
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

Implementace principů požární ochrany a 

nouzového přežití do zážitkových her pro mládež 

Student: Zuzana Lebedová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Termín odevzdání bakalářské práce: 17.4.2015 

  



 



 



 

Místopřísežné prohlášení: 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně.“ 

V Ostravě dne 17. dubna 2015 ……………………………… 

    Zuzana Lebedová 



 



 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce Ing. Ondřeji Zavilovi, Ph.D. za odborné vedení a organizační 

pomoc v průběhu tvorby práce. Dále děkuji vedení Střední průmyslové školy stavební 

Ostrava za vstřícné jednání a vytvoření podmínek pro zkušební aplikaci zážitkové hry. 

V neposlední řadě také děkuji Ing. Danuši Kratochvílové ml. - krajské koordinátorce 

preventivně výchovné činnosti a mjr. Bc. Antonínu Kremličkovi - vedoucímu pracoviště 

prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení za odborné konzultace. 



Anotace 

 Cílem této bakalářské práce je za pomocí principů zážitkového učení vytvořit hru na 

téma požární ochrany, ochrany obyvatelstva a nouzového přežití, která by vedla ke 

zvyšování úrovně připravenosti mládeže na mimořádné události. Tato hra byla aplikována 

na několika skupinách žáků vytipované střední školy a následně byl vyhodnocen dopad na 

jejich znalosti. Na základě poznatků zjištěných při tvorbě hry, výsledků vyhodnocení 

znalostí žáků, ale také z důvodu nejednotných postupů škol při výuce této problematiky, 

byly navrženy způsoby zařazení zážitkové pedagogiky do vzdělávacích programů 

základních, středních i vysokých škol. 
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 The main goal of this bachelor thesis is to create game with theme of fire protection, 

civil protection and emergency survival to increase level of emergency preparedness for 

young people with using of experiential education. This game was applied to several 

groups of students from selected high school and after that was evaluated the impact of 

their knowledge. Based on the findings in the creation of game, results of evaluation of 

students’ knowledge and also due to disunited procedures of school teaching of this topic 

were proposed ways to include experiential education into education programs at primary 

schools, high schools and universities.  
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Úvod 

 S tématem požární ochrany a ochrany obyvatelstva se setkáváme již od školky a 

s rostoucím věkem se tyto znalosti dále prohlubují z důvodu potřeby znalostí této 

problematiky v každodenním životě. Jelikož v České republice neexistuje jednotný postup 

vzdělávání v této oblasti, je stanoven pouze jakýsi rámec potřebných znalostí. Klademe si 

otázku, jakým způsobem se dá docílit nejefektivnějšího vzdělávání. 

 V době, kdy jsou požadavky na studenty neustále vyšší, témata obsáhlejší, kdy 

délka pobytu ve škole již zasahuje do prostoru, ve kterém by se děti měly věnovat svým 

zálibám, je nejvyšší čas zajímat se o skloubení poznání a zábavy již na půdě školy. Spojení 

výchovy, bezprostředních zážitků a zkušeností, neboli zážitkové učení se obloukem vrací 

ke kořenům učení Jana Amose Komenského: „Hra je radost. Učení při hře jest radostné 

učení“. 

 Cílem této práce je vytvořit tematickou hru, jež by za pomocí principů zážitkového 

učení dopomohla ke zkvalitnění předávání informací z oblasti požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a nouzového přežití studentům cílové věkové skupiny. Tato věková skupina 

je tvořena žáky středních škol. Je to jedna z příležitostí, kdy máme možnost budoucím 

„dospělákům“ kvalitně vštěpit důležité poznatky z této problematiky [26]. Po praktickém 

vyzkoušení vzniklé zážitkové hry následuje vyhodnocení jejího přínosu formou 

znalostního tesu. Závěrečná část práce je věnována návrhu implementace zážitkových her 

do vzdělávacích programů škol. 
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Rešerše 

 Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací, zabývajících se 

ochranou člověka za mimořádných událostí v rámci preventivně výchovné činnosti. 

Priorita byla kladena především na témata vyučovaná na základních a středních školách. 

Vzhledem k množství prostudovaných materiálů bylo pro účely této rešerše vybráno 14 

publikací, které nejvíce odpovídaly stanoveným cílům. Rešerše dále uvádí přehled 

aktivních projektů volně dostupných preventivně výchovných programů.  

 Ochranu člověka za mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) lze rozdělit do 

několika tematických okruhů. Okruhem požární ochrany, přesněji tématem prevence 

požáru, od zodpovědného chování přes instalaci hlásiče požáru, užití hasicích přístrojů, 

nebezpečí vznikající při hoření, jevy doprovázející hoření a chování v případech vzniku 

požáru se zabývají publikace [25], [26], [32] a [38]. Informace o poskytnutí první pomoci 

při bezprostředním ohrožení života obsahuje detailně publikace [18]. Nalezneme zde 

množnosti vzniku jednotlivých poranění, ale také způsoby ošetření např. zlomeniny, 

krvácení nebo omrzlin. Stejná témata rozpracovávají i publikace [25], [26] a [38], které se 

soustředí především na poskytnutí první pomoci v případě poranění způsobené požárem. Je 

zde popsáno jak provést transport raněných osob, ošetřit popáleniny i to, jak provést 

neodkladnou resuscitaci. Okrajově se základním informacím o požáru věnuje i publikace 

[24]. Publikace [18] poskytuje základní informace o opatřeních, kterými se řídí ochrana 

obyvatelstva v České republice. Je formulována jako návod, jasně a stručně popisuje, jak 

se zachovat v případě mimořádné události, přičemž u každé kapitoly se nachází i kontrolní 

test. Podobným způsobem je psána též publikace[11]. Rozdělením mimořádných událostí 

na 2 skupiny, a sice na zapříčiněné lidskou činností, tedy mimořádné události antropogenní 

a na ty, které vznikají účinkem přírodních sil, se zabývá publikace [23]. Podrobně rozvádí 

jejich charakter a znaky, příčiny jejich vzniku a důsledky nejen pro společnost, ale i 

jednotlivce. Mimořádnými událostmi antropogenního charakteru jako je únik nebezpečné 

látky, se zabývá publikace [24], [2] a [35]. Nalezneme zde účinky, způsob šíření 

nebezpečných látek a zásady chování i ochrany obyvatelstva při úniku. Samostatnými 

kapitolami pak jsou radiační havárie. Živelným pohromám je věnována publikace [16] a II. 

kapitola publikace [24]. Možnosti vzniku, chování při vzniku a ochraně před povodněmi se 

věnuje publikace [37] a mimo jiné také příručka [30]. V našich podmínkách méně známým 

tématům, jako je např. vichřice, sopečná činnost či zemětřesení a sesuvy půdy, ale i 
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v dnešní době stále více diskutovanému tématu terorismus, se věnuje publikace pro 9. třídu 

základní školy (dále jen „ZŠ“) [36].  

 Zaměříme-li se na interaktivní projekty, máme opět na výběr z mnoha volně 

dostupných zdrojů.  Projekt Hasiči varují [13] se zaměřuje pouze na tématiku požární 

ochrany, obsahuje krátké video šoty, upozorňující na nebezpečí vzniku požáru 

v domácnostech. Podobným způsobem je pojat projekt Štěstí přeje připraveným [40]. 

Seriál 19 krátkých videoklipů, jehož cílem je informovat a naučit občany, jak se zachovat 

v ohrožujících situacích. Komplexněji pak pojímá tématiku ochrany člověka za 

mimořádných událostí projekt Chraň svůj svět, chraň svůj život [19]. V rámci projektu 

určeného základním školám, bylo vytvořeno 11 výukových interaktivních multimediálních 

kurzů zaměřených na výuku v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí 

(požáry, atmosférické poruchy, havárie, zemětřesení a sopečná činnost, povodně, 

terorismus a jiné hrozby, atd.) Tento projekt je možno využít i pro jiné věkové kategorie. 

 Závěrem lze konstatovat, že všechny zmíněné publikace jsou vydány za spolupráce 

Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen „MV-

GŘ HZS ČR“) a jsou určeny vždy konkrétní věkové kategorii. Publikace [11], [16], [2], 

[18], [25] a [32] jsou určeny jako podklady pro žáky ZŠ, [35 - 38] konkrétně pro 2. stupeň, 

zatímco publikace [23] a [26] pro žáky středních škol (dále jen „SŠ“). Obsahově jsou tyto 

publikace v rámci preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“) schopny pokrýt 

problematiku ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí, záleží však na schopnostech 

učitele, jakým způsobem žákům tuto problematiku prezentuje.  

 Pod hlavičkou Asociace záchranný kruh, mimo zde zmíněný projekt [19], vznikl i 

internetový bezpečnostní portál, který se věnuje tvorbě materiálů pro preventivně 

výchovnou činnost, napříč problematikou Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 

různé věkové kategorie. Tento portál je detailněji popsán v oddíle 4.3. 
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1 Zážitková pedagogika 

 Prožitek, zážitek či zkušenost. Tak lze nazývat prostředky pro výchovu nebo 

vzdělávání formou zážitkové pedagogiky. Je velmi obtížné definovat tyto pojmy, závisí na 

osobní zkušenosti, na tom, jak na nás daný scénář působil a co jsme si z něj „odnesli“. Je to 

specifická mapa, která se vrývá hluboko do paměti, neboť je spojena se silnými emocemi, 

jež jednotlivé osobnosti neprožívají stejně. Popsat tedy tuto zkušenost slovy je téměř 

nemožné, musíte si ji prožít na vlastní kůži. Zážitek ze hry přenesený na posluchače se 

nikdy nestane zážitkem posluchačovým [39]. 

1.1 Význam zážitkové pedagogiky 

 Vyučování touto formou je velmi účinné, neboť se u něj postupně nebo současně 

zapojují všechny smysly, tělesná i duchovní stránka. O tom svědčí i úspěch již 

využívaných programů v ČR založených na principech zážitkové pedagogiky jako např. 

Hasík CZ (viz oddíl 4). Mají zpravidla podobu týmových her, při kterých si účastníci 

vyzkoušejí, jak reagují ve vypjatých, krizových nebo jen neobvyklých situacích na předem 

připravených scénářích, které jsou na rozdíl od reality prováděny v bezpečném prostředí a 

mohou se v případě potřeby kdykoliv přerušit. Je to příprava na skutečnou událost, která je 

poté lépe zvládána, protože si účastník této „hry“ dokáže udělat obrázek o svých slabinách, 

možnostech i reakci skupiny [39]. 

 Scénáře v zážitkové hře jsou úmyslně modelovány technicky náročnější než ve 

skutečném životě, aby bylo možné posunovat hranice osobní bezpečnosti a odolnosti a 

získávat zdravé sebevědomí [31]. Řešení náročných úkolů rozvíjí týmovou spolupráci, 

bourá komunikační bariéry, podněcuje sociální cítění a další vlastnosti, které jsou potřebné 

v běžném životě. 

 Zážitková pedagogika dopomáhá k poznání sama sebe, odhalení svého potenciálu, 

ale i hranic svých možností. 

1.2 Formování zážitkové pedagogiky v průběhu let 

 Kořeny zážitkové pedagogiky by se daly hledat již v antice nebo renesanci. Za 

skutečné počátky zážitkové pedagogiky se považují práce německého pedagoga Kurta 

Hahna. Vizí byla centra, ve kterých by se „výchovou k přírodě“ rozvíjela osobnost 
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účastníků a překonávaly vzájemné předsudky mezi různými skupinami. Za 

2. světové války založil Hahn ve Velké Británii organizaci Outward Bound. Outward 

Bound začal organizovat kurzy výchovy v přírodě - lanové překážky, sjíždění divokých 

řek, výpravy do divočiny. Zážitková pedagogika v té době čerpala z prací Carla Rogerse a 

Kurta Lewina, kteří rozpracovávali význam skupin pro osobnostní rozvoj a učení 

jednotlivců. Práce těchto autorů se staly jedním z teoretických impulzů vedoucích na 

počátku 70. let ke vzniku organizace Project Adventure. 

 Cílem tohoto projektu bylo hledat cesty k využití zážitkové pedagogiky ve školních 

podmínkách. Dnes se Project Adventure zabývá aplikací zážitkové pedagogiky pro výuku 

běžných akademických předmětů i terapií, rekreací a aplikací v tělesné výchově. 

 Souběžně s organizací Project Adventure se v České republice (dále jen „ČR“) 

utváří česká škola zážitkové pedagogiky s jádrem tvořeným Prázdninovou školou Lipnice. 

Ta v podmínkách komunismu vytvořila  ostrovy svobodného sebepoznávání, založené na 

vlastních metodických postupech a „lipnických“ hrách, které si získaly oblibu po celé 

republice a uznání v zahraničí. Po roce 1989 se Prázdninová škola Lipnice stává českou 

pobočkou organizace Outward Bound. 

 U organizací, jež dnes zážitkovou pedagogiku v ČR provozují, se odráží jak 

metodiky Project Adventure, tak Outward Bound. Jsou to např. Sportliness, Česká cesta, 

Instruktoři Brno, Hnutí GO a další [42]. 

1.3 Principy zážitkové pedagogiky 

 Základním východiskem zážitkové pedagogiky se stalo učení z vlastních 

zkušeností, pokud nejsou destruktivního charakteru a je jim zpětně dobře porozuměno. Na 

základě toho navrhl David Kolb schéma učení zahrnující fáze zkušenosti - kritické reflexe 

- abstraktního zobecňování a aktivního experimentování. Základem je nekonečná spirála 

dvou až pěti sekvencí, z nichž každá funguje jako motivace pro následující. Nejčastěji 

uváděná sekvence, se kterou pracuje také Project Adventure, se skládá z následujících 

čtyř fází (viz Obrázek 1: Koblův model zkušenostního učení) [12]. 
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Obrázek 1: Koblův model zkušenostního učení 

Aby cyklus fungoval, musí být splněny tyto podmínky (viz následující oddíly): 

 zaujetí pro hru; 

 výzva; 

 dobrovolnost. 

1.3.1 Zaujetí pro hru 

 Ponoření účastníků do fiktivní situace, resp. přítomnost stavu, který je někdy 

označován jako flow, při kterém se mění subjektivní vnímání času, emoce, i vzájemné 

jednání účastníků. Účastníci jsou plně koncentrováni a ztrácí rozpaky. Zábava vzbuzuje 

následující uspokojení. Stav flow nastává, balancují-li dovednosti a výzva na stejné úrovni 

nad kritickým prahem. Pokud považované dovednosti padají pod kritický práh, je 

výsledkem apatie, a pokud požadované dovednosti nestačí požadavkům výzvy, je 

výsledkem strach. S tímto tvrzením souvisí následující podmínka pro fungující Koblův 

model a tou je výzva [28]. 

1.3.2 Výzva 

 V zážitkové pedagogice se pro vyjádření individuálních rozdílů při přijímání výzev 

pracuje s tzv. teorií komfortních zón, které jsou znázorněny na Obrázku 2.  Podle této 

teorie má každý člověk jistou komfortní zónu, ve které pro něj vykonávané činnosti 

neznamenají stres.  Aktivita A v komfortní zóně neznamená pro účastníka žádnou výzvu, a 

proto ani žádné učení. Aktivita B v zóně učení vyžaduje od účastníka výrazné vystoupení 

z hranice komfortní zóny, ale je zvládnutelná, účastník se z ní poučí a jeho sebevědomí 
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i komfortní zóna se může zvětšit. Kritické je překročení zóny učení C. Ta naopak 

představuje pro účastníka takový stres, že ji pravděpodobně nezvládne, nepoučí se z ní a 

může na jeho sebepojetí působit destruktivně [28]. 

 

Obrázek 2: Komfortní zóny [28] 

1.3.3 Dobrovolnost 

 Účastníci musí být schopni stanovit si ve vztahu k nabízené výzvě svou vlastní 

„konečnou stanici“. Pro některé to může být zvládnutí úkolu, pro jiné zvládnutí úkolu 

v daném čase. Princip dobrovolnosti současně není míněn jako právo odejít a zabývat se 

v průběhu aktivity něčím jiným, pokud účastník zhodnotí, že aktivní zapojení se do 

nabízené výzvy ho přinutí vystoupit ze zóny učení. Účastník by měl být aktivně přítomen, 

má ale právo se jí neúčastnit. Zapojí se např. jako morální nebo technická podpora [42]. 

2 Vývoj ochrany obyvatelstva v ČR 

 Ochrana obyvatelstva, jakožto plnění úkolů civilní ochrany, je příprava opatření pro 

zabezpečení ochrany lidských životů, zvířat, kulturních hodnot a v neposlední řadě také 

životního prostředí. Ukončení studené války a minimalizování možnosti vzniku globální 

vojenské konfrontace, ale současně vznik nových, často obtížně předvídatelných 

bezpečnostních hrozeb, existence rizika spojeného s provozními haváriemi či živelními 
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pohromami, si po roce 1990 vynutila zásadní změnu charakteru připravovaných opatření a 

vzdělávání obyvatelstva [23].  

 Důvodem vzdělávání obyvatelstva v civilní obraně byla především hrozba 

válečného konfliktu. Motivací pro lid byly různé studie o narůstající výrobě jaderných a 

chemických zbraní, neustále se nestabilně vyvíjející politická situace. V letech 1971 byl 

zaveden Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva, jehož součástí byl následně i 

povinný předmět Branná výchova. Obsahem znalostí obyvatelstva v civilní obraně bylo 

pěstování praktických dovedností a návyků v následujících oblastech: 

 ochrana před účinky nepřátelského napadení;  

 odstraňování následků nepřátelského napadení; 

 zdravotnická a protipožární příprava; 

 znalosti konkrétních úkolů pro evakuaci; 

 znalosti způsobu varování a činnosti za jednotlivých situací;  

 získání praxe v používání prvků individuální a kolektivní ochrany;  

 znalost režimu života v zamořených prostorách včetně záchranných prací, speciální 

očisty a ochrany potravin [20]. 

 V roce 1990 dochází k postupné transformaci civilní obrany, jejímž cílem je 

moderní spolehlivý systém ochrany obyvatelstva [21]. Po zrušení školního předmětu 

Branná výchova, který se týkal právě výuky ochrany obyvatelstva, se výrazně snížila 

úroveň vědomostí občanů v této oblasti. Pocit relativního bezpečí, způsobený iluzorním 

zažehnáním hrozby války, odsunul tuto problematiku do ústraní. Existence živelních 

pohrom, průmyslových havárií a v neposlední řadě dnes stále častěji se vyskytující pojem 

terorismus si zaslouží stejnou pozornost jako příprava na válečné konflikty v minulosti. 

Dnešním cílem vzdělávání obyvatelstva je zaměřeno na předcházení nežádoucích jevů 

nebo jejich zmírnění a dále chování obyvatelstva při mimořádných a krizových situacích. 

3 Výuka ochrany člověka za mimořádných událostí 

 Zrušením předmětu Branná výchova v roce 1991 vznikla mezera v oblasti 

vzdělávání obyvatelstva při mimořádných událostech a sebeochraně. Hlavní úřad civilní 

ochrany ČR provedl experiment na vybraných základních a středních školách, s cílem 

ověřit, zda za současných učebních osnov lze některá témata týkající se ochrany člověka 
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za mimořádných situací vyučovat ve vybraných předmětech, aniž by se vytvářel 

samostatný předmět. Tento experiment probíhal  ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

pedagogickým v Praze v letech 1996 – 1997. Výsledky byly impulzem pro vydání pokynu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [6] v roce 1999 (dále jen „pokyn MŠMT“). 

Tento pokyn MŠMT začleňoval tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí do 

učebních osnov. Rozsah, struktura i stanovení konkrétních obsahů vyučovaných témat 

záleželo na ředitelích jednotlivých škol. Novelizace se dočkal až v roce 2003 [17].  

3.1 Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za 

mimořádných událostí do vzdělávacích programů 

 Tento pokyn [6] vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je platný od 

4. března 2003 č. j. 12 050/03-22 a dodatek k učebním dokumentům č. j. 13 586/03-22 ze 

dne 4. března 2003 začleňuje tématiku ochrana člověka za mimořádných událostí do 

učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy v rozsahu 

nejméně 6 vyučovacích hodin ročně. V souladu s ustanovením § 185 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů [10] (dále jen „školský zákon“), jsou školy povinny při 

výuce postupovat podle rámcových vzdělávacích programů (dále jen „RVP“), které 

nahradily klasické učební osnovy. OČMU byla v těchto dokumentech obsažena ve více 

předmětech, dosti nepřehledně a nejasně a nebyla nijak časově vymezena. 

 Tak jako je tomu u ZŠ, kde RVP pro základní vzdělání obsahuje problematiku 

ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, vznikly podklady pro výuku 

těchto témat i pro střední školy. Publikace Výchova a prevence v oblasti požární ochrany - 

příručka pro učitele středních škol [26] je třetím cyklem výuky prevence v oblasti požární 

ochrany (dále jen „PO“) a přidružené problematiky pro děti a mládež. Tato publikace 

vznikla za podpory MV - GŘ HZS ČR. Obsahuje 7 bloků, kde jsou stanoveny cíle, 

potřebné pomůcky i časová dotace jednotlivých bloků. Rozsah pro výuku je minimálně 15 

vyučovacích hodin a navazuje na předchozí dva cykly, které vyžadují časovou dotaci 

v celkovém rozsahu také minimálně 15 hodin na prvním i druhém stupni ZŠ. Uvedené dva 

cykly jsou rozpracovány v publikaci Výchova dětí v oblasti požární ochrany [25]. 
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 Témata jednotlivých bloků: 

Blok 1 - Setkání s požárem 

a) Úvod do problematiky výuky prevence v oblasti PO na středních školách. 

b) Zjištění reálnosti setkání se s požárem (mimořádnou událostí) na základě statistik 

HZS ČR. 

Blok 2 - Riziko setkání s požárem 

a) Co mohu pro svou bezpečnost (bezpečnost své rodiny) udělat JÁ? 

b) Co dělá pro moji bezpečnost (bezpečnost mé rodiny) stát? 

Blok 3 - Co mohu udělat do příjezdu hasičů 

a) Jak poznáme, že hoří - laický průzkum, jaké jsou naše povinnosti před příjezdem 

hasičů v souvislosti se vznikem požáru? 

b) Dokumentace požární ochrany, nácvik evakuace u nás na škole a „domácí únikový 

plán“. 

Blok 4 - Záchrana ohrožených osob u požáru 

a) Doporučená pravidla pro laickou záchranu osob ohrožených požárem a techniky 

transportu zachraňovaných osob. 

b) Poskytnutí základní první pomoci při popáleninách a nadýchání se toxických 

zplodin kouře. 

Blok 5 - Jak hasit požár 

a) Za jak dlouho se přibližně jednotky PO dostaví na místo události? 

b) Použití jednoduchých hasebních prostředků. 

Blok 6 - Záchrana osob při dopravní nehodě 

a) Jak moc je reálné, že se během svého života staneme svědky nebo přímými 

účastníky dopravní nehody? 

b) Doporučená pravidla pro laickou záchranu osob při dopravních nehodách. 

Blok 7 - Ověření získaných znalostí 

a) Ověření znalostí získaných v průběhu výuky metodou průzkumu „veřejného 

mínění“ na základě připravených otázek a následného rozboru [26]. 
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 Každý blok je uveden motivační otázkou, vztahující se k tématu, nad níž by se měli 

žáci zamyslet a na konci učebního bloku si na ni dokázat odpovědět. Pro učitele je na 

počátku bloku stanovena časová dotace, pomůcky pro realizaci i podklady, ze kterých 

mohou dále čerpat. 

3.2 Legislativa 

 V níže uvedených právních předpisech jsou jmenovitě stanoveny povinnosti orgánů 

a práva občanů, týkající se preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [7] stanoví podle: 

 § 24 odst. 1 písm. l), že ministerstvo stanoví zaměření preventivně výchovné, 

propagační a ediční činnosti na úseku PO a podílí se na jejím zabezpečování; 

 § 26 odst. 2 písm. o), že HZS kraje zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační 

a ediční činnost na úseku PO podle zaměření stanoveného ministerstvem; 

 § 29 odst. 1 písm. n), že obec v samostatné působnosti na úseku PO organizuje 

preventivně výchovnou činnost; 

 § 75 odst. 1 písm. d), že občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné 

orgány a organizace působící na úseku PO se podílejí na činnosti směřující 

k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a 

mládeží [7]. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [8] stanoví podle: 

 § 10 odst. 5 písm. b), že HZS kraje organizuje instruktáže a školení v oblasti 

ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému 

zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací 

zařízení; 

 § 25 odst. 1, že fyzická osoba pobývající na území ČR má právo na informace o 

opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a 

školení ke své činnosti při mimořádných událostech [8]. 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [9] stanoví podle: 
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 § 31 odst. 4 písm. a), že fyzická osoba pobývající na území ČR má právo na 

nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, 

zdraví a majetku [9].  

4 Preventivně výchovná činnost  

 Preventivně výchovná činnost je souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření a činností směřujících k vybudování tzv. bezpečné společnosti, společnosti 

informované o rizicích vzniku mimořádných událostí a způsobech sebeochrany a vzájemné 

pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích [29]. 

 MV - GŘ HZS ČR se v rámci PVČ zaměřuje na předávání informací veřejnosti za 

pomocí dalších složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jedná se především o podporu výuky předmětné 

problematiky na všech typech škol, tvorbu edukativních projektů a další činnosti zaměřené 

na přípravu obyvatelstva jak na centrální, tak na úrovni regionální, prostřednictvím: 

 webových stránek a tisku; 

 hromadných sdělovacích prostředku; 

 pořádáním veřejných a společensko-kulturních akcí; 

 pořádáním přednášek pro různé věkové kategorie a odborníky; 

 ukázky techniky a technických prostředků, atd. 

 Zaměření preventivně výchovné činnosti se mění v závislosti na potřebách 

společnosti. Společnost se neustále vyvíjí, dochází legislativním změnám, technologickým 

pokrokům a s nimi i možným rizikům. 

 Existuje již mnoho preventivně výchovných programů, které se zaměřují na různé 

věkové kategorie a zaštiťují je soukromé či státní organizace i zájmová sdružení, jako např. 

 Preventivně výchovný program Hasík CZ; 

 Sparky; 

 Integrovaný projekt Záchranný kruh; 

 Požární prevence pro základní školy aneb Hasičské jiskření; 

 Pár minut s hasičem; 

 Malý záchranář; 
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 Školy v zónách ohrožení. 

 Jednotlivé programy jsou detailněji rozebrány v oddílech 4.1 – 4.7. 

4.1 Preventivně výchovný program HASÍK CZ 

 Tento preventivně výchovný program je určen pro děti na základních a středních 

školách v celé ČR. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v 

oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou 

formou. 

4.1.1 Historie vzniku 

 Vznikl již v roce 1996 na základě zkušeností bratří Mikulkových ze zahraniční stáže 

v kanadských městech Ancesteru a Kanatě. Tehdejší příslušníci HZS Bruntál jej aplikovali 

při výuce na jedné z bruntálských ZŠ a na základě jejich poznatků byl program rozdělen do 

několika cyklů. Za spolupráce psychologa Mgr. Miroslava Piňose vznikají v letech 1998 – 

2000 tři publikace zabývající se problematikou požární prevence a ochrany obyvatelstva na 

základních školách. Pilotní publikace nese název Výchova dětí v oblasti požární ochrany 

(1998), Metodika výuky aktivistů pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany vzniká na 

přelomu roku 1999 a 2000 (příručka pro instruktory). Třídílný cyklus uzavírá Výchova dětí 

v oblasti požární ochrany (plánovací záznamník), čímž se stává stejnojmenný program 

kompletní a zapracovává se do koncepcí preventivně výchovné činnosti HZS krajů pod 

názvem Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva [25], [4]. 

4.1.2 Cíl programu 

 Cílem programu je seznámit děti s tématy prevence v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva prostřednictvím interaktivní výuky (viz Obrázek 3) za účasti 

profesionálních nebo dobrovolných hasičů vedoucích besedu. Tito instruktoři prochází 

odborným školením, po jehož absolvování obdrží certifikát (viz Obrázek 4). Podstatou 

výuky je vybudování důvěry mezi instruktorem a žákem, aktivní zapojení žáků do 

konverzace, jemuž dopomáhá netradiční volba prostředí podle možností školy, např. 

komunitní kruh uprostřed místnosti. 
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4.1.3 Systém výuky 

 Systém výuky se skládá ze 2 částí. První je soustředěna na věkovou skupinu 7 – 10 

let, kde jsou dětem podávány pouze základní informace, které jsou schopny vzhledem ke 

svému věku a fyzickým schopnostem vstřebat. Druhý cyklus je určen pro žáky 2. stupně 

(6. třída) ZŠ, kde je tématika náročnější, klade se větší důraz na samostatnost, avšak pořád 

je nad žáky držena „ochranná ruka“ pedagoga či rodiče. 

 Na základě poptávky pedagogů středních škol došlo k propojení programů Hasik 

CZ s programem Vaše cesty k bezpečí a vzniká program Hasík CZ – Vaše cesty k bezpečí 

tzv. třetí cyklus, jenž je určen pro žáky středních škol. Program klade vysoké nároky nejen 

na žáky, ale i samotné instruktory, na jejich odbornost a zodpovědný přístup. Za jejich 

pomoci si středoškoláci uvědomí, že jsou to právě oni, kdo můžou zásadním způsobem 

ovlivnit bezpečnost své budoucí rodiny, ochránit svůj majetek, bezpečně řídit automobil 

nebo zodpovědným způsobem vést svoji firmu. V roce 2013 a 2014 probíhalo jeho 

zkušební ověřování na SŠ společně s tvorbou metodiky práce se žáky, konkrétně 2. 

ročníkem SŠ. Cyklus se člení do 4 tematických bloků na základě statistiky četností 

jednotlivých mimořádných událostí [4]. 

 

Obrázek 3: Průběh výuky žáků 1. stupně ZŠ [4] 
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Obrázek 4: Udělení certifikátu vyškoleným instruktorům programu Hasík CZ [4]  

4.2 Sparky 

 The Fire Dog se stává v roce 1950 ústřední postavou, maskotem při kampani 

zaměřené na požární prevenci na popud ministerstva školství ve Spojených státech 

amereckých. Za spolupráce s National Fire Protection Association (dále jen „NFPA“) 

Sparky proniká na všechny propagační materiály s touto problematikou. Svou současnou 

podobu, dalmatina připomínajícího hasiče (např. převlečník a helma), získal až v 80. 

letech. Díky NFPA pod tímto preventivně výchovným programem vznikají nástroje, které 

pomáhají interaktivní formou při výuce dětí a mládeže všech věkových kategorií. Děti se 

mohou vzdělávat samostatně zábavnou formou na webových stránkách, sledováním 

krátkých naučných videi a v neposlední řadě je také tento program využíván při výuce ve 

školách. Mimo znalostí o požární prevenci, také vzniká povědomí o práci hasičů a jsou 

objasněny bezpečnostní otázky života [27]. 

4.3 Integrovaný projekt Záchranný kruh 

 Nositelem tohoto projektu je Asociace záchranný kruh z Královehradeckého kraje, 

která byla založena v roce 2005 na podporu činnosti složek integrovaného záchranného 

systému při realizaci projektů a aktivit vedoucích ke zvyšování připravenosti na 

mimořádné události a krizové situace a zvýšení úrovně vzdělanosti a informovanosti 

obyvatel v oblasti prevence běžných rizik. 
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 Jedná se o internetový bezpečnostní portál, který je rozdělen do několika sekcí dle 

cílových skupin. Obsahuje sekci PRO Veřejnost, PRO Školy, PRO Města a Obce a PRO 

Záchranáře. Poskytuje informace o druhu a charakteru možných nebezpečných situací, 

návody a rady jak se zachovat, ale také opatření jak takovýmto situacím předcházet. Pro 

vzdělávání je možno využít výukových videí, her, ale i testovacího systému. Postihuje 

širokou škálu témat od mimořádných událostí velkého rozsahu přes domácí násilí po 

ošetření popálenin. Nechybí také propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a 

jejich výstrahami.  

 Za zmínku stojí také několik jejich dalších projektů jako např. Interaktivní 

multimediální příručka první pomoci, Rizika silniční a železniční přepravy, Informační 

systém pro města a obce a v neposlední řadě projekt Chraň svůj svět, chraň svůj život, 

jehož cílovou skupinou jsou děti školního a předškolního věku.   

 Tento projekt se zabývá podporou při výuce a vzdělávání problematiky ochrany 

života, zdraví, majetku a životního prostředí formou interaktivních vyučovacích metod. 

Důraz je kladen na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji žáků. Celkem 11 

interaktivních výukových kurzů, které se věnují problematice mimořádných událostí a 

běžných rizik, vytvořených v rámci projektu, jsou zdarma k dispozici na stránkách projektu 

[19]. 

4.4 Požární prevence pro základní školy aneb Hasičské jiskření 

 Projekt vznikl v roce 2010/2011 pod názvem Požární prevence na základní školy. 

Jedná se o projekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno 

zaměřujícího se na žáky ZŠ ve věku 6 až 15 let a dále děti, které nejsou členy SH ČMS, 

neboť nemají možnost získat základy požární prevence. Tento projekt je založen na 

principu děti dětem. Děti jsou schopny lépe vnímat vrstevníky nebo starší kamarády, kteří 

vytváří přátelskou atmosféru spíše, než autoritu. Projekt se zaměřuje na témata požáru, 

dopravních nehod a první pomoci. Žáci se seznamují s výzbrojí a výstrojí hasiče a 

v neposlední řadě také, jak vypadá evakuační zavazadlo. A to vše formou hry [15]. 
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4.5 Pár minut s hasičem 

 Projekt Jihočeského kraje realizovaný od roku 2011 má  moderním interaktivním 

způsobem zkvalitnit osvojování vzorů chování při ochraně vlastního života a zdraví, při 

mimořádných událostech, a to jak u dětí a mládeže nebo hendikepovaných osob, tak i u 

seniorů. K tomuto účelu byla zřízena na Krajském ředitelství HZS Jihočeského kraje 

v Českých Budějovicích multimediální učebna s dětským koutkem umožňující přímou 

vizualizaci probíraného tématu. Tuto učebnu můžeme vidět na Obrázku 5 a 6. Vhodně 

zvolenou formou her slouží k rozšiřování vědomostí dětí z MŠ a ZŠ. K dispozici jsou 

knihy s hasičskou tématikou, požární automobily, požární hadice s možností rozvinutí, 

dopravní koberec, dětský tunel, dětská tabule, stolečky na kreslení atd. [33].  

 

Obrázek 5: Dětský koutek multimediální učebny v Českých Budějovicích [33] 
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Obrázek 6: Výuka v multimediální učebně v Českých Budějovicích [33] 

4.6 Malý záchranář 

 Tuto soutěž organizuje HZS Plzeňského kraje pro žáky 4. - 5. tříd ZŠ a také HZS 

Jihočeského kraje pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Hlavními cíli jsou pomoc školám při začlenění 

tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů na ZŠ, 

příprava obyvatelstva na mimořádné události, poskytnutí pomoci sobě i druhým 

v případech nouze, možnost zažít den plný soutěží a zábavy v přítomnosti záchranářů. 

Soutěží mezi sebou čtyř až pětičlenná družstva v teoretické a praktické části (např. 

simulované volání na tísňové linky, poskytování první pomoci, požární prevence, 

rozpoznávání akustických signálů sirén, balení evakuačního zavazadla, atd.) [29]. 

4.7 Školy v zónách ohrožení 

 Jedná se o preventivně výchovný program realizovaný Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“), jehož cílovou skupinou jsou 

pedagogové, žáci a studenti vytipovaných školských zařízení, která se nacházejí v zónách 

ohrožení. Cílem tohoto programu, v návaznosti na již probíhající program Hasík CZ, je 

další systematická a periodická příprava žáků, studentů a pedagogů na témata možných 



19 

 

ohrožení, způsobech varování a informování, zásadách žádoucího chování při vzniku 

mimořádné události a pravidlech požární prevence. Na základě mapování rizik bylo 

stanoveno složení a úroveň rizika pro jednotlivá území v MSK, z nichž nejvýznamnější 

byly povodně a úniky nebezpečných látek. Po užší profilaci školských zařízení v zónách 

ohrožení bylo vytipováno 190 škol (84 mateřských škol, 75 základních škol a 31 středních 

škol), které jsou ohroženy přirozenou povodní nebo únikem nebezpečných látek. Výuka 

studentů je zabezpečována především příslušníky úseku prevence a civilní nouzové 

připravenosti HZS MSK, přičemž důraz je kladen nejen na samotné předání faktických 

informací, ale i na jejich ukotvení do reálného prostředí regionu, školy či bydliště. 

Přívětivým faktem je, že především mladší děti jsou vhodným informačním zdrojem pro 

dospělou populaci [3]. 

  

 Z předchozího přehledu vyplývá, že existuje již mnoho vzorů programů 

zážitkových her pro mládež, které postihují cílenou problematiku požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a nouzového přežití společně se zásadami poskytování první pomoci. 

V jednotlivých krajích se však způsob preventivně výchovné činnosti liší. Neexistuje 

společný rys, který by měl vypovídající hodnotu pro statistické zpracování dopadu výuky. 

Žáci v krajích využívající integrovaného programu Záchranný kruh jsou vzděláváni na 

základě materiálů, které čerpají jejich pedagogové z širokého spektra možností tohoto 

programu, kdežto žákům z krajů zapojených do programu Hasík CZ postupují informace 

odborně vyškolené osoby většinou z řad dobrovolných nebo profesionálních hasičů. Kraje, 

které nejsou zapojeny v žádném z těchto zmíněných 2 programů, spoléhají na klasický 

způsob výuky a pomoc HZS krajů, v některých případech doplněné naučnými videoklipy. 

 Zaměříme-li se na věkové skupiny, jimž jsou zážitkové programy určeny, zjistíme, 

že pokrytí věkové kategorie žáků SŠ a VŠ není dostačující, neboť jediný ze 

zážitkových programů, určený této věkové skupině (konkrétně středoškolákům) je Hasík 

CZ – Vaše cesty k bezpečí, který je teprve ve stádiu zkoušení. Pilotní výuka byla v roce 

2014 zavedena jen na vybraných školách, není však zatím ani dostatečný počet 

proškolených instruktorů. Právě této věkové kategorii, by však měla být věnována největší 

pozornost, protože je to poslední příležitost, kdy můžeme na žáky intenzivně působit před 

zapojením se do „dospěláckého“ života. 



20 

 

5 Výběr cílové skupiny pro nově vznikající zážitkovou hru 

 Vzhledem k již vytvořeným výukovým programům na téma požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva, jako např. Záchranný kruh nebo Hasík CZ bylo zjištěno, že jejich 

cílová věková skupina jsou děti na ZŠ, popř. mateřských školách. Tyto programy jsou u 

nás zavedené a již ve většině krajů fungují s prokazatelnými výsledky, viz bakalářská práce 

Účinnost preventivně výchovné činnosti [5], a proto je třeba se zaměřit na vytváření 

zážitkových her pro starší žáky, žáky středních a vysokých škol.  

 Dalším důvodem pro profilaci zážitkové hry na studenty středních škol je, že jsou 

již schopni naučit se pomoci nejen sami sobě, ale i druhým. Psychicky i fyzicky jsou 

natolik vyspělí, že nabyté znalosti dokáží uplatnit ve prospěch kolektivu. Tito studenti se 

v brzké době stanou „dospělými“ a jejich dlouhodobá a systematická příprava povede 

k posílení povědomí dospělé populace v oblasti ochrany člověka při mimořádných 

událostech.  

 Zájem středoškoláků a vysokoškoláků se upíná jiným směrem než je tomu u jejich 

mladších vrstevníků, neboť se dostávají do období adolescence. Je to most mezi dětstvím a 

dospělostí. Proto je třeba brát v úvahu pohled psychologů. 

5.1 Psychika a chování dospívajících 

 V období dospívání dochází k hlubšímu uvědomování sebe sama a formování 

identity jedince. Období adolescence nedokáže vývojová psychologie stanovit přesně. 

Začíná ukončením pohlavního dospívání, kdy se dolní hranice uvádí mezi 11 a 15 rokem a 

končí nástupem dospělosti, jehož horní hranice bývám mezi 18 a 21 rokem věku. Dochází 

k rozvoji dokonalejších forem myšlení, získávání vědomostí a prohlubování citů. Utváří se 

mnoho morálních názorů a vlastností, získává základnu životních přesvědčení, ideály a 

hodnoty. Upevňuje se názor na dění nejen v okolním světě ale i v jeho vnitřním. Začíná být 

schopen posuzovat jednání sebe samého, jednání druhých a také z toho vyplývající dopady. 

Přemýšlí o otázkách dobra a zla [22]. 

 Důležité události, pocity a zkušenosti z tohoto období obvykle již nikdy 

nezapomene a nese si je v mysli a pocitech po celý život. Adolescence je někdy 

charakterizovaná jako nevyhnutelný a dramatický střet protikladných tendencí 

v člověku.  V důsledku vlivu hormonálních funkcí je dočasně narušena schopnost 
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koncentrace. Projevuje se to nesoustředěností v učení, střídáním zájmů, emoční labilitou. 

Adolescentní období je typické vysokou intelektuální aktivitou, ukončuje se rozvoj 

intelektuálních schopností, rozvíjí se logicko-deduktivní myšlení. Funkce smyslových 

orgánů dosahují vrcholu. Myšlení je flexibilnější a komplexnější. Formálně abstraktní 

způsob myšlení ovlivňuje postoj dospívajícího k celému světu – srovnává, kritizuje, 

používá kritické myšlení, nachází nový způsob morálního hodnocení založeného na 

vlastních zvnitřněných pravidlech a normách, je empatický [43]. 

6 Návrh zážitkové hry 

 Kritériem pro sestavení vzdělávací zážitkové hry byla maximální efektivita při 

minimální časové náročnosti. Sestavit hru, která by žáky bavila a zároveň jim přinesla 

potřebné znalosti a praktické zkušenosti. Téma požární ochrany a nouzového přežití se dá 

vhodně využít při outdoorových aktivitách. Mimo již zmíněné časové náročnosti však 

vyžaduje příprava takovéto aktivity nemalé početní zastoupení organizátorů. Tato varianta 

byla též připravována, avšak prostor poskytnutý od vedení SŠ zkušební aplikaci 

neumožňoval. 

 Inspirací pro vznik této zážitkové hry byla stolní hra Activity, jež je nejen mezi 

touto věkovou kategorií poměrně známá, ale i oblíbená. 

6.1 Cíl 

 Cílem hry je zažití a pochopení základních pojmů z oblasti požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a první pomoci, kombinací různých druhů tvořivosti. Na jedné straně 

pojmy vysvětlit slovy, pantomimou nebo kreslením a na straně druhé pojem uhodnout. 

6.2 Charakteristika 

 Soutěž. Stolní hra pro 3 – 7 člennou skupinu, kde musí hráči pro dosažení cíle na 

straně jedné pojmy vysvětlit slovy, pantomimou nebo kreslením a na straně druhé pojem 

uhodnout v rámci časového limitu. 

Fyzická zátěž mírná 

Psychická zátěž mírná  
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Čas na přípravu 5 minut  

Čas na hru 1 hodina  

Počet hráčů 3-7  

Věková kategorie ≥13 

Prostředí místnost a přilehlé okolí  

Denní doba kdykoli 

Materiál: 70 herních kartiček 

  herní plátno 

  přesýpací hodiny 

  7 figurek různé barvy 

  tužka a papír 

6.3 Realizace 

 Hráči se usadí okolo herního plátna, každý si vybere jednu figurku a pomocí losu 

nebo jednoduchého rozpočítávadla vyberou začínajícího. Ten si vybere libovolnou kartičku 

ze tří hromádek označených číslem podle obtížnosti a zvolí si na počátku hry, bude-li 

pojem na kartičce vysvětlovat slovy, pantomimou nebo jej nakreslí. Ve chvíli kdy otočí 

kartičku, otáčí i přesýpací hodiny, limitující čas určený pro poznání pojmu. V následujících 

kolech si hráč již nevybírá, jakým způsobem pojem „předvede“, ale řídí se obrázky na 

herním plátně, na kterých právě stojí, určujícími způsob. Úkolem hráče je „předvést“ 

pojem tak, aby ho ostatní hráči poznali. Stane-li se tak do konce časového limitu, posouvá 

se předvádějící hráč i hráč, který pojem uhodl o tolik polí, kolik je napsáno na kartičce. 

Neuhodne-li nikdo, zůstává hráč stát a kartičku vrací naspod hromádky.     

Pantomima 

 Hráč pojem převádí za pomocí gest a pohybů těla. Nesmí mluvit, jen vydávat zvuky 

(citoslovce). 
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Kreslení 

 Kresba nesmí obsahovat slova ani číslice. Hráč při plnění úkolu nesmí mluvit či 

vydávat zvuky, pouze kývnutím hlavy upozornit hráče, zda část pojmu uhodli správně. 

Popis 

 Pojem musí být slovně popsán, aniž by bylo použito příslušné slovo nebo jeho 

kořen. 

7 Vyhodnocení dopadu zážitkové hry 

 Pro vyhodnocení významu zážitkové hry byla vybrána Střední průmyslová škola 

stavební Ostrava (dále jen „SPŠ stavební Ostrava“), konkrétně studenti 1. ročníku, napříč 

studijními obory. První fáze spočívala v ověření znalostí vybraných žáků, kteří již prošli 

klasickou výukou na téma požární ochrany a ochrany obyvatelstva na základní škole. 

Druhá fáze se zabývala zpracováním a zkušební aplikací zážitkové hry. Ve třetí fázi 

proběhlo opětovné ověření znalostí a porovnání dopadu zážitkové hry na znalosti žáků 

stejným testem, jako před hrou. 

7.1 Způsob ověřování znalostí 

 Na základě rámcového vzdělávacího programu, který byl vydán jako podklad pro 

pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávacích programů a témat, které jsou školeny HZS MSK, byl sestaven dotazník. 

Obsahuje 13 otázek se třemi možnostmi, z nichž jedna odpověď je vždy správná a 2 otázky 

přiřazovací. Kompletní test je uveden v Příloze 1. 

Témata, jež byla doporučena krajskou koordinátorkou PVČ jsou: 

 integrovaný záchranný systém a jeho úkoly; 

 základní úkoly ochrany obyvatelstva a požární ochrany; 

 základní informace o ohrožení; 

 zásady chování v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace; 

 způsoby improvizované ochrany, částečná dekontaminace, ukrytí před nebezpečnou 

látkou; 

 povodně; 
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 evakuace, nouzové přežití; 

 opatření požární ochrany. 

 S ředitelem oslovené SPŠ stavební Ostrava byl po vstřícném jednání stanoven 

termín pro vypracování dotazníku na poslední týden v lednu 2015 před předáváním 

vysvědčení. Za mé přítomnosti a přítomnosti vyučujícího byl test předán žákům 1. ročníků 

oboru Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí a Technické lyceum vždy na začátku 

vyučovací hodiny. Celkový počet dotazníků předaný k vypracování byl 91. K vypracování 

jednoduchých otázek byl stanoven časový limit 7 minut.  

Vzhledem k mé osobní účasti byla návratnost dotazníků stoprocentní. Početní zastoupení 

žáků jednotlivých oborů je uvedeno v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Počet vyplněných dotazníků dle jednotlivých oborů 

SPŠ Stavební Ostrava 

Obor počet žáků celkový počet žáků 

Stavebnictví 43 

91 Geodézie a katastr nemovitostí 25 

Technické lyceum 23 

 

7.2 Zhodnocení znalostí studentů SŠ před zážitkovou hrou 

 V Tabulce 2 je znázorněna úspěšnost žáků v jednotlivých otázkách, celkovou 

úspěšnost oborů i celé školy. Nejlépe si vedl obor Technické lyceum, ovšem výsledky byly 

poměrně vyrovnané, jak je vidět i z následujícího grafu (viz Obrázek 8). Pro obor 

Stavebnictví byly nejsnazší otázky (tzn. nejvyšší počet správných odpovědí) číslo 5, 8 a 2, 

pro obor Geodézie 2, 5 a 15 a pro žáky oboru Technické lyceum rovněž.  Nejobtížnější 

otázka pro všechny obory, kdy konkrétně obor Geodézie neměl jedinou správnou odpověď, 

byla otázka č. 14: „Přiřaďte třídy požáru k jednotlivým materiálům“. Úspěšnost oborů 

v jednotlivých otázkách, je znázorněna na Obrázku 7. 
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 Vezmeme-li v úvahu, že testovaná skupina žáků již byla seznámena 

s problematikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva, výsledky jsou neuspokojivé. To 

dokládá i průměr správných odpovědí 54,55 %. 

Tabulka 2: Úspěšnost žáků při vypracování dotazníků 

SPŠ Stavební Ostrava 

Číslo otázky 
Procentuální úspěšnost v jednotlivých otázkách Celková 

úspěšnost 

[%] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Obor 

Stavebnictví 
16 88 47 47 86 63 40 95 51 70 49 84 35 7 51 55,19 

Obor 

Geodézie a 

katastr 

nemovitostí 

40 92 39 26 80 72 68 60 24 56 52 56 25 0 78 53,08 

Obor 

Technické 

lyceum 

96 91 52 22 35 43 26 78 48 57 78 70 35 22 78 55,36 

Celková úspěšnost školy 54,55 
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Obrázek 7: Graf procentuální úspěšnosti žáků při vyplňování jednotlivých otázek 

 

Obrázek 8: Graf celkové úspěšnosti oborů při vyplňování dotazníku 

7.3 Vlastní realizace zážitkové hry 

 Po vytvoření návrhu hry (viz oddíl 6), bylo zapotřebí vymyslet obsah kartiček, které 

jsou ve hře použity. Inspirací byl stejně jako pro tvorbu otázek do dotazníku pokyn MŠMT 

a také konzultace s krajskou koordinátorkou PVČ. Kartičky (viz Obrázek 9) byly 
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roztříděny dle obtížnosti do třech úrovní a za pomoci herního plátna a přesýpacích hodin ze 

hry Activity byla příprava ke hře téměř hotova. Vzhled jednotlivých kartiček byl různý, 

také vzhledem k obtížnosti. Některé obsahovaly pouze daný pojem, jiné byly doplněny 

obrázkem a ty nejtěžší obsahovaly i malou nápovědu. Herní kartičky i plátno jsou obsahem 

Přílohy 2. 

 

Obrázek 9: Příklad herních kartiček [14], [19] 

 Na základě domluvy s ředitelem školy se využilo netradičního prostředí pro aplikaci 

a to termínu lyžařského výcviku v Beskydech. Návštěva lyžařského výcviku proběhla 

4.2.2015. 32 studentů, bylo rozděleno do tří skupin po 6 a dvou skupin po 7 žácích. 

Následovalo seznámení se s hrou, vysvětlení pravidel a hra byla zahájena. Studenti se při 

prvních pantomimách tvářili nesměle, avšak soutěživost a touha po postupu do finále je za 

pár minut motivovala k maximálním výkonům a byli velmi kreativní u všech 3 způsobů 

předvádění pojmů. Objevily se případy, kdy předvádějící žák neznal význam pojmu, avšak 

problém nenastal. K předvedení mu dopomohla vždy nápověda nebo fakt, že skupinka 

hráčů byla početnější a většinou alespoň jeden znalý tohoto pojmu.  

 Finálového kola se účastnili vítězové každé skupiny a bojovali o cenu s hasičskou 

tématikou pro celkového vítěze. Nejlepší student získal práškový přenosný hasicí přístroj. 

Hra je natolik zaujala, že se po skončení sami doptávali na drobné nejasnosti, ať již zjištěné 



28 

 

při hře či dalších detailů z tématiky ochrany obyvatelstva a nouzového přežití. Při této 

diskuzi také žáci sdělovali své dojmy a pocity ze hry i témat. 

7.3.1  Poznatky pro zdokonalení zážitkové hry 

 U praktické demonstrace hry byly zjištěny drobné nedostatky. Proto by bylo vhodné 

pro další použití zapracovat úpravy: 

 časový limit stanovený přesýpacími hodinami (1 min) je nedostačující, bylo by 

vhodné ho prodloužit o 30 s; 

 užití přesýpacích hodin není příliš praktické, v případech rychlého uhodnutí pojmů 

dochází k prodlení a žáci ztrácí koncentraci; 

 použít místo předdefinovaných polí na herním plátně pouze prázdná pole (viz 

Obrázek 10) a specifikaci, jakým způsobem pojem předvést, uvést přímo na 

kartičce ze skryté strany; 

 uhodnuté kartičky vyřazovat ze hry, do spod balíčků vracet pouze neuhodnuté. 

 Cílem této hry bylo zažití a pochopení základních pojmů v oblasti požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a první pomoci. Hra vycházela z toho, že žáci již mají nějakou 

představu o této problematice, většina témat již měla být probrána na ZŠ, ovšem jak je 

vidět z výsledků vyhodnocení jejich znalostí před hrou, jsou jejich znalosti velmi 

průměrné. Hra byla přijata s nadšením, ale byly patrné chybějící prerekvizity. Žáci si sice 

zapamatovali pojmy, ale mnohdy jim unikal hlubší význam. Zkrátka již zapomněli 

souvislosti, které, bohužel jen někteří, slyšeli naposledy na ZŠ. Proto by bylo vhodné tuto 

hru použít, až jako procvičení znovu nabytých znalostí. Tak jak praví jedno staré přísloví, 

„opakování je matka moudrosti“. 
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Obrázek 10: Návrh upraveného herního plátna 

7.4 Zhodnocení znalostí studentů SŠ po zážitkové hře 

 Pro prokazatelnost výsledků, byl pro vyhodnocení vlivu zážitkové hry na znalosti 

žáku SŠ použit stejný dotazník, jako před ní. Dotazování se podrobilo 31 účastníků 

lyžařského výcviku s více než měsíční prodlevou. Počty správných odpovědí je možno 

vidět v Tabulce 3. Jednou z nejtěžších otázek, společně s otázkou č. 1 a 12, nadále zůstává 

otázka č. 14 (viz Příloha 1), kde i přes nízký počet správných odpovědí vidíme zlepšení. 

Procentuální úspěšnost žáků v jednotlivých otázkách a celkové zlepšení je znázorněno na 

Obrázcích 11 a 12. 

Tabulka 3: Úspěšnost žáků při vypracování dotazníku po hře 

SPŠ Stavební Ostrava 

Číslo otázky 
Počet správných odpovědí v jednotlivých otázkách Celková 

úspěšnost 

[%] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Obor 

Stavebnictví 
8 18 18 14 18 15 13 15 18 15 17 8 16 8 15 80,00 

Obor Technické 

lyceum 
6 13 11 11 11 13 9 12 13 12 13 9 12 7 11 83,59 

Celková úspěšnost 81,80 
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Obrázek 11: Graf procentuální úspěšnosti žáků v jednotlivých otázkách po hře 

 

Obrázek 12: Procentuální zlepšení znalostí žáků 

7.5 Zpětná vazba od studentů 

 Jednou ze základních fází zážitkové pedagogiky podle Kolbova modelu je ohlédnutí 

a reflexe [12]. Žáci v rámci testu tedy dostali doplňující otázku, která zněla: „Zhodnoťte ve 

2-3 větách přínos a způsob podání této hry.“ I přes poměrně malou testovací skupinu se 

zde objevily nejrůznější odezvy a hra se nevyhnula kritice. 
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 Objevili se zde jedinci, pro které je klasická výuka lepší, nebo jim hra nic 

nepřinesla. Většině žáků se ovšem podání tématu hrou velmi líbilo, zhodnotili ji jako 

přínosnou a poukazovali na možnost využití těchto praktik i v jiných předmětech. Velmi 

často kladli důraz na zapojení více praxe jak při výuce, tak při obdobných hrách. Pokud se 

jedná o samotné provedení, byli žáci velmi všímaví a poukazovali na nedostatky, které 

jsou uvedeny již v oddíle 7.3.1 Poznatky pro zdokonalení zážitkové hry, jako např. 

nevhodnost náhodného předvádění jednotlivých pojmů nebo nedokonalou znalost 

problematiky. 

8 Návrh zařazení zážitkových her do vzdělávacích programů 

 V ČR byl na základě školského zákona zaveden systém více úrovní tvorby 

vzdělávacích programů. Na státní úrovni jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy 

pro jednotlivé obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle a 

oblasti vzdělávání, jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky a stanovují pravidla 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů (dále jen „ŠVP“), včetně učebních plánů. ŠVP 

si jednotlivé školy vytváří samy. Doposud byly vydány RVP pro předškolní vzdělávání, 

pro základní vzdělávání (včetně programu pro základní školu speciální), pro 284 oborů 

středního vzdělávání, včetně konzervatoří, pro jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky a pro základní umělecké školy [34]. 

  Náplní této práce není rozebírat jednotlivé programy a konkretizovat učební plány 

ve vztahu k ochraně člověka za mimořádných událostí, ale navrhnout způsob zařazení 

zážitkové hry do vzdělávacích programů pro základní, střední a vysokoškolské vzdělání. 

8.1 Obsah Rámcových vzdělávacích programů 

 Ochrana člověka za mimořádných událostí je v RVP zařazena do oblasti Člověk a 

zdraví, v podoblasti Výchova ke zdraví, kde se mají žáci především seznámit s možnými 

riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojit si způsob 

účelného chování a poskytnutí (zajištění) nezbytné pomoci při běžných situacích i za 

mimořádných událostí. Důraz je kladen především na praktické dovednosti a jejich 

aplikace v modelových situacích, vždy s přihlédnutím k mentální vyspělosti žáků, 
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fyzickým a organizačním schopnostem. S narůstajícím věkem by mělo docházet 

k prohlubování znalostí a zvyšování nároků na jejich samostatnost. 

8.1.1 Očekávané výstupy 

 Očekávané výstupy zážitkové hry lze definovat v následujících bodech: 

 žák projevuje odpovědné chování v rizikových situacích; aktivně předchází 

situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní 

první pomoc; 

 žák uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí; 

 žák SŠ se aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel 

[34]. 

8.2 Tvorba školního vzdělávacího programu 

 Pro každý vzdělávací program je vytvořen tzv. manuál jak z RVP sestavit konkrétní 

ŠVP s ohledem na zaměření školy. Zjednodušeně řečeno, je při tvorbě potřeba dodržovat 

určité zásady a to povinné minutové dotace k jednotlivým oblastem a očekávané výstupy 

z předepsaného učiva. Název (názvy) předmětu, do kterého bude oblast začleněna, 

konkrétní obsah a forma podání je už ponechána na jednotlivých školách. 

 Největší problém tedy nastává až při samotné výuce. I kdyby byly učební plány 

sestaveny „dokonale“, nebude to fungovat do doby, než tato témata žáky zaujmou, 

zanechají v nich stopu, silný zážitek a to od člověka, který danému tématu opravdu rozumí, 

vzbuzuje zájem a dokáže žáky přesvědčit o důležitosti. Proto je třeba začít u výuky 

pedagogů! 

8.3 Zážitkové hry a vzdělávání budoucích pedagogů 

 Dne 5. října 2011 schválila vláda ČR usnesením č. 734 začlenění tématik Ochrana 

člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova do studijních 

programů pedagogických fakult. Cílem je připravit absolventy tak, aby byli schopni 

adekvátně reagovat při vzniku mimořádné události a ochránili tím sebe a jim svěřené děti. 

Součástí materiálu jsou i vědomostní základy určené pro přípravu budoucích učitelů, kteří 
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budou danou problematiku vyučovat (Studijní základ II; Studijní základ III). Tyto 

materiály jsou obsahově velmi dobře propracovány, zahrnují problémové oblasti jako 

např.: 

 individuální ochranu; 

 nouzové přežití obyvatelstva; 

 požár a jevy, které jej doprovázejí; 

 tísňová volání; 

 první pomoc; 

 integrovaný záchranný systém; 

 chování v případě mimořádné události, a mnoho dalších [41]. 

 Právě zde je třeba vyzdvihnout význam zážitkové pedagogiky, neboť jak je patrné 

z výsledků hodnocení znalostí žáků, pozitivně se tento způsob podepisuje nejen na 

získaných znalostech, ale i na chuti žáků se touto problematikou zabývat.  

 Budou-li se posluchači pedagogických fakult aktivně podílet na vytváření 

obdobných her jako je tato navržená v oddíle 6 Návrh zážitkové hry, mohl by to být základ 

pro vznik publikace s  množstvím vzdělávacích her na téma OČMU. Díky množství tvůrců 

s patřičnými znalostmi a praxí by bylo na výběr od těch nejkratších procvičovacích her, 

které se dají použít v hodině pro zpestření, až po celodenní, aplikovatelné na školách 

v přírodě, lyžařských kurzech či sportovních dnech. Nebyli by omezeni konkrétní aplikací 

hry, ale vytvářeli by návrh jedné z mnoha. Volné pole působnosti znamená pro tvůrce dát 

průchod fantazii, vymýšlet nové a nové scénáře v různých prostředích, s rozdílnou 

fyzickou či psychickou zátěží a v neposlední řadě také časovou náročností. Samotný výběr 

hry pro konkrétní žáky by pak záležel na vymezeném časovém prostoru a probíraném 

tématu. 

 Časový fond vymezený MŠMT pro tuto oblast vzdělávání je minimálně 6 hodin 

v každém ročníku. Vezmeme-li v potaz kladené nároky a samotnou vytíženost pedagogů, 

bylo by pro ně využití již vymyšlených her s touto problematikou poměrně velké ulehčení 

práce. Ať už by se jednalo o krátkou hru, použitelnou v hodině pro zaujetí žáků a pevnější 

ukotvení tématu, nebo o časově náročnější, obsáhlejší, využitelnou v rámci či nad rámec 

časového fondu při naplňování programu na školních akcích (např. lyžařských kurzech). 
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8.4 Vysokoškolské aktivity 

 Studijní programy jednotlivých oborů prochází posouzením akreditační komise 

podle platných standardů, které musí být naplněny při žádosti o akreditaci studijního 

oboru. Obsah studia sestavují vědečtí pracovníci, odborníci v daném oboru, společně 

s garantem oboru a dále podléhá vnitřnímu schvalovacímu procesu jednotlivých fakult 

vysokých škol. Cíle studia a profil absolventa, společně s nabídkou povinných předmětů či 

obsahem státní závěrečné zkoušky, utváří logický celek specifický pro daný obor. 

Takovýchto oborů je nepřeberné množství a tudíž je téměř nemožné se pokoušet na této 

úrovni začlenit zážitkové učení tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí [1]. 

 Vysoké školy mají však mnoho výhod, které základní ani střední školy nemají. 

Jednou z těchto výhod je pořádání nepovinných výcvikových kurzů. Zaměření těchto kurzů 

je různé, od sportovních, přes vzdělávací, až po zájmové. Jak již bylo zmíněno v kapitole 6 

Návrh zážitkové hry, téma Ochrana člověka za mimořádných událostí se dá vpravit do 

nejrůznějších outdoorových aktivit s různou fyzickou či psychickou zátěží, s požadavky na 

samostatnost účastníků, dlouhodobé nasazení. Jelikož se jedná o plnoleté studenty, kteří 

jsou za sebe plně zodpovědní, není aktivita omezena, ve smyslu toho, že účastník sám 

zhodnotí svoje možnosti a podle toho k aktivitě přistoupí. 
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Závěr 

 Tato bakalářská práce se zabývá možností implementace principů požární ochrany a 

nouzového přežití do zážitkové hry pro mládež. Se zrušením branných cvičení dochází 

k neustálému poklesu praktických dovedností a informovanosti obyvatelstva k jeho 

ochraně. Vzhledem k bezpečnostním hrozbám (živelní pohromy, terorismus apod.) jež 

společnost neustále provázejí, je na místě zabývat se možnostmi, jak ji ke vzdělání 

motivovat. 

  Cílem vpravení této problematiky do tematické zážitkové hry je zaujmout studenty 

a tím pro ně zatraktivnit výuku. V rámci této bakalářské práce vznikla zážitková hra určená 

žákům středních škol, která byla zkušebně aplikována na vybrané skupině žáků, a následně 

byl vyhodnocen vliv této formy vzdělávání na její znalosti. 

 Práce se v prvé řadě věnuje problematice zážitkové pedagogiky, jejím principům a 

významu, a dále také obsahové náplni pro vznik zážitkové hry. Je zde rozebrána 

preventivně výchovná činnost v ČR a popsány již fungující programy založené na 

principech zážitkového učení. Praktickou část této práce tvoří návrh vlastní tematické 

zážitkové hry a vyhodnocení vlivu hry na znalosti žáků. Následně je zde naznačen způsob, 

jakým lze využít zážitkové učení v rámci vzdělávacích programů středních a vysokých 

škol, a při přípravě budoucích pedagogů. 

 Hodnocení vlivu zkušební aplikace hry na znalosti žáků proběhlo formou testových 

otázek, při kterém se ukázalo až 27% zlepšení, oproti znalostem žáků před aplikací hry. 

Úspěšnost správně zodpovězené otázky z témat požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

před hrou, byla průměrně 54,5%, což svědčí o nedodržování pokynu MŠMT, společně se 

špatným způsobem podání těchto témat žákům. O nedodržování pokynu MŠMT svědčí též 

průzkum, vedený MV – GŘ HZS ve spolupráci s Ústavem pro informace a vzdělání, 

v rámci čtvrté vlny tzv. rychlých šetření z roku 2009, kde se ukázalo, že tématiku ochrany 

člověka za mimořádných událostí zařadila do výuky pouze nadpoloviční většina (řádově 

68%) dotazovaných základních a středních škol [29]. 

 Využití zpracovaných zážitkových her na téma OČMU, jak je navrhnuto v této 

bakalářské práci, společně s dohledem nad dodržováním pokynu MŠMT by přineslo větší 

znalost tématu žáků – občanů, jejich schopnost počínat si při mimořádných událostech tak, 
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aby ochránili své životy a zdraví a byli schopni pomoci i druhým, neboť „štěstí přeje 

připraveným“.
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