
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava  

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2008      Milada Mahrová 
 



 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava  

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posttraumatická péče u HZS z pohledu krizové 

intervence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Milada Mahrová 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Jánošík 
Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 
Datum zadání bakalářské práce: 17. říjen 2007 
Termín odevzdání bakalářské práce: 30. duben 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně. 

 

 

V Ostravě dne 30. dubna 2008      Milada Mahrová  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Ing. Ladislavu Jánošíkovi za odborné vedení a konzultace při zpracování 

této práce. Dále děkuji Ing. Ondřeji Zavilovi, Ph.D. za podnětné připomínky k této 

bakalářské práci a za pomoc při sestavení dotazníku. Velké poděkování náleží také mjr. 

Mgr. Marcele Kopaňákové a PhDr. Hildě Havlíkové, se kterými jsem průběžně práci 

konzultovala. 



 

Anotace 

MAHROVÁ, M. Posttraumatická péče u HZS z pohledu krizové intervence : bakalářská 

práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2008, str. 41. 

 
Bakalářská práce se zabývá problematikou posttraumatické péče u HZS z pohledu 

krizové intervence. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy k ulehčení pochopení 

dané problematiky. V druhé a třetí kapitole je popsán systém krizové intervence a 

psychologické služby u HZS. Čtvrtá kapitola se věnuje praktické části, jejíž součásti je 

vytvořený dotazník. V této části jsou zpracována a vyhodnocena data získaná z dotazníků. 

V závěru je bakalářská práce vyhodnocena a jsou zde uvedená doporučení pro zpracovatele 

ve smyslu návaznosti na tuto práci. 
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MAHROVÁ, M. Posttraumatic Care with the Fire and Rescue Service from the Point of 

View of Crisis Intervention : thesis. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2008, str. 41. 

 

This thesis deals with a question of posttraumatic care with the Fire and Rescue 

Service from the point of view of crisis intervention. In the first chapter there are explained 

the essential concepts for easier understanding of mentioned issue. In the second and the 

third chapter there is described a system of Crisis Intervention and a psychological service 

with the Fire and Rescue Service. The fourth chapter is dedicated to a practical part, which 

includes a questionnaire. In this chapter there are processed and interpreted the data from 

questionnaires. In the conclusion of the thesis there is an evaluation of a work and there are 

mentioned recommendations for a processer with relationship to this thesis. 
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Úvod 

Člověk se denně setkává s mnoha stresujícími událostmi, které mají vliv na jeho 

psychiku. Hasiči jsou krom těchto běžných stresorů navíc vystavování intenzivnějšímu 

stresu v práci, který je často až velmi traumatizující. Na hasiče se mylně pohlíží jako na 

pomyslné „stroje“, které musejí bez sebemenšího zaváhání zvládnout  mnohdy pro nás 

nezvládnutelné situace. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit nejčastější projevy poškození duševního zdraví 

zasahujících hasičů a nevrhnout eliminaci těchto dopadů na psychiku hasičů. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Z nichž první je věnována teoretické 

přípravě. Jsou zde vysvětleny základní pojmy pro snazší pochopení dané problematiky. 

Dále je zde popsán systém krizové intervence a psychologické služby u HZS ČR. Ve druhé 

části  jsou zhodnoceny poznatky z části první, které posloužily k vytvoření anonymního 

dotazníku. Tento dotazník je dále zpracován a vyhodnocen. V závěru je bakalářská práce 

vyhodnocena a jsou zde uvedená doporučení pro zpracovatele ve smyslu návaznosti na tuto 

práci. 
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Rešerše 

Z dostupných informačních zdrojů nebyla nalezena žádná literatura, která by se 

přímo zabývala posttraumatickou péči u HZS ČR. Proto níže uvedené zdroje sloužily 

pouze v oblasti přípravy teoretických východisek pro vytvoření dotazníku, nikoliv jako 

přímá inspirace pro metodiku samotnou. Byla použita níže uvedená literatura: 

 

VODÁČKOVÁ, Daniela a kol.. Krizová intervence. 1. vyd. Praha : Portál, s. r. o., 

2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9 

Učebnice charakterizuje specifické znaky různých situací, v nichž lidé vyhledávají 

krizovou pomoc, a ukazuje její možnosti. Podává přehled pracovišť krizové intervence u 

nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrány formy krizové intervence, a to setkání tváři 

v tvář, telefonická pomoc, mobilní služby i krizová intervence při katastrofách. Ve 

speciální časti autoři probírají krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života. 

 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila, SPURNÝ, Joža. Kdy pomůže krizová intervence. 

časopis POLICISTA. roč. 2000, č. 11 

Článek pojednává o problematice krizové intervence v řadách Policie ČR, o tam jak 

na ní nahlížejí samotní příslušníci a naopak jak se na ní dívají psychologové. Dále je zde 

sestaven a vyhodnocen dotazník ve vztahu k stresovým faktorům Policie ČR. 
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1. Úvod do problematiky, vysvětlení základních pojmů 

1.1. Stres 

Až do třicátých let 20. století neexistovala žádná definice stresu. Lidé sice takové 

stavy dlouho znali, ale nedokázali je pojmenovat. Pak si však vědci všimli nápadné shody 

podivného chování jinak psychicky normálních lidí, kteří se ocitli v náročné životní situaci. 

Reagovali neadekvátně, projevovali výrazný neklid a nechybělo ani psychické zhroucení, 

fyzický kolaps z neznámých příčin. 

První výzkum v této oblasti provedl kanadský lékař, endokrinolog Hans Selye. 

Dospěl k závěru, že je to vinou stresu [11]. 

1.1.1. Definice stresu 

Dodnes neexistuje obecně uznávaný pojem stresu, poněvadž nebyla klasifikována 

„nespecifická reakce“ (celková rozladěnost, neklid, pocit „necítit se ve své kůži“) [12]. 

Stres (převzato z angl. „stress“ = zátěž) je považován za chorobu století jako termín 

všeobecně nadužívaný pro konflikt, úzkost, frustraci a situace nepříjemně pociťované 

vůbec. V psychologii znamená nadměrnou zátěž neúnikového druhu [2]. 

H. Selye: „Stres je definován jako charakteristická fyziologická odpověď na 

poškození nebo ohrožení organismu, které se projevuje prostřednictvím adaptačního 

syndromu“ [2]. 

S. Nikitin: „Stres to je život, to jsou vášně, to jsme koneckonců my sami. 

Plnohodnotný život není možný bez radosti a smutku, bez lásky a nenávistí. Vášně, emoce 

a city jsou pro život člověka nezbytné, ale jen do jisté míry. Jejích nedostatek vyvolává 

apatii, otupělost, nadměrnost rodí nervozitu, svalové napětí, smrt“ [12]. 

H. Cooper a M. H. Appley definují stres jako stav organismu, kdy jeho integrita je 

ohrožena a organismus musí zapojit všechny schopnosti na svoji ochranu [2]. 

Jinými slovy stres je jakýmsi obranným mechanismem, který reaguje na jakoukoliv 

výraznou zátěž (fyzickou nebo psychickou) působící na lidský organismus. 
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1.1.2. Druhy stresů 

1. Eustres 

• forma stresu, která velmi kladně prospívá rozvoji organismu, kdy ve stavu 

nabuzení (třeba v zamilovanosti) podáváme daleko lepší výkony než 

obvykle [11]; 

• jsou zde obsaženy pozitivní emoce, např. radost z výhry, proto dopad 

eustresu na lidský organismus je mnohem mírnější a krátkodobější [13]. 

2. Distres 

• jedná se o formu stresu, který je vždy vědomý a vede k pozorovatelným 

změnám; 

• subjektivně je vnímán jako neschopnost vyrovnávat se s kladenými nároky 

a pocitem, že subjekt sám nad situací, nebo i nad sebou ztrácí kontrolu; 

• navozuje úzkost, depresi a někdy i beznaděj a učí člověka vyhýbat se 

situacím, ve kterých došlo k distresu [2]; 

• vede k vyčerpání organismu, k nemocem a ve výjimečných situacích může 

způsobit i smrt. 
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1.1.3. Reakce na stres 

V této chvíli je důležitý malý historický exkurz. Lidé se vyvíjejí jako samostatný 

druh několik desítek tisíciletí. V dnešní době je člověk denně vystaven mnoha z téměř 

400 000 rozmanitých stresorů. A však v době pravěku, byli lidé vystaveni hlavně jednomu 

stresoru a to boji o život. Proto se jejích organismus aktivoval k boji nebo k útěku. Od té 

doby, navzdory evolučnímu vývoji lidstva, se v mozku zachovala část zvaná paleokortex 

(viz. Obrázek 1.), která je jakýmsi základem v regulaci životních funkcí. Neustále reaguje 

na neočekávané situace podle starého scénáře a připravuje organismus na boj o život. 

 
Obrázek 1 Paleokortex [13] 

 

Jak se dnes ukazuje, reakce na stres není závislá na intenzitě stresoru, ale přímo 

úměrně souvisí se schopnosti jednotlivce se s takovouto situaci vyrovnat [11]. 

Faktory ovlivňující reakci na zátěžovou situaci: 

1. Genetika (dědičnost) 

• polovinu vloh dědíme po otci, polovinu po matce dle zákonů 

dědičnosti; 

• již od početí je zárodek vystavován různým vlivům, které ho v tomto 

smyslu „tvarují“. 
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2. Sociální prostředí 

• velmi závažný je vývoj jedince do cca 12 let, kdy dochází k „otisku“ 

nejdříve vzoru ženy (do 6 let), do cca 12 let vzoru mužského; 

• v této době si jedinec vytváří „referenční body“ s nimiž pak srovnává 

další události svého života; 

• vytváří si určité zvyky i zlozvyky. 

3. Pohlaví (hormony) 

• vlivem hormonů je mužská a ženská reakce odlišná; 

• každé z pohlaví může stejný stresor vnímat odlišně, proto na něj 

odlišně reaguje [12]. 

1.1.4. Mechanismus reakce na stres 

Stresová reakce, odpověď našeho organismu na stres, je prakticky nezávislá na druhu 

podnětu. Tento objev byl učiněn v 50 – letech minulého století Hansenem Selyem. 

Stresovou reakci nazval proto „generalizovanou adaptační reakcí“. Z názvu plyne, že jde o 

odpověď organismu na podnět. Tato odpověď má jasně popsané prvky [13]. 

Mozek aktivuje osu hypothalamus – hypofýza – nadledviny. Hypothalamus je část 

mozku, kde se nachází řídící centra, mj. kontroluje i hladinu různých hormonů v krvi. Ji-li 

potřeba, vysílá chemický signál do podvěsku mozkového (hypofýza), který reaguje 

vyplavením hormonů přímo ovlivňujících činnost jiných žláz s vnitřní sekrecí. V případě 

stresové reakce je stimulována činnost nadledvin. Dřeň nadledvin uvolní do krve adrenalin 

(epinefril), který je strukturálně podobný noradrenalinu a má i podobné účinky. Kůra 

(cortex) nadledvin produkuje steroidní hormony, tzv. glukokortikoidy – kortizol a kortizon, 

které hrají důležitou roli v regulaci metabolismu. Adrenalin a glukokortikoidy se řadí mezi 

tzv. stresové hormony. 

Zvýšená činnost sympatiku (jedná ze složek vegetativního nervstva, kterou 

neovládáme svou vůli) a stresové hormony ovlivní činnost většiny orgánů v těle. V případě 

reakce „útěk nebo boj“ je tedy potřeba dodat živiny a energii do svalů a dalších orgánů, 

které mají podat zvýšený výkon. Proto se zvyšuje jejích prokrvení, a naopak se odvádí krev 

např. z trávicího ústroji a omezuje se jeho činnost. Stres stimuluje i srdeční činnost a 

zvyšuje krevní tlak, a to právě kvůli zabezpečení dostatečné distribuce živin krevním 

oběhem. Dochází k uvolnění energetických zásob organismu, v prvé řadě odbouráváním 
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zásobního polysacharidu glykogenu („rychlý zdroj“ energie), z něhož se do krve uvolňuje 

glukóza (hlavní zdroj energie). Později se využívají tukové zásoby. 

Popsaná reakce je náročná na energii a vyčerpává rezervy organismu. Může tedy být 

pro organismus užitečná, je-li krátkodobá. Vyžaduje následný odpočinek pro regeneraci a 

pro doplnění zásob [18]. 

1.1.5. Psychosomatická onemocnění 

Z výše popsaného vyplývá, že stresová reakce vede k aktivaci mechanismů, které 

umožňují krátkodobě podávat vysoké výkony v případě nebezpečí, což je dáno využitím 

rezerv organismu. Tato účelná reakce umožňuje přežití jedince v přírodě. 

Stejná reakce se však spouští i v případě, že moderní člověk je vystaven psychickým 

tlakům, které nejsou skutečnou hrozbou pro fyzickou existenci. Způsob života často vede 

k tomu, že člověk nemůže na stres reagovat bojem nebo útěkem. Pokud není schopen 

psychický tlak z různých důvodů zvládnout, nespotřebuje rezervy, které se díky této reakci 

vytvořily, přechází do stadia distresu a původně užitečné obranné mechanismy začnou tělu 

škodit [18]. Oslabují imunitní systém a zvyšují riziko zdravotních problému, jako je 

onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, zažívací potíže, peptické vředy, migrény a možná i 

rakoviny [14]. 

Stres je přirozenou součásti zdravého života, ale není-li zvládnut, přechází v úzkost a 

v možnost vlastního sebezničení. 

1.1.6. Příznaky stresu 

Často říkáme, že jsme „ve stresu“ a myslíme tím, že svoji situaci prožíváme 

negativně, že nestíháme a že pracujeme pod nátlakem. V tomto případě použití termínu 

„jsem ve stresu“ není na místě. 

Člověk je doopravdy ve stresu, pokud na sobě pozoruje následující příznaky: 

• únava, nespavost nebo neschopnost soustředění; 

• nervozita, neklid nebo popudlivost; 

• ztráta chuti k jídlu, žaludeční nevolnost, průjem i zácpa; 

• bolesti hlavy; 

• ztráta zájmu o sex; 

• podráždění, zloba, rozčilování; 

• apatie a pesimismus [14]. 
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1.1.7. Shrnutí 

Stres na každého jedince působí odlišně a každý člověk na stres reaguje také odlišně. 

Ostatně, tak jak píše Sečenov: „Ve stavu silné fyzické bolesti jedni křičí a bijí kolem sebe, 

druzí to mohou snášet mlčky, klidně bez nejmenšího pohybu, nakonec jsou lidé, kteří se 

projevují hnutím neslučitelným s bolestí, např. se smějí a vtipkují“ 

Nejdůležitější lék proti stresu je pozitivní myšlení. Vojenský lékař Napoleonovy 

armády stejně jako N. I. Pirogov přišel na to samé – rány vojáku vítězů se hojí výrazně 

rychleji, než rány poražených [12]. 

1.2. Stresor 

V předchozí kapitole jsme si vysvětlili co je to stres, jeho dělení a také co je stresová 

reakce. Nyní by bylo vhodné vysvětlit, co je příčinou stresu a spouštěče obranné reakce 

„útěk nebo boj“. 

Aby náš organismus začal obranně reagovat, musel být vystaven nějaké neobvyklé 

situaci. Této situaci, nebo těmto vlivům říkáme stresory. Jinými slovy, stresor je vše co 

vyvolává nadměrnou reakci organismu. Této nadměrné reakci organismu říkáme stresová 

reakce a může se stát, že tato reakce se sama stane stresorem (viz. Obrázek 2.). 

 
Obrázek 2 Průběh stresové reakce [13] 

 

Spousta lidí si pod pojmem stresor vybaví „něco“ negativního a nepříjemného. Ale 

to je omyl! Například výhra v loterii je pro mnohé z nás pozitivní věc, přitom vyvolává 

nadměrnou reakci organismu, a proto ji také řadíme mezi stresory. 
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1.2.1. Dělení stresorů 

1. Všeobecné stresory 

Rozdělení stresových podmětů je významná především z hlediska uvědomění se 

jejich spektra. Základní rozdělení je ve dvou osách: 

a) charakter podnětu; 

b) čas. 

Podle první osy (charakter podnětu) můžeme rozlišovat příčiny fyzikální, biologické, 

psychologické a spirituální. Podle času dále rozlišujeme stresory na ještě neproběhlé, právě 

probíhající a stresory proběhlé (viz. Obrázek 3) [13]. 

 
Obrázek 3 Základní rozdělení stresorů [13] 
 
tabulka 1 Příklady stresorů [13] 
 

 Příklady streorů 

Fyzikální Teplo, zima, hluk, sucho zápach, málo prostoru, nepořádek  

Biologické Hlad žízeň, únava, bolest, nemoc, nedostatek spánku, roční období 

Psychologické Strach, úzkost, hněv, negativní myšlení, apatie, chaos 

Sociální Konflikty, napětí v interpersonálních vztazích, velké množství lidí 

Spirituální Ztráta smyslu 

 

 

2. Stresory působící na příslušníky HZS ČR 

Na příslušníky HZS ČR působí nejen všeobecné stresory všedního života ale 

zejména ty, se kterými se setkávají při výkonu svého povolání. 



 10 

Hlavním kritériem klasifikace stresových situací představuje pravděpodobnost, že 

daná situace může vést ke vzniku posttraumatické stresové poruchy (dále jen PTSP). Podle 

tohoto hlediska lze známé stresory rozdělit do tří skupin: 

I.  extrémní situace 

• zákroky na místě masakrů a katastrof s velkým rizikem PTSP. 

II.  exponované (nenormální) situace 

• například smrt kolegy ve službě, vyprošťování mrtvého dítěte či mimořádně 

tragické nehody; 

• riziko PTSP je zde střední. 

III.  náročné (zátěžové) situace 

• individuálně různé situace, které utkví v mysli; 

• riziko PTSP je zde minimální [5]. 

1.2.2. Shrnutí 

Jak už bylo řečeno, moderní člověk zažívá každodenně setkání s mnoha z téměř 

400 000 rozmanitých stresorů. Většinu stresorů si ani neuvědomujeme, ovšem náš 

organismus je pečlivě zaznamenává, vyhodnocuje a reaguje na ně [11]. 

Dle Selyeho před stresory utíkat nemusíme, protože úplná svoboda od stresu 

znamená smrt [12]. 
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1.3. Posttraumatická stresová porucha 

Pojem PTSP se v roce 1979 stává oficiální diagnostickou kategorií. Momentálně se 

na ní nahlíží jako na celkem normální reakci duševně zdravého člověka na silně ohrožující 

a zcela mimořádnou situaci, ve které je konfrontován s děsivými fakty vyvolávající silné 

emoce. 

1.3.1. Kdy PTSP nejčastěji vzniká? 

PTSP vzniká po náhlých, otřesných, osobní integritu či život ohrožující události, 

které prožije člověk buď sám, nebo jejichž byl bezprostředním svědkem. 

Týká se většinou disponovaných osob. To znamená jedinců oslabených dlouhodobým 

psychickým vyčerpáním, vleklou nemocí, fyzickým vyčerpáním, jedinců vyššího věku 

nebo těch, kteří jsou vystaveni závažné změně v sociálních či interpersonálních vztazích 

[15]. 

Ke vzniku PTSP je třeba doplnit dvě podstatná fakta: 

1. Potíže odpovídající obrazu PTSP se nemusí objevit okamžitě po kritické události. 

Mezi spouštěcím mechanismem a následnými problémy v chování a prožívání 

postiženého jedince může uplynout delší časový interval. Je běžné, že příznaky 

silného stresu se vyskytnou až v době návratu ke všednímu dni [5]. 

2. Dále je třeba zvýraznit, že PTSP nepředstavuje automatický důsledek evidentně 

krizových incidentů. PTSP reprezentuje sice normální reakci člověka na 

mimořádně zraňující vnější expozici, ale stejně tak normální je, jestliže se 

zúčastněné osoby vyrovnají s krizí bez následných potíží. Někteří autoři dokonce 

předpokládají, že vznik PTSP je výjimkou nikoli pravidlem[5]. 

Ačkoli by se z výše uvedeného mohlo zdát, že PTSP představuje spíše okrajovou 

hrozbu, je jí věnována značná pozornost. To platí především pro okruh profesí, které jsou 

označovány jako zvláště rizikové z hlediska pravděpodobnosti styku pracovníku s 

traumatizující okolnosti. Předpokládá se totiž, že opakovaný kontakt se situacemi, 

překračujícími běžnou lidskou představivost zvyšuje rapidně pravděpodobnost vzniku 

PTSP. Lapidárně řečeno mohou být rizika destabilizace psychiky vyšší u profesionálů 

(hasičů, policistů, záchranářů), kteří při výkonu své práce opakovaně přicházejí do 

kontaktu s evidentně otřesnými incidenty [5]. 
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1.3.2. Příznaky PTSP 

U osoby, která byla vystavena stresové události nebo situací, krátkého či dlouhého 

trvání, výjimečně nebezpečného či katastrofického charakteru, se může vyskytnout PTSP. 

K rozvoji následně uvedených symptomů dochází v průběhu 6 měsíců od traumatizující 

události. 

Symptomy: 

• je přítomno nutkavé znovuprožívání stresové události ve formě myšlenek, 

vzpomínek, snů a představ a je přítomno prožívání úzkosti při okolnostech 

připomínajících danou událost; 

• pacient se vyhýbá okolnostem, situacím, místům, která by připomínala dané 

události; 

• jsou splněna některá z následujících kritérií (první + alespoň dvě z následujících): 

1. neschopnost vybavit si úplně nebo částečně některé vzpomínky na dané 

období; 

2. obtíže s usínáním či spánkem; 

3. podrážděnost, návaly hněvu; 

4. obtíže s koncentrací; 

5. nadměrná úleková reaktivita; 

• ve některých případech může PTSP vyvolat i deprese [15]. 

1.4. Deprese 

Jak jsem již uvedla, někdy při PTSP dochází k rozvoji deprese. Je však třeba 

zdůraznit, že deprese je samostatná nemoc, která má svůj vlastní obraz. 

Deprese (převzato z angl. depression = stlačenost) je duševní stav charakterizující 

pocity smutku, skleslosti, vnitřního napětí, nerozhodnosti, spolu s útlumem s zpomalením 

duševních i tělesných procesů, ztrátou zájmu a pokleslým sebevědomím, úzkosti, apatií a 

sebeobviňováním [2]. 

Depresivní jedinci hodnotí záporně sebe i svět, za vše berou na sebe vinu a očekávají 

selhání místo úspěchu [2]. 
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2. Krizová intervence 

Jde o psychologickou pomoc, která spočívá v několika setkáních a rozhovorech s 

klientem. Cílem je stabilizace osobnosti, tzn. vnitřní zklidnění, zpravidla dojde k uvolnění 

emočního napětí v bezpečném prostředí a porozumění situaci s ohledem na budoucnost. Při 

dalších setkáních se snažíme společně v situaci zorientovat tím, že ji strukturujeme a 

nalézáme důležité okolnosti, ústící v krizi. 

Pro lepší orientaci v této problematice jsou níže popsány a vysvětleny některé 

užitečné pojmy [16]. 

2.1. Krize 

Pojem krize se ve světové psychiatrii zabydlel v šedesátých letech našeho století, kdy 

začaly být zakládány linky důvěru a komunitní centra duševního zdraví, v nichž měla být 

občanům dostupná rychlá a kvalifikovaná pomoc. 

Krizi vyvolává nejčastěji ztráta blízké osoby (rozvodem, rozchodem, úmrtím), ztráta 

zaměstnání nebo zhoršení společenského postavení, ohrožení zdraví (např. úrazem, vážnou 

nemocí), narození poškozeného dítěte apod. S menší pravděpodobností může být krize 

vyvolána i událostmi, které si člověk přál (sňatek, povýšení v práci, narození chtěného a 

zdravého dítěte, přestěhování do ciziny). Každý člověk je jinak citlivý, někteří lidé 

zvládnou sami velké rány osudu, jiné vykolejí banální nemoc nebo přijetí nového kolegy 

na pracoviště [3]. 

Definice: „V krizi je každý subjekt, který se projevuje zdánlivě bezdůvodným 

oslabením jeho regulativních mechanismů, je tímto subjektem samotným vnímán jako 

ohrožení vlastní existence“ [1]. 

Krize tedy může vzniknout, když se člověk na cestě za důležitými životními cíli 

setká s takovou překážkou, kterou v obvyklém čase není schopen překonat obvyklými 

metodami řešení problémů. Nastává stav dezorganizace a zmatku s mnohými marnými 

pokusy o řešení [16]. 

Stav člověka prožívajícího krizi se vyznačuje vysokou úzkostí, nebo depresí nebo 

směsí obojího. Člověk v krizi může být i agresivní. Klientovi se zdá, že není v jeho 

možnostech se s náročnou situací vyrovnat. Zdá se mu také, že ve svém okolí nemá 

dostatečné zdroje pomoci. U řady lidí se v krizi objevují sebevražedné myšlenky, někteří z 

nich se pokoušejí o sebevraždu a někteří z nich sami svůj život ukončí [17]. 
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2.2. Definice krizové intervence 

Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně 

prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a 

strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující čí jiné kontraproduktivní tendence 

v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či 

budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník 

klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a 

konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. 

Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání 

konkrétních překážek [1]. 

2.3. Druhy krizové intervence 

Předmět krizové intervence nyní budeme dělit dvojím způsobem: 

1. Krizová intervence tváří v tvář; 

2. Krizová intervence prostřednictvím telefonu. 

Dvojí pohled proto, že u obou forem pracujeme s odlišnými komunikačními kanály. 

2.3.1. Krizová intervence tváři v tvář 

U tohoto typu krizové intervence přichází klient do pracovny konzultanta. Zde se 

vytrácí anonymita, ač se klient nemusí představit. 

Schůzka zpravidla začíná podáním ruky a nabídnutím místa k sezení. V tomto 

okamžiku je důležité posazení klienta a konzultanta. Spousta psychologických publikací 

uvádí, že by měli sedět u konferenčního stolu v pohodlných křeslech a nejlépe přes roh. 

Déle je kladen důraz na to, aby konzultant zachoval dostatečný odstup od klienta. 

Krizová intervence tváří v tvář má specifický začátek hovoru. Zprvu by měl 

konzultant klienta obeznámit, v jakém zařízení se nachází, s délkou jejích sezení a pokud 

se jedná o placenou služby, tak o možnostech úhrady sezení. Případná další schůzka se 

domlouvá na konci jejích sezení. 

Hlavní výhodou této intervence je možnost pracovat s neverbálními projevy. 

Konzultant ke klientovi může být vstřícný gesty, například pokyvováním hlavy, v případě 

pláče může klientovi nabídnou papírové kapesníky. 

Nevýhodou této formy intervence je často nevhodné umístění pracoviště. 
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2.3.2. Krizová intervence prostřednictvím telefonu 

Nejvýraznějším specifikem je, že se klient s konzultantem nevidí, tudíž si zachovává 

anonymitu. Toto je ovšem nevýhodou pro pracovníka krizová linky, poněvadž nemůže 

pracovat s neverbálními projevy, pouze s paraverbálními, což je tempo řečí, barva hlasu, 

obsah zdělovaného a jiné. 

O telefonické pomoci lze říci, že je nejrychlejší a nejdosažitelnější službou. Výhodou 

je, že klient může zavolat z prostředí, které je mu známé a příjemné, nemusí nikam 

cestovat a může volat bezprostředně ve chvíli, kdy je vystaven akutní krizi. 

Nevýhodou této pomoci je, že se pracovníkům krizové linky nedostane, tzv. zpětné 

vazby. Konzultant neví, jak klient nakonec dopadl, jestli učinil to na čem se domluvili 

nebo se rozhodl jít vlastní cestou. Toto může u konzultanta vyvolat negativní pocity 

(pocity nejistoty, vnitřního napětí). 
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3. Psychologická služba u HZS 

Oficiálně byla činnost psychologických pracovišť HZS krajů zahájena k 1. lednu 

2003 s nástupem hlavního psychologa HZS ČR a se zahájením činnosti psychologického 

pracoviště MV - GŘ HZS ČR. 

Základními materiály, které upravují činnost a zřízení psychologického pracoviště 

jsou především Koncepce psychologické služby HZS ČR, Statut psychologických 

pracovišť HZS ČR a Etický kodex psychologických pracovišť HZS ČR. [7]. 

3.1. Historie 

K budování vlastní psychologické služby HZS ČR vedlo mnoho důvodů. Nelze je 

zde beze zbytku vyjmenovat všechny, a proto za všechny uvádím zejména ty 

nejdůležitější: 

a) řešitelský kolektiv Katedry vojenské hygieny Vojenské lékařské akademie 

J.E. Purkyně v Hradci Králové pod vedením doc. MUDr. J. Chaloupky, Csc., 

vypracoval závěry výzkumných úkolů "Rizikové faktory metabolických 

onemocnění hromadného výskytu u příslušníků HZS okresu Hradec Králové" 

(1996) a "Hodnocení zdravotního stavu příslušníků HZS ČR" (1999), které 

vycházely z prokazatelné existence značného procenta nálezu rizikových faktorů 

tzv. civilizačních onemocnění u sledovaných skupin příslušníků HZS ČR. V nich, 

mimo jiné, doporučují věnovat zvýšenou pozornost stresogenním faktorům dané 

profese; 

b) nezpochybnitelným faktem je stále se zvyšující náročnost profese hasiče, což lze 

vyvodit jak z kvantitativní, tak z kvalitativní analýzy každoročně zpracovávaných 

statistických přehledů (v neposlední řadě lze uvedené tvrzení dokladovat na 

záchranných, vyprošťovacích a likvidačních pracích příslušníků HZS Jihočeského 

kraje po havárii autobusu s účastníky lyžařského zájezdu dne 8. 3. 2003, která si 

vyžádala 19 mrtvých a 34 zraněných); 

c) návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů stanovuje 

podmínku zjišťování osobnostní způsobilosti u uchazeče i příslušníka psychologem 

daného bezpečnostního sboru [4]. 
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3.2. Základní teze koncepce psychologické služby 

3.2.1. Hlavní úkoly psychologa: 

1. Zajišťovat posttraumatickou péči o příslušníky HZS ČR  

• poskytovat psychologickou pomoc k odstraňování pozásahového stresu 

příslušníků HZS ČR; 

• provádět školení a výcvik ke zvýšení psychické odolnosti a sociální 

kompetence řídících a výkonných pracovníků, participovat na odborné 

přípravě příslušníků HZS ČR; 

• poskytovat psychologické služby příslušníkům HZS ČR v rámci 

rekondičních programů při ozdravných pobytech. 

2. Zabezpečovat podklady pro personální práci a výkon služby  

• provádět ověřování duševní způsobilosti nových uchazečů o službu u HZS 

ČR podle § 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů a podle §79 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů; 

• provádět psychodiagnostická vyšetření hasičů z povolání, stanovená v § 37 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, kterou se mění vyhláška č. 247/2001; 

• při výběrových řízeních ověřovat osobnostní způsobilost příslušníků HZS 

ČR pro zařazení do řídících a speciálních funkcí; 

• podle zadání služebního funkcionáře provádět psychologická vyšetření 

a poskytovat odborná stanoviska při rozhodování v personálních otázkách. 

3. Pomáhat obětem mimořádných událostí  

• poskytovat psychologickou pomoc obětem nehod a katastrof, podílet se na 

přípravě zdrojů psychologické pomoci v regionu a koordinovat jejich 

využití při mimořádných událostech většího rozsahu;  

• podle potřeby, související s výkonem služby, poskytovat psychologické 

služby rodinám příslušníků HZS ČR [4]. 
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3.2.2. Vedlejší úkoly psychologa: 

1. Poskytuje sociálně psychologickou podporu jednotlivým pracovištím HZS krajů 

(k tomu zkoumá sociální klima pracovišť, vede odborná školení a kurzy, apod.); 

2. Spolupracuje při řešení mimořádných událostí, které vyžadují psychologickou 

intervenci; 

3. Podílí se na vytváření, koordinaci a školení členů intervenčních týmů ve své 

územní působnosti, pro případy mimořádných událostí velkého rozsahu; 

4. Zajišťuje výuku v oboru psychologie [8]. 

3.3. Etika psychologa 

Práce psychologa se obvykle odehrává v interakci mezi psychologem a klientem. 

Aby psycholog mohl klientovi pomoci, musí být v této interakci přítomny dva 

předpoklady:  

1. dovednost; 

2. důvěra.  

Zcela jednoduše řečeno, psycholog musí mít specifické dovednosti, na straně klienta 

je pak nutnou podmínkou úspěchu alespoň minimální důvěra vůči psychologovi. Pokud 

jeden z těchto dvou předpokladů chybí, nemůže psycholog svému klientovi pomoci [7]. 

Aby byl psycholog pro klienta důvěryhodným, nezbývá mu, než dodržovat základní 

etické principy, což upravuje tzv. „Etický kodex psychologa HZS ČR“ ve smyslu 

dokumentu SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV č. 29/2003 [7]. 
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3.4. Psychologická pracoviště 

Každý kraj má své psychologické pracoviště (obrázek 5.) a své zaměstnance. 

• 2 psychologové na generálním ředitelství; 

• 1 psycholog na každém ředitelství HZS kraje; 

• laborant na GŘ a krajích s větším počtem příslušníku nebo s laboratoří; 

• v oblasti poskytování posttraumatické péče spolupracují vycvičení 

hasiči [9]. 

 

 
Obrázek 4 
 
Legenda k obrázku 4: 
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3.5. Posttraumatická intervenční péče 

Činnost tzv. týmu posttraumatické intervenční péče (dále jen tým PIP) upravuje 

pokyn Generálního ředitele a náměstka ministra vnitra č.38/2003. [10]. 

Jedná se o preventivní psychologickou službu příslušníkům HZS ČR, kteří se 

zúčastnili zvlášť psychicky náročného zásahu, utrpěli zranění při zásahu, příp. způsobili 

dopravní nehodu. Cílem je  redukovat tzv. náraz kritické události a poskytnout péči 

hasičům, kteří prožili kritickou událost, aby se z normální stresové reakce nevyvinula 

posttraumatická stresová porucha [8] 

• o poskytnutí této péče může požádat každý příslušník již v průběhu traumatizující 

události nebo kdykoli po jejím skončení; 

• taktéž může požádat služební funkcionář kdykoliv, zejména v přímé časové 

souvislosti s traumatizující událostí; 

• příslušník nesmí být žádným způsobem znevýhodňován v souvislosti s poskytnutím 

posttraumatické intervenční péče [8]. 

3.5.1. Intervenční tým 

K zabezpečení poskytování posttraumatické intervenční péče se v každém kraji 

zřizuje tzv. intervenční tým. 

Koordinátorem týmu je zejména psycholog HZS daného kraje a členy jsou vyškolení 

hasiči s osobními předpoklady a motivací pomáhat druhým, jmenovaní ředitelem HZS 

kraje. 

Členové intervenčního týmu se při své činnosti řídí etickými a právními normami a 

využívají své odborné kvalifikace. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, souvisejících s činností týmu [8]. 

Hlavním cílem týmu PIP je poskytovat službu hasičům, kteří při zásahu prožili 

kritickou událost, jako je např. zážitek ohrožení vlastního života nebo zdraví, pohled na 

mnohočetná zranění, případy kruté smrti, smrt kolegy, smrt dítěte, nezdařený zásah, pocit 

bezmoci a beznaděje. Na krajského psychologa i vybrané a vyškolené hasiče – kolegy se 

ovšem mají hasiči možnost obrátit také se starostmi, které souvisejí spíše s jejich osobním 

životem, jako jsou např. rozvodová situace, nevěra, nedostatek finančních prostředků, 

strach z nemoci nebo problémy s dětmi. 

Členové týmu se pravidelně scházejí, vzájemně sdílejí své zkušenosti a prohlubují 

své vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie záchranářů [10]. 
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3.5.2. Anonymní telefonní linka pomoci v krizi 

Anonymní telefonní linka pomoci v krizi slouží hasičům a policistům, 

zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky, 

Ministerstva vnitra a jejich rodinným příslušníkům, popřípadě dalším blízkým osobám. 

Anonymní telefonní linka je určena k pomoci lidem ve stavu psychické nouze. Linka 

nabízí lidský zájem o člověka v tísni a jeho problémy. Poskytuje rady, informace a 

psychologickou podporu jako prevence nepředloženého jednání v psychicky obtížně 

řešitelných situacích. Garantuje anonymitu volajícího a jeho bezpečí podle principu 

lékařského tajemství. Zaručuje profesionální přístup týmu speciálně vycvičených 

pracovníků linky [9]. 

 

 
Obrázek 5 Vizitka anonymní telefonní linky pomoci v krizi [3] 
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3.6. Právní rámec psychologické služby HZS ČR 

3.6.1. Právní normy a interní akty řízení vztahující se k činnosti 

psychologických pracovišť HZS ČR  

• Schválená Koncepce psychologické služby HZS ČR, duben 2002  

(č.j.: PO - 1337/IZS – 2002) 

• Pokyn č. 29 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a 

náměstka ministra vnitra  ze dne 20.6.2003, kterým se vydává Statut 

psychologických pracovišť Hasičského záchranného sboru ČR 

• Etický kodex psychologa Hasičského záchranného sboru CŘ, který se 

uveřejňuje v plném znění v Oznámení ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a 

náměstka ministra vnitra (SIAŘ GŘ HZS č. 29/2003) 

• Pokyn č. 38 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a 

náměstka ministra vnitra  ze dne 8.9.2003, kterým se zřizuje systém poskytování 

posttraumatické intervenční péče příslušníkům HZS ČR, kteří prožili traumatizující 

událost v souvislosti s plněním služebních úkolů (aktualizován) 

• Pokyn č. 39 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a 

náměstka ministra vnitra  ze dne 8.9.2003, kterým se zřizuje tým Anonymní 

telefonní linky pomoci v krizi (aktualizován) 

• Pokyn č. 32 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a 

náměstka ministra vnitra  ze dne 4.8.2006, kterým se stanovují podmínky pro 

povolávání psychologa Hasičského záchranného sboru ČR do výkonu služby 

v operačním řízení 

• Pokyn č. 13 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 

18.12.2006 ke sjednocení postupu při zjišťování osobnostní způsobilosti, která je 

předpokladem pro výkon služby v hasičském záchranném sboru ČR a při nakládání 

s osobními údaji 

• Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů od 1.12.2000 

• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů 

• Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností 

v bezpečnostních sborech [3] 

3.6.2. Právní normy a interní akty řízení vztahující se 

k přijímacímu a výběrovému řízení příslušníku HZS  

• Pokyn č. 13 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 

18.12.2006 ke sjednocení postupu při zjišťování osobnostní způsobilosti, která je 

předpokladem pro výkon služby v hasičském záchranném sboru ČR a při nakládání 

s osobními údaji; 

• Pokyn č. 20 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 

21.12.2006, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

• Vyhláška č. 487 ze den 7.7.2004 o osobnostní způsobilosti, která je 

předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru (navazuje na zákon 

č. 361/2003) 

• Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

• Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; od 1.1.2006 upravuje nový zákon 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona 

č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 

• Pokyn Ř odboru archivní a spisové služby MV č. 5/2002 
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• Zákon č. 121/2000 Sb., o autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů od 1.12.2000 

• Vyhláška č. 393/2006 o zdravotní způsobilosti [3] 
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4. Dotazník 

Dotazník je distribuován na základě „vyčerpávajícího výběru“. Jednotkou výběru 

bude hasič ze stanice na území Ostravy. 

4.1. Příprava dotazníků 

Dotazník byl sestaven na popud hasičů, s kterými jsem konzultovala problematiku 

psychologické služby HZS ČR. Jelikož jejích názory na danou problematiku byly různé, 

tak mě napadla myšlenka sestavení anonymního dotazníků. 

Dotazník je členěn do čtyř následujících části: 

1. Identifika ční údaje 

Tato část dotazníků není číslovaná. Jsou zde uvedeny základní údaje o osobě, 

která dotazník vyplňuje (věk, dálka praxe,...). Dále jsou v této části otázky 

orientované na vztah k rodině a víře. 

2. Zaměření na stresové zaměstnání 

Od tohoto úseku se začíná dotazník číslovat. Tato část dotazníku má zjistit, zda-

li si hasiči myslí, že vykonávají stresové zaměstnání či nikoliv. Dále se zde 

ptám na již zažité situace během doby jejích praxe a na ty situace, které na ně 

subjektivně nejvíce působily stresově. 

3. Porovnání psychologa a duchovního  

V této sekci jsem se zaměřila na porovnání psychologa a duchovního. 

Vycházela jsem z názorů některých hasičů, kteří by po vzoru armády české 

republiky na stanici uvítali i duchovního zástupce. 

4. Informovanost o psychologické službě, hlavní problémy a vyrovnávání se 

stresem 

Tato část byla zaměřena na informovanost o psychologické službě v řadách 

hasičů a na zjištění hlavních problémů nedůvěry v psychologa. Dále nás 

zajímalo, jakým způsobem se hasiči dokážou vyrovnat se stresem a zda-li by si 

o něm promluvili s psychologem,  se členem TPP (TPP - tým posttraumatické 

pomoci) nebo s jinou osobou jim blízkou. 

5. Otevřené otázky 

Zde jsem dala možnost hasičům se vyjádřit k problematice psychologické 

služby. Zajímal mě jejich názor na případné vylepšení koncepce psychologické 

služby. 
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Po těchto úvahách jsem dospěla k finální verzi dotazníků, kterou jsem průběžně 

konzultovala s následujícími profesemi: 

• 2 psychologové  

• 2 sociologové  

• 2 hasiči  

4.2. Anonymní dotazník 

Dotazník byl roznesen po stanicích na území města Ostravy (HS Ostrava – Zábřeh, 

HS Ostrava – Fifejdy, HS Ostrava – Poruba, HS Ostrava – Hrabůvka). Celkem bylo 

rozneseno 200 dotazníku, na každou z výše uvedených stanic podle počtu příslušníku 

HZS ČR na stanici, které byly vždy rozděleny do 3 směn. 

Dotazník byl dobrovolný z důvodů věrohodnosti a vyplnilo jej 125 příslušníků 

HZS ČR (což je 62,5%%%% dotázaných) . Pro přehlednost uvádím výsledky dotazníku, již 

s vyhodnocenými údaji. Za každou otázkou je napsáno kolik osob odpovědělo na danou 

otázku a jejích procentuální zastoupení vzhledem k celku. Dále je vždy červeně 

zvýrazněna převažující odpověď.  
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ANONYMNÍ DOTAZNÍK pro p říslušníky HZS ČR 
 

Jaký je váš v ěk ?  

� 20 – 25 let 20 os. 16%  � 41 – 45 let 17 os. 13,4% 

� 26 – 30 let 26 os. 21%  � 46 – 50 let 4 os. 3% 

���� 31 – 35 let 30 os. 24 %%%%  � 51 – 55 let 0 os. 0% 

� 36 – 40 let 26 os. 21%  � 56 – 60 let 2 os. 1,6% 

 

Jaká je délka vaší praxe u hasi čského sboru ?  

� do 1 roku 6 os. 4,8%  � do 20 let 24 os. 19,2% 

� do 5 let  22 os. 17,6%  � do 25 let 9 os. 7,2% 

���� do 10 let 39 os. 31,2 %%%%  � do 30 let 1 os. 0,8% 

� do 15 let 24 os. 19,2%  � nad 30 let 

 

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzd ělání ? 

� ZŠ  

���� SŠ 113 os.  90,4 %%%%  

� VŠ 11os.  8,8% 

 

Máte rodinu (rodi če, manželku) nebo partnerku, za níž byste cítili od pov ědnost ? 

 ���� Ano 112 os.  89,6 %%%% 

 � Ne 13 os.  10,4% 

 

Máte děti ? 

 ���� Ano 82 os.  65,6 %%%% 

 � Ne 43 os.  4,4% 

 

 „Modlil jste se n ěkdy ve vysoce krizové situaci za sebe nebo své blíz ké?“ 

 � Ano 33 os.  26,4% 

 ���� Ne 91 os.  72,8 %%%% 

 

Jste člov ěk „v ěřící“ (třeba i bez příslušnosti k jakékoliv církvi) ? 

� Ano 37 os.  29,6% 

 ���� Ne 84 os.  67,2 %%%% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Myslíte si, že vykonáváte stresové zam ěstnání (p ředevším pokud jde o zásahy) ? 

 ���� Ano 104 os.  83,2 %%%% 

 � Ne 19 os.  15,2% 

 



 28 

2. Se kterou situací jste se již b ěhem své praxe setkal a kolikrát ? 

 ���� autonehoda s t ěžce zran ěnými dosp ělými lidmi 109 os.  87,2 %%%% 

 � autonehoda s mrtvými dospělými lidmi   104 os.  83,2% 

 � autonehoda s těžce zraněnými dětmi   71 os.  56,8% 

 � autonehoda s mrtvými dětmi    51 os.  40,8% 

 

 � požár s těžce zraněnými dospělými lidmi  80 os.  64% 

 � požár s mrtvými dospělými lidmi   90 os.  72% 

 � požár s těžce zraněnými dětmi    39 os.  31,2% 

 � požár s mrtvými dětmi     30 os.  24% 

 

 � utonulý dospělý      76 os.  60,8% 

 � utonulé dítě      46 os.  36,8% 

 

 � nalezení a manipulace s mrtvým tělem dospělého 106 os.  84,8% 

 � nalezení a manipulace s mrtvým tělem dítěte  44 os.  35,2% 

 

 � fyzické napadení vlastní osoby    20 os.  16% 

 � fyzické napadení příslušníka HZS (spolupracovníka) 28 os.  22,4% 

 

 � vlastní zranění při zásahu    31 os.  24,8% 

 � zranění příslušníka HZS při zásahu (spolupracovníka) 56 os.  44,8% 

 � smrt příslušníka HZS při zásahu (spolupracovníka) 10 os.  8% 

 � jiná situace: ……………………………………… 4 os.  3,2% 

 

 � NESETKAL jsem se s žádnou z těchto situací.  2 os.  1,6% 

 

3. Které t ři situace by jste považoval za subjektivn ě nejvíce stresující a nejcitliv ější ? 

(prosím udělejte značku ● u těchto 3 případů ve výše uvedeném seznamu a přidělte jim i 

pořadové číslo podle závažnosti) – komentá ř k této otázce je uveden v oddílu  

4.3 Vyhodnocení dotazník ů 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

4. Uvítal byste, kdyby Vám v situacích t ěžké duševní krize n ěkdo podal pomocnou 

ruku ? 

 ���� Ano 90 os.  72 %%%% 

 � Ne 34 os.  27,2% 
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5. Uznáváte v obecné rovin ě profesi „psychologa“ ? 

 ���� Ano 89 os.  71,2 %%%% 

 � Ne 35 os.  28% 

 

6. Věříte, že by Vám poznatky a návody psychologie mohly v problémovém duševním 

rozpoložení pomoci ? 

 ���� Ano 69 os.  55,2 %%%% 

 � Ne 53 os.  42,4% 

 

7. Uznáváte v obecné rovin ě povolání „duchovního“ ( člov ěka s teologickým 

vzděláním) ? 

 � Ano 60 os.  48% 

 ���� Ne 64 os.  51,2 %%%% 

 

8. Věříte, že by Vám duchovní út ěcha (konzultace) mohla v problémovém duševním 

rozpoložení pomoci ? 

 � Ano 34 os.  27,2% 

 ���� Ne 88 os.  70,4 %%%% 

 

9. Pokud byste pocítil nutnost vyhledat pomoc p ři řešení akutní duševní krize, obrátil 

byste se s v ětší důvěrou na psychologa nebo duchovního ? 

 ���� Psycholog 90 os.  72 %%%% 

 � Duchovní 21 os.  16,8% 

(prosím volte pouze z těchto dvou možností – i důvěrný kamarád může vystupovat 

spíše v roli psychologa nebo naopak duchovního…) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Víte, že u HZS ČR existuje systém psychologické pé če o p říslušníky ? 

 ���� Ano 124 os.  99,2 %%%% 

 � Ne 1 os.  0,8% 

 

11. Využil jste již n ěkdy psychologických služeb u civilního psychologa ( mimo HZS) ? 

 � Ano 4 os.  3,2% 

 ���� Ne 121 os.  96,8 %%%% 

 

12. Využil jste již n ěkdy psychologických služeb u psychologa HZS ? 

 � Ano 4 os.  3,2% 

 ���� Ne 121 os.  96,8 %%%% 
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13. Komunikoval byste p ři řešení duševních problém ů raději se „ženou“ nebo 

s „mužem“ ? 

 ���� Žena 55 os.  44 %%%% 

 � Muž 52 os.  41,6% 

 � Oba 12 os.  9,6% 

 

14. Komunikoval byste p ři řešení osobních problém ů raději p římo s „psychologem“ 

nebo s „ členem týmu TPP“ (TPP = tým posttraumatické pomoci příslušníkům HZS; jeho 

členové jsou proškolení zaměstnanci z řad příslušníků HZS) nebo s n ěkým jiným ? 

 � Psycholog  37os.  29,6% 

 � Člen týmu TPP  37 os.  29,6% 

 ���� někdo jiný (kdo ?):  47 os.  37,6 %%%% 

 

 

15. Jakým zp ůsobem se nej častěji zbavujete pocitu stresu a duševní tísn ě (možno 

označit i více možností) ? 

 � Alkoholem    20 os.  16% 

 ���� Sportem    81 os.  64 %%%% 

 � Sexem     41 os.  32,8% 

 � Rozmluvou s kamarády či přáteli 77 os.  61,6% 

 � Konzultací s psychologem  2 os.  1,6% 

 � Jiným způsobem: ………………  28 os.  22,4% 

 

16. Je pro Vás p ři řešení osobních problém ů důležitá vlastní anonymita ? 

 ���� Ano 88 os.  70,4 %%%% 

 � Ne 33 os.  26,4% 

 

17. Je pro Vás nep říjemné (nebo p římo nep řijatelné), když by se o vašem problému 

dozv ěděli kamarádi (nebo p řátelé), kolegové z práce nebo rodinní p říslušníci ? 

 � Kamarádi (nebo přátelé)    2 os.  1,6% 

 � Kolegové z práce (příslušníci HZS)   41 os.  32,8% 

 � Rodinní příslušníci     2 os.  1,6% 

 ���� NENÍ to pro mne nep říjemné (nebo nep řijatelné) 75 os.  60 %%%% 

 

18. U které skupiny lidí (dle p ředchozí otázky č. 17) by Vám tato skute čnost vadila 

nejvíce ? (prosím, připište ke čtverečkům ve výše uvedeném seznamu pořadové číslo podle 

závažnosti) na tuto otázku odpov ědělo tak malé procento dotázaných, což by bylo p ři 

vyhodnocení zavád ějící. 
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19. Pokud byste m ěl obavu  řešit jakýkoliv sv ůj osobní psychický problém 

s psychologem u HZS, z jakého d ůvodu by to bylo (možno označit i více možností) ? 

 � Mám strach, že přijdu o práci     40 os. 32% 

 � Mám strach, že se změní moje služební zařazení  23 os. 18,4% 

� Mám strach, že budou mé problémy pak dále ventilovány  

(nebude dodržena anonymita)     31 os. 24,8% 

� Mám strach, že ztratím své postavení v kolektivu mezi kolegy u HZS  

(kolegové to nepochopí, vyloží si to jako slabost a odepíšou mne) 12 os.   9,6% 

 � Psycholog sedí přímo na stanici na očích všem kolegům 7 os. 5,6% 

 � Neznám způsob, jak se dovolat pomoci opravdu anonymně 14 os. 11,2% 

 � Jiný důvod: …………………………………………………… 10 os. 8% 

 

 � Nemám tuto obavu      48 os. 38,4 %%%% 

 

20. Myslíte si, že systém psychologické pé če u HZS funguje dob ře a efektivn ě ? 

 ���� Ano 55 os.  44 %%%% 

 � Ne 48 os.  38,4% 

 � Nevím 13 os.  10,4% 

 

21. V čem konkrétn ě vidíte nedostatky této psychologické služby ? 40 os. 32% 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Jak by se fungování psychologické služby dalo p odle vašeho názoru zlepšit ?  

40 os. 32% 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Datum: 12.4.2008 

Místo: Ostrava  

 

Děkuji Vám za váš čas a dobrou vůli k vyplnění tohoto dotazníku ! 
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4.3. Vyhodnocení  dotazníků 

Výzkumný soubor tvořilo 125 osob (profesionálních hasičů sloužící u výjezdu), 

v poměru 100% mužů a 0% žen. Složení podle délky praxe u HZS ČR bylo následující:  

do 1 roku praxe 16%, do 5 let praxe 17,6%, do 10 let praxe 31,2%, do 15 let praxe 19,2%, 

do 20 let praxe 19,2%, do 25 let praxe 7,2%, do 30 let praxe 0,8%. Věkové rozpětí 

respondentů bylo od 20 do 60 let (v největším zastoupení od 31 – 35 let – 24% viz výše). 

Hasiči odpovídali anonymně na dotazník, který obsahoval 22 otázek. Z daných 

vyhodnocených otázek jsem vybrala ty, které se mi jeví pro mou bakalářskou práci jako 

klíčové. 

 

Jaké zkušenosti mají hasiči s traumatizujícími událostmi (možno označení i více 

možností)? 

Šetření ukázalo, že největší praktické zkušenosti mají hasiči s následujícími třemi 

traumatizujícími událostmi a situacemi: 

Autonehoda s těžce zraněnými dospělými lidmi – 87,2% dotázaných; 

  Nalezení a manipulace s mrtvým tělem dospělého – 84,8% dotázaných; 

   Autonehoda s mrtvými dospělými lidmi – 83,2% dotázaných. 

Pro přehlednost uvádím v následujícím grafu všechny odpovědi. 
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Obrázek 6 Četnost traumatizujících události 
 
Legenda k Obrázku 6 

 

1. Autonehoda s těžce zraněnými 
dospělými lidmi 

10. Utonulé dítě 

2. Autonehoda s mrtvými dospělými 
lidmi 

11. Nalezení a manipulace s mrtvým tělem 
dospělého 

3. Autonehoda s těžce zraněnými dětmi 12. Nalezení a manipulace s mrtvým tělem 
dítěte 

4. Autonehoda s mrtvými dětmi 13. Fyzické napadení vlastní osoby 
5. Požár s těžce zraněnými dospělými 

lidmi 
14. Fyzické napadení příslušníka HZS 

6. Požár s mrtvými dospělými lidmi 15. Vlastní zranění při zásahu 
7. Požár s těžce zraněnými dětmi 16. Zranění příslušníka HZS při zásahu 
8. Požár s mrtvými dětmi 17. Smrt příslušníka 
9. Utonulý dospělý 18. Jiná situace (technická pomoc) 
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Na otázku: „Které situace by jste považoval za subjektivně nejvíce stresující a 

nejcitliv ější?“, jsem získala následující odpovědi: 

Za nejvíce stresující situaci považují hasiči: 

autonehodu s mrtvými dětmi - 19,2% dotázaných; 

Za druhou nejvíce stresující situaci považují hasiči: 

požár s mrtvými dětmi - 15,2% dotázaných; 

Jako třetí nejvíce stresující situaci považují hasiči: 

utonulé dítě - 7,2% dotázaných. 

 

Uvítal byste, kdyby Vám v situacích těžké duševní krize někdo podal pomocnou 

ruku ? 

72% dotázaných uvedlo, že by podání pomocné ruky uvítalo ; 

27,2% dotázaných by podání pomocné ryky neuvítalo; 

0,8% dotázaných na tuto otázku neodpovědělo. 

 

Z odpovědí na otázku:“ Uznáváte v obecné rovině profesi „psychologa“ ?“ jsem 

získala tyto odpovědi: 

71,2% dotázaných uznává profesi psychologa; 

28% dotázaných tuto profesi neuznává; 

0,8% dotázaných na tuto otázku neodpovědělo. 

 

Komunikoval byste při řešení osobních problémů raději p římo s „psychologem“ nebo 

s „členem týmu TPP“ (TPP = tým posttraumatické pomoci příslušníkům HZS; jeho 

členové jsou proškolení zaměstnanci z řad příslušníků HZS) nebo s někým jiným ? 

Šetření ukázalo následující zjištění: 

raději s psychologem by komunikovalo 29,6% dotázaných; 

na „člena týmu TPP“ by se obrátilo 29,6% dotázaných; 

37,6% dotázaných by raději komunikovalo s někým jiným (manželka, 

přítelkyně, kamarád); 

3,2% dotázaných na tuto otázku neodpovědělo. 
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Jakým způsobem se nejčastěji zbavujete pocitu stresu a duševní tísně (možno označit i 

více možností) ? 

Šetření ukázalo, že se hasiči nejčastěji zbavují pocitu stresu a duševní tísně těmito 

dvěmi způsoby: 

  Sportem – 64,8%; 

  Rozmluvou s kamarády či přáteli – 61,6%;  

Naopak pouze 1,6% dotázaných uvedlo, že by se pocitu stresu a duševní 

tísně zbavili rozmluvou s psychologem. 

Pro přehlednost v následujícím grafu uvádím všechny odpovědi na danou otázku. 
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Obrázek 7 Způsoby zbavení pocitu stresu 
 

Legenda k Obrázku 7 
 
1 Alkoholem 
2 Sportem 
3 Sexem 
4 Rozmluvou s kamarády čí přáteli 
5 Konzultací s psychology 
6 Jiným způsobem (prací nebo koníčky) 
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Na otázku: „Pokud byste měl obavu řešit jakýkoliv svůj osobní psychický problém 

s psychologem u HZS, z jakého důvodu by to bylo (možno označit i více možností) ?“, 

jsem získala následující odpovědi: 

Největší obavy mají hasiči z následujících tří důvodů: 

Strach, že přijdou o práci – 32%,; 

Strach, že jejich problémy budou dále ventilovány – 24,8%; 

Strach, že se změní jejích služební zařazení – 18,4%; 

Naopak 38,4% dotázaných tuto obavu vůbec nemá. 

Pro přehlednost v následujícím grafu uvádím všechny odpovědi na danou otázku. 

Příčiny obav z důsledků pohovoru s psychologem
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Obrázek 8 Příčiny obav z důsledků pohovoru s psychologem 
 

Legenda k Obrázku 8 

1 Mám strach, že přijdu o práci 
2 Mám strach, že se změní moje služební zařazení 
3 Mám strach, že budou mé problémy pak dále ventilovány 
4 Mám strach, že ztratím své postavení v kolektivu mezi kolegy u HZS 
5 Psycholog sedí přímo na stanici na očích všem kolegům 
6 Neznám způsob, jak se dovolat pomoci opravdu anonymně 
7 Jiný důvod (nedůvěra v cizího člověka) 
8 Nemám tuto obavu 
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Myslíte si, že systém psychologické péče u HZS funguje dobře a efektivně ? 

Na tuto otázku 44% dotázaných odpovědělo, že si myslí, že systém funguje dobře a 

efektivně. 

Naopak 38,4% dotázaných si to nemysli, 10,4% dotázaných neví, protože se s touto 

péči doposud nesetkalo a zbylých 7,2% dotázaných na tuto otázku neodpovědělo. 

 

Otázky: „V čem konkrétně vidíte nedostatky této psychologické služby ?“ a „Jak by 

se fungování psychologické služby dalo podle vašeho názoru zlepšit ?“ byly 

podvědomě hasiči spojeny v jednu a plynulo z nich následující: 

Velká časová prodleva mezi požadavkem o příjezd psychologické služby na místo 

události a samotným poskytnutím této služby postiženým osobám; 

Psycholog by měl být z řad příslušníku HZS ČR;  

Averze vůči čemukoli spojenému s výrazem „psychologie“. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit nejčastější projevy poškození duševního 

zdraví zasahujících hasičů a navrhnout eliminaci dopadů na jejích psychiku. Nejnáročnější, 

z hlediska času, bylo vytvoření dotazníku a roznesení jej po stanicích na Ostravsku.  

Bakalářskou práci jsem se snažila vypracovat tak, aby byla co nejpřehlednější a aby bylo 

možné na ní v následujících letech navázat. 

První část bakalářské práce je věnována teoretickému rozboru. V této části je 

obsažen jeden z cílu bakalářské práce, vedoucí k závěru, že poškození duševního zdraví 

vlivem nadměrného sresu se projevuje u všech lidi stejně, nehledě na jejich profesní 

zaměření (nespavost, apatie, podráždění,…). Dále jsou zde vysvětleny základní pojmy pro 

lepší orientaci v dané problematice. Uvedla jsem jen základní definice vztahující se k dané 

problematice, protože si myslím že tato problematika je dost obsáhla, a mohlo by dojít 

k odbočení od tématu. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřená ne praktický výzkum   sestavení dotazníku. 

Dotazník byl po konzultacích s psychology, sociology a hasiči několikrát upravován, něž 

se dostal do finální podoby a poté byl rozvezen na čtyři stanice na Ostravsku (HS Ostrava 

– Zábřeh, HS Ostrava – Fifejdy, HS Ostrava – Poruba, HS Ostrava – Hrabůvka). Jelikož 

jsem nemohla narušit denní režim hasičů, tak musel být vymezen termín, kdy všechny výše 

uvedené stanice neměly žádnou plánovanou „akci“ a mohl být využit jejích „volný čas“ 

pro účel vyplnění dotazníku. 

Hlavním přínosem práce bylo získání dat z dotazníku, které byly mnohdy velmi 

překvapující. 

Nejvíce stresující a pro hasiče nejcitlivější jsou události týkající se úmrtí dítěte. O 

tomto faktu svědčí i to, že se většina dotázaných odpovědí vyhnula. Na základě toho, bych 

navrhovala, tuto velmi citlivou problematiku zařadit do osnovy denní prevence (forma 

videí, fotek, …) a tím otupit hrot tohoto stresujícího faktoru. 

I přes kladné hodnocení psychologické služby se však hasiči podvědomě brání 

kontaktu s psychologem. Zde si dovoluji navrhnout přidat do povinností řídících 

pracovníků zpracovat metodiku vedoucí k pozitivnímu vztahu hasič – psycholog (cyklická 

přítomnost psychologa na stanicích, běžný osobní kontakt s řádovými pracovníky vedoucí 

k odbouraní bariér, …). 

Tyto návrhy jsou naplněním druhého cíle bakalářské práce vedoucí k eliminaci 

dopadů na jejích psychiku. 
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