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Abstract 

 

Every state, organization or institution, in 

managing an interest in its development must improve 

crisis management, which is an integral part of the 

proceedings. Safety legislation is now the business of the 



 

 

 

EU and NATO. Safety is everyone's a business in offices 

and organizations, for individuals.  Information is an 

essential prerequisite for making decisions. The aim of 

this thesis is to propose a method of analysis of technical 

and personal aspects in individual areas for security 

design recommendation, selection and training of staff for 

crisis management. We aim to manage, collaborate and 

thereby minimize the risk of incidents, as well as to 

analyze information from the field of crisis management 

training for workers in the Czech Republic and abroad.  

This thesis is based on identification of shortcomings 

with regard to the current state of readiness, i.e. of 

frequent staff turnover and cultural differences preventing 

improper staffing of crisis management personnel. 

Regional Authorities, as well as having to function 

without social ties and a lack of technical facilities, must 

make effective decisions in real time. 
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1 Úvod  

Každý stát, státní správa, firmy, které při řízení mají 

zájem na svém rozvoji, se musí zabývat situacemi, kdy je 

jejich fungování narušeno v důsledku nepříznivé souhry 

faktorů a událostí. V takové chvíli přichází čas krizového 

řízení. Tento nástroj řízení, aby byl funkční, je však nutné 

připravit a rozvíjet předem než taková situace nastane. 

Toto je v současné legislativě chápáno velmi úzce ve 

srovnání s pojetím EU a NATO.  Bezpečnost není jen 

záležitost úřadů, ale také jednotlivých občanů a 

informovanost je základním předpokladem pro jejich 

rozhodování.   

Krizové řízení je pro-aktivní typ strategického řízení, 

které se zaměřuje na člověka, lidskou společnost, životní 

prostředí i lidmi vytvořené prostředí a na aspekty 

související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném 

systému. Jeho cílem je zajistit udržitelný rozvoj lidské 

společnosti a za krizové situace realizovat žádoucí cíle a 

potlačovat její nežádoucí projevy. Je záležitostí správy 

státu na všech úrovních, soukromých organizací, 
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nevládních organizací i všech občanů. Obsahuje souhrn 

postupů a procedur pro hledání a řešení problémů, které 

mohou vést ke krizovým situacím s potenciálem vážného 

ohrožení fungování společnosti a její schopnosti se 

udržitelným způsobem rozvíjet.[1-3] 

Ve vyspělých zemích s propracovaným systémovým 

přístupem v oblasti řízení není krizové řízení řešeno, ale 

je hlavní součástí nouzového řízení se samostatnými 

úseky řízení státu, státní správy, firem a lidí. S výjimkou 

záchranných prací je krizové řízení nedílnou součástí 

každého řízení a musí jej provádět každý řídící pracovník. 

Je založené na odborných znalostech a zkušenostech. 

Důležitým faktorem je součinnost jak uvnitř krizového 

štábu, tak komunikace s venkovním prostředím. 

Schopnost vypořádat se s mimořádnou událostí je tedy 

dána nejen kvalitou lidí, ale také prostředím, ve kterém 

pracují. V současnosti krizové řízení Krajských úřadů trpí 

častou fluktuací, kulturními odlišnostmi a nevhodným 

výběrem zaměstnanců, nevhodně zvolenými sociálními 

vazbami, nedostatečnou fyzickou bezpečností místností 

krizového řízení. Co jsou mezery, které by tato práce měla 

zaplnit.   
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2 Současný stav problematiky 

Moderní způsob života ve stále větší míře závisí na 

extenzivním využívání přírodních zdrojů, je také více a 

více závislý na technologiích. Zvyšující se intenzita 

spotřeby pak nutně vede k zvyšujícímu se tlaku na 

získávání zdrojů a fungování těchto technologií. 

Společnost se tím však také stává zranitelnější 

případnými výpadky v dodávkách zdrojů nebo fungování 

těchto technologií. Bezpečnost státu a krizové řízení jsou 

tedy pojmy, které se v dnešním světě skloňují čím dál 

častěji. 

Svou práci proto zaměřím na krizové řízení ve státní 

správě v ČR. Úzce je zaměřená na krizové štáby resp. 

“Stálou pracovní skupinu krizového štábu“ Krajských 

úřadů. Tato problematika není po právní stránce řešena a 

nejsou řešeny ani prostory pro výkon dané činnosti. 

Cílem práce je provést analýzu řídícího a rozhodovacího 

procesu krizových manažerů a navrhnout zajištění 

fyzické ochrany krizového řízení Krajských úřadů.  
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3 Metodologie disertační práce 

Po prostudování dostupných zdrojů k dané problematice 

jsem se rozhodl pro osobní dotazování tajemníků 

krizových štábů krajů z důvodu vyhodnocování pomocí 

dotazníků. Následně byly dotazníky vyhodnoceny a 

provedena analýza současné situace. Poté následovalo 

vypracování doporučení pro zaměstnance pracující v 

krizovém řízení státní správy. Výhodou je že, prostory 

určené pro práci krizového štábu mimo budovy krajských 

úřadů za krizových stavů mají standardní zabezpečení 

zodolněných a podzemních objektů podle normy 

STANAG 4623 a je za ně zodpovědné Ministerstvo 

vnitra [10,11]. 

Základní technické podmínky 

Pracovníci krizového řízení pracují ve dvou základních 

režimech.  

1. – Za běžného provozu pracují na svých pracovištích v 

budovách krajských úřadů (zaměstnanci a volení zástupci 

KÚ), ostatní na svých pracovištích u svých 
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zaměstnavatelů. Pro běžnou komunikaci používají 

služební mobilní telefon a elektronickou poštu. Kanceláře 

KÚ určené pro krizové řízení bývají vybaveny 

standardním nábytkem, počítači, telefony, multifunkční 

tiskárnou a kovovou skříní nebo trezorem.  

2. - Za krizových stavů pracují zpravidla v 

předpřipravených řídících místnostech na pracovištích 

HZS krajů, které jsou připraveny na nepřetržitý 24 

hodinový provoz se záložními systémy a logisticky 

zabezpečeny pro práci ve směnách [7]. 
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Komunikace v krizovém štábu 

Krizový management je charakteristický tím, že:  

- rozhodnutí se přijímají:  

 v síti složené z více aktérů, 

 pod silným tlakem (při řešení konkrétní krize).. 

- vždy jsou přítomny (při řešení konkrétní krize):  

 tisk, rozhlas a televize, 

 pocity neurčitosti a nejistoty aktérů z dosaženého 

výsledku, 

 pocity odpovědnosti za vydaná rozhodnutí.  

 

Neurčitost (nelze všechno naplánovat pro krizovou 

situaci předem nebo u nás krizová situace určitě 

nenastane) je typickým znakem pragmatického 

politického postoje ke krizovému managementu. Po 

nezvládnuté krizi se obvykle hledá viník.  
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Všichni manažeři na různých úrovních řízení se musí 

umět rozhodovat. Jejich rozhodnutí může a nemusí 

přinést očekávaný pozitivní výsledek. Měli by využívat 

pro přípravu podkladů a ohodnocení alternativ řešení 

procesní tým odborníků, zvláště v případě, že jsou 

přijímána rozhodnutí, která mají pro splnění úkolů, 

vyřešení mimořádné nebo krizové situace strategický 

význam. 

Procesní týmové rozhodování bude uplatňováno ve 

většině případů, kdy bude manažer přijímat rozhodnutí v 

podmínkách neurčitosti nebo rizika. Uplatňování 

procesního týmového rozhodování bude vyžadovat více 

času oproti individuálnímu. Přesto uplatnění 

v jednotlivých fázích procesní týmové rozhodování 

vytvoří předpoklady pro kvalitnější stanovení např. cílů, 

posouzení alternativ a volbu alternativy, která bude 

realizovaná. Implementace rozhodnutí však bude 

zpravidla vždy úkolem manažera ve vedoucí pozici. 

Z praktické realizace uvedených závěrů vyplynulo, že 

bylo přijímáno kvalitnější rozhodnutí v těch případech, 
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kdy bylo připravováno procesním týmem a bylo dosaženo 

konsensu. K dosažení takového výsledku je zapotřebí 

interakce členů procesního týmu. V závěru ze zkoumání 

procesního týmového rozhodování je doporučeno, zapojit 

do rozhodovacího procesu zástupce složek, kteří budou 

mít za povinnost rozhodnutí realizovat (viz Obrázek 1.). 
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Obrázek 1. Schéma – algoritmus činností SPS KŠK [vlastní 

zdroj] 

Hodnocení práce krizových manažerů 

Proaktivní společnosti se zabývají třemi kategoriemi 

mimořádných událostí: 

 Živelné pohromy (např. povodeň, zemětřesení). 

Na tyto krize se lze připravit a bránit se s použitím 

klasického řízení rizik. Pro jejich zvládnutí Stálá 

Komunikace 

výstup 
Komunikace vstup 

Podatelna výstup 

Podatelna vstup 

Opatření 

Situace,  požadavky 
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pracovní skupina krizového štábu používá 

standartní nástroje a postupy.  

 Mimořádné události malého rozsahu (havárie).  

Tyto se běžně řeší za použití IZS.   

  Mimořádné události malého i velkého rozsahu 

(abnormální nehody).  

Jedná se o nehody záměrně způsobené, tedy 

sabotáže nebo například důsledky teroristických 

akcí. Připravit se na abnormální nehody je 

nejobtížnější. Pro jejich zvládnutí si stálá pracovní 

skupina krizového štábu musí osvojit zvláštní 

nástroje a postupy [8]. 
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Krizové situace zvládáme díky: 

Dobré pověsti (image) 

Každou krizi lze zvládnout tím snadněji, čím lepší je 

pověst organizace práce krizového štábu před 

vypuknutím krize. Ukázalo se, že tlumící účinek dobré 

pověsti organizace je tím větší, čím nápadnější jsou akce 

spojené s vytvořením image. Důležité jsou zvláště 

neobvyklé aktivity, které mají dlouhodobý účinek. 

Řešením problémů (troubleshooting) 

Znamená to přijímat a realizovat závěry rychle a pružně 

reagovat na stále se vyvíjející situaci. Štáb se nesmí 

nechat zatlačit do pasivní obranné pozice a sami aktivně 

působit na vlastní průběh krize. Flexibilita je sice 

základem úspěchu, ale i přesto musí být důkladně 

připraven stálá pracovní skupina krizového štábu 

fungující na těchto zásadách: 
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 je jmenován vedoucí pracovní skupiny 

krizového štábu, 

 všichni členové týmu jsou uvolnění od jiných 

činností,  

 do krizového týmu jsou vybráni takoví 

pracovníci, kteří jsou adaptabilní na prostředí, 

pracovní skupinu, délku pracovního procesu a 

mohou něčím přispět k řešení, 

 mají k dispozici potřebné vybavení a 

disponibilní zdroje, 

 mají zajištěn rychlý tok a zpracování informací,  

 je předem vybrán termín pro informování z 

externích zdrojů, nadřízených a veřejnosti. [6, 

14]       

Matematické vyjádření rizika 

Riziko je spojeno s nejistotou, které vzniká, když člověk 

vnímá svou neschopnost znát výsledek s jistotou (jistota 

je stav, který nevyvolává jakékoliv pochybnosti). 

Matematicky lze riziko vyjádřit jednou z mnoha rovnic 

(1).  

                                  (Risk) R = Prob (NV) ∙ Loss (NV) (1) 
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R  - riziko, 

Prob (NV) - pravděpodobnost nepříznivého výsledku, 

[%] 

Loss (NV)  - vzniklá ztráta zapříčiněná nepříznivým 

výsledkem. 

Pravděpodobnost se pohybuje v intervalu od nuly do 

jedné [0;1], ztráta se normalizuje v intervalu [0;1], kde 0 

značí, že ke ztrátě nedošlo, 1 značí maximální ztrátu. 

V těchto mezích se určuje i riziko. Výsledkem etapy 

řízení rizika je rozhodnutí, tedy volba jedné z variant. 

K negativnímu jevu však vůbec nemusí dojít. 

Rozhodování je subjektivní záležitostí, k jehož 

objektivizaci lze přispět různými cestami, například 

všestrannou analýzou, expertním hodnocením, kvalitou 

informací a podkladu atp. Obvykle se uvádí hodnota 

pravděpodobnosti úspěchu při rozhodování v situaci za 

rizika 0,6, což znamená přijatelné riziko neúspěchu 0,4. 

Uvedené hodnoty platí v případě, kdy jsou doprovázeny 

nízkými ztrátami. Existuje ale skupina managerů 

schopných přistoupit na tyto hodnoty i při vysokých 
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ztrátách. Získají se křivky dvou extrémů, mezi nimiž 

probíhají osobní křivky běžných managerů, kteří jsou 

ochotni hazardovat, když jde o málo, ale stávají se 

opatrnými, jsou-li ztráty vysoké. Z obr. 2 rovněž vyplývá, 

že bude-li se normovat ztráta v intervalu od nuly do jedné 

[0;1], samotné riziko se bude rovněž pohybovat v 

intervalu hodnot od nuly do jedné [0;1]  [4]. 

 

 

Obrázek 2. Graf rozhodování v managementu rizika [10] 

Při 100% naději na úspěch a nulovém postihu je riziko 

nulové (hodnota 0). Při nulové naději na úspěch 
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a vysokém postihu je riziko jisté (hodnota 1). Je-li riziko 

přijatelné a nikoli bezvýznamné a potenciál zisku 

značný, následuje vypracování plánu preventivních 

opatření za účelem jeho redukce. Pro zbylá rizika, která 

nelze efektivně snížit, se zpracovávají havarijní  a další 

plány,  například plán obnovy nebo kontinuity. 

Efektivnost snížení rizika se vyjadřuje rovnicí (2) [11, 

20], do které byla námi přidána hodnota koeficientu 

(K) prostředí ve kterém zaměstnanci pracují.  

                                            𝐸

=
𝑅𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í − 𝑅𝑠𝑛íž𝑒𝑛é

∑ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑠𝑛íž𝑒𝑛í
 . 𝐾                                                 (2) 

 

E    - efektivnost snížení rizika, 

Rpůvodní - riziko původní, 

Rsnížené - riziko snížené,  

K <0.1-..1>  - koeficient rizika závislý na typu prostředí 

(1- ideální prostředí). 
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3 Návrh na personální složení stálých 

pracovních skupin krizových štábů krajů 

Na základě dřívějších zkušeností a osobního dotazování 

předních psychologů ministerstva vnitra a AČR a po 

dalších konzultacích s odborníky v oboru mi bylo 

doporučeno z důvodu malého počtu respondentů vytvořit 

dotazníky se dvěma částmi a to: 

- stávající stav,  

- požadovaný stav. 

Stávající normy psychologie ve vztahu k názoru nám 

doporučují minimálně 7 stupňové bodové hodnocení na 

stupnici  1-7 = slabé až silné u charakteristik profilujících 

schopností. Kontrolní seznam byl sestaven z dvou částí a 

to stávající a požadovaný stav. Dále byl rozdělen na 

požadavky (otázky) na jednotlivce, které musí mít podle 

obecné psychologie minimálně 7 úrovní hodnocení. 

Požadavky (otázky) na kolektiv jsou stanoveny pouze 

ze dvou stavů (ano – ne) [12, 15]. 
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Z provedené analýzy vychází jako nejvíce rizikové místo 

SPS KŠK komunikační oddělení s vedoucím informační 

skupiny. U něj vyvstávají navíc problémy typu jazykové 

bariéry, hlasové dispozice a u cizinců navíc národní 

zvyklosti.  

Z toho důvodu byly zvoleny dva kontrolní seznamy: 

Kontrolní seznam: Kompetence vedoucího informační 

skupiny SPS – stávající stav (Obrázek 4.) 

Kontrolní seznam: Kompetence vedoucího informační 

skupiny SPS – požadovaný stav (Obrázek 3.) 

Tyto dotazníky byly rozeslány všem 14-ti tajemníkům 

KÚ, na všechny kraje ČR.  Ze získaných poznatků z krajů 

byly stanoveny hypotézy. 

VÝZKUM: 

Hypotéza č. 1  -- Měl by být každý (zaměstnanec - 

vedoucí informační skupiny), pracující v SPS KŠK, 

vyšetřen psychologem a psychotestem. 

Hypotéza č. 2  -- Měl by se kolektiv SPS KŠK 

připravovat v Assessment centrech. 
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Obrázek 2. Dotazník - požadovaný stav [vlastní zdroj]  
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Obrázek 3. Dotazník - stávající stav [vlastní zdroj] 

 

Obě hypotézy tajemníci krajů v testech verifikovali. 

Takže: 

Hypotéza č. 1 - Každý zaměstnanec by měl absolvovat 

speciální psychotesty určené 

zaměstnancům krizového řízení - 

hypotézu mi statistické vyhodnocení 

nepotvrdilo a z toho vyplývá, že není 

potřeba. 

 

Hypotéza č. 2 - Kolektiv zaměstnanců krizového řízení 

by se měl vybírat a připravovat ve specializovaných 

školících zařízení typu assessment centra -  pro získání 

návyků, tato hypotéza se mi potvrdila. 

Výsledek hypotézy č. 1 mně překvapil. Do této oblasti se 

zřejmě do budoucna nebude investovat a z toho vyplývají 

také postoje zodpovědných pracovníků. V současné době 

introvertní personál, jak nám ho popisují Jahariho okna 
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netouží po změnách v aktuálním způsobu krizového 

řízení a tím personál začíná technicky i odborně snižovat 

své schopnosti řídit a komunikovat. Z tohoto důvodu plně 

souhlasím s hypotézou č.2. 

Výsledky verifikace jsou podrobně popsány v disertační 

práci. 
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4 Zásady umístění a zabezpečení prostorů pro 

krizové řízení 

Zajištění fyzické ochrany krizového řízení krajských 

úřadů řeší integraci bezpečí do objektů krajských úřadů 

v rámci zákonné odpovědnosti osob za ochranu osob a 

majetku nacházejících se v objektech a ve vlastnictví 

státu. Odpovědnost vyplývá z ustanovení právních 

předpisů a norem, které souvisejí s všeobecným právem 

a svobodou člověka, s právem vlastnit majetek, 

majetkovými vztahy, ochranou zájmů a hospodařením 

v souvislosti s činnosti krajských úřadů. Objekty 

krajských úřadů jsou různé kvality a to od 

nezabezpečených, až po dokonalé zabezpečené jako je 

IBC v Ostravě.  

Problematika zajišťování ochrany krajských úřadů je 

specifická a značně rozsáhlá. Proto při řešení praktických 

otázek zajištění fyzické ochrany krajských úřadů je nutný 

systémový přístup. Právě systémový přístup umožňuje 

řešení otázek fyzické ochrany krajského úřadu 
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v jednotlivostech a souběžně i ve vzájemné propojenosti 

jednotlivých opatření v rámci celého systému ochrany.    

V obecné rovině je třeba řešit fyzickou ochranu krajských 

úřadů jako nezbytnou podmínku zajištění kontinuity 

jejich činnosti krajských úřadů, spočívající v zabezpečení 

opatření ochrany osob, majetku a informací. [13]  

Základní organizační opatření fyzické ochrany – 

představují základní rozsah opatření související s řízením 

života krajského úřadu a zahrnují hlavní opatření, kterými 

se stanovuje systém bezpečnosti, odpovědnost za její 

realizaci, vazby mezi jednotlivými oblastmi, bezpečnost 

s vymezením bezpečnostních rizik a hrozeb. Mezi tato 

opatření patří: 

bezpečnostní politika – organizační a řídící dokument 

(stanovuje systém bezpečnosti), interní předpisy a 

dokumenty (související s fyzickou ochranou)  s určenými 

a záložními prostory krizového řízení, 
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bezpečnostní pracovníci – bezpečnostní management, 

bezpečnostní pracovníci, bezpečnostní pracovníci 

ostrahy, 

preventivní opatření k fyzické ochraně – vnější okolí 

objektů, viditelnost opatření fyzické ochrany, správa a 

údržba prostředků fyzické ochrany, bezpečnostní řešení 

staveb, bezpečnostní označení. 

Základní organizační opatření se v záležitostech 

bezpečnosti na krajských úřadech vztahují k účelům 

užívání jednotlivých objektů a prostorů a k potřebám 

přítomnosti osob v daných objektech a prostorech. S tím 

bezprostředně souvisí rozdělení osob do jednotlivých 

skupin, vyprofilovaných zejména účelem přítomnosti 

v jednotlivých objektech a prostorech krajského úřadu: 

 volení funkcionáři (samospráva);  

 zaměstnanci krajského úřadu; 

 členové krizového štábu a skupin; 

 subdodavatelé služeb pro krajský úřad; 

 předurčené osoby; 
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 návštěvy a hosté. 

Základní bezpečnostní zónování zahrnuje následující 

zóny: 

neveřejná zóna – oblast chráněná zvýšenou úrovní 

zabezpečení (režimová opatření, STO, fyzická ostraha),  

veřejná zóna – oblast chráněná akceptovatelnou a 

v podmínkách krajského úřadu osobitou úrovni 

zabezpečení (režimová opatření, STO, fyzická ostraha). 

S bezpečnostním zónováním bezprostředně souvisí různé 

požadavky na fyzickou ochranu jednotlivých kategorií 

objektů a vnitřních prostorů, proto je žádoucí, aby byla 

neveřejná zóna dále členěna podle charakteristických 

ukazatelů zahrnujících jejich odlišnosti. 

Členění neveřejné zóny  

Zahrnuje dále následující zóny:  

zabezpečená zóna – oblast s nejvyšší úrovní opatření 

majícími přímý vliv na pohyb osob (režimová opatření, 

STO, fyzická ostraha); 
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chráněná zóna – oblast se střední úrovní opatření 

majícími přímý vliv na pohyb osob (režimová opatření, 

STO, fyzická ostraha); 

kontrolovaná zóna – oblast s nižší úrovní opatření 

majícími přímý vliv na pohyb osob (režimová opatření, 

STO, fyzická ostraha). 
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Tabulka 1. Kategorie aktiv (objektů/prostorů) a bezpečnostního 

zónování ve vztahu k ochraně osob a majetku KÚ [vlastní zdroj] 

aktiva objekt/prostor  bezpečnostní zóna 

I. Pokladna, ekonomický úsek  

Neveřejná zóna – 

 

zabezpečená zóna 
úložiště dat, serverovna, informační technologie 

 Místnosti - Důvěrné třídy „II“ , 

Oddělení krizového řízení 

zabezpečená zóna 

I. – II. Technologie provozu budov (specifický význam a 
určení) 

zabezpečená 

zóna 

chráněná zóna 

   

II. Kancelář hejtmana  

Neveřejná zóna –  

 

chráněná zóna 
Kancelář ředitele krajského úřadu 

Odbor kanceláře hejtmana kraje  

Oddělení krizového řízení 

Zasedací a řídící prostory krizového řízení mimo 

krajský úřad ( např. dislokovány u HZS ) 

technologie (zajištění provozu budov) 

II. -III. Kanceláře zastupitelstva  

chráněná zóna 

 

kontrolovaná 

zóna 
vrátnice (kritériem je, zda plní funkci monitorovacího 
centra nebo pracoviště recepce) 

školící a výcvikové středisko  

Kanceláře krajského úřadu 
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Zasedací místnosti  

sklad (kriterium je cena a zneužitelnost skladovaného 
materiálu) 

   

III. ostatní kanceláře Neveřejná zóna –  

 

kontrolovaná zóna 
administrativní centrum 

informační centrum 

dílna (pro údržbu) 

garáže  

   

IV. pozemky, parkoviště, komunikace, stanovené 

vnitřní prostory 

Veřejná zóna 

jídelna, bufet, občerstvení                                      

(pronajatý objekt v prostorech KÚ) 

5 Závěr disertační práce 

Cílem disertační práce bylo provést analýzu řídících a 

rozhodovacích procesů ve vztahu k platným právním 

předpisům. V rešerši byla uvedena základní domácí a 

zahraniční literatura pro disertační práci, ze které byly 

získány základní informace o dané problematice. Jako 

prioritní byl řešen stav problematiky KŘ ve vyspělých 
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zemích, jelikož ve vlastní zemi mám osobní zkušenosti 

z práce v krizovém štábu AČR a osobně znám 

i významné odborníky pracující dosud v dané oblasti. 

U rigorózní zkoušky bylo rozhodnuto optimalizovat řídící 

procesy a struktury Stálé pracovní skupiny krizového 

štábu kraje z důvodu, že personální obsazení 

bezpečnostních rad a členů krizových štábů krajů je 

v současné době jednoznačně určeno právními předpisy 

ČR. SPS KŠB není přesně definována a proto bývá 

personálně často měněna a málo kdy pracuje v plné 

sestavě. Znamená to vysoké pracovní nasazení 

zbývajících členů s nahrazením chybějícího personálu.  

V metodologii byly řešeny základní technické podmínky 

a hodnocení práce krizových manažerů. Zde jsou 

uvedeny teoretické základy pro hodnocení činností 

člověka, metody spolehlivosti člověka a chybování. 

Zvláště pak je zde uveden přehled teoretických základů 

hodnocení člověka. Na základě výsledků projevů 

nežádoucích aspektů krizového řízení kraje s využitím 

kombinace matematických, inženýrských a znalostí 
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sociálních věd byla vypracovaná výše uvedená 

doporučení na základě, které jsem stanovil hypotézy 

preferovaného typu osobnosti a typu kolektivu 

v krizovém řízení.  

Analýzou byla podrobena práce SPS KŠK, k vyhledání 

kritického místa a to pomocí studií k posouzení 

rozhodovacího procesu, požadavků na personální a 

odborné složení. Metodou analýzy technických a 

personálních aspektů jednotlivých oblastí bezpečnostní 

problematiky byl navržen způsob výběru a přípravy 

zaměstnanců SPS KŠK. Zdokonalila se tím schopnost 

řídit,  spolupracovat a minimalizovat rizika během 

mimořádných událostí.  Z provedené analýzy informací 

z oblasti přípravy zaměstnanců krizového řízení v České 

republice i v zahraničí vyplynulo, kde zdrojem informací 

byly nedostatky současného stavu připravenosti, že 

z důvodu časté fluktuace zaměstnanců a jejich kulturních 

odlišností, by se tak mohlo zabránit nevhodnému výběru 

zaměstnanců SPS KŠK  a zvláště pak nevhodně zvolené 



-46- 

 

sociální vazby a nedostatečné technické vybavenosti pro 

efektivní rozhodování v reálném čase.  

Provedením statistického vyhodnocení hledání cesty s 

vlastním návrhem a jeho grafickým řešením - interpolací, 

jak pro objekty určené pro krizové řízení, tak pro 

posuzovaný kolektiv a osobu, jsou zobrazeny hodnoty 

v tabulce č. 10, graficky zobrazeno na obrázku č.17 a 

matematicky vyjádřeno vzorcem č. 6. Výsledkem 

vědecké práce bylo vytvoření – dvou kontrolních 

seznamů „check list-ů“ a vzorec výpočtu – č. 3 a jeho 

grafické zobrazení na obrázku č. 4 (Rozhodování v 

managementu rizika) s osobnostní křivkou doplněnou 

o (K) - koeficient prostředí v rozmezí (0,1 - 1), kde 

hodnota blížící se jedné je použita v ideálním prostředí. 

Je třeba zdůraznit, že existují i další – empirické 

matematické vyjádření. Z výsledků šetření vyplývá, že 

pro práci v kolektivu SPS KŠK  by byli vhodnější 

extrovertní zaměstnanci než stávající introvertní 

zaměstnanci a měli by mít vlastnosti popsány v kapitole 

Vícekriteriální hodnocení. 
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Na práci se podílelo 14 vrcholových manažerů krizového 

řízení v ČR. Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni 

tehdejší tajemníci krizových štábů viz. příloha A. 

Odpověděli písemně nebo telefonicky na jednotlivé 

otázky. Z čehož vyplynuli požadavky pro výběr, 

odbornou přípravu a vlastností jak u osob, tak kolektivů 

a prostředí pro kvalitní práci. 

 V návrhu základních zásad pro umístění a zabezpečení 

prostorů pro krizové řízení po provedené analýze stavu 

úrovně fyzické ochrany krajských úřadů, jsem navrhl 

zónování objektu krajského úřadu se vzorovým 

příkladem zabezpečení v příloze E.  

Disertační práce si zakládá na novosti tématu, které 

doposud nebylo publikováno a není vyjádřeno v žádném 

právním dokumentu ČR, které tím pádem definuje tuto 

oblast.  

Přínosem pro obor je ten, že takto ucelená fakta pomohou 

definovat potřeby a to nejen z hlediska zákonů, ale 

pomohou také v orientaci v dané problematice pro 

širokou odbornou veřejnost. Práce přispívá k poznání 
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nových skutečností v oblasti krizového řízení na úrovni 

krizového řízení krajů a v sobě zachycuje dosavadní 

zkušenosti všech vedoucích Oddělení pro krizové řízení 

(tajemníků) krajů ČR.   

Pro splnění cíle doktorské disertační práce byl podán 

ucelený přehled poznatků technických, metodických, 

personálních a sociálních prvků, na vytváření procesů 

návyků a způsoby zácviku v jednotlivých odbornostech 

SPS KŠK, což je nezbytné pro optimální zásah složek 

integrovaného záchranného systému a tím 

minimalizované následky mimořádných událostí 

v podmínkách KÚ. 
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