Cizí/méně používaná slova v této
nepříjemné době:
Ráda bych vám představila můj „slovník“, spíše bych to nazvala přehled, cizích/nově používaných slov
a slovních spojení v době karantény a nouzového stavu. Dále se zde objevují i slova, která slýcháme
v poslední době poměrně často. Slova jsem rozdělila do 8 skupin, slova jsou vysvětlena pouze
v případě, že účel nevyplývá z jejich názvu.

Členění:
a) Oblečení, vybavení
Vývoj vakcín a očkovacích látek
Rychlo testy
Respirátor
Roušky
Ochranné štíty
Ochranný oděv
Antibakteriální gel
Dezinfekce

b) Slova
Organizace WHO
Pandemie
Epidemie
Covid-19
Koronavirus
Nouzový stav
Karanténa
Zákaz vycházení
Omezení osobní svobody
Epidemiologové
Statistiky nákazy, úmrtí a vyléčených
Grafické znázornění situace
Smrtnost (procentuální vyjádření úmrtnosti v dané zemi)
Walk Thru (Drive thru pro osoby)
Letecký most (takzvaný „most“ pro letadla, která dováží potřebný materiál/zásoby)

c) Osoby
Adam Vojtěch ( ministr zdravotnictví)
Alena Schillerová ( ministryně financí)
Jan Hamáček (místopředseda vlády a ministr vnitra)
Roman Prymula (Vedoucí krizového štábu)

d) Aktivita ze strany státu
Korupční aféry
Útlum ostatních problému („uklizení do pozadí“ např. migrace, požár v AU)
Zvýšení nezaměstnanosti
Vzrůst ceny potravin
Úpadek ceny pohonných hmot
Finanční pomoc firmám a podnikatelům
Odložení splátek úvěrů
Plán zotavení ekonomiky
Narušení tradic
Změna obsahu mediálních vrstev a zdrojů
Absence prezidenta (nejde vidět jeho aktivita ani řešení současných problémů)
Vzájemná výpomoc
Sponzorské dary za účelem pomoci a marketingu
Zviditelnění firem zabývajících se výrobou a vývojem zdravotnického matriálu v ČR
Zviditelnění politických špiček
Informace a dezinformace
Zapojení armády
Nedoporučená komunikace mezi ostatními příslušníky rodiny
Aktivní přístup státního aparátu
Různé sbírky na pomoc podniků
Časté změny/aktualizovaní podaných informací
Finanční podpora OSVČ
Uzavření většiny prodejen
Potravinový balíček (kdyby nebyl v pobytových službách dostatek jídla v případě karantény)

e) Bezpečnostní opatření, prevence
Sociální izolace
Krizový štáb
Přeorientace na vývoj a výrobu ochranných pomůcek do zdravotnictví
Investice do vědeckého vývoje (stroje, plicní ventilátory- vývoj a výroba v ČR)
Zapojení českých vědeckých institucí a laboratoří (i soukromých)
Nanotechnologie (vývoj)
Zvláštní přístup k seniorům ( Vlastní čas pro nákup)
Promořování (umělé vytvoření obraných látek)
Inkubační doba
Izolace
2 metrový odstup
Více se používají různé zdravotnické pomůcky (dýchací přístroje, plicní ventilátory)

f)

Aktivita ze strany občanů
Zvýraznění vietnamské komunity ( velká pomoc)
Serenáda soudržnosti (Zpívání na balkónech)
Potlesk a poděkování pro IZS
Uvědomění skutečných hodnot
Změna volnočasových aktivit
Možnost trávit více času s rodinou
Velká soudržnost obyčejných lidí
Nákupní horečka
Nákup produktů online
Hysterie
Zásoby léků, jídla a dalších
Šicí skupiny ( Reakce na nedostatek roušek po nařízení povinného nošení)
Pendleři (lidé, kteří pracují v zahraničí a vrací se domu každý den)
Rozvoz potřebného materiálu
Rozvoz potravin, hotového jídla, jiných prostředků až do domu

g) Celosvětové změny
Mokré trhy (trhy v Číně, volně žijící zvířata)
Zlepšení celosvětových vztahů mezi jednotlivými zeměmi
Špatná koordinace zemí EU
Výpomoc ostatním státům, krajům, městům (v této situaci se na to více dbá)
Rozdíly v boji s COVID-19 v různých zemích
Globální zlepšení ekosystému

h) Změny ve školství
Distanční studium
Slovní hodnocení místo klasifikace
Videokonference
„Studium online“
Rodiče se stali učiteli

Vlastní shrnutí:
Moje práce obsahuje spoustu nových a zajímavých slov či slovních spojení, o kterých si myslím,
že si zaslouží naši pozornost. Slova jsem vybírala z různých důvodů, ať už pro to, že je slýcháme
nejčastěji, až k tomu, že tato slova zaujala mě samotnou.
Nejčastěji se vytvářely slova obsahující „korona“ např. koronaprázdniny. Myslím si, že všechna
tato slova i spousta dalších, nás dokážou vyděsit, ale zároveň i uklidnit. Obohacují nám také naši
slovní zásobu, díky které rosteme jako osobnost a člověk. Zjistila jsem, že každý člověk „pochytí“ jiná
slova. Zjistila jsem to tím způsobem, že jsem na mé práci spolupracovala spolu s mým přítelem a
našimi rodinami. Každého napadla jiná slova, i když se některá objevovala častěji.
Proto jsem ráda, že jsem měla tuto možnost, se tímto způsobem rozvíjet a předat své myšlenky
a pohled na věc dál.
Anotace
Text obsahuje slova spojená s obdobím Koronaviru. Objevuje se zde hodně klíčových slov a většina
z nich je objasněna. Slovníček je roztřízení do skupin, tudíž je lehké se v něm orientovat. Jsou zde
složitá slova, ale i ty základní. Mohl by pomoci v objasnění slov mladším i starším. Také by vám mohl
pomoci v případě, že píšete nějakou obsáhlejší práci na toto téma a nemáte dostatek slov. Text je
napsaný jednoduchou a přehlednou formou.
Anotace
In this text we have some words, that have something to do with Coronavirus. There are a lot of
keywords and almou al of them are explained. My vocabulary is divided into groups, so its easy to
finde your way arend in the text. There are some hard words but also the basic ones. It could help
the younger adults or kids to understand chat s everybody talking about, it could also help anyone
who iont sure about some words. It could help you, if you are working on some kind of school work
about the Coronavirus. The text is written simply and clearly.
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