obrovské škody, 

zpustošit území, zničit obydlí, majetek, komunikace i zdroje obživy. Přírodním katastrofám 

nemůže člověk zabránit, může je jen předvídat, zmírnit jejich dopad a co nejrychleji 

odstranit následky 

Pro zmírnění katastrofických dopodů slouží a přispívají mapové podklady a 

geografické informace, které napomáhají k přímé koordinované pomoci a v místě krizové 

situace, události sdílí vizualizované informace. Tyto podklady jsou velmi užitečné při 

zpětných analýzách nebo při sledování vývojových trendů.   

Zdroje Výhody Nevýhody 

ReliefWeb 

- Veřejné a volně přístupné informace, 

není nutná registrace  

- Pouze online přístup 

- Poskytuje jen náhled 

do dokumentů  

- nemožnost označení a výběru vice 

položek  

- Omezený výběr dokumentů podle 

země, zdroje, tématu, formátu, 

charakteristiky, typu katastrofy, 

ohrožených skupin, data publikování 

a jazyka 

AlertNet 

- Zabývá se oblatí katastrof, ale i 

vnitřními konflikty a potravinovou 

krizí  

- Zasílání varovných zpráv 

- Bezplatný přístup k fotografiím a 

videím 

- Přístup pouze online  

- K plnému informačnímu servisu je 

nutná registrace  
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2.3.1 UNOSAT – Operational Satellite Applications Programme 

UNOSAT je institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR) operačního 

Satelitního aplikačního programu, realizovaného ve spolupráci s Evropskou organizací pro 

jaderný výzkum (CERN). [12]  

Tento program je technologicky intenzivní, poskytuje analýzy satelitních snímků, 

satelitní řešení pro organizace pod i mimo OSN. Cílem je, aby byl UNOSAT se satelitními 

snímky a geografickými informacemi snadno přístupný humanitárnímu společenství a 

odborníkům na celém světě, kteří pracují na snížení hrozby katastrof a plánují udržitelný 

rozvoj. [1]  

Úkolem je poskytování integrovaných satelitních řešení pro lidskou bezpečnost, mír 

a sociálně-ekonomický rozvoj, v souladu s mandátem uděleným UNITAR a Valným 

shromážděním OSN od roku 1963. [13]  

Pro potřeby koncových uživatelů UNOSAT vyvinul řešení pro aplikovaný výzkum, 

který se zaměřuje na jejich potřeby. Vytvořil také rozsáhlou síť soukromých, ale i 

veřejných partnerů. Spolupráce probíhá s převážnou většinou agentur OSN, vesmírnými 

agenturami, ale i několika mezinárodními iniciativami, působících v oblasti satelitních 

technologií a geoprostorových informací. [13]  

UNOSAT se zaměřuje na tři hlavní skupiny uživatelů: 

1. Humanitární záležitosti a koordinace pomoci 

• Krizové a situační mapování 

• Posouzení poškození a dopadu 

2. Ochrana obyvatelstva 

• Monitorování 

• Bezpečnost a ochrana 

• Lidská práva [1]  
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3. Územní plánování a sledování 

• Rozvoje kapacit a technické pomoci 

• Vnitřní projekty rozvoje a implementace. [1]  

2.3.2 MapAction 

MapAction je nevládní organizace, registrována ve Velké Británii, jejímž oborem a 

specializací je mapování humanitárních krizí. 

Tato organizace nasadila své týmy vysoce kvalifikovaných a soběstačných 

dobrovolníků od roku 2004 do téměř 40 mimořádných událostí, které zahrnují náhlý nástup 

přírodních katastrof a komplexních krizí. [14]    

Prvním posláním a misí této organizace byla pomoc při krizové situaci na Srí Lance 

v reakci na ničivé tsunami v prosinci 2004. Pomáhá také při ničivých zemětřeseních, 

sopečných erupcích, záplavách i tropických bouřích. Tato organizace je schopna nasadit 

své vyškolené a vybavené týmy kdekoli na světě. Jejich nasazení je možné již během 

několika hodin. Na Obr. 5 je znázorněn příklad pracovního prostředí při již zmiňované 

krizi na Srí Lance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5- Pracovní prostředí MapAction [14]  
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Humanitární krize často udeří bez varování, ničí životy a živobytí obyvatel během 

několika vteřin. Informace jsou životně důležité, zejména ty, které oblasti byly nejvíce 

ovlivněny? Které oblasti jsou ty nejzranitelnější? Co se stalo se silnicemi, železnicemi a 

komunikačními sítěmi? Kde se nachází zdravotnický materiál a kde je ho nejvíce potřeba. 

[14]  

 MapAction v místě události shromažďuje důležitá data a informace.  

Tyto informace jsou vizuálně zakresleny a zaznamenávány a také zajišťují tisk map pro 

mezinárodní koordinaci a soustředí se na požadavky a potřeby zúčastněných stran, činit 

informovaná rozhodnutí, poskytovat pomoc a nouzové zásoby na správném místě a v co 

nejkratším čase. MapAction využívá sílu a přenositelnost moderních technologií,  

především geografických informačních systémů a systémů satelitní lokalizace GPS. Tyto 

poskytované informace jsou nespornými výhodami, které jsou uvedeny v Tab. 3. [14]  

2.3.3 ITHACA –  Information Technology for Humanitarian Assistance, 
Cooperation and Action 

ITHACA je neziskové sdružení, se sídlem v italském Turíně. Je centrem aplikova- 

ného výzkumu IT produktů a služeb pro podporu humanitárních aktivit v reakci na přírodní 

katastrofy prostřednictvím dálkového průzkumu Země. [15]   

Sdružení ITHACA si vybudovala silné vazby v oblasti získávání, správy a zpracová

ní geografických a kartografických údajů pro účely reakce na mimořádné události, což 

znázorňuje    Obr. 6, věnuje se vědeckému výzkumu, poskytuje metody, analytické služby 

a technické nástroje, které zlepšují schopnosti mezinárodního humanitárního společenství, 

včasného varování, posouzení dopadu katastrof a dalších souvisejících oblastí. [16]  

Hlavní cíle tohoto centra jsou: 

• Zaměření na rozvoj pravomoci v rychle rostoucím oboru geomatiky, které vyžadují 

stále více specifických technologií a know-how. 

• Vytvořit znalosti, které mají vliv na technologické prostředí univerzity a soukromý 

sektor, ale také na podporu a realizací partnerství mezi výzkumnými pracovníky a 

podniky či jinými technologickými výzkumnými středisky. [1]  



 

21 

  

• Usnadnit mezinárodní expozici akademické práce vytvořením vazeb na 

mezinárodní organizace pomocí technologií a nástrojů vyvinutých na mezinárodní 

úrovni tak, aby Ithaca mohla představovat výchozí bod pro studenty, kteří působí v 

rámci své struktury, jakož i pro lektory, kteří se musejí potýkat s dalšími aktéry 

v zahraničí 

• Usnadnit mezinárodní expozici akademických prací vytvořením vazeb na 

mezinárodní organizace pomocí technologií a nástrojů vyvinutých na mezinárodní 

úrovni tak, aby Ithaca představovala výchozí bod pro studenty, ale i pro lektory, 

kteří se musejí potýkat s dalšími aktéry v zahraničí.  

• Podpora příprav a reakcí na humanitární krize, poskytnutím humanitární pomoci, 

vytvářením vysoce podrobných map, které podporují koordinaci humanitárních 

operací. [1]  

Cílem je spolupráce se Světovým potravinovým programem (WFP) - Organizací 

spojených národů a největšími světovými humanitárními organizacemi. Činnosti sdružení 

Ithaca jsou prováděny ve spolupráci s Politecnico di Torino a s dalšími technologickými 

partnery, jako jsou veřejná a soukromá výzkumná střediska, letecké a telekomunikační 

společnosti a další územní dodavatelé dat. [16]  

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 6 - Nasazení ITHACA týmu na Haiti při zemětřesení 2010 [16]  
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Ithaca je schopna ve své oblasti pořizovat, řídit a zpracovávat geografická a 

kartografická data. Operační tým má rozsáhlé zkušenosti v několika oblastech týkajících se 

geomatiky, včetně dálkového průzkumu, fotogrammetrie a územních informačních 

systémů.  Je schopna vytvářet jednoduchou a tématickou kartografii.  

Tab. 3 - Výhody a nevýhody Geografických informačních zdrojů  

Zdroje Výhody Nevýhody 

UNOSAT 

- Přístupný široké veřejnosti i odborníkům  

- Webový server jsou dostupné ve vice 

jazycích  

- Nutná registrace k pnému 

přístupu 

- Nezasílá varovné zprávy  

MapAction 

- Nasazení kvalifikovaných a vybavených 

týmů během několika hodin kdekoliv na 

světě  

- Přístup k dokumentům i Offline   

- Nezasílá varovné zprávy 

např. do e-mailových 

schránek  

- Nutná registrace k plnému 

přístupu  

ITHACA 

- Pořizuje, řídí a zpracovává geografická a 

kartografická data 

- Poskytuje veřejné informace  

- Přístup pouze online  

- Nutná registrace 

- Nezasílá varovné zprávy 

např. do e-mailových 

schránek 

 

2.4 LOGISTICKÉ INFORMACE 

Logistika se z definice zabývá efektivním řízením materiálových toků. Logistické 

informace hrají důležitou roli v různých fázích pomoci. Informace, které se týkají přepravy 

osob a materiálu, jsou zásadní pro reálné hodnocení možností poskytování především 

materiální pomoci a stanovení dalších kroků pro zajištění dostatečných kapacit. Informační 

logistiku ve zkratce nejlépe vystihuje heslo - správná informace na správném místě ve 

správný čas. [1]  
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2.4.1 Logistic Cluster 

 Činnost Logistické skupiny (Logistic Cluster) byla zahájena v roce 2005 na řešení 

konzistentní mezery a slabé stránky a ke zlepšení mezinárodní reakce na humanitární 

krize. Je to přehledný zdroj k posílení schopnosti reakce, koordinaci a odpovědnosti 

posílením partnerství v klíčových odvětvích, a tím formování hlavních roli jednotlivých 

organizací, zdroj hodnotící zprávy, formuláře, výzvy a upozornění, procedury, situační 

reporty, schůzky, fotografické a mapové podklady. [18]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Materiální pomoc zprostředkovaná Logistic Cluster  [19]  

 Dokumenty jsou členěny podle aktuálních operací a poskytují kompletní souhrn 

informací pro koordinaci logistických procesů, včetně kontaktních údajů jednotlivých 

koordinátorů. Dokumenty jednotlivých operací jsou identifikovány a shlukovány do 

skupin, které se týkají dané oblastí zájmu. Převážně se jedná o koordinaci letecké, pozemní 

a lodní dopravy, dodavatelských řetězců, celních a imigračních záležitostí, infrastruktury a 

komunikací. [1]  
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Cluster je skupinová organizace tvořena zainteresovanými subjekty, které se zavá- 

zaly řešit humanitární potřeby v každém z výše uvedených konkrétních odvětví.  

Vedoucí agenturou Logistics Cluster, WFP byla poskytnuta příležitost pracovat na 

splnění tří ze svých strategických cílů:  

• záchrana lidských životů v případě nouze,  

• obnovení živobytí v postižených oblastech po mimořádných událostech, 

• posílení pracovních sil. [19]  

Webový zdroj obsahuje v současné době přes 6.800 dokumentů a jednotlivých 

informací, podporuje logistiku pro více než 50 záchranných operací po celém světě, např. v 

západní Africe, Nepálu, Jemenu a na Ukrajině. Příklad poskytnutí pomoci je znázorněn na 

Obr. 7. Jen v roce 2014 logistická skupina provedla 13 operací, podporovaných 160 

humanitárními organizacemi a bylo dodáno více než 27.000 metrických tun pomocných 

dodávek do více než 140 míst po celém světě. Každý rok WFP distribuuje přibližně 4 

miliony metrických tun potravin. Rozsáhlou lokální a globální síť odborných znalostí 

umožňuje WFP efektivně spravovat rozsáhlé a komplexní logistické operace. [20]  

WFP je odpovědná za to, že dobře koordinovaná, efektivní a účinná logistická 

reakce je vykonávána za každé nouze. To platí nejen v oblasti pomoci WFP a dodávek 

potravin, ale pro všechny humanitární pracovníky podílející se na náhlý nástup reakce a 

složitých mimořádných událostech. [20]  
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Tab. 4 - Výhody a nevýhody logistických informačních zdrojů  

Zdroj Výhody Nevýhody 

Logistic Cluster 

- Formuje hlavní role jednotlivých 

organizací 

- Zajišťuje záchranu lidských životů 

v případě nouze, obnovení živobytí 

v postižených oblastech, posílení 

pracovních sil.  

- Pouze online informační 

servis  

2.5 Databáze a nástroje 

 V této kategorii jsou zahrnuty informační zdroje, které napomáhají k přípravě a 

průběžnému i zpětnému hodnocení různých mimořádných událostí. Současně jsou zde 

uvedeny zdroje obsahující sady softwarových a informačních nástrojů. V této podkapitole 

se na jejím konci objevuje Tab. 6 s vybranými výhodami a nevýhodami těchto zdrojů. [1]   

2.5.1 EM-DAT – The International Disaster Database  

EM-DAT byla vytvořena v roce 1988 na Université Catholique de Louvain 

výzkumníky z Centre de Recherche sur l'epidemiologie des Desastres - Středisko pro 

výzkum příčin vzniku a šíření katastrof (CRED). Databáze byla zřízena s podporou WHO 

a belgickou vládou. [21]   

Hlavním cílem databáze je, aby sloužila účelům humanitární akce na národní i 

mezinárodní úrovni. Je to iniciativa zaměřená na racionalizaci rozhodování o připravenosti 

na katastrofy, stejně jako poskytování objektivního základu pro posouzení slabých míst a 

stanovení priorit. [21]  

Obsahuje základní údaje o výskytu a účincích více než 18 000 hromadných neštěstí 

ve světě od roku 1900 do současnosti. Tato databáze je sestavena z různých zdrojů, včetně 

OSN, vládních a nevládních agentur, pojišťoven, výzkumných ústavů a tiskových agentur. 

[21]  

Humanitární organizace již dlouho uznávají klíčovou úlohu rozvoje dat a informací 

při zmírňování dopadů katastrof na zranitelné skupiny obyvatel. Systematický sběr a 

analýza těchto dat poskytuje vládám a agenturám cenné informace.  



 

26 

  

EM-DAT poskytuje objektivní základ pro hodnocení zranitelnosti a racionálního 

rozhodování při katastrofách. Například pomáhá identifikovat druhy pohrom, které jsou 

nejčastější v dané zemi, a které měly významný historický dopad na lidskou populaci. [22]  

Výstupy obsahují především datum události, informace o postižené zemi a 

specifikaci oblasti, typ a podtyp katastrofy, identifikační číslo katastrofy, počet obětí a 

zasažených osob, případně i vyčíslení škod. [1] V případě protichůdných informací nebo 

rozdílných číselných údajů CRED používá metodu hodnocení zdrojů podle jejich 

schopnosti poskytovat spolehlivé a úplné údaje. [1]  

Konečné údaje v EM-DAT obvykle pocházejí z primárních zdrojů, ale mohou být 

také doplněny sekundárními zdroji. V některých případech se může stát sekundární zdroj 

zdrojem hlavním. To může nastat například v případě, kdy jsou konečná čísla k dispozici 

dlouho po katastrofě. Také některé zdroje jsou používány pouze pro specifické katastrofy 

(např. USGS – United States Geological Survey – Geologický výzkum USA pro 

zemětřesení, WHO – World Health Organization – Světová zdravotnická organizace pro 

epidemie). [1]  

2.5.2 FTS – Financial Tracking Service  

OCHA Service Tracking OSN Financial (FTS) je webová databáze, která zachycuje 

všechny hlášené mezinárodní humanitární akce, organizované nevládními organizacemi a 

Červeným křížem. Jedná se o unikátní službu poskytovanou Úřadem OSN pro koordinaci 

humanitárních záležitostí. Je to jediný systém na světě, který poskytuje informace o 

globálních tocích humanitární pomoci v reálném čase. Slouží k analýze podpory a 

monitorování odpovědnosti mezi humanitárními aktéry. Poskytuje přehled o tom, jakým 

způsobem reagovat na krize a zvýraznit nedostatečné financování projektů, organizací a 

sektorů a jakým způsobem umožnit dárcům nasměrování finančních prostředků, kde jsou 

nejvíce potřeba. Na Obr. 8 je uveden graf toku finančních prostředků rozvojových zemí. 

[23]  
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Obr. 8 - Graf finančních toků v rozvojových zemích [24]  

FTS je základní součástí širšího úsilí o integraci finančních dat s informacemi z 

celého humanitárního programového cyklu, včetně vyhodnocení potřeb, plánování reakce a 

sledování. 

FTS se zvláště zaměřuje na konsolidované a rychlé výzvy, které se týkají velkých 

humanitárních krizí, jejichž finanční požadavky jsou dobře definované. Tyto vlastnosti 

umožňují určit, do kterých skupin populace v krizi se dostává humanitární pomoc v 

poměru k jednotlivým potřebám. Všechny údaje jsou poskytovány dárci nebo přijímajícími 

organizacemi. [1]  
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2.5.3 OneResponse  

OneResponse je webový server pro meziagenturní spolupráci, který podporuje 

zlepšení koordinace humanitární pomoci v rámci klastrového přístupu a pro podporu 

předvídatelné výměny informací v naléhavých případech na úrovni jednotlivých zemí. 

Aplikace podporuje 11 definovaných oborových klastrů, které jsou uváděny v Tab. 5. 

OCHA tak plní své povinnosti ve správě informací podle stávajících pokynů IASC. [1]  

Tab. 5 - Globální klastry  

Globální klastry 

Zemědělství Zdraví 

Koordinace / Management základen Logistika 

Obnova Výživa 

Vzdělávání Ochrana 

Nouzové přístřeší Voda, kanalizace, hygiena 

Nouzové telekomunikace  

 

Klíčové charakteristiky OneResponse: 

• Globální vstupní bod, kde jsou vedeny základní materiály globálních klastrů. 

• Konkrétní krizový obsah bude umístěn na webu dané operace nebo země  

• Konkrétní místo katastrofy bude vytvořeno do 24 hodin. 

• K dispozici je verze stránek pro pomalé připojení, aby byl umožněn přístup a výměna 

informací i z oblastí se špatnou rychlostí připojení k Internetu. 

• Informace mohou být kvalifikovány jako veřejné nebo soukromé. To umožňuje 

zpřístupnit citlivé informace zvláštním pracovním skupinám jednotlivých klastrů. 

• Klastry si mohou přímo řídit vlastní obsah na webu. 

• OCHA vlastní webové stránky a je pověřena řízením. [1]  
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Primární cílovou skupinou pro tento zdroj jsou humanitární pracovníci na úrovni 

jednotlivých zemí, včetně klastrových manažerů, členů klastrů, pracovníků společných 

služeb OSN atd. Sekundární cílová skupina je globální, včetně globálních zaměstnanců 

ústředí, dárců a OCHA. [1]  

Tento webový prostor umožňuje přístup k nástrojovým sadám, jako je Information 

Management ToolBox a dalším definovaným produktům. Jedná se o souhrn formulářů, 

šablon, směrnic a softwarových nástrojů pro rychlé použití v terénu. [1]  

2.5.4 OCHA 3W – Contact Management Directory  

3W databáze poskytuje klíčové informace o tom, které organizace (Kdo), provádějí 

činnosti (Co), ve kterých lokalitách (Kde). Tyto informace jsou nezbytné, pokud 

organizace a činnosti musí být koordinovány způsobem, který zajistí plnění humanitárních 

potřeb bez mezer či duplicit. [25]  

Podává přehled o humanitární odezvě, identifikuje nedostatky a poskytuje analýzy 

pro podrobnou koordinační podporu, pomáhá při sledování a hodnocení, ale také podává 

zprávy o krizi. Je také databází kontaktů jednotlivých operací a kanceláří OCHA. Pro plný 

přístup k dokumentům a funkcím je nezbytná registrace uživatele, nicméně veřejně 

dostupné a tedy bez nutnosti autorizace jsou jména osob, pozice, zařazení a telefonní čísla 

jednotlivých pracovníků.  

Seznam kontaktů je jedním z hlavních produktů, které Úřad pro koordinaci 

humanitárních záležitostí (OCHA) zavedl v oblasti náhlý vznik mimořádných událostí a 

chronické krize a jehož příklad je uveden na Obr. 9. Jedná se o jednoduchý, ale výkonný 

nástroj pro koordinaci humanitární odezvy. 3W je veřejná databáze s možností vyhledávání 

základních kontaktních informací pro jednotlivé organizace reagující na krizové situace. 

[25]  
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Obr. 9 - 3W Contakt List  [25]  
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Tab. 6 - Výhody a nevýhody databází  a nástrojů  

Zdroje Výhody Nevýhody 

EM – DAT 

- Identifikuje nejčastější druhy pohrom v 

dané zemi 

- Veřejné a volně přístupné informace  

- Nezasílá varovné zprávy 

- Pouze online   

FTS 

- Jediný poskytující informace o tocích 

humanitární pomoci 

- Hledá způsob jak zvýraznit financování 

- Zaměření na finance  

- Přístup pouze online  

OneResponse 

- Poskytuje verzi webových stránek pro 

pomalé připojení 

- Třídí informace  

- Přístup online i offline  

- Poskytuje nástrojové sady  

- Není zajištěn úplný přístup 

k informacím  

OCHA 3W 

- Databáze kontaktů se zobrazením na 

mapě světa  

- Veřejné informace  

- Nutná registrace pro plný 

přístup  

- Pouze online  
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2.6 OSTATNÍ 

Následující zdroj shromažďuje více funkcí na jednom místě a z tohoto důvodu je 

uveden samostatně. Pro každou krizi je vytvořeno samostatné webové rozhraní s 

přizpůsobenými funkcemi. Také v této části jsou na konci podkapitoly uvedeny některé 

silné a slabé stránky tohoto informačního zdroje. [1]  

2.6.1 Google Crisis Response 

Google Crisis Response umožňuje lepší přístup k informacím, které se týkají 

přírodních katastrof a humanitárních krizí, jako jsou situace po silných hurikánech a 

zemětřeseních. Tato iniciativa je projektem Google.org, který využívá silné stránky 

aplikací Google v oblasti informačních technologií a vytváří produkty pro řešení 

přírodních katastrof a humanitárních krizí. [1]  

                     

   Obr. 10 - Person Finder [26]         Obr. 11 - Google Earth [27]  

Typy zahrnutých aktivit: 

• Organizování mimořádných upozornění, aktualit a příležitostí pro dárcovství a zajištění 

viditelnosti těchto informací přes jednoduché webové rozhraní. 

• Vývoj nástrojů, které umožňují lepší komunikaci a spolupráci mezi krizovými 

pracovníky a mezi oběťmi jako je Person Finder a Resource Finder. Tyto nástroje 

znázorňují Obr. 10 a 11. [1]  
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• Poskytování aktualizovaných satelitních snímků a map postižených oblastí pro ilustraci 

škod na infrastruktuře a pomoci humanitárním organizacím při navigaci na zóny určité 

katastrofy. 

• Podpora obnovy infrastruktury poškozených sítí pro umožnění přístupu k Internetu.  

• Prostor pro charitativní organizace, které poskytují přímou pomoc v cílových oblastech. 

[1]  

Tab. 7 - Výhody a nevýhody Google  

Zdroje Výhody Nevýhody 

Google Crisis Response 
- Podpora obnovy infrastruktury  

- Poskytuje nástrojové sady  

- Přístup pouze online  
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3 Informační systémy 

Informační systémy a systémy pro varovná hlášení se liší od již zmíněných 

informačních zdrojů především přidanou hodnotou dalších funkcí. Jedná se převážně o 

primární zdroje informací, které vyhodnocují rizika a potenciální dopad na postiženou 

oblast, nebo plní komunikační funkci pro zasahující složky v globálním měřítku. Tyto 

systémy mohou pomáhat koordinovat zajištění včasné a účinné pomoci těm, kteří to 

potřebují nejvíce. 

V těchto systémech jsou zastoupeny monitorovací a varovné systémy, které 

vyhodnocují potencionální rizika jednotlivých krizových situací, kde patří zejména 

Globální systém varování před katastrofami – GDACS. Jedná se o systém, který 

kombinuje internetové informační zdroje o katastrofách a má za úkol usnadnit koordinaci 

mezinárodních reakcí během pomocné fáze při a těsně po katastrofě. Systém poskytuje 

varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase a následně i nástroje 

usnadňující koordinaci. Služby tohoto systému jsou aktivovány při předpovědi nebo 

výskytu významné přírodní, technologické nebo ekologické katastrofy. [1]  

Dalšími zástupci informační podpory při katastrofách jsou koordinační systémy a 

nástroje, Jedním z těchto zástupců v této oblasti je Virtual OSOCC, který je hlavním 

zdrojem informací, pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty. Virtual 

OSOCC je unikátní komunikační kanál v celosvětovém měřítku. Z technického hlediska se 

jedná pouze o propojení funkcí pro Content Management System a diskuzního fóra. 

Přidanou hodnotou je, že poskytuje reporty jednotlivých událostí a informace z mnoha 

dalších zdrojů. [1]  

Druhým zástupcem v této oblasti je CECIS – Common Emergency Communication 

and Information System. Je to uzavřený komunikační systém provozovaný Monitorovacím 

a informačním střediskem (MIC) EU, a který usnadňuje komunikaci Monitorovacího a 

informačního centra Evropské komise a národními zástupci. Jde o přenos informací o 

mimořádných událostech, výměnu informací a zkušeností mezi orgány, které jsou 

odpovědné za civilní ochranu. [1]  
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 Dalším systémem v oblasti koordinace je MIC – Operations Field Reporting Tool. 

Tato webová aplikace slouží pro podporu komunikace a rychlého sdílení významných a 

potvrzených zpráv. Je to nástroj obsahující přehledovou mapu aktuálních událostí, odkazy 

na monitorovací a varovné systémy, mediální zdroje a situační reporty. [1]   

Pro vizualizaci krizových situací jsou využívány informační systémy poskytující 

mapové podklady a satelitní snímky. Tito zástupci patří do skupiny Geografických 

informačních systémů. Zástupci, kteří poskytují tyto podklady, jsou Natural Hazards and 

Vulnerabilities Atlas a ECHO Map Viewer. Tyto systémy umožňují rychle a efektivně 

vytvářet potřebné dokumenty a soubory, které lze využívat i v terénu off-line. [1]   
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4 Kriteriální hodnocení elektronických informačních zdrojů  

 Důvěryhodné zpravodajství a analýzy hrají významnou roli při vyhodnocování     

a následnou koordinaci v případě vzniku krizových situací. V této části práce jsou uváděny 

a srovnány základní a významné informační zdroje světového charakteru, které poskytují 

celkové a všestranné zpravodajství, analýzy, podpůrné dokumenty, logistické a geografické 

informace z postižených oblastí a koordinaci mezinárodního nasazení při katastrofách. 

 Tyto informační portály jsou typickými webovými zdroji, u kterých je možnost 

přistupovat k potřebným informacím na sociálních sítích jako je Twitter, Facebook            

či mobilní aplikace. Významný obsah je také přístupný přímo z databáze webového 

rozhraní, tedy z běžného webového prohlížeče, prostřednictvím různých RSS kanálů nebo 

e-mailu. 

 Poskytují důležité informace a umožňují strukturovaný výběr či vyhledávání        

i zpětně podle různých parametrů. Informační zdroje jsou rozděleny do základních 

kategorií, které specifikují oblasti zájmu a odráží se v nich informační potřeba v různých 

fázích koordinace mezinárodní pomoci.  

 Uváděné informační zdroje jsou institucemi, nevládními či neziskovými 

organizacemi, které jsou využívány mezinárodními agenturami, vládami, humanitárními 

organizacemi, pracovníky v soukromém sektoru, podniky či výzkumnými středisky. 

Webové rozhraní těchto zdrojů má výhodu v tom, že uživatel se může rychle 

přihlásit prakticky z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu. Některé zdroje umožňují 

přístup k aktuálním informacím offline, což značí výhodu možnosti získávat důležité 

informace odkudkoliv, i když přístup k internetu není k dispozici. 

4.1 Kritérium charakteru a formy  

Porovnání jednotlivých elektronických informačních zdrojů jsem provedl na  

základě tabulek Tab. 8,Tab. 9 a několika mnou zvolených kritérií.  

Hodnocení v jsem provedl na základě dvou kritérií. Prvním kritériem je kritérium 

charakteru události, tedy jakou formou katastrof se zdroje zabývají. Druhým kritériem je 

forma pomoci, kterou jsou organizace schopny poskytovat a zprostředkovávat při vzniku 

krizové situace.  
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Tab. 8 - Kriteriální srovnání 

 

Charakter události – Kritérium udávající oblast, kterou se jednotlivé informační zdroje 

zabývají. Zkoumá zaměření informačního zdroje z hlediska charakteru událostí, tedy 

zaměření na oblast přírodních nebo antropogenních událostí, či na problematiku a hrozbu 

obou charakterů. 

Forma pomoci – V době krizové situace je nezbytné, aby jednotlivé zdroje poskytovali 

určitou formu pomoci. Toto kritérium určí, o jakou pomoc se daný zdroj zajímá, a jaká 

pomoc může být koncovým uživatelům z jeho strany poskytnuta.  

Zdroje 
Kritéria hodnocení 

Charakter události Formy pomoci 

EMM Přírodní, antropogenní Poradenská 

ReliefWeb Přírodní Poradenská 

AlertNet Přírodní, antropogenní Poradenská 

UNOSAT Přírodní Poradenská 

MapAction Přírodní Poradenská, materiální 

ITHACA Přírodní Poradenská, materiální 

Logistic Cluster Přírodní, antropogenní Kombinovaná 

EM – DAT Přírodní, antropogenní Poradenská 

FTS Přírodní, antropogenní Finanční 

OneResponse Přírodní, antropogenní Poradenská 

OCHA 3W Přírodní, antropogenní Poradenská 

GoogleCr.Response Přírodní Poradenská, materiální 
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4.2 Uživatelská kritéria elektronických informačních zdrojů 

VTab. 9 jsem zvolil 7 kritérií, které jsou dle mého názoru důležité pro humanitární 

pracovníky a organizace v oblasti získávání informací, jejich dostupnosti, a také získání 

dokumentačních podkladů o hrozící či probíhající krizi.  

 Tab. 9 - Hodnocení zvolených kritérií 

 

Pozn.: + - Informační zdroj poskytuje tuto službu, či funkci, - - Informační zdroj 

neposkytuje tuto službu, či funkci, + / - - Informační zdroj poskytuje tuto službu, či funkci, 

nicméně plné využití lze využít jen v případě autorizace, + / + - Informační zdroj poskytuje 

tuto službu, či funkci i bez nutnosti autorizace.  
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EMM + + - + / - + + - 

ReliefWeb + + - + / - - + + 

AlertNet + + / - + + / - - + + 

UNOSAT + + / - - + / - + + + 

MapAction + + / - - + / + - + + 

ITHACA + - - + / - - + + 

Logistic Cluster + + + + / - - + + 

EM – DAT + + - + / - - + - 

FTS + + + + / - - + - 

OneResponse + / - + / - - + / + + - + 

OCHA 3W + + / - - + / - - - - 

Google Cr. Response + + + + / - + + + 
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Veřejné informace – Jedná se o kritérium, které zkoumá, jak jsou nebo nejsou informace 

z webových serverů nebo databází dostupné široké veřejnosti. Ovšem celkový přínos 

informačních zdrojů nelze hodnotit jen podle tohoto kritéria.  

Volně přístupné informace – Informační servery nebo databáze obsahují možnosti volně 

přístupných informací pro běžné koncové uživatele, některé z nich ale také požadují 

registraci pro získávání a podporu veškerého informačního servisu, který poskytují.  

Zasílání varovných zpráv – Při vzniku či hrozbě vzniku krizové situace jsou koncovým 

uživatelům zasílány varovné zprávy. Tyto informace jsou zprostředkovávány uživatelům 

do emailových schránek, prostřednictvím RSS kanálů, či sociálních sítí. Pro získávání 

nejaktuálnějších informací a zasílání varovných zpráv je nutná registrace na webových 

serverech.   

Online / offline  – Toto kritérium zohledňuje, které informační zdroje mohou pracovat i 

přes lokální bezdrátovou síť a umožní humanitárním pracovníkům a organizacím přístup 

k podkladům a informacím, které jsou potřebné pro řešení krizové situace i v době, kdy 

připojení k internetu není k dispozici.   

Informace ve více než jednom jazyce – Kritérium zabývající se jazykovou stránkou 

webových serverů. Pro laického koncového uživatele jde o možnost zvolení si jazyku, 

kterému rozumí a tím i pochopení celé problematiky, která je v informačním zdroji 

uváděna.  

Podpora sociálních sítích – Jedno z kritérií moderní doby pro řešení krizových situací, 

které umožňuje odborníkům, ale i dobrovolníkům zapojovat se do diskusí a přispívat do 

diskusních fór na právě řešené téma z kteréhokoliv místa na světě.  

Podpora dokumentů  – Zde velmi záleží na tom, zda-li je zdroj schopen poskytnout 

dokumenty v podobě map, satelitních, kartografických a geografických snímků, map, 

analýzy zasaženého území, obrázků, interaktivních map, popřípadě videí zasaženého území 

krizovou situací.  Zdroje s těmito dokumenty budou mít možnost lépe zhodnotit krizovou 

situaci, navrhnout adekvátní opatření pro její zmírnění, humanitární pomoc, či úplné 

řešení. 
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5 Formulace doporučení pro využití elektronických informačních 

zdrojů  

Tyto informační zdroje jsou globálními zpravodajskými servery, institucemi a 

organizacemi. Jsou nástrojem pro případ hrozby vzniku či vzniku krizové situace. Zdroje 

prohledávají weby informačních portálů a informují širokou veřejnost, humanitární 

pracovníky, ale i odborníky na případný vznik krizové situace. V této části bakalářské 

práce je úkolem určit, který informační zdroj by byl pro řešení potenciální krizové situace 

z hlediska zmíněných kritérií tím nejvhodnějším. 

Informační zdroje jsou si ve svých funkcích a v poskytování služeb široké 

veřejnosti, humanitárním pracovníkům a odborníkům v mnoha ohledech velmi podobné. 

Kritéria hodnocení byla volena tak, aby zachytila charakteristiky, ve kterých jsou 

srovnatelné, ale také v čem se od sebe odlišují a v jakém směru jsou svými poskytovanými 

a zprostředkovávanými službami pro koncové uživatele specifické. 

Zdroje byly podrobeny kriteriálnímu hodnocení a srovnány mezi sebou v kapitole 4. 

V Tab. 8 aTab. 9, na základě mnou vybraných kritérií. Porovnání informačních zdrojů v 

této práci poukazuje na rozdíly, které jsou jednotlivé zdroje schopny poskytnout, byť jsou 

v některých případech nepatrné. Tyto webové zpravodajské zdroje jsou produkty, které 

patří k těm nejvýznamnějším ve své oblasti. 

Doporučení se týká těch informačních zdrojů, které se věnují širšímu spektru 

problematiky. Z hlediska charakteru by se měly věnovat oblastem jak přírodních, tak i 

antropogenních událostí. Jelikož žijeme v době, kdy nás obklopuje stále větší množství 

přístrojů, zařízení a moderní technologie, může dojít z tohoto hlediska ke vzniku krizové 

situace či humanitární krize. Hledisko formy pomoci je neméně důležité. Toto uváděné 

kritérium určuje, jaká pomoc bude v době krize jednotlivými zdroji poskytnuta a 

zprostředkována, a jakou pomoc lze očekávat. 
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Hodnocené zdroje se jeví svými parametry, poskytovanými informacemi, funkcemi, 

jejich dostupností a přístupností pro koncové uživatele na kvalitní úrovni. Všechny 

srovnávané zdroje by byly vhodné pro efektivní hodnocení humanitární krize, ale také pro 

informační podporu, zprostředkování materiální a finanční pomoci, při jejich řešení 

v globálním měřítku.  

V Tab. 8 jsou uvedena kritéria, která hodnotí charakter události a formu pomoci. 

První ze jmenovaných zařazuje katastrofy do skupiny přírodních či antropogenních 

událostí. Poskytuje tím koncovým uživatelům informaci, o jaký druh katastrofy se 

v případě jejího vzniku jedná. Druhým hodnoceným kritériem je forma pomoci, tedy 

kritérium, které udává, jakou pomoc jednotlivé informační zdroje jsou schopny 

zprostředkovávat a poskytnout.  

Z hlediska těchto kritérií je nejlépe hodnoceným informačním zdrojem Logistic 

Cluster. Tento zdroj se z hlediska kritéria charakteru události věnuje řešení nejen 

přírodních, ale i antropogenních událostí. V závislosti na druhém kritériu, tedy formě 

poskytované pomoci při hrozící, či probíhající humanitární krizi se tento zdroj informací 

zaměřuje na kombinovanou formu pomoci. To znamená, že zprostředkovává všechny 4 

formy pomoci, záchranářskou, materiální, finanční a poradenskou. Při pohledu na tabulku 

se Logistic Cluster jeví svými vlastnostmi v jedné linii pomyslné křivky s ostatními zdroji, 

nicméně poskytuje a zprostředkovává kombinovanou formu pomoci při hrozící, či 

probíhající krizi a tímto se jeví z mého pohledu jako nejužitečnější informační zdroj.  

Naproti tomu Tab. 9 hodnotí 7 zvolených kritérií. Tato kritéria byla zvolena na 

základě dostupností, poskytovaných služeb a funkcí, které by mohly být pro koncového 

uživatele určitým přínosem a ulehčením práce se zvoleným informačním zdrojem, se 

kterým se rozhodl pracovat.   

Tato tabulka je opět tvořena dvanácti elektronickými informačními zdroji. V tomto 

srovnání nejlépe hodnoceným zdrojem informací se jeví za daného hodnocení kritérií zdroj 

poskytovaný společností Google, tedy Google Crisis Response.  
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Zdroj poskytuje informace, které jsou přístupné široké veřejnosti, ale i odborníkům 

po celém světě, zprostředkovává zasílání varovných zpráv do emailových schránek, 

nespornou výhodou je zvolení jazyka, ve kterém uživatel chce být informován. Mezi další 

výhody se řadí, že zdroj disponuje sadou nástrojů, které umožňují lepší komunikaci a 

spolupráci mezi krizovými pracovníky. Google Crisis Response se od ostatních zdrojů 

odlišuje svou dostupností, poskytovanými službami, funkcemi, informacemi široké 

veřejnosti, odborníkům a všem koncovým uživatelům po celém světě. Z mého pohledu se 

na základě zvolených kritérií hodnocení a srovnání s ostatními zdroji jeví jako 

nejužitečnější a nejvíce vhodný zdroj pro poskytování a informování o hrozící, či 

probíhající humanitární krizi v globálním měřítku.  

I přes uvedené a nesporné výhody a pozitiva jednotlivých zdrojů bych nejvyšší váhu 

přisoudil kritériím v Tab. 8, které se věnují charakteru řešené události a formě pomoci, 

která je poskytována a zprostředkovávána v době hrozby vzniku, vzniku či řešení následků 

krizové situace a humanitární krize.  

Doporučení těchto zdrojů je zaměřeno zejména pro jejich univerzální využití v 

případě vzniku krizových situací. Odlišnosti mezi dvanácti srovnávanými zdroji jsou 

zanedbatelné. Je důležité si uvědomit, že výběr srovnávaných kritérií jsou subjektivní 

parametry, tudíž se mohou lišit v závislosti na požadavcích koncových uživatelů. Proto 

nelze jednoznačně doporučit jeden konkrétní informační zdroj.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat elektronické informační zdroje o 

katastrofách, které informují veřejnost o možné hrozbě vzniku humanitární krizové situace, 

které podávají informace o průběhu těchto situací, řeší jejich dopad na obyvatelstvo, 

životní prostředí a udržitelný sociálně – ekonomický rozvoj. Tyto zdroje byly 

charakterizovány v kapitole druhé z hlediska jejich funkce a poskytovaných služeb, které 

koncovým uživatelům nabízí v rámci webových stránek, sociálních sítí, RSS kanálů ale i 

aplikací.   

Další kapitolou, tedy kapitolou třetí byl krátký souhrn Informačních systémů a 

systémů pro varovná hlášení. Zmiňuji jen krátký souhrn, jelikož zadáním této práce byly 

elektronické informační zdroje, z tohoto důvodu jsem se této části práce věnoval pouze 

okrajově. Nicméně zde byly vyjmenovány převážně primární zdroje informací, které se liší 

od již zmíněných informačních zdrojů především přidanou hodnotou dalších funkcí např. 

vyhodnocení rizik, potenciální dopad na postiženou oblast, plní komunikační funkci pro 

zasahující složky v globálním měřítku.  

Stěžejní součástí práce bylo zvolit aspekty pro kriteriální hodnocení těchto jedenácti 

informačních zdrojů a jejich srovnání. Uvedená kritéria byla zvolena na základě 

prostudování jednotlivých webových portálů, kterými jednotlivé zdroje disponují a 

informují o jejich poskytovaných službách široké veřejnosti. Hodnocení se týkalo silných a 

slabých stránek, které byly uvedeny ve dvou tabulkách. V kriteriálním hodnocení byla 

zvolena dvě kritéria, charakter řešených událostí, která řeší zda-li příslušný zdroj poskytuje 

informace jen o přírodních nebo antropogenních událostech, nebo zda-li řeší a informuje o 

katastrofách obojího charakteru. Druhým kritériem byla forma poskytované pomoci, tedy 

jakou pomoc může daný zdroj jako prostředník poskytnout při vzniku humanitární krize. 

Druhá tabulka s kritérii se ubírala směrem hodnotící klady a zápory jednotlivých zdrojů. 

Jejich dostupnost pro uživatele v rámci webového serveru, ale i sociálních sítí, zasílání 

varovných zpráv a v neposlední řadě také dostupnost dokumentů, které napomáhají řešení 

humanitárních krizí.   
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Poslední části práce bylo formulovat doporučení pro využití elektronických 

informačních zdrojů o katastrofách. Doporučení se opírá o nastudované informace 

z webových portálů těchto zdrojů. Snaží se vyzdvihnout konkrétní přínos uživatelům a 

přispět k nalezení ideálního zdroje informací, které bude vyhovovat uživatelům 

v globálním měřítku.    

Elektronické informační zdroje jsou v dnešní době 21. století nepostradatelnou 

součástí shromažďování, zprostředkování a koordinace informačních služeb pro humani- 

tární společenství, ale i pro laickou veřejnost. Zdroje poskytují, zprostředkovávají 

informační služby, napomáhají k efektivnímu řešení a koordinaci situací v krizových 

podmínkách při každé mimořádné události.  
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