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Anotace 

KORBELOVÁ, Blanka. Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovníků. 

Diplomová práce. VŠB – TUO, Ostrava, 2014. 62 s. 

Práce je členěna do dvou částí. Ve své první části se zabývá úvodem do zkoumané 

problematiky, vysvětluje základní pojmy týkající se humanitárních pracovníků a jejich činnosti. 

Dále charakterizuje současnou situaci v oblasti jejich bezpečnosti a uvádí zvyšující se světové 

statistiky bezpečnostních incidentů. Ve své druhé části se práce zabývá identifikací rizik, jeţ 

ohroţují humanitární pracovníky nevládních neziskových organizací na misích v zahraničí 

a výzkumem v této oblasti. Cílem této práce je identifikovat rizika spojená s ochranou českých 

humanitárních pracovníků a zhodnotit dostatečnost jejich odborné přípravy v oblasti bezpečnosti.  
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Annotation  

KORBELOVÁ, Blanka. Safety aspects of training of humanitarian workers. Diplom thesis. 

VŠB – TUO, Ostrava, 2014. 62 pages. 

The diploma thesis is structured into two parts. The first part is an introduction to the 

issues examined, explaining the basic concepts related to humanitarian workers and their 

activities.  It further describes the current situation in the field of security and presents an 

increasing global statistics of security incidents. The second part of the thesis deals with the 

identification of risks that threaten aid workers of nongovernmental organizations working in 

international missions and research in this area. The aim of this work is to identify risks 

associated with the protection of the Czech humanitarian workers and to assess the adequacy of 

their security training. 
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1 Úvod 

S přijetím mezinárodního humanitárního práva přistoupily státy na to, ţe budou 

dodrţovat zásady v něm uvedené. Jedním z těchto pravidel je ochrana civilistů, raněných 

i nemocných. Zároveň chrání osoby, které jim poskytují pomoc, bez ohledu na to, ke které 

straně konfliktu patří. S vědomím nedotknutelnosti se značila místa pomocí symbolů, 

nejdříve Červeného kříţe, později i dalších humanitárních organizací. V posledních 

desetiletích se však humanitární organizace i jejich pracovníci stávají čím dál častěji 

terčem útoků. Se změnou klasického způsobu války se změnil i přístup k dodrţování 

těchto, dříve neporušitelných, principů. Moderní podoba boje upřednostňuje násilí páchané 

na civilistech, a to i prostřednictvím útoků na humanitární jednotky. Ty se musí v případě 

nebezpečí stáhnout a celý systém pomoci se na kratší či delší dobu pozastaví, coţ můţe mít 

v mnoha případech fatální důsledky. Tento fenomén potvrzují světové statistiky, podle 

kterých počty bezpečnostních incidentů, jejichţ cílem jsou právě humanitární pracovníci, 

zjevně stoupá.  

I mnoho českých institucí, věnujících se humanitární či rozvojové činnosti, posílá své 

pracovníky a dobrovolníky do zahraničí na mise a projekty, aby tam plnili poslání své 

organizace. Proto je třeba dbát na to, aby byli dostatečně připraveni na nebezpečí, která je 

tam mohou čekat. Bohuţel, ţádný jednotný systém odborné přípravy pro pracovníky, kteří 

odjíţdějí do ohroţených míst, v České republice neexistuje. O tom, jakým způsobem 

organizace připravují své pracovníky na takovou misi, neexistují ţádné souhrnné 

informace. Stejně jako o tom, jak často se během svých pobytů v zahraničí setkávají 

s bezpečnostními incidenty.  

Z výše uvedených informací je očividné, ţe je nutné provést širší šetření v této 

oblasti. Účel této práce je prozkoumat situaci českých nevládních neziskových organizací 

v odborné přípravě svých pracovníků.  

Cílem je identifikovat rizika, která pracovníky na jejich misích v zahraničí ohroţují, 

prozkoumat kdo a jakým způsobem je na ně připravuje, popř. zda vůbec. A dále zhodnotit, 

zda je případná příprava dostatečná a navrhnout další postup v této oblasti.  
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2 Rešerše 

ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní humanitární právo. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2010, xxiii, 536 

s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-807-4001-857 

Tato publikace obsahuje pravidla „tradičního“ válečného práva. Jsou zde vymezeny 

základní pojmy mezinárodního humanitárního práva, způsoby vedení konfliktů, zakázané 

prostředky atd. Dále se věnuje ochraně civilního obyvatelstva, zajatců, zraněných apod. 

Také je v ní zahrnuta řada norem upravujících vnitřní ozbrojené konflikty. Součástí 

výkladu jsou i právní následky porušení mezinárodního humanitárního práva. Informací 

z publikace bylo vyuţito zejména při tvorbě kapitoly 3. Právní úprava. 

 

Globální problémy a rozvojová spolupráce: témata, o která se lidé zajímají: 

manuál [online]. 2. aktualizované vyd. Editor Marie Hokrová, Sylva Táborská. Praha: 

Člověk v tísni, 2008, 1 CD-ROM, (214 s.) [cit. 2014-04-15]. ISBN 978-808-6961-552. 

Tato skripta obsahují základní informace o problematice globálních problémů 

a rozvojové spolupráce. Jsou zde definovány základní pojmy, historické souvislosti 

i aktuální trendy rozvojové spolupráce. Vyuţito jich bylo zejména při tvorbě kapitoly 

4.2 Rozvojová spolupráce. 

 

The Aid Worker Security Database [online]. 2005 [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 

https://aidworkersecurity.org/ 

Databáze bezpečnosti humanitárních pracovníků zpracovává a eviduje incidenty, se 

kterými se setkali. Údaje o incidentech jsou získávány z veřejných zdrojů (systematickým 

filtrováním zpráv z médií), z informací poskytnutých přímo humanitárními organizacemi 

a operačními bezpečnostními subjekty. V této práci bylo vyuţito zejména konkrétních 

statistik, jeţ jsou uváděny v kapitole 5. Bezpečnost humanitárních pracovníků. 

https://aidworkersecurity.org/
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3 Právní úprava 

Nejvýznamnější právní předpisy, týkající se humanitárních pracovníků, se zabývají 

mezinárodním humanitárním právem, ochranou lidských práv a jejich sdruţováním 

v různých institucích. 

3.1 Systém ochrany lidských práv 

Po druhé světové válce se ještě výrazněji projevila potřeba zabránit opakování 

mezinárodních konfliktů, genocidy a nejzávaţnějších zločinů proti lidskosti. Zvýšila se 

snaha o vytvoření univerzálních právních norem na ochranu lidských práv, jejichţ 

dodrţování by bylo vymahatelné všude na světě. O vznik takového kodexu se zaslouţila 

Organizace spojených národů, která nejen definovala tato práva, ale také se zaslouţila 

o jejich přijetí vládami, které nadále podporuje v jejich prosazování. [19, 9] 

Aby nedošlo k opakování hrůz druhé světové války, byla v roce 1945 vytvořena 

Charta OSN, podle níţ mají orgány OSN poslání šířit a rozvíjet úctu k lidským právům, 

mohou zpracovávat studie a poskytovat doporučení jednotlivým vládám a organizacím. Na 

základě Charty byla zřízena Komise pro lidská práva, která vytvořila Všeobecnou 

deklaraci lidských práv. Ta byla přijata v roce 1948. Po četných změnách a rozšířeních 

dnes tyto dokumenty obsahují i ochranu ţen a dětí, tělesně či duševně postiţených, 

ochranu menšin, migrujících pracovníků a dalších ohroţených skupin. Navíc byla 

Všeobecná deklarace podnětem ke vzniku dalších zhruba 80-ti různých úmluv a deklarací 

(např. Úmluva o prevenci a trestání zločinu genocidy, Mezinárodní úmluva o odstranění 

všech forem rasové diskriminace, Úmluva o právech dítěte a mnohé další) a řady 

regionálních dohod. [3, 19, 20] 

3.2 Mezinárodní humanitární právo 

Prvním podkladem mezinárodního humanitárního práva byl vznik Ţenevské úmluvy 

o zlepšení osudu raněných v polních armádách z roku 1864. Podnětem pro uzavření této 

úmluvy a vznik Mezinárodního výboru Červeného kříţe byly zkušenosti po bitvě 

u Solferina, kde zůstal na bojišti velký počet mrtvých a zraněných bez pomoci. Podle 

úmluvy by měl na bitevním poli poskytovat pomoc raněným speciální zdravotnický 

personál, povinný poskytnout pomoc všem zraněným - vlastním i nepřátelským. 
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V průběhu let byly na základě zkušeností úmluvy revidovány. K velkým změnám 

došlo po první a zejména druhé světové válce v roce 1949. Výsledkem Diplomatické 

konference byly čtyři Ţenevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů: 

 Ţenevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli,  

 Ţenevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři, 

 Ţenevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, 

 Ţenevská úmluva o ochraně civilních osob za války.[27] 

Poslední z nich byla zařazena zcela nově. Přestoţe byl vznik těchto čtyř úmluv 

povaţován za velký krok kupředu, brzy se začaly projevovat jejich mezery ve velké míře. 

Tak ukázalo, ţe ochrana poskytovaná zejména poslední z úmluv, je nedostatečná. Vlivem 

toho vznikly dva protokoly jako dodatky k ŢÚ a později byly doplněny dodatkem třetím:  

 Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. Srpna 1949 o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I, 1977) 

 Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. Srpna 1949 o ochraně 

obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II, 

1977) [27] 

 Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. Srpna 1949 o přijetí 

dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III, 2005). [40] 

Ţenevské právo poskytuje ochranu osobám, které byly vyřazeny z boje, a těm, které 

jsou v moci jedné ze stran konfliktu, ale boje se neúčastní. Souhrnně jsou nazývány 

chráněné osoby a mezi ně patří trosečníci, nemocní, zranění, váleční zajatci a civilní 

obyvatelstvo. Mimo tyto kategorie mají nárok na ochranu také lidé, kteří těmto osobám 

poskytují péči a pomoc (například zdravotnický či duchovní personál), zařízení a objekty, 

které jim k tomu slouţí a znaky, kterými se tyto skupiny osob či objektů označují (červený 

kříţ, červený půlměsíc apod.). Zdravotnický personál zahrnuje široký okruh osob, 

mj. i personál nestranné humanitární organizace, daný k dispozici stranám konfliktu.  
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Dále je konkrétně uvedeno, ţe v případě provádění humanitárních akcí musí kaţdá 

strana konfliktu povolit konvojům volný průjezd a ochranu, stejně tak jako jejich 

personálu. Avšak kaţdá z nich má také právo ověřit, zda skutečně převáţí deklarovaný 

obsah. Svou funkci v těchto případech plní rozeznávací znaky, které označují osoby, 

objekty a zařízení, proti nimţ je zakázáno vést útok. Těmito znaky jsou Červený kříţ, 

Červený lev a slunce, Červený půlměsíc a Červený krystal. [27] 

3.3 Právní rámec činnosti humanitárních organizací 

V České republice vznikají humanitární a rozvojové organizace nejčastěji na principu 

nevládních neziskových organizací.  

Přehled základních právních forem NNO : 

 Občanská sdruţení – „sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za 

účelem realizace společného zájmu. Typickým znakem je členská základna.“  

 Obecně prospěšné společnosti – „Subjekt poskytující obecně prospěšné služby 

všem za stejných podmínek. Zisk nesmí být rozdělován mezi zakladatele nebo 

zaměstnance, používá se na financování dalších aktivit společnosti,“ 

 Nadace – „nadační příspěvky neposkytují z výnosů nadačního jmění 

a z ostatního majetku nadace“. Zřizují se za účelem obecně prospěšného cíle, 

např. ochrana lidských práv, humanitárních hodnot, rozvoj vědy, vzdělávání 

atd. 

 Nadační fondy – obdoba předchozí formy s tím rozdílem, ţe „nezřizuje 

nadační jmění a pro dosažení účelu smí použít veškerý svůj majetek.“ [32] 

 Organizační jednotky sdruţení  

 Účelová zařízení církví 

 Evidované právnické osoby [50, 8] 

Před vznikem nového občanského zákoníku se k těmto právním formám vztahovaly 

další právní předpisy, jeţ definovaly a upravovaly jejich vznik a uspořádání. Některé z nich 

byly vznikem NOZ zrušeny, příp. přejmenovány, a nelze podle nich zakládat nové 

organizace. Přesto se jimi mohou řídit jiţ vzniklé organizace, a to do doby, neţ jim vyprší 

tříletá lhůta pro úpravu dle nového občanského zákoníku. Jedná se zejména o Zákon 
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č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů a Zákon č. 248/1995 SB. o obecně prospěšných 

společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.  

 Občanský zákoník 

Vznikem nového Občanského zákoníku se mění zákony, které podstatně upravují 

postavení neziskových organizací. Jedná se o zákony o veřejné prospěšnosti, veřejných 

rejstřících, o změně daňových zákonů, o sdruţování občanů a další.  

Hlava II, Díl 3, Oddíl 1, §146-150 Veřejná prospěšnost 

Veřejně prospěšná je právnická osoba, která má za poslání přispívat svou činností 

k dosahování obecného blaha, na jejíţ rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby, 

nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně vyuţívá své jmění k veřejně prospěšnému 

účelu. Podmínky pro zápis statusu veřejné prospěšnosti ve veřejném rejstříku musí splnit 

podmínky stanovené v jiném právním předpisu. Pokud tyto podmínky splní, můţe ve svém 

názvu uvést, ţe je veřejně prospěšná. Status veřejné prospěšnosti zaniká výmazem 

z veřejného rejstříku. Rozhodnutí o vymazání provádí ten, kdo veřejný rejstřík vede, pokud 

se právnická osoba statusu vzdá, nebo pokud o tom rozhodne soud. 

Podle druhu příslušnosti jedince k organizaci (zaměstnanec, registrovaný člen či 

dobrovolník) se na tyto osoby vztahují rozdílné právní instituce. [52] 

 Zákon o Dobrovolnické službě 

Zákon č. 192/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě a změně některých zákonů upravuje 

stanovené podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou sluţbu, která je 

organizována podle tohoto zákona a je vykonávána dobrovolníky bez nároku na odměnu. 

Vymezuje pojmy jako je dobrovolnická sluţba nebo dobrovolník, definuje smlouvy 

o dobrovolnické sluţbě, udává povinnost pojištění dobrovolníků a další náleţitosti, které 

vysílající organizaci připadají. [53] 

 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje pracovní vztahy těch 

členů organizací, kteří jsou zároveň jejími zaměstnanci.  
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V případě úrazu nese zaměstnavatel zodpovědnost za HP pouze, pokud k němu došlo 

při výkonu činnosti, kterou byl výslovně pověřen. Nejedná se o situace, kdy HP plní 

občanskou povinnosti podle §202.[54] 
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4 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 

Vzájemná lidská pomoc se objevuje v historii uţ odpradávna. Jak v období válek či 

přírodních katastrof, tak i v dobách míru pomáhali lidé v lepší ekonomické situaci těm 

chudším. Zejména etické hodnoty různých náboţenství a světových filosofických směrů 

daly základ vzniku této tradice. Od svých počátků prošla tradice humanitární pomoci 

různými změnami, avšak dnešní podoby dosáhla zejména během velkého vývoje ve 20. 

století, a to vznikem mezinárodního humanitárního práva. Za dobu své působnosti se 

vymezily, mimo vládní humanitární agentury, i nevládní organizace, které působí v oblasti 

humanitární a rozvojové pomoci. 

Za dva základní důvody proč poskytovat pomoci v nouzi jsou povaţovány: 

 důvody lidské a etické – dle tradice humanity je správné poskytovat pomoc lidem, 

kteří se ocitli v nouzi, 

 důvody politické a pragmatické – je politicky i ekonomicky výhodné investovat do 

pomoci chudých zemí, protoţe se tím dlouhodobě ušetří prostředky, které by země 

musely následně vynaloţit na zajištění vlastní bezpečnosti a prosperity. Lze říci, ţe 

humanitární pomoc můţe být z politického hlediska vyuţita k prevenci konfliktů, 

mezinárodního terorismu, nelegální migrace a poškozování ţivotního prostředí. [9] 

Humanitární pracovník – je pro potřeby této práce osoba, která je terénním 

pracovníkem organizace, popř. dobrovolníkem, věnující se humanitární nebo rozvojové 

činnosti a v rámci toho působí na misích v zahraničí. Humanitární pomoc je potom míněna 

jako pomoc poskytovaná tímto HP. 

4.1 Humanitární pomoc 

Je pomoc a činnosti s ní související, které jsou určeny k ochraně lidských ţivotů, 

zmírňování utrpení a zachování lidské důstojnosti v případech mimořádných událostí. 

Zahrnuje okamţitou reakci na přírodní či antropogenní katastrofy, stejně jako pomoc 

v případě dlouhodobých humanitárních krizí či prevence zmíněných katastrof. V praxi je 

často sloţité definovat, kde končí humanitární a začíná rozvojová pomoc.[5] 

Podle Deklarace Dobrého humanitárního dárcovství (GHD), k níţ se Česká republika 

připojila v roce 2006, jsou definovány základní principy pro humanitární praxi: 
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 lidskost-ochrana lidských ţivotů a odstranění utrpení v jakékoliv situaci, 

 nestrannost-pomoc je poskytována na základě potřeb postiţené populace 

bez diskriminace a rozlišování příjemců podle jiných kritérií, 

 neutralita-při poskytování HP nelze upřednostňovat ţádnou ze stran 

válečného konfliktu,  

 nezávislost-humanitární cíle nejsou ovlivňovány politickými, 

ekonomickými, vojenskými nebo jinými cíli dárců či příjemců humanitární 

pomoci. [10, 51] 

Dále deklarace jmenuje základní potřeby, které má humanitární akce zajišťovat: 

ochrana obyvatelstva a těch, kteří se více neúčastní válečných akcí, potravinová pomoc, 

voda, hygienické zázemí, přístřeší, lékařské sluţby a další sluţby, které jsou určeny 

k pomoci postiţených osob a ulehčení jejich návratu k normálnímu ţivotu a obţivě po 

skončení katastrof. [10] 

Druhy a fáze humanitárních krizí lze ad hoc rozdělit následovně:  

1. Přírodní či lidskou činností zapříčiněné katastrofy – nenadálé krize, které zasáhnou 

určitou, geograficky vymezenou oblast a způsobí škody na ţivotech či zdraví lidí 

i značné materiální škody. Fáze pomoci lze poté rozlišit na: 

 okamţitou pomoc – první dny aţ týdny po katastrofě, kdy se 

poskytuje zejména elementární pomoc se zaměřením na záchranu 

ţivotů (léky, zdravotníci, záchranné práce apod.). Významnou roli zde 

můţe hrát systém Červeného kříţe. 

 časnou rehabilitaci – období 2-3 týdny po katastrofě, které zahrnuje 

zejména péči o osoby, které byly vysídleny (náhradní přístřeší, 

potraviny, voda, zdravotní a psycho-sociální péče) a obnovení kritické 

infrastruktury (voda, elektřina, dopravní spojení, zdravotnická 

zařízení atd.). Také dochází k vyhodnocování škod a následků 

a vytváření plánu obnovy. Zde je nezastupitelná role nevládních 

organizací, které uskutečňují pomoc z mezinárodních, soukromých 

i vládních zdrojů. 
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 fáze obnovy – v oblasti humanitární pomoci se jedná zpravidla 

o období do 2 let od katastrofy. Dochází k obnově bydlení, veřejných 

institucí, infrastruktury i zdrojů obţivy obyvatelstva. Často dochází 

k jevu ,,building back better“, coţ znamená, ţe se jedná o obnovu, 

která vede k vyšší úrovni rozvoje, neţ byla před krizí. [51] 

2. Katastrofy vzniklé v důsledku válečného konfliktu – mohou být dlouhodobé, 

celkové krize i okamţité události s výše zmíněnými fázemi pomoci. S válečnými 

konflikty bývají spojené velké přesuny obyvatel, značné mnoţství uprchlíků či 

vysídlených osob. Tím je zvýšena nutnost humanitární pomoci civilnímu 

obyvatelstvu, s čímţ souvisí důraz, který je kladen na dodrţování Mezinárodního 

humanitárního a válečného práva. Další důleţitou součástí poskytování humanitární 

pomoci v oblastech krize tohoto druhu, je dodrţování principu nezávislosti 

a nestrannosti. [51] 

3. Dlouhodobé humanitární krize – jsou většinou zapříčiněny politicko – bezpečnostní 

nestabilitou, chudobou, negativními klimatickými vlivy apod. Mezi základní 

potřeby patří zejména potravinová pomoc, zajištění vody, výţivy, zdravotní péče, 

léků a humanitární ochrany (především uprchlíků a interně vysídlených osob). 

Častým humanitárním problémem je např. péče o ţeny a děti postiţené sexuálním 

násilím či osoby nakaţené HIV/AIDS a další. [51] 

Sphere project 

Humanitární charta a základní standardy pro humanitární pomoc má za cíl 

zkvalitnění poskytování humanitární pomoci a zdůrazňuje důleţitost chování těchto 

organizací v místech svého působení. Vychází se ze dvou základních předpokladů: 

 je třeba učinit všechny moţné kroky ke sníţení lidského utrpení vzniklého 

mimořádnou událostí, 

 kaţdý člověk má právo vést důstojný ţivot a proto má právo na pomoc. [31] 

Minimální standardy zahrnují především dodávky vody, hygienická opatření 

a sanaci, potravinovou bezpečnost a pomoc, výţivu, poskytování nouzového přístřeší, 

ubytování, zdravotní sluţbu. [31] 
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Sphere project zahrnuje příručku pro poskytování základních standardů humanitární 

pomoci, obrovskou dávku spolupráce a vyjádření závazku zodpovědnosti a kvality. [31] 

4.2 Rozvojová spolupráce 

Je přísun peněz, materiálu či know-how do těch rozvojových zemí, které nemají 

dostatek vlastních zdrojů. Tyto dodávky jsou financovány z veřejných rozpočtů vyspělých 

států. Rozvojová pomoc můţe být poskytována jak vládními, tak i nevládními nezávislými 

organizacemi. 

4.2.1 Rozvoj 

Zpočátku byl rozvoj spojen zejména s ekonomickým růstem, kterého se mělo 

dosáhnout podobně, jako v rozvinutých zemích s předpokladem, ţe přísun finančních 

prostředků a moderních technologií pomůţe vyřešit problémy rozvojových zemí. V 50. 

a 60. letech 20. století v některých z těchto zemí skutečně došlo k technologickým změnám 

(např. v zemědělství), ale obecně se tím zvýšit ţivotní úroveň naprosté většiny lidí 

nepodařilo. V dalších letech dokonce došlo ke zvětšení rozdílu mezi bohatými a chudými. 

Aţ v 80. letech se začal prosazovat názor, ţe neexistuje jeden model rozvoje, který by byl 

univerzální. Ve stejné době začal být kladen důraz na „dlouhodobou udrţitelnost“, která 

podle Světové komise pro ţivotní prostředí a rozvoj (WCE) znamená: „rozvoj, jenž 

uspokojuje naše základní potřeby takovým způsobem, který neohrožuje šance budoucích 

generací uspokojovat své potřeby“.[9] 

Jednu z definic rozvoje uvedl i nositel Nobelovy ceny Amartya Sen, který jej chápe 

jako „rozšiřování moţností lidí, jak ţít svůj ţivot“. Lidé musí mít k dispozici tři základní 

moţnosti: ţít dlouhý a zdravý ţivot, získávat vědění a mít přístup ke zdrojům nutným pro 

zajištění důstojného ţivota a to neomezeně a proměnlivě v čase. Jiné pojetí chápání rozvoje 

uvádí organizace Oxfam, která tvrdí, ţe klíčovým prvkem je „schopnost lidí určovat si 

vlastní hodnoty a rozhodovat o podmínkách svého ţivota“. [9] 

Rozvoj lze měřit pomocí Indexu lidského rozvoje (HDI), který se určuje podle tří 

základních veličin: očekávané délky ţivota, vzdělání a hrubého domácího produktu (HDP). 

[9] 
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4.2.2 Mezinárodní rozvojová spolupráce  

Je projevem solidarity vyspělých států s lidmi z málo vyspělých zemí a přijetí 

zodpovědnosti na řešení globálních problémů souvisejících s chudobou. [35] 

Tento termín vznikl po druhé světové válce jako „výraz modernější formy 

humanitární tradice“. Jde o snahu dlouhodobě a v globálním měřítku zlepšit ekonomické 

a sociální podmínky lidí v méně rozvinutých zemích. Hlavními účastníky této spolupráce 

jsou vlády rozvinutých západních zemí a konkrétní příjemci v terénu. Problematice se 

rovněţ věnují agentury OSN, především Rozvojový program OSN (UNDP), Světová 

zdravotnická organizace (WHO) a Dětský fond OSN (UNICEF). [9] 

Pro státy poskytující prostředky na pomoc rozvojovým zemím je důleţitý jejich 

objem a systém vyuţívání. Zdůrazňují především účinnost, systémovost a dlouhodobou 

udrţitelnost. Pro státy, které pomoc přijímají, je zase důleţitá transparentnost a efektivnost.  

Důleţitou součástí rozvojové spolupráce jsou občanská hnutí a nevládní organizace. 

Můţe se jednat o menší projekty či úkoly spíše drobnějších institucí či o rozsáhlé programy 

velkých a uznávaných mezinárodních organizací. [9] 

Mezi základní témata RS patří zejména populační exploze (velký nárůst populace 

z jedné na sedm miliard během pouhých 150 let), ekonomická nerovnováha, ţivotní 

prostředí a energetické zdroje. Rozvojové projekty jsou pak zaměřeny především na boj 

s bezprostřední chudobou, fyzickou infrastrukturu, podporu vzdělávání, zdravotnictví 

a podnikání, energetické zdroje, ţivotní prostředí, „good governance“ (princip dobrého 

vládnutí), rovnost pohlaví a demokratizaci. [9] 

Základní principy realizace rozvojové spolupráce jsou partnerství, systémovost 

a dlouhodobá udrţitelnost. [9] 

4.2.3 Rozvojové cíle tisíciletí 

Na Summitu tisíciletí, který se uskutečnil v roce 2000, se členské státy OSN 

zavázaly splnit rozvojové cíle tisíciletí. Přestoţe se v posledních třech dekádách podařilo 

výrazně sníţit extrémní chudobu ve světě, některé země ve stejném období zchudly ještě 

více. Ačkoliv celkově některé z rozvojových zemí zbohatly a zdánlivě se v nich sníţila 

chudoba, zároveň se zvětšily nerovnosti mezi jejich obyvateli. Počet osob, které musí ţít za 

méně neţ 1 dolar na den, je větší neţ miliarda. 1,7 milionu lidí ročně umírají na AIDS, 
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6,9 milionů dětí umírá do svého pátého roku ţivota. Nejen těmto problémům se snaţí 

rozvojová spolupráce čelit a pro zefektivnění výsledků bylo stanoveno osm rozvojových 

cílů tisíciletí, které by měly být splněny do roku 2015. Ať se zdají tyto cíle jakkoliv 

ambiciózní, či dokonce přehnané (a dnes je jiţ jisté, ţe většinu z cílů nebude moţné zcela 

naplnit), je znát velký pokrok a výrazné změny, které se za uplynulých 14 let udály.  

Osm rozvojových cílů je rozděleno do osmnácti jednotlivých úkolů.  

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad (sníţit počet extrémně chudých lidí a lidí 

trpících hladem na polovinu). 

2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny (základní vzdělání pro všechny 

děti bez rozdílu pohlaví). 

3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení ţen. 

4. Omezit dětskou úmrtnost (sníţit o dvě třetiny úmrtnost u dětí do pěti let). 

5. Zlepšit zdraví matek (sníţit úmrtnost matek o tři čtvrtiny). 

6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem. 

7. Zajistit trvalou udrţitelnost ţivotního prostředí (sníţit o polovinu počet lidí, 

kteří nemají přístup k nezávadné pitné vodě, zvrátit proces ubývání 

přírodních zdrojů, dosáhnout zlepšení ţivotních podmínek lidí ve slumech). 

8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj (pracovní příleţitosti pro 

mladé, dostupnost léků, vyuţití nových technologií a další). [36] 

4.2.4 Neziskový sektor v oblasti rozvojové spolupráce 

Nedílnou součástí rozvojové spolupráce jsou nezávislé, nevládní organizace, které 

mohou být součástí mezinárodních celků nebo samostatné organizace od těch větších aţ po 

menší skupiny regionálního charakteru podílejících se na konkrétních projektech.  

Tyto organizace začaly vznikat ve větší míře po druhé světové válce a během své 

existence prodělaly velké mnoţství změn. Zpravidla původně začínaly jako humanitární 

organizace, které měly poskytovat pouze dočasnou pomoc s cílem zmírnit chudobu. Avšak 

záhy se přišlo na to, ţe chudoba je dlouhodobým problémem a je třeba ho řešit jiným 

způsobem. Díky mnohým zkušenostem se dospělo aţ k dnešním principům poskytování 

rozvojové pomoci. Velké mnoţství evropských nevládních organizací (např. Oxfam nebo 
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CARE) se zaměřilo více na politickou neţ finanční pomoc svým partnerům. Uvědomily si, 

ţe je třeba, aby posilovaly schopnosti vlád v rozvojových zemích a lobovaly u nich za 

rovnoměrné rozdělování sluţeb a zdrojů. [9] 

Vlády vyspělých zemí se mohou podílet na rozvojové spolupráci rovněţ skrze 

nevládní organizace spolufinancováním jejich projektů.  

V rámci Evropy se dnes nevládní organizace sdruţují např. do účelových 

společenství či aliancí, sítí, ,,rodin“ (společný ideový základ, např. katolicismus) nebo do 

národních platforem. [9] 

4.3 Návaznost humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 

V některých případech je sloţité rozlišit, kdy se ještě jedná o humanitární pomoc 

a kdy uţ jde o rozvojovou. V zásadě platí to, ţe humanitární pomoc je okamţitá a akutní 

pomoc v místech mimořádných událostí, která je časově a místně omezena. Kdeţto 

rozvojová pomoc pokrývá okruh dlouhodobých soukromých a společenských potřeb 

důstojného ţivota.  

Podle konceptu LRRD (Linking relief, recovery and development – Návaznost 

okamţité pomoci, obnovy a rozvoje) je v případech dlouhodobých komplexních krizí 

i mimořádných událostí třeba navázat na akutní pomoc celkovým rozvojem postiţené 

země. Nemělo by dojít k propasti mezi okamţitou pomocí a následnou obnovou, coţ je 

v praxi poměrně časté. [51] 

Vybrané světově významné organizace jsou uvedeny v příloze A. 

4.4 Humanitární a rozvojová činnost České Republiky 

Zahraniční rozvojová spolupráce je významnou součástí mezinárodního působení 

České republiky. Ta obnovila vládní zahraniční program jako jedna z prvních zemí střední 

a východní Evropy. Přijala spoustu opatření, která vedla k jednotnému systému rozvojové 

spolupráce a v celkem krátkém čase se vyrovnala s rolí dárcovské země. Jako členský stát 

Evropské unie (EU), Organizace spojených národů (OSN) a Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD) svou činností přispívá ke sníţení chudoby a plnění 

Rozvojových cílů tisíciletí. Mimo ně přijala i řadu dalších mezinárodních závazků v oblasti 

rozvoje, jeţ projevují solidaritu s obyvateli méně rozvinutých zemí a podílí se tak na řešení 

globálních problémů. [18] 
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Poskytování pomoci má z pohledu státu několik důvodů. Některé z nich jsou 

uvedeny v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Důvody, proč se věnovat mezinárodní rozvojové spolupráci[9] 

1 morální důvody (solidarita) 

2 prevence konfliktů a terorismu 

3 předcházení nelegální migraci a organizovanému zločinu 

4 ochrana před degradací ţivotního prostředí, šíření chorob atd. 

5 stabilní světová ekonomika a potenciální trhy 

6 uplatnění našich produktů a technologií 

7 příleţitost pro zaměstnanost a mladé lidi 

8 lepší diplomatické vztahy s partnerskými zeměmi 

9 prestiţ a vliv na mezinárodní scéně 

10 šíření hodnot a kultury naší země 

 

ZRS se podle způsobu, jakým je realizována, dělí na dvoustrannou (víceleté 

programy zaměřené na menší, přesně cílené rozvojové aktivity) a mnohostrannou 

(poskytování pomoci prostřednictvím mezinárodních organizací či finančních institucí, 

např. příspěvky do EU, OSN, OECD či zapojení českých expertů do činnosti UNDP, 

UNEP, apod.). [18] 

V rámci nové Koncepce pro období 2010-2017 sníţila ČR, v souladu 

s mezinárodními doporučeními, počet programových zemí na pět: Afghánistán, Bosna 

a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko. Dále je rozvojová spolupráce 

realizována v zemích projektových: Gruzie, Kambodţa, Kosovo, Palestinská autonomní 

území, Srbsko a v zemích dříve programových, ve kterých bude spolupráce pokračovat, ale 

v jiném rozsahu a zaměření: Angola, Jemen, Vietnam a Zambie. Objem finančních 

prostředků vynaloţených Českou republikou na oficiální rozvojovou pomoc v roce 2012 

činil 4,29 miliardy Kč. Situaci v období 2007 – 2012 znázorňuje Graf 1. [33] 
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Graf 1 Objem finančních prostředků vynaložených na rozvojovou pomoc v období 

2007-2012 [33] 

Hlavními účastníky ZRS, financované ze státního rozpočtu a schválené vládou, jsou 

různé státní instituce (klíčové postavení zde má MZV, jako hlavní koordinátor, ve 

spolupráci s dalšími ministerstvy). Ty by nemohly takto působit bez kooperace s nevládním 

a soukromým sektorem. [9]  

V roce 2013 podpořil humanitární rozpočet MZV 27 projektů ve 30 zemích světa, 

přičemţ výše nákladů byla 73 mil. Kč. [13] 

Pro účely koordinace a soudrţnosti ZRS vytvořila vláda Radu pro ZRS, která 

sdruţuje zástupce resortních ministerstev, krajů a obcí, podnikatelů, nevládních organizací 

a dalších institucí. Rada se vyjadřuje ke všem zásadním dokumentům týkajících se ZRS 

a činí doporučení ministru zahraničních věcí. [34]  

Jako orgán pro realizaci a plnění úkolů v dané oblasti působí Česká rozvojová 

agentura, která se zabývá zejména přípravou bilaterálních projektů. [23]  

Dalšími subjekty zapojenými do rozvojové spolupráce jsou soukromé firmy, 

nevládní neziskové organizace, příspěvkové a rozpočtové organizace, výzkumné ústavy či 

univerzity. [9] 



 

17 

4.4.1 Nevládní organizace  

Nevládní neziskové organizace jsou velmi důleţitou sloţkou při realizaci ZRS, jeţ se 

zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Tyto 

NNO se sdruţují v platformě FoRS (Fórum pro rozvojovou spolupráci). Dnes jiţ FoRS 

zahrnuje celkem 50 členských a pozorovacích organizací, mezi nimiţ jsou nevládní 

neziskové organizace, nadace, mezinárodní organizace, akademické instituce a další. 

Organizace v platformě sdílejí společný zájem zvyšovat efektivitu české rozvojové 

spolupráce a její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových zemí.  

FoRS bylo jedním ze zakládajících členů CONCORD (Evropské konfederace 

nevládních neziskových organizací pro humanitární pomoc a rozvoj), kde hájí zájmy 

nevládních neziskových organizací z ČR. [37] 

Neziskové organizace jsou instituce, které mohou vytvářet vlastní zisk, ale nejsou za 

tímto účelem zakládány. Z tohoto zisku jsou financovány jejich další aktivity a rozvoj. 

Není tedy rozdělován mezi vlastníky, správce či zaměstnance. Nevládní neziskový sektor 

ČR působí v různých oblastech a má několik právních forem.  

Jako poradní, koordinační a iniciativní orgán vlády byla vytvořena Rada pro nestátní 

neziskové organizace, jejíţ členové jsou zástupci státní správy a neziskových organizací. 

Neziskové organizace často čerpají nemalou část svého příjmu ze státních dotací, 

dále také od firem, individuálních dárců, grantových nadací, ze zahraničních vládních 

prostředků nebo EU. Vláda spolufinancuje některé projekty nevládních organizací 

z rozpočtu ZRS a pokrývá tak část nákladů na jejich realizaci (max. do výše 80%). 

Podmínkou této spolupráce je společná snaha o naplňování cílů ZRS České republiky. [9] 

Vybrané české neziskové nevládní organizace jsou uvedeny Příloze A. 

4.4.2 Dobrovolnická činnost 

V NNO působí velké mnoţství dobrovolníků, kteří se velkou měrou podílejí na 

činnostech a aktivitách organizací. Co je to dobrovolnická činnost a další souvislosti 

definuje Zákon 192/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě.  

Obecně lze říci, ţe jde o poskytování pomoci na základě znalostí, vlastností 

a dovedností osoby, která se svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou sluţbu bez 

nároku na odměnu. [6] 
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Tradice dobrovolnictví se v České republice stále rozšiřuje. Organizace systémově 

zapojují dobrovolníky do své činnosti a velice dobře si uvědomují jejich přínos. Zejména 

z tohoto důvodu co nejvíce rozvíjí systém práce s nimi. Zaměřují se například na vhodné 

přiřazení do projektů, koordinaci dobrovolníků, jejich průběţné vzdělávání, hodnocení 

a oceňování atd. [16] 
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5 Bezpečnost humanitárních pracovníků  

Přestoţe byla dříve civilním osobám a pracovníkům humanitárních organizací, 

zaručena nedotknutelnost vyplývající z přijatých mezinárodních úmluv, stávají se 

v posledních letech čím dál častěji strategickým cílem útoků organizovaných skupin. 

Význam systému bezpečnosti ve světě se zvyšuje s rostoucím nebezpečím šířících se 

teroristických ideologií a nových teroristických směrů.  

Podle Výročních zpráv generálního tajemníka OSN o bezpečnosti humanitárních 

pracovníků vzrůstá počet bezpečnostních incidentů, které jsou cílené na pracovníky 

humanitárních organizací. Nejvíce ohroţeni jsou členové humanitárních a rozvojových 

organizací, kteří působí v zahraničních lokalitách s nepříznivými bezpečnostními 

podmínkami. Jiţ několik let patří mezi země s nejvyšším rizikem bezpečnostních incidentů 

Súdán, Afghánistán a Somálsko. Lze vyjmenovat další oblasti např. v Jiţní Americe, Jiţní 

Asii či Africe. [11] 

Z výše uvedených informací je zřejmé, ţe nejvíce ohroţeni jsou mezinárodní 

pracovníci pracující v těchto částech světa s mnohonásobně vyšším nebezpečím. Proto je 

třeba se zaměřit na systém bezpečnosti organizací, které své pracovníky na zmíněná místa 

vysílají. Organizace spojených národů se touto problematikou dlouhodobě zabývá a rozvíjí 

propracovaný bezpečnostní systém, kterým se snaţí sniţovat rizika ohroţující jejich 

pracovníky. Přes všechna opatření počet bezpečnostních incidentů stoupá a předpokládá se, 

ţe se jejich mnoţství v blízké budoucnosti nepodaří výrazně sníţit. Ve světle uvedených 

informací se práce dále zaměřuje na tuto specifickou skupinu pracovníků humanitárních 

a rozvojových organizací, aby prozkoumala situaci v oblasti bezpečnosti českých 

nevládních neziskových organizací. [11] 

Nejlépe situaci v oblasti bezpečnosti humanitárních pracovníků ve světě reflektují 

níţe uvedené statistiky, jeţ uvádí The aid worker security database, která je projektem 

organizace Humanitarian Outcomes. [1] Toto sdruţení je týmem specializovaných 

odborníků, kteří provádí výzkum ad hoc a poskytují poradenství v oblasti politiky 

humanitárním organizacím a vládám dárcovských zemí. [2] Údaje o incidentech jsou 

získávány jak z veřejných zdrojů, a to především systematickým filtrováním zpráv z médií, 

tak z informací poskytnutých přímo humanitárními organizacemi a operačními 

bezpečnostními subjekty. V rámci projektu byly uzavřeny dohody také s řadou 
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regionálních a terénních bezpečnostních skupin pro přímé sdílení informací a ověřování 

incidentů. Statistiky se věnují významným incidentům, kterými jsou chápány vraţdy, 

únosy a ozbrojené útoky s následkem váţných zranění. Nevěnují se tedy dalším 

bezpečnostním incidentům, jako jsou například krádeţe, vyhroţování či zastrašování. [1] 

Tabulka 2 zobrazuje globální statistiku útoků na humanitární pracovníky v letech 

2003 - 2013. Z uvedených informací je moţné vidět, jak vzrostl počet incidentů v průběhu 

posledních deseti let. Rostoucí tendence mají jak celkové počty útoků, tak obětí mezi 

humanitárními pracovníky. Za povšimnutí stojí i rozdíl, který vznikl mezi roky 

2012 a 2013. Ten není tak markantní mezi mnoţstvím incidentů, jako mezi počty obětí 

útoků.  

Tabulka 2 Útoky na humanitární pracovníky: Souhrnná statistika (2003-2013)[38] 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet incidentů 63 63 75 107 123 165 155 129 152 169 171 

Celkový počet obětí 143 125 173 240 220 278 296 245 309 276 337 

Usmrcené osoby 87 56 54 87 88 127 108 72 87 69 119 

Zraněné osoby 49 46 96 87 87 91 95 86 127 115 108 

Unesené osoby* 7 23 23 66 45 60 93 87 95 92 110 

Mezinárodní HP 27 24 15 26 34 51 75 37 29 49 53 

Národní HP 116 101 158 214 186 227 221 208 280 227 284 

Pracovníci OSN 31 11 28 61 39 65 102 44 91 59 60 

INGO pracovníci 69 69 112 110 132 157 129 139 140 87 84 

LNGO a NRCS pracovníci 35 43 28 55 35 46 55 47 77 105 161 

ICRC pracovníci 8 1 3 10 4 5 9 10 5 3 14 

*ţijící osoby (oběti únosů, které nepřeţily, jsou započítány v sekci „Usmrcené 

osoby“) 

Vysvětlivky k tabulce: 

 UN: United Nations – Organizace spojených národů 

 INGO: International non-governmental organizations – Mezinárodní nevládní organizace 

 LNGO a NRCS: Local non-governmental organizations – Místní nevládní organizace 

National Red Cross/ Red Crescent Society – Národní společnosti Červeného kříţe 

 ICRC: International Committee of Red Cross 
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Graf 2 zobrazuje vývoj útoků na humanitární pracovníky od roku 2003. Nejvyšší 

nárůst je znatelný v letech 2004 - 2008. V tomto období se zvýšilo mnoţství útoků o více 

neţ 100. 

 

Graf 2 Vývoj počtu incidentů v letech 2003 – 2013 [42] 

Ačkoliv se dříve stávali humanitární pracovníci oběťmi útoků spíše sporadicky, 

v posledních letech jsou strategickým cílem různých organizovaných skupin. Jakýmsi 

trendem poslední doby se staly únosy. Z Tabulka 3 je moţné vidět zvyšující se tendence 

počtu unesených humanitárních pracovníků, a to zejména od roku 2005.  

Tabulka 3 Počty obětí podle typu incidentu [45] 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Usmrcené osoby 39 35 33 57 27 38 87 56 54 

Unesené osoby* 28 18 20 11 43 24 49 46 96 

Zraněné osoby  6 15 15 23 20 23 7 23 23 

Celkový počet 

obětí 

73 68 68 91 90 85 143 125 173 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkový 

počet 

Usmrcené osoby 87 88 127 108 72 87 69 119 1183 

Unesené osoby* 87 87 91 95 86 127 115 108 1131 

Zraněné osoby  66 45 60 93 87 95 92 110 803 

Celkový počet 

obětí 

240 220 278 296 245 309 276 337 3117 
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Trendy v taktice útoků posledních let lze vyčíst z Graf 3. Je očividné, ţe od roku 

2005 postupně stoupají počty tří ze čtyř nejčastějších incidentů, které zahrnují fyzický 

útok, střelbu, únosy a pouţití výbušnin.  

 

Graf 3 Trendy v taktice [43] 

Graf 4 potom ukazuje, kde nejčastěji k útokům dochází. Je zřejmé, ţe k více neţ 

polovině z nich dochází při transportu. Další významnou lokalitou jsou kanceláře 

organizací a k podobnému počtu případů dochází v místech poskytování pomoci, v obydlí 

či na dalších veřejných místech. Naopak nejméně dochází k útokům v prostorech místních 

bezpečnostních sloţek. 

 

Graf 4 Nejčastější místa útoků (1997-2013)[21] 
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Obrázek 1 níţe zobrazuje lokality, ve kterých dochází k bezpečnostním incidentům 

nejvíce. Je patrné, ţe nejméně bezpečné mise jsou pro humanitární pracovníky 

v Afgánistánu, Súdánu a Somálsku.  

 

Obrázek 1 Nejméně bezpečné oblasti (1997-2013) [12] 

Níţe v Tabulka 4 jsou uvedeny regiony, které nejsou v mapě zahrnuty: 

Tabulka 4 Další nebezpečné oblasti, které mapa nezobrazuje [12] 

Země Počet incidentů 

Jiţní Súdán 91 

Palestinské území 30 

Čečensko 26 

Kosovo 4 

Kašmír 1 

 

Z výše uvedených statistik jasně vyplývá, ţe počty incidentů narůstají a je třeba 

věnovat bezpečnosti humanitárních pracovníků zvýšenou pozornost. Nebezpečí plynou 

zejména osobám, které působí přímo v oblastech, kde je nutné poskytovat pomoc lidem 

v nouzi.  
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6 Identifikace rizik  

Pro další postup v práci bylo třeba identifikovat rizika, která ohroţují humanitární 

pracovníky na misích v zahraničí. K tomu byla vybrána přehledná grafická metoda 

Ishikawův diagram. 

Ishikawův diagram 

Nebo také jinak diagram příčin a následku či diagram rybí kosti (podle vzhledu) je 

důleţitým grafickým nástrojem pro zjištění příčin určitého následku. Je to systémový 

nástroj, který umoţňuje zdokumentování všech myšlenek a námětů. Při tvorbě diagramu se 

vyuţívá týmové práce a brainstormingu. Nejdříve se určí hlavní problém (následek) a ten 

se poznamená do pravé části dostatečně velké pracovní plochy. Od něj se zakreslí 

vodorovná linie, která vede na druhou stranu plochy. Poté se určí hlavní příčiny daného 

problému, které se zaznamenají jako vedlejší větve mířící k hlavní linii. Dále tým rozebírá 

kořenové příčiny podrobněji a jejich moţné důvody připisují na vedlejší větve diagramu 

(viz Obrázek 2). Tento postup se často vyuţívá při analýze problému jakosti v provozu. 

[29] 

 

Obrázek 2 Diagram příčin a následků [14] 

Pro grafické znázornění rizik, která působí na humanitární pracovníky, bylo vyuţito 

modifikace metody rybí kosti. Jako hlavní událost byl definován bezpečnostní incident. 

Kořenové příčiny jsou zastoupeny riziky, jak z pohledu organizace, tak humanitárního 

pracovníka, které tuto škodu mohou způsobit. Na ně navazují jejich moţné příčiny ze 

strany HP či organizace nebo motivy případných pachatelů. Podrobný rozbor je popsán 

níţe pod samotným diagramem (Obrázek 3). 
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Obrázek 3 Ishikawův diagram 
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Mezi rizika definovaná z pohledu organizace patří Krádeţ materiálu/vybavení, 

Nedovolené vniknutí do prostor organizace, Útok na konvoj/centrum pomoci, 

Poškození/zničení zázemí organizace. Rizika, která jsou zaznamenána z pohledu 

samotného humanitárního pracovníka, jsou Krádeţ, Fyzický útok, Sexuální 

obtěţování/znásilnění a Únos. Jednotlivé příčiny kaţdého z nich jsou uvedeny níţe v textu.  

Rozbor jednotlivých rizik:  

Z pohledu organizace 

1 Krádeţ materiálu/ vybavení – organizace přiváţí velmi často do oblastí, kde 

poskytuje pomoc, větší mnoţství materiálu. 

a) Motivy/důvody pachatele: 

 Obohacení se – prodej materiálu či vybavení a získání finanční částky.  

 Vlastní potřeba materiálu/vybavení – např. léky nebo voda, nutné pro vlastní 

přeţití. 

 Cílené poškozování organizace – vychází z předpokladu, ţe pachatel nemá 

z nějakého důvodu zájem na tom, aby organizace provozovala svou činnost.  

b) Příčiny ze strany organizace: 

 Nedbalost/opomenutí. 

 Nedostatečná kontrola systému – existuje systém bezpečnosti, který však není 

dostatečně sledován. 

 Snadný přístup. 

2 Nedovolené vniknutí do prostor organizace 

a) Motivy/důvody pachatele: 

 Krádeţ. 

 Loupeţ – ozbrojená krádeţ. 

 Poškození/zničení vybavení – s cílem zabránit organizaci věnovat se činnosti.  

b) Příčiny ze strany organizace: 

 Nedbalost. 
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 Nedostatečné/chybějící kontroly prostorů. 

 Nedostatečná kontrola systému bezpečnosti  

3 Útok na konvoj/centrum pomoci – k největšímu počtu incidentů dochází podle 

světových statistik při transportu humanitární pomoci.  

a) Motivy/důvody pachatele: 

 Únos. 

 Zastrašování organizace. 

 Cílené poškozování organizace. 

 Získání materiálu/vybavení – pro vlastní potřeby či z finančních důvodů. 

b) Příčiny ze strany organizace: 

 Nedostatečná kontrola systému. 

 Nevhodně zvolená lokalita – pro trasu konvoje či umístění centra pomoci.  

 Nedodrţení bezpečnostních zásad. 

4 Poškození/zničení zázemí organizace – zejména z důvodu zabránění činnosti 

organizace. 

a) Motivy/důvody pachatele: 

 Narušení činnosti organizace. 

 Vydírání/zastrašování. 

 Politický motiv. 

b) Příčiny ze strany organizace: 

 Volný přístup. 

 Nedbalost. 

 Porušení bezpečnostních pravidel.  

Z pohledu humanitárního pracovníka 

5 Krádeţ. 

a) Motivy/důvody pachatele: 
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 Cílené poškozování organizace. 

 Vlastní potřeba materiálu/vybavení. 

 Obohacení se. 

b) Příčiny ze strany HP: 

 Nedbalost. 

 Volně odloţené předměty. 

 Nedostatečný systém kontroly. 

6 Fyzický útok – bez rozlišení následků.  

a) Motivy/důvody pachatele: 

 Rasistické motivy. 

 Náboţenské motivy. 

 Pomsta – různé důvody pomsty, např. odmítnutá pomoc, bývalý pracovník atd. 

 Krádeţ/Loupeţ. 

b) Příčiny ze strany HP: 

 Pohyb v nevhodné lokalitě – špatné vyhodnocení bezpečnostní situace. 

 Porušení náboţenských/kmenových zvyklostí – které můţe působit aţ 

provokativně. 

 Zasahování do místních záleţitostí. 

7 Sexuální obtěţování/ znásilnění – netýká se pouze ţen, ale i muţů.  

a) Motivy/důvody pachatele: 

 Zastrašování či nátlak z náboţenských důvodů. 

 Forma trestu či pomsty za odlišnost. 

 Vlastní uspokojení. 

b) Příčiny ze strany HP: 
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 Nevhodné oblečení – je třeba dbát na dodrţování náboţenských, etických či 

kulturních tradic dané země. 

 Pohyb v nevhodné lokalitě/nevhodný čas – HP by měl vyhodnotit, zda je bezpečné 

nacházet se v určité lokalitě v daný čas. Zejména pokud je sám bez doprovodu.  

 Neznalost místních zvyků – vyplývající z tradice či náboţenství. 

8 Únos – zejména v posledních letech je trendem v taktice incidentů. 

a) Motivy/důvody pachatele: 

 Politické cíle – nátlak na vlády či vedení organizace. 

 Výkupné. 

 Vlastní medializace – typický cíl teroristických skupin. 

 Zastrašování organizace. 

b) Příčiny ze strany HP: 

 Angaţovanost HP v místním dění.  

 Pohyb v nevhodné lokalitě. 

 Neopatrnost – např. nedodrţení bezpečnostních zásad – pohyb o samotě, bez 

doprovodu apod. 

 Mediální pozornost, kterou přitahuje HP, jíţ se více zviditelňuje. 

 Provokace – záměrná či způsobená nevhodným chováním.  
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9 Dotazníkové šetření 

Pro získání informací o tom, jak humanitární NNO připravují své pracovníky na 

rizika, která jsou spojená s účastí na misích v zahraničí, byla vyuţita metoda 

dotazníkového šetření.  

9.1 Metodika dotazníkového šetření 

Při tvorbě dotazníku bylo vyuţito základních zásad tvorby sociologického výzkumu. 

V tomto případě se jedná o empirický kvantitativní výzkum, který se zabývá sekundárními 

daty. Ke sběru dat byla zvolena metoda on-line dotazníku, jenţ byl zaslán všem 

účastníkům šetření. Obecné zásady výzkumu a tvorby dotazníku jsou uvedeny v příloze B. 

9.2 Úvod do výzkumu 

Na základě zjištěných informací, jeţ jsou uvedeny v předchozí části práce, vznikl 

předpoklad, ţe i českým NNO, které se věnují humanitární pomoci v zahraničí, hrozí při 

jejich činnosti různá nebezpečí. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem a jestli 

vůbec organizace sniţují rizika pro své pracovníky a zda se čeští humanitární pracovníci na 

misích setkali v posledních 12-ti měsících s některým z bezpečnostních incidentů.  

Pro další postup byly vytvořeny tři východiskové hypotézy, které byly rozpracovány 

do pracovních hypotéz. 

1. Dochází k bezpečnostním incidentům, jejichţ cílem je organizace. 

1.1. Dochází ke krádeţím. 

1.2. Dochází k útokům. 

1.3. Dochází k záměrnému poškozování organizace. 

2. Dochází k bezpečnostním incidentům, jejichţ cílem jsou humanitární pracovníci. 

2.1. Dochází k fyzickým útokům. 

2.2. Dochází k činům se sexuálním podtextem. 

2.3. Dochází k únosům HP. 

3. Organizace se snaţí minimalizovat rizika. 

3.1. Provádí školení v oblasti bezpečnosti. 

3.2. Uzavírá pojištění pro HP. 

3.3. Poskytují svým HP vybavení.  
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9.3 Sběr dat 

Jako forma dotazování byla vybrána metoda jednorázového dotazníkového šetření. 

Sběr dat byl potom realizován pomocí on-line Google dotazníku, jeţ představuje levnou 

a poměrně rychlou techniku. 

Při tvorbě dotazníku byly vyuţity některé základní druhy otázek, konkrétně otevřené, 

polootevřené, uzavřené a selektivní. Výsledná podoba dotazníku je uvedena v Příloze B 

Pro účelový výběr základního souboru, jenţ má být prostřednictvím dotazníku 

osloven, byla provedena rozsáhlá rešerše organizací, jejichţ pracovníci působí na misích 

v zahraničí. Vzhledem k omezenému počtu NNO, které se touto problematikou zabývají, 

byl i soubor poměrně malý. Prostřednictvím dotazníku bylo osloveno padesát organizací, 

jejichţ seznam je uveden v Příloze B. 

Dotazníkové šetření probíhalo od počátku února 2014 do konce března 2014. Poprvé 

byly organizace osloveny dne 7. 2. 2014, připomenutí ţádosti o vyplnění bylo posláno 

o měsíc později (4. 3. 2014).  

9.4 Výsledky výzkumu 

Návratnost vyplněných dotazníků byla, přes malá očekávání, poměrně vysoká. 

Podrobně je znázorněna v Graf 5 a v Tabulka 5 uvedené níţe.  

Vzhledem k přirozeně omezenému vzorku nejsou získaná data statisticky významná 

a nelze provést výpočet statistiky, ačkoliv k tomu byl dán předpoklad. Výsledky výzkumu 

jsou tedy zpracovány formou grafů, které je přehledně zobrazují. 

Z 50-ti oslovených organizací se dotazníkového šetření zúčastnilo 30, přičemţ pět 

dalších se s odůvodněním omluvilo z účasti ve výzkumu. Informace o názvu organizace 

byla nepovinná z důvodu zachování anonymity.  
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Graf 5 Celková návratnost dotazníků 

Tabulka 5 Celková účast v dotazníkovém šetření 

Účast organizací Počet Účast v 

% 

Účastnili se dotazníkového šetření 30 60 

Odůvodnili, proč se neúčastní výzkumu 5 10 

Neúčastnili se dotazníkového šetření 15 30 

Celkem oslovených 50 100 

 

Další otázky se zabývaly bezpečnostními incidenty v organizacích v uplynulých 12-ti 

měsících.  

Graf 6 zobrazuje kolik incidentů, jejichţ cílem byla organizace, se v uplynulém roce 

odehrálo. Je zřejmé, ţe na tuto otázku odpověděla kladně pouze jedna z oslovených 

organizací, coţ jsou celkově pouze 3% respondentů. Zbylých 97% se s incidentem 

v daném období nesetkalo.  
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Graf 6 Bezpečnostní incidenty, jejichž cílem byla organizace 

Šlo o krádeţ materiálu/vybavení, jak znázorňuje Graf 7. Incident je popsán níţe pod 

grafem.  

 

Graf 7 Typy incidentů, jejichž cílem byla organizace 

 „Vykradení skladu v AA misijní stanici – vesnice Kamsamba, Tanzánie. 

Uloupen byl stavební materiál, cement, stavební dříví, armovací ţeleza, 

zednické nářadí pod.“ 

O málo vyšší výsledky získala otázka týkající se bezpečnostních incidentů, jenţ měly 

za cíl humanitární pracovníky. Podle Graf 8 se s nimi setkaly 2 organizace, coţ je celkem 

7% respondentů.  
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Graf 8 Bezpečnostní incidenty, jejichž cílem byli humanitární pracovníci 

Typy incidentů jsou zobrazeny v Graf 9. 

 

Graf 9 Typy incidentů, jejichž cílem byli humanitární pracovníci 

Z něho vyplývá, ţe došlo k třem typům incidentů a to ke krádeţi, fyzickému útoku 

s následkem zranění a jinému typu, jenţ byl respondentem označen jako „ohroţení 

ozbrojeným přepadením“. Kaţdý tento incident tvoří 33,33% z celkového počtu. 

Organizace popisují incidenty níţe: 

 „Napadení výtrţníky jednoho člena naší partnerské organizace v Guineji, byl 

okraden o vše, co měl u sebe (včetně notebooku a motorky) - následkem byla 

otevřená zlomenina ruky. Napadení nebylo mířeno na něj jako na 

humanitárního/rozvojového pracovníka - prostě měl smůlu, ţe byl 

v nesprávném čase na nesprávném místě.“ 

 „Ohroţení ozbrojeným přepadením – přepady na cestách.“  



 

35 

Dále se dotazník věnoval tématu sniţování rizik, která ohroţují HP. Tabulka 6 

ukazuje, jakým způsobem se je organizace snaţí minimalizovat. Tyto hodnoty jsou potom 

zobrazeny v Graf 10. 

Tabulka 6 Snižování rizik 

 Počet 

odpovědí 

Odpovědi v 

% 

Pojištěním 18 33,96 

Odborným vzděláváním v oblasti bezpečnosti 13 24,53 

Jiné 12 22,64 

Poskytováním vhodného vybavení 10 18,87 

Celkem 53 100,00 

 

Nejvíce organizací vyuţívá moţnost pojištění, a to hned 18/30. Jako druhou 

nejčastější variantu zvolili respondenti „odborné vzdělávání v oblasti bezpečnosti“, 

a o něco méně z nich označilo variantu „jiné“, která je podrobněji rozepsána níţe. Nejméně 

z nich sniţuje riziko poskytnutím vhodného vybavení.  

 

Graf 10 Minimalizace rizik organizacemi 

Způsoby sniţování rizika, které uvedli respondenti při výběru odpovědi „jiné“: 

 výběr pracovníků, 

 selekce prioritně bezpečnějších regionů, 
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 osobní příklad, 

 očkování 

 lidská práva – podpora znakový jazyk, 

 detailní analýza okolností, 

 individuálně dle typu pracovníka. 

Podle Graf 11 poskytuje svým členům školení v oblasti bezpečnosti 53% 

respondentů, 40% se jím nezabývají a 7% volí jinou variantu.  

 

Graf 11 Poskytování bezpečnostního školení humanitárním pracovníkům 

Počet odpovědí uvádí Tabulka 7. 

Tabulka 7 Počet organizací, které poskytují bezpečnostní školení svým pracovníkům 

 Počet odpovědí Odpovědi v % 

Ano 16 53 

Ne 12 40 

Jiné 2 7 

Celkem 30 100 

Jako alternativní řešení, které představuje moţnost „jiné“, bylo uvedeno:  

 neustálé vzájemné informování o nebezpečí, 

 otevřená porada s partnery. 

Tato školení nejčastěji poskytují pracovníci vlastní organizace. Podle Tabulka 8 je to 

aţ 73% respondentů. Naopak nikdo z nich nevyuţívá sluţeb specializované agentury. 



 

37 

Devět procent dotazovaných volí odborného školitele, pracovníka jiné organizace nebo 

jinou moţnost:  

 zkušení členové humanitární mise, 

 společně – vzájemná informovanost. 

Tabulka 8 Kdo provádí školení humanitárních pracovníků 

 Počet odpovědí Odpovědi v % 

Pracovníci vlastní organizace 16 73 

Jiné 2 9 

Odborný školitel 2 9 

Pracovníci jiné organizace 2 9 

Specializovaná agentura 0 0 

Celkem 22 100 

Data z tabulky přehledně znázorňuje Graf 12 

 

Graf 12 Subjekty, které provádí bezpečnostní školení 

O tom, komu jsou tato školení poskytována, vypovídá Graf 13. Podle něj nejvíce 

dotazovaných poskytuje školení členům působícím na misích v zahraničí, a to aţ 32%( viz 

Tabulka 9). O jednoho respondenta méně poskytuje školení členům, působícím aktivně 

v místech poskytování pomoci. Nejméněkrát školí organizace náhodné členy.  
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Graf 13 Osoby, kterým je bezpečnostní školení poskytováno 

O něco menší pozornost je potom věnována dobrovolníkům, které školí 18% 

dotazovaných, vybraným členům 9%, všem členům bez výjimky 6% a stejný počet také 

vybral moţnost „jiné“, v níţ uvádí:  

 dobrovolníky, působící na misích v zahraničí,  

 vybrané členy konkrétní organizace (MBU o.s.) 

 

Tabulka 9 Osoby, kterým organizace poskytují bezpečnostní školení 

 Počet 

odpovědí 

Počet odpovědí 

v % 

Členům působícím na misích v zahraničí 11 32 

Členům působícím aktivně v místech 

poskytování pomoci 

10 29 

Dobrovolníkům 6 18 

Vybraným členům 3 9 

Jiné 2 6 

Všem členům organizace bez výjimky 2 6 

Náhodným členům 0 0 

Celkem 34 100 

 

Poslední graf (Graf 14) této kapitoly znázorňuje, jak často je školení poskytováno.  
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Graf 14 Frekvence bezpečnostních školení 

Počty odpovědí a jejich hodnoty v procentech jsou uvedeny v Tabulka 10. Z ní je 

moţné vidět, ţe nejvíce dotazovaných poskytuje školení nepravidelně, a to aţ 45%. 

Moţnost „jiné“ zvolilo 33% z nich a jednou celkově označilo 22%. Naopak pravidelná 

školení neprovádí nikdo z respondentů.  

Tabulka 10 Frekvence, s jakou jsou poskytována bezpečnostní školení 

 Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

Nepravidelně 8 45 

Jiné 6 33 

Jednou celkově 4 22 

1x za pět let; 1x za 

rok; 1x za půl roku 

0 0 

Celkem 18 100 

 

Jako odpověď „jiné“ bylo uvedeno:  

 před cestou,  

 dle potřeby,  

 ad hoc na místě.  

Poslední otázka byla věnována obsahu školení. Tabulka odpovědí je uvedena 

v příloze B – Výzkumná část. 
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9.5 Diskuze a závěry výzkumu 

Stejně tak jako jiné, i tento výzkum provázela různá metodologická úskalí. Mezi 

hlavní z nich patří velikost zkoumaného vzorku. Ta byla ovlivněna malým počtem českých 

organizací, které v této oblasti působí. Stejně tak s ohledem na velikost souboru nebyl 

proveden výběr ještě menšího vzorku pro předvýzkum a dotazník byl pouze konzultován 

s odborníkem. Přestoţe návratnost dotazníků byla poměrně vysoká – 60% oslovených 

organizací dotazník vyplnilo a 10% se z šetření s odůvodněním omluvilo, nepodařilo se 

získat dostatek statisticky významných dat, aby bylo moţné zpracovat statistiku. Po 

odborné konzultaci tohoto problému byly výsledky zpracovány do grafů.  

Dále lze zpětně konstatovat, ţe u některých otázek mohlo být nabídnuto více variant 

odpovědí, z nichţ některé byly často uváděny v moţnosti „jiné“.  

Odlišných výsledků výzkumu se mohlo také dosáhnout výběrem delšího období neţ 

je dvanáct měsíců. Pravděpodobně by se počet incidentů o něco zvýšil. Nelze ale s určitostí 

říci, zda by se konečné hodnoty výrazně změnily. To by mohl ukázat pouze další, 

podrobnější výzkum.  

Další zajímavostí je, ţe ţádná z organizací nezvolila moţnost provádění školení 

externí specializovanou agenturou. Problém bude patrně v tom, ţe není obecné povědomí 

o takové moţnosti a také není dostatek agentur, které by tato školení poskytovaly. Příští 

kroky v této oblasti by mohly vést k průzkumu, zda by samy NNO měly zájem o jednotný 

systém bezpečnostního školení poskytovaným odbornou agenturou. Stejně tak by stálo za 

uváţení, jak by měl takový systém vypadat a kdo by ho měl vytvořit.  

Vzhledem k tomu, ţe z důvodu zachování anonymity respondentů není zřejmé, který 

zástupce organizace a na jaké pracovní pozici dotazník vyplňoval, bylo by moţné výsledky 

validovat cíleným podrobným výzkumem zaměřeným přímo na humanitární pracovníky 

jednotlivých organizací, kteří by mohli poskytnout mj. vlastní zhodnocení své odborné 

přípravy vzhledem k rizikům, kterým v terénu čelí, a navrhnout potřebné úpravy. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, ţe se dvě ze tří východiskových hypotéz 

nepotvrdily. Blíţe jsou hypotézy rozpracovány v kapitole 7.2 Úvod do výzkumu. 

Hypotézy: 

1. Dochází k bezpečnostním incidentům, jejichţ cílem je organizace. 
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Tato hypotéza se nepotvrdila, stejně jako její pracovní verze, jeţ předpokládaly, ţe 

dochází ke krádeţím, útokům a k záměrnému poškozování organizace. Ukázalo se, ţe za 

uplynulých dvanáct měsíců má zkušenost s bezpečnostním incidentem pouze jedna 

organizace, která tvoří asi 3% všech dotazovaných. Zbylých 97% z nich nepotvrdilo tuto 

první domněnku. Situace byla podrobněji popsána jiţ u Graf 6. 

2. Dochází k bezpečnostním incidentům, jejichţ cílem jsou humanitární pracovníci. 

Ani v pořadí druhá hypotéza nebyla podle výsledků výzkumu potvrzena. Dle ní měli 

být humanitární pracovníci cílem fyzických útoků, únosů a činů se sexuálním podtextem. 

Avšak pouze dvě organizace uvedly, ţe se některý z jejích HP stal v uplynulých 12-ti 

měsících cílem některého ze zmíněných incidentů, přestoţe celosvětově počet napadených 

osob narůstá. Tyto dvě organizace tvoří 7% všech respondentů, ostatní nemají podobnou 

negativní zkušenost. Konkrétně situaci komentuje jiţ dříve uvedený Graf 8. 

3. Organizace se snaţí minimalizovat rizika. 

3.4. Provádí školení v oblasti bezpečnosti. 

3.5. Uzavírá pojištění pro HP. 

3.6. Poskytuje vybavení.  

Tato hypotéza byla jako jediná ze tří potvrzena. Podle výše podrobně 

komentovaného Graf 10 minimalizuje 34% účastníků výzkumu rizika pojištěním. 25% 

z nich se věnuje odbornému vzdělávání v oblasti bezpečnosti, 23% zvolilo moţnost „jiné“ 

a 19% poskytuje svým HP vhodné vybavení.  
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10 Odborná příprava humanitárních pracovníků 

Systém odborné přípravy HP není definován ţádným předpisem ani normou, která by 

uváděla, co má být obsahem školení, kurzů apod., jak je vytvořit, kdo by je měl vést nebo 

komu a jak často je poskytovat. To vše závisí pouze na uváţení samotné organizace. Velké 

mnoţství z nich má jiţ zavedený systém, kterým se snaţí sniţovat rizika ohroţující jejich 

pracovníky.  

10.1 Školení v oblasti bezpečnosti členů NNO 

Podle výsledků výzkumu poskytuje školení svým pracovníkům šestnáct ze třiceti 

organizací, coţ tvoří 53% celkového počtu účastníků dotazníkového šetření. Podle 

informací, které v něm byly uvedeny, byla vytvořena Tabulka 11, v níţ jsou znázorněné 

sekce shodující se v jednotlivých dotaznících. Bliţší informace popsané organizacemi jsou 

zpracované v příloze B Ve výše zmíněné tabulce je zaznamenáno, zda se náplň školení 

shodovala s danou sekcí zcela nebo alespoň částečně. Pokud se jim daná organizace 

nevěnovala nebo to nebylo moţné z odpovědi jasně určit, bylo vyhodnoceno, ţe se danou 

sekcí nezabývá.  

Tabulka 11 Obsahy školení NNO 

  Ano Částečně Ne Věnují se alespoň 

částečně  

Popis situace v zemi 8 4 0 12 

Etika, kultura, jazyk, náboženství, 

zvyklosti 

9 2 1 11 

Bezpečnostní situace v místě/ možná 

nebezpečí 

6 5 1 11 

Chování na misích 8 2 2 10 

Prevence problémů/ zásady 

bezpečnosti 

6 3 3 9 

První pomoc, evakuace, řešení 

problémů apod. 

4 4 4 8 

Předání kontaktů v zemi/udržování 

kontaktu 

2 2 8 4 

Negativní motivace, osobní msta, 

závist, alkohol a drogy 

1 0 10 1 

 

Následně lze tedy říci, ţe se všechny organizace poskytující tato školení, věnují sekci 

„popis situace v zemi“. Z celkových dvanácti se jí zabývá osm zcela a další čtyři alespoň 
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částečně. Naopak nejméně organizaci povaţuje za nutné zmiňovat problém „negativní 

motivace, osobní msty, drog a alkoholu“. Druhou nejméně zmiňovanou oblastí je „předání 

kontaktů v zemi“ a udrţování kontaktu jak s nimi, tak se svou organizací, MZV apod. Tyto 

údaje přehledně znázorňuje Graf 15.  

 

Graf 15 Shodné sekce týkající se obsahů bezpečnostních školení NNO 

10.2 Bezpečnostní systém agentur OSN 

Organizace spojených národů si jiţ před několika lety uvědomila problém 

zvyšujícího se počtu cílených útoků na jejich humanitární pracovníky. Velmi významnou 

událostí, která je přiměla zcela reformovat jednotný systém bezpečnosti, byl útok, jenţ se 

stal v Bagdádském hotelu v roce 2003, při kterém zemřelo 22 HP OSN a dalších 150 osob 

bylo zraněno. OSN se obávalo, ţe by pachatelé z Bagdádu mohli zaútočit kdekoliv jinde na 

světě na jejich pracovníky, a tak na to reagovalo výraznou změnou bezpečnostní strategie.  

Od roku 2005 má na starosti otázku bezpečnosti UN Department of Safety and 

Security (UNDSS) – odbor bezpečnosti OSN, jenţ má hierarchické uspořádání od vedení 

přes pracovníky, jenţ působní jako regionální či národní poradci aţ po zástupce 

jednotlivých zemí pro OSN.  

Kaţdý pracovník, bez ohledu na jeho funkci, musí absolvovat školení Basic Security 

in the Field (BSITF), které obsahuje základní informace z oblasti bezpečnosti pracovníků, 

ochrany zdraví a správného ţivotního stylu. Nadstavbové školení Advanced Security in the 

Field je určeno pro členy OSN, kteří cestují, nebo jsou vysláni na misi, do míst v terénu. 
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Dále svým pracovníkům OSN poskytuje mnoho dílčích školení, která jsou zaměřená podle 

druhu mise (humanitární, mírové, atd.) a konkrétní problematiky (např. poţární evakuace 

nebo miny a výbušniny). Předpokladem pro účast na misích je dobrá znalost bezpečnostní 

a politické situace země, kultury, tradic, náboţenství apod. Bezprostředně před začátkem 

kaţdé mise probíhá společné školení, týkající se dalších podrobností, návodů, pokynů atd. 

Stejně tak i dobrovolníci, kteří jsou v databázi OSN, podléhají školením, která mohou 

absolvovat v on-line formě na internetu. Dále vydala organizace spojených národů několik 

důleţitých dokumentů, které se zabývají bezpečností svých členů. Mezi ně patří například 

Minimum operating security standards (MOSS) – minimální provozní bezpečnostní normy, 

jejichţ hlavní body jsou popsány níţe, či Minimum operating residential security 

standards(MORSS) - minimální bezpečnostní poţadavky pro pobyt.  

Devět základních bodů MOSS: 

1. Telekomunikace – nouzový komunikační systém, rádiová komunikace. 

2. Informace o bezpečnosti a struktura – dokumentace, varovný systém, únikové 

a evakuační plány, schůze místních bezpečnostních týmů (SMT - Security 

management team), bezpečnostní odbavení a cestovní oznámení, hlášení 

o incidentech, nouzové koordinační centrum. 

3. Zdravotnictví – reakce při hromadných MU, zdravotní hrozby, lékařské 

vybavení. 

4. Vybavení a dodávky – nouzové dodávky energie, jídla, vody, lékařského 

materiálu, hygiena a nouzové přístřeší. Osobní nouzové zavazadlo. 

5. Vozidla OSN – základní poţadavky na vozidla, která OSN vlastní, poţadavky 

na vozidla, která nevlastní, ale pouţívá, vybavení obou druhů vozidel.  

6. Ochrana kanceláří, prostor a zařízení – všechny budovy patřící OSN, prostory 

se zvýšeným nebezpečím, prostory státní správy, ve kterých sídlí pracovníci 

OSN a jiné další sdílené prostory.  

7. Bezpečnostní školení a pokyny – dokumenty, se kterými musí být seznámeni 

všichni noví pracovníci OSN, broţura OSN „Bezpečnost v terénu“, školení 

(pro všechny povinné BSITF). 

8. Bezpečnostní opatření ubytovacích prostor. 
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9. Dodatečná opatření – specifické pro kaţdou zemi.  

Bezpečnostní školení a pokyny, se kterými se musí seznámit kaţdý nový člen OSN: 

a) Specifická bezpečnostní instruktáţ pro danou zemi. 

b) Shrnutí/výtah z bezpečnostního plánu země a evakuační plán. 

c) Specifický bezpečnostní plán příslušné země, standardní operační postup (SOP 

- Standard operating procedure). 

d) Dodrţování všech bezpečnostních zásad OSN. 

e) Kopie aktuálního MOSS a MORSS vztahujícího se na dané pracoviště.  

f) Instruktáţ a písemné podklady o zdravotních opatřeních dostupných v zemi 

a jak je získat či jak zavolat lékařskou pomoc. 

g) Kopie PEP protokolu příslušné země, umístění PEP sady a postup pro získání 

pomoci v případě moţného vystavení riziku přenosu HIV/AIDS. 
1
 

Oblasti bezpečnosti, kterým se tedy Organizace spojených národů věnuje, lze shrnout 

do několika bodů:  

 bezpečnostní specifika příslušné země – tradice, kultura, etika, náboţenství 

apod., bezpečnostní situace a plán, SOP atd., 

 bezpečnostní zásady a pokyny – bezpečnostní systém, MOSS, MORS, 

ochrana kanceláří, atd.,  

 telekomunikace a kontakty – předání kontaktů v zemi, způsoby nouzové 

komunikace apod.,  

 systém dopravy a cestování – poţadavky na vozidla, jejich vybavení, cestovní 

hlášení a další.  

                                                 
1 Podklady pro zpracování kapitoly Bezpečnostní systém agentur OSN poskytla PhDr. Pavla Kortusová, PhD. 

(Country Security Focal Point). 
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10.3 Návrhy opatření dle identifikovaných rizik 

Na základě Ishikawova diagramu (viz kapitola 6. Identifikace rizik), který znázornil 

identifikovaná rizika a jejich příčiny, byly navrţeny jednotlivé oblasti, kterým se 

doporučuje věnovat při školení HP.  

1) Důkladná znalost prostředí mise 

Ta zahrnuje především vědomosti o dané zemi, popř. konkrétní oblasti, jazyku, 

místních a kmenových zvycích, náboţenství, etice i kultuře. Čím více HP vědí o dané 

lokalitě a jejím obyvatelstvu, tím spíše mohou incidentům přecházet.  

2) Bezpečnostní a politická situace  

HP by měli mít přehled o aktuální bezpečnostní situaci v místě mise, stejně jako 

o politickém dění. Je to jedno ze základních témat, kterému je nutné se věnovat.  

3) Základní zásady chování HP 

Jiné kulturní prostředí vyţaduje dodrţování jistých zásad a principů v chování HP, 

které souvisí s bodem jedna. Dále by měli být připraveni na moţné neobvyklé situace, 

které je mohou zastihnout, vědět, jak v takovém případě jednat apod. Je třeba zdůraznit, ţe 

tento bod je důleţitý i jako prevence incidentů.  

4) Průběžná kontrola HP 

V tomto bodě je myšleno zejména monitorování pohybu HP v zemi a jeho cesty 

mimo základnu HO. To můţe být realizováno například pomocí cestovních rozpisů. 

Dalším důleţitým prvkem je předání kontaktů nejen v dané zemi, ale i na MZV. Pokud 

zůstává HP v pravidelném kontaktu, lze monitorovat jeho pohyb a např. vyloučit jeho 

přítomnost při MU většího rozsahu.  

5) Osobní motivy pachatelů 

Mezi ně je moţné zahrnout motivy incidentů jako osobní msta, závist, trest, finanční 

důvody apod.  

6) Cíle organizace 

Poslední oblastí školení, která je zde zmíněna, jsou cíle mise, na kterou se organizace 

vydává. Je třeba jasně definovat, s jakými cíli tam organizace jede a jakým způsobem je 
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chce dosáhnout. Přesné určení rolí, které budou HP plnit je důleţitou preventivní součástí 

školení.  

7) Další specializovaná školení  

Zaměřená na specifickou problematiku vztahující se ke konkrétní misi.  

10.4 Vzájemné porovnání základních témat odborné přípravy HP 

Díky provedenému dotazníkovému šetření bylo zjištěno, kterým oblastem se 

organizace věnují při školení svých humanitárních pracovníků. Ty lze porovnat s body, 

jimţ se doporučuje věnovat pozornost na základě identifikovaných rizik a s body, kterým 

se věnuje systém bezpečnosti OSN. Je třeba podotknout, ţe poslední ze jmenovaných je 

velmi sloţitý a propracovaný systém a uvedené sekce jsou pouze obsahem základního 

proškolení HP. Ve skutečnosti na ně navazují mnohá další specializovaná školení, jimiţ 

OSN zvyšuje odbornou přípravu svých pracovníků a dobrovolníků.  

Z Tabulka 12 vyplývá, ţe se v mnohých oblastech všechny tři skupiny shodují. A to 

zejména v otázce znalosti bezpečnostní situace v zemi, prostředí mise a v neposlední řadě 

znalosti místní kultury, etiky, náboţenství či jazyka. Za další důleţitou součást školení jsou 

povaţovány základní bezpečnostní zásady a pokyny, zásady chování na misích 

i v souvislosti s prevencí problémů. Naopak v některých bodech se liší. Například systém 

monitorování pohybu či cestování HP má OSN velmi podrobně rozpracovaný, coţ 

koresponduje s návrhem, který vyplynul z identifikovaných rizik. Organizace ale tuto 

poloţku ve svých odpovědích neuvedly.  

Přestoţe se v základních bodech obsahy školení shodují s doporučenými oblastmi, 

které byly definovány na základě identifikovaných rizik, je třeba prohloubit systém 

bezpečnosti a věnovat mu velkou pozornost. Doporučení se týkají především stanovení 

a dodrţování bezpečnostních zásad nebo například vytvoření systému cestovních hlášení.  
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Tabulka 12 Porovnání obsahů bezpečnostních školení 

Dle identifikovaných 

rizik 

Dle dotazníkového 

šetření Dle agentur OSN 

Důkladná znalost 

prostředí mise 

Negativní motivace, 

osobní msta, závist, 

alkohol a drogy 

 Bezpečnostní specifika 

příslušné země 

Bezpečnostní a politická 

situace 

Předání kontaktů 

v zemi/udrţování kontaktu 

 Bezpečnostní zásady 

a pokyny 

Základní zásady chování 

HP 

První pomoc, evakuace, 

řešení problémů apod. 

 Telekomunikace 

a kontakty 

Průběţná kontrola HP 

Prevence problémů/ 

zásady bezpečnosti 

 Systém dopravy 

a cestování 

Osobní motivy pachatelů Chování na misích   

Cíle organizace 

Etika, kultura, jazyk, 

náboţenství, zvyklosti   

 Další specializovaná 

školení 

Bezpečnostní situace 

v místě/ moţná nebezpečí   

  Popis situace v zemi   

 

10.5 Návrh na zlepšení odborné přípravy HP 

Efektivním způsobem odborné přípravy humanitárních pracovníků by bylo vytvoření 

jednotného systému, který by organizace dodrţovaly. Jde nejen o přípravu HP před cestou 

do zahraničí, ale zároveň o stanovení celkového bezpečnostního systému, zásad a pokynů. 

Tento jednotný systém by měl obsahovat základní body, kterým je třeba věnovat pozornost, 

a to je především chování na misích obecně, bezpečnostní zásady, reakce na neobvyklé 

situace či prevence. Dle cílové země, kam pracovník cestuje, by měl absolvovat poučení 

o zvycích a tradici v dané oblasti, etice, kultuře, náboţenství či mít základní znalosti 

místního jazyka. Dále by měl být obeznámen se základními bezpečnostními pokyny, které 

podrobně popisují cestování a pohyb v dané oblasti, nouzový způsob telekomunikace, 

evakuace, poţadavky na vozidla, jejich vybavení, stejně jako na prostory určené pro 

ubytování či zázemí organizace apod. Tyto teoretické znalosti by měly být prověřeny 

v kurzech, které by vyzkoušely celkovou připravenost osob.  

Tento jednotný systém by mohly organizace aplikovat samy nebo vyuţít 

specializované agentury, která by měla na starosti celou odbornou přípravu včetně 

praktických kurzů. Na závěr takového proškolení odbornou agenturou by humanitární 
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pracovník obdrţel certifikát, který by dokazoval jeho absolvování a byl akceptován napříč 

spektru organizací.  

Samozřejmě je třeba, aby jednotlivé organizace dále vzdělávaly své HP v závislosti 

na aktuálních rizicích v místě mise a odborném zaměření či charakteru práce konkrétního 

pracovníka.  

Pro získání informací o tom, zda by měly organizace zájem o vytvoření takového 

jednotného systému odborné přípravy či jejího poskytování specializovanou agenturou, se 

doporučuje provést další průzkum.  



 

50 

11 Diskuze a závěrečná shrnutí 

Po provedení rozsáhlé rešerše, kterou částečně představuje úvodní část práce, vznikl 

předpoklad, ţe se čeští humanitární pracovníci, kteří působí při své činnosti v zahraničí, 

stávají oběťmi bezpečnostních incidentů. Tuto domněnku však vyvrátil provedený 

výzkum. Podrobnější komentář provedeného dotazníkového šetření a diskuzi výsledků 

uvádí kapitola 9.5 Diskuze a závěry výzkumu.  

Začátek praktické části se věnuje identifikaci rizik. Zde byla vyuţita grafická metoda 

Ishikawova diagramu (diagram příčin a následků), který přehledně znázorňuje rizika, která 

mohou vést ke vzniku bezpečnostního incidentu. Tato rizika je moţné hodnotit z pohledu 

organizace a z pohledu HP. Na jejich příčiny je téţ moţné nahlíţet ze dvou různých úhlů. 

Prvním je motivace či důvody pachatele, druhým pochybení ze strany HP. Jako rizika, 

která ohroţují organizaci, byla identifikována: krádeţ materiálu/vybavení, útok na 

konvoj/centrum pomoci, poškození/zničení zázemí organizace. Ta, která hrozí HP, jsou 

krádeţ, fyzický útok, sexuální obtěţování/znásilnění, únos.  

Díky provedenému dotazníkovému šetření byly získány informace o tom, čemu se 

věnují organizace při školení svých pracovníků a dobrovolníků. Přestoţe lze říci, ţe se zdá 

být jejich odborná příprava dostatečná (to vyplývá z malého mnoţství bezpečnostních 

incidentů uvedených v dotazníkovém šetření), je třeba se jí nadále věnovat a zlepšovat její 

systém. Proto bylo doporučeno vytvoření jednotného systému odborné přípravy 

humanitárních pracovníků, který by zahrnoval i praktické kurzy. Zvýšení úrovně takové 

přípravy lze dosáhnout tím, ţe by byla prováděna specializovanou agenturou, která by HP 

po jejím absolvování vystavila certifikát.  

Ekonomické zhodnocení nákladů takového systému není moţné předem stanovit. 

Jeho vytvoření musí předcházet další, prohloubený výzkum, který by zjistil, zda mají 

organizace o takový systém zájem.  
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12 Závěr 

Úvodní část seznamuje s právní úpravou vztahující se k tématu. Dále jsou popsána 

teoretická východiska humanitární pomoci. Na ně navazuje studie problematiky 

bezpečnosti humanitárních pracovníků, z nichţ vyplývá následující: celosvětové statistiky 

uvádí velký nárůst počtu útoků, jejichţ cílem jsou humanitární pracovníci. Podle nich se 

počet bezpečnostních incidentů v posledních deseti letech téměř ztrojnásobil. Obdobně se 

zvětšilo i mnoţství obětí těchto incidentů. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

celkovému bezpečnostnímu systému a odborné přípravě těch pracovníků a dobrovolníků, 

kteří působí na humanitárních misích i těch, kteří uskutečňují projekty organizací 

v zahraničí.  

Pro získání informací o situaci mezi českými neziskovými nevládními organizacemi 

bylo vyuţito několika postupů, které vedly k závěrečnému vyhodnocení odborné přípravy. 

Nejdříve byla identifikována rizika, která mohou ohroţovat jak organizaci, tak i její 

humanitární pracovníky. Tato rizika byla graficky znázorněna pomocí Ishikawova 

diagramu.  

Následně byl proveden kvantitativní empirický výzkum. Nejdříve byly stanoveny tři 

východiskové hypotézy a ke kaţdé z nich tři další pracovní, jeţ vycházely 

z identifikovaných rizik. Pro sběr informací se vyuţilo metody dotazníkového šetření. Byla 

zvolena forma on-line dotazníku, coţ se osvědčilo jako levná a poměrně rychlá technika. 

Poté byla nasbíraná data vyhodnocena. Vzhledem k přirozeně omezenému počtu 

organizací v souboru výsledky bohuţel nedosáhly statisticky významných hodnot, a tudíţ 

nemohla být zpracována statistika. Informace z dotazníků byly tedy zpracovány do tabulek 

a následně znázorněny pomocí přehledných grafů. Celkově se dvě ze tří hypotéz výzkumu 

nepotvrdily. Z výzkumu tedy vyplynulo, ţe se čeští humanitární pracovníci při svém 

působení v zahraničí téměř nesetkávají s bezpečnostními incidenty a školení v oblasti 

bezpečnosti se věnuje zhruba polovina respondentů. Dále bylo zjištěno, na jaké body se 

zaměřují ve svých bezpečnostních školeních. 

Další část práce se věnovala odborné přípravě humanitárních pracovníků. Informace 

z dotazníků, které se týkaly obsahů školení, byly tabulkově zpracovány a okomentovány. 

Následně došlo k porovnání s doporučenými oblastmi, které byly určeny na základě 

identifikovaných rizik. Pro hlubší prozkoumání byla provedena téţ komparace 
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s bezpečnostním systémem OSN. Tím bylo zjištěno, ţe organizace, které poskytují svým 

pracovníkům školení v oblasti v bezpečnosti, se věnují alespoň základním bodům odborné 

přípravy. V souvislosti s výsledky výzkumu lze říci, ţe jejich příprava je dostatečná. Dále 

je moţné konstatovat, ţe čeští humanitární pracovníci se ve větší míře nestávají oběťmi 

bezpečnostních incidentů.  

Přestoţe bylo shledáno, ţe odborná příprava je dostatečná, práce dále uvádí 

doporučení, jak tento systém vylepšit a prohloubit. Je nutné, aby organizace 

nepodceňovaly přípravu svých pracovníků před cestou do zahraničí a věnovaly jí zvýšenou 

pozornost. V souvislosti s uvedenými závěry se doporučuje provést podrobnější průzkum 

poptávky organizací po jednotném systému bezpečnostních školení a kurzů či jejich 

poskytování specializovanými agenturami.  
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