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Anotace 

PAŤAVOVÁ, Jitka: Univerzita dětského věku. Ostrava, 2009. 69 s. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 

Vedoucí bakalářské práce doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák. 

Náplní této práce je navrhnout zájmovou činnost pro vybranou skupinu dětí, 

které jsou členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zájmová činnost by měla 

mladé hasiče seznámit s novými možnostmi rozšiřování svých znalostí a dovedností 

v oblasti požární ochrany. Fakulta bezpečnostního inženýrství jakožto jediná vysoká 

škola u nás se zabývá vzděláváním studentů právě v oblasti požární ochrany. Cílem by 

mělo být ukázat dětem formu studia na vysoké škole. Upevnění vztahu k této zájmové 

činnosti je způsob, jak děti a budoucí studenty přivést na cestu, která jim pomůže 

postupně dojít až k jejich stanovenému cíli a se zájmem budovat svou kariéru hasiče. 
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Annotation 

PAŤAVOVÁ, Jitka: Children Age University. Ostrava, 2009. 69 p. Faculty of Safety 

Engineering VŠB - Technical University of Ostrava. Supervisor of bachelor's work 

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák. 

The goal of  this work covers a systems design of hobbitry for a selected group 

of children who are members of the fire-fighter’s association in Bohemia, Moravia and 

Silesia. This hobbitry should inform young fire-fighters about new options and ways 

how to improve their knowledge and skills in the realm of fire protection. Faculty of 

Safety Engineering, the only one in the Czech Republic, is engaged in education in the 

realm of fire protection. The essential aim should be to introduce children this form of 

university studies. Consolidation of children’s relation to this hobbitry is a proper way 

how to bring children and incoming students to start building fireman's career. 
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1 Úvod 

Co je to univerzita dětského věku? Komu je určena? Jak bude probíhat? Na tyto, 

ale i další otázky se budu snažit v této práci najít odpověď. Smyslem celé této práce je 

navrhnout nový systém vzdělávání v oblasti požární ochrany. Protože je účinné působit 

na člověka od nejnižšího věku, vznikají po celé Evropě dětské univerzity, které dávají 

dětem nové možnosti a předávají jim zkušenosti. 

Děti jsou zvědavé, učenlivé, důvěřivé, zajímají se o nové věci, hledají svůj vzor 

mezi dospělými. Některým z nich se mohou stát vzorem hasiči. Dobrovolní hasiči, kteří 

pomáhají lidem kolem sebe. Jedinou odměnou ve světě točícím se okolo peněz je jim za 

jejich práci dobrý pocit z toho, co dělají pro ostatní. Z mladého hasiče, který si za 

pomoci dospělých, od nich získaných zkušeností a naučených dovedností vypěstuje 

silný vztah k této činnosti, se může stát právě člověk, který bude všem kolem sebe 

pomáhat, i tam, odkud jiní budou se strachem utíkat. Pár takových se může rozhodnout 

jít nelehkou cestou až k profesi příslušníka Hasičského záchranného sboru. 

Existují odborná učiliště požární ochrany a střední odborné školy požární 

ochrany, kterých však v našem státě není mnoho. Současným dětem bychom proto 

mohli dát více možností, jak rozšiřovat své znalosti a dovednosti v oblasti požární 

ochrany. Pomůžeme tak budovat a utužovat jejich vztah k požární ochraně v širokém 

slova smyslu a následně třeba také jejímu studiu. Nebudou se bát jít svou cestou 

a studovat obor, který je jim vším. Někteří mohou mít strach ze studia na vysoké škole, 

něčeho nového, neznámého, velkého města, spousty cizích lidí. A že se studium vysoké 

školy dosti liší od předešlých stupňů vzdělanosti. Je tu ale přeci cesta, jak dětem ukázat, 

že se nemají čeho a proč bát.  

Právě univerzita dětského věku jim může v tomto směru pomoci. Vedoucí 

hasičských kroužků nebývají vždy lidé vzdělaní v oboru požární ochrany. Jsou schopni 

dát svým svěřencům pouze základní informace. Některým samozřejmě takové znalosti 

postačí, ale najdou se tací, kteří rádi a s chutí půjdou za rozšířením svého obzoru. 

Vysoká škola, vysokoškolští pedagogové a vysokoškolští studenti mohou dětem předat 

informací o oboru požární ochrany mnohem více. 

V první části se budu zabývat objasněním a vysvětlením pojmu dětský věk, což 

mi následně společně s dotazníkem určeným vedoucím hasičské mládeže pomůže 

vybrat věkovou skupinu dětí určenou ke studiu dětské univerzity. Dalším krokem bude 

popis současného systému vzdělávání u nás. Protože se má práce zaměřuje na požární 
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ochranu, výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v této oblasti, bude podrobněji 

rozepsáno, jakým způsobem je toto prováděno v rámci Sdružení hasičů Čech Moravy 

a Slezska, které je nejpočetnějším sdružením zabývajícím se mimo jiné právě výchovou 

a vzděláváním dětí a mládeže v oblasti požární ochrany. Jak jsem již výše zmínila, 

existuje síť evropských dětských univerzit. Proto budete seznámeni s existujícími 

dětskými univerzitami u nás a na Slovensku. Stěžejním článkem celé práce bude 

samotný návrh zájmové činnosti, která mladé hasiče mimojiné seznámí s formou 

a chodem studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 

báňské - Technické univerzity Ostrava. 
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2 Rešerše 

Pro účel vypracování této práce, získání informací a podkladů jsem prostudovala 

tyto literární prameny, internetové stránky, zákony a další materiály. 

a) Psychologický vývoj dítěte 

ČÍŽKOVÁ, J., et al.: Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 1999. 150 s. ISBN 80-7067-953-0. 

V této publikaci jsem nastudovala období dětského života. V kapitole 3.1.1 jsem 

využila podrobného popisu mladšího školního věku. V kapitole 3.1.2 zmiňuji informace 

o starším školním věku a kapitola 3.1.3 pojednává o adolescenci neboli fázi přechodu 

z období dětství do dospělosti. 

VÁGNEROVÁ, M., VALENTOVÁ, L.: Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita. 

Praha: Karolinum, 1992. 100 s. ISBN 80-7066-384-7. 

Tato publikace pojednává o psychickém vývoji dítěte, o rozmanitosti 

a různorodosti vývojových změn v dětském životě. Nápomocna mi byla podobně jako 

předchozí publikace při vytváření kapitol 3.1.1 až 3.1.3. 

b) Systém vzdělávání v České republice 

Zákon č. 561/2004 Sb.: o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 2004. 456 s. 

Tohoto právního předpisu jsem využila ke zpracování kapitoly 4.1, ve které 

popisuji systém vzdělávání v ČR, a to základní, střední a vyšší odborné vzdělávání. 

Zákon č. 111/1998 Sb.: o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů. 1998. 5388 s. 

Právní předpis o nejvyšším stupni vzdělávání jsem nastudovala pro popis 

vysokoškolského systému studia v kapitole 4.2. 
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c) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SH ČMS: Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve znění přijatém III. 

řádným sjezdem konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech. 

Vnitřní předpis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska definuje cíle a základní 

podmínky činnosti sdružení, zásady organizace, práva a povinnosti členů a další 

důležitá opatření pro zabezpečení správného fungování tohoto sdružení. Stručný popis 

sdružení je proveden v kapitole 4.4. 

SH ČMS: Směrnice hry PLAMEN. Praha, 2004. 

Tato publikace vydaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska udává 

podmínky a pravidla pro absolvování hry PLAMEN. V kapitole 4.4.2 je popsána 

celoroční činnost mladých hasičů. 

SH ČMS: Směrnice pro činnost dorostu. Praha, 2007. 

Směrnice činnosti dorostu je publikace, která definuje podmínky a pravidla 

účasti v celoroční činnosti a soutěži pro mladé hasiče ve věku od čtrnácti do osmnácti 

let. Ta je podrobněji prezentována v kapitole 4.4.3. 

SH ČMS: Náměty činnosti s předškolními dětmi v oblasti požární ochrany v rámci 

SH ČMS. Praha, 2007. 

Tato stručná metodická pomůcka byla zpracována s cílem vytvořit přehled 

současných možností práce s dětmi předškolního věku v rámci Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. Získané informace jsem využila ke zpracování kapitoly 4.4.1 

d) Dětské univerzity 

European Children's Universities Network [online]. [2008] [cit. 2009-03-13]. 

Dostupný z WWW: <http://eucu.net>. 

Internetové stránky European Children’s Univerzities Network (Sítě evropských 

dětských univerzit) jsou ještě mladé a ve vývoji. Dají se na nich však již teď najít 

informace o existujících a vznikajících dětských univerzitách po celé Evropě. Smyslem 

těchto stránek je umožnit vzájemnou komunikaci organizátorů univerzit pro děti. 

Mohou si tak předávat cenné zkušenosti. Podrobněji se touto záležitostí zabývám 

v úvodu kapitoly 5. 
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Univerzita dětského věku [online]. [2007] [cit. 2009-03-04]. Dostupný z WWW: 

<http://www.projektmedved.eu/UDV/>. 

Univerzita dětského věku organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci ve spolupráci s Moravským divadlem o sobě informuje 

prostřednictvím těchto webových stránek. Více informací o projektu MedVěd se dočtete 

v kapitole 5.2.1. 

JuniorFEL - léto na Fakultě elektrotechnické [online]. [2008] [cit. 2009-03-04]. 

Dostupný z WWW: <http://juniorfel.zcu.cz/>. 

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni pořádala v loňském 

roce prázdninový pobyt na fakultě. Tuto svoji činnost prezentuje na uvedených 

internetových stránkách. Podrobněji se této činnosti věnuji v kapitole 5.2.2. 

Univerzita Komenského v Bratislavě: největší a nejstarší [online]. c2006, 23.08.2007 

[cit. 2009-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.uniba.sk/index.php?id=891>. 

Dětská univerzita Komenského organizovaná Univerzitou Komenského 

v Bratislavě a Divadlem Aréna je zviditelňována prostřednictvím těchto internetových 

stránek, které mi byly podkladem pro zpracování kapitoly 5.1.1. 

Divadlo Aréna Dětská univerzita Komenského: 2008 [online]. [2008] 

[cit. 2009-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.duk.sk/>. 

Dalším internetovým informačním zdrojem Dětské univerzity Komenského je 

tato adresa, kde jsem také čerpala informace pro kapitolu 5.1.1. 

Žilinská detská univerzita [online]. c2005, 24.11.2008 [cit. 2009-03-13]. Dostupný z 

WWW: <http://duef.utc.sk/>. 

Obsah této internetové stránky mi pomohl zpracovat kapitolu 5.1.2, která 

popisuje dětskou univerzitu na Elektrotechnické fakultě v Žilině. 

Detská letná univerzita TnUAD: alias BAKALARIK [online]. 2008 [cit. 2009-03-13]. 

Dostupný z WWW: 

 <http://www.bakalarik.kamposkole.sk/index.php?id=17&MP=17-35>. 

Kapitola 5.1.4 vznikla z informací získaných z této internetové stránky Dětské 

letní univerzity Trenčínské univerzity A. Dubčeka v Trenčíně. 
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Detská univerzita má prvých absolventov. Kurier Katolíckej univerzity: Informa čný 

spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberoku [online]. 2008, roč. VII, č. 2 

[cit. 2009-03-15], s. 11-11. Dostupný z WWW: 

 <http://www.ku.sk/images/stories/casopisy/pdf/kurier/KurierKUc2-2008web.pdf>. 

ISSN 1337-463X. 

Článek zveřejněný na těchto internetových stránkách podává informace o 

pořádané dětské univerzitě Pedagogickou fakultou Katolické univerzity 

v Ružomberoku. Popis této dětské univerzity jsem provedla v kapitole 5.1.5. 

PREŠOVSKÁ DETSKÁ UNIVERZITA [online]. [2008] [cit. 2009-03-13]. Dostupný z 

WWW: <http://pdu.pf.unipo.sk/>. 

Uvedená adresa internetové stránky Prešovské dětské univerzity je místo, kde 

jsem získala podklady pro zpracování kapitoly 5.1.6. 

Sme TU pre deti - detská univerzita TUKE [online]. [2006] [cit. 2009-03-13]. 

Dostupný z WWW: <http://web.tuke.sk/sipc/du/>. 

Vzdělávací program Jsme tu pro děti, který připravila Technická univerzita 

v Košicích, se prezentuje prostřednictvím těchto internetových stránek. V kapitole 5.1.7 

jsem aplikovala informace z nich vyčtené. 

e) Diplomová práce 

BIDZILIA, Zden ěk: Vzdělávací systém mladých hasičů v rámci dobrovolných 

jednotek požární ochrany ČR: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2006. 54 s., 4 příl. 

Tato diplomová práce informuje o možnostech vzdělávání mladých hasičů v ČR. 

Navrhuje inovaci vzdělávacího systému dětí a mládeže prostřednictvím odznaků 

odbornosti, ke které v této době v SH ČMS dochází. Stručně se zmiňuji v kapitole 6. 

Výše provedená rešerše materiálů mi pomohla ucelit si představu o stavbě celé 

této práce. Materiály jsem rozdělila podle dílčího zaměření. Psychologický vývoj dítěte 

je důležitý pro výběr věkové kategorie dětí, což je jedním krokem návrhu. Popsat 

systém vzdělávání v České republice je také třeba, protože se jedná o návrh 

vzdělávacího systému. Ze zaměření na mladé hasiče vyplývá nutnost stručné 

charakteristiky SH ČMS  a jeho systému vzdělávání. Přehled existujících dětských 

univerzit mi dal inspiraci a návod, jak sestavit vlastní návrh univerzity dětského věku.  
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3 Dětský věk 

Odpovědět na otázku, co je to dětský věk, není vůbec snadné. Konkrétní definice 

dětského věku neexistuje. Dalo by se říci, že dětmi jsme, dokud nedospějeme. Ale ani 

otázka dospívání není lehká. Z psychologického hlediska lze dětský věk podle publikací 

[1, 2] popsat následujícím způsobem. 

3.1 Období dětského života 

3.1.1 Mladší školní věk 

Období mladšího školníku věku se zpravidla vymezuje mezi 6. – 7. a 11. rokem 

dítěte. Někdy je označováno jako prepubescence, neboť se začíná projevovat pohlavní 

dospívání. Děti v mladším školním věku se zaměřují na pochopení světa takového, jaký 

je, jsou snaživé, aktivní, ochotné spolupracovat. Vývojové změny tohoto období mají 

plynulý charakter. Školáci v tomto věku mají potřebu aktivně se všeho účastnit, chápat 

souvislosti, zjišťovat vlastnosti předmětů a jevů, jsou pozorní, vytrvalí, zvídaví. 

Fantazie je postupně vytlačována představivostí, která se blíží životní realitě. 

Zdokonaluje se dětská paměť. Postupně se zlepšuje a prodlužuje interval schopnosti 

udržet pozornost. Rozvíjí se způsob myšlení. Dítě si osvojuje logické myšlenkové 

pochody a operace. Rozšiřuje se taktéž slovní zásoba, prodlužuje se délka a zvyšuje se 

složitost vět i souvětí. Učení, práce, plnění domácích úkolů jsou hlavní činnosti dětí 

mladšího školního věku. Avšak důležitou součástí jejich života zůstává také hra, která 

pro ně bývá zajímavá tím, že je konstruktivní, pohybová, soutěživá, společenská se stále 

složitějšími pravidly. Velmi důležitou oblastí tohoto období jsou počátky zájmů, které 

jsou spíše přechodného charakteru, protože děti se zatím orientují ve svých možnostech, 

schopnostech a dovednostech. Seberealizace v zájmových činnostech velmi obohacuje 

osobnost dítěte.  

3.1.2 Starší školní věk 

Starší školní věk je období dospívání. Můžeme jej rozdělit do dvou etap. 

Prepuberta nastupuje u dívek kolem 10. roku, u chlapců zpravidla až kolem 11. roku. 

Období puberty začíná u děvčat ve 12,5 letech a u chlapců ve 13 letech. Důležitou roli 

ve fázi dospívání hraje emoční nestálost a fantazie neboli denní snění. Děti tak propojují 

skutečnost se svými ideály a představami. Může to však zapříčinit jejich zhoršení ve 

školním prospěchu vzhledem k nepozornosti. K výrazné změně dochází v myšlení, které 
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se stává kvantitativní, ale i kvalitativní. Roste počet úspěšně řešených problémů. Vyvíjí 

se schopnost logického, deduktivního myšlení. Rozvíjí se logická paměť, která 

se zaměřuje na zajímavá fakta. Vyostřují se zájmové činnosti. 

3.1.3 Adolescence 

Jedná se o náročnou vývojovou etapu 15 – 21 let, kdy končí doba dětství 

a začíná dospělost. U děvčat tato etapa opět začíná o něco dříve a to ve věku 15 - 16 let, 

u chlapců ve věku 17 let. V tomto období dochází k vyrovnání vývojových rozdílů mezi 

chlapci a děvčaty.  

Přechod do etapy dospělosti s sebou nese právní odpovědnost od 18 let, 

prostorovou nezávislost, kdy mladí lidé odchází od rodiny a začínají žít samostatně, 

s tím je spojená ekonomická nezávislost na rodičích při volbě povolání. Ne všichni 

adolescenti se však brzy osamostatňují. Někteří se dají na studia vysoké školy. Ti potom 

déle zůstávají na naší společnosti závislí.  

 Adolescenti si postupně vytváří pocit vlastní identity. Stávají se z nich 

osobnosti. Obsazují ve své „divadelní hře“ různé role v sociálních situacích i skupinách. 

Experimentují a získávají tak zkušenosti se způsoby svého chování. Upevňují si tak ten 

způsob chování, který byl pro ně úspěšnější, za který se mohli kladně sebehodnotit. 

Touha po samostatnosti a nezávislosti je tak velká, že se mladí lidé nebojí 

riskovat. Vzhledem k dosud malému množství zkušeností se nedostávají do konfliktů 

s dospělými. Jejich způsob řešení situace je totiž ten jediný a správný. Rozhodnutí 

bývají radikální a nekompromisní.  

Změna v myšlení, kterým se adolescent obrací do svého nitra, může působit jako 

lhostejnost k okolí, odcizení. Dává mu však možnost lépe zvládnout náročné studijní 

dovednosti, přípravu na budoucí povolání. Potřeba vytváření vlastního názoru, 

ke kterému došel adolescent sám, je provázena proměnlivostí názorů vlivem argumentů. 

Podle vlastního výběru, schopností a dovedností mají mladí lidé reálnější 

a trvalejší zájmy o sport, ve kterém jsou schopni dosahovat vrcholových výsledků, 

o kulturu, a to nejen pasivně formou návštěv kin, divadel, výstav, hudebních 

vystoupení, ale také vlastní tvořivostí. 

Se zájmy úzce souvisí volba budoucího povolání. Adolescent se tak může 

snadno dostat do konfliktu s rodiči, kteří mohou mít jinou představu. Především role 

chlapců není v této situaci jednoduchá, neboť jsou považováni za pokračovatele rodu 

a budoucí živitele rodiny. Jejich volba by proto měla být na vrcholu hierarchie povolání. 
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4 Systém vzdělávání v České republice 

4.1 Školský zákon 

Systém vzdělávání v České republice je upraven zákonem o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [3] (dále jen „školský 

zákon“). 

Vzdělávání je v našem státě umožňováno všem bez rozdílu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, víry, náboženství apod. Základní a střední vzdělávání je poskytováno 

ve školách zřizovaných státem, krajem nebo obcí bezplatně. 

V § 7 školského zákona jsou uvedeny druhy škol a školských zařízení u nás. 

Patří mezi ně: 

školy: 

a) mateřská škola, 

b) základní škola, 

c) střední škola, 

– gymnázium, 

– střední odborná škola, 

– střední odborné učiliště, 

d) konzervatoř, 

e) vyšší odborná škola, 

f) základní umělecká škola, 

g) jazyková škola, 

školská zařízení: 

h) školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

i) školská poradenská zařízení, 

j) školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, 

k) školská účelová zařízení, 

l) výchovná a ubytovací zařízení, 

m) zařízení školního stravování, 

n) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro 

preventivní výchovnou péči. 

Vyučování je organizováno podle § 24 školského zákona ve školním roce, který 

trvá od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku. Člení se na období vyučování 
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a prázdnin. Období vyučování je členěno na pololetí. Vyučuje se 5 dní v týdnu. § 26 

určuje délku vyučovací hodiny, která zpravidla trvá 45 minut. 

Mateřská škola 

V mateřských školách (dále jen „MŠ“) je podle § 33 provozováno předškolní 

vzdělávání, které pomáhá rozvíjet osobnost dětí, jejich citové a rozumové vnímání, 

tělesnou kondici. Děti si osvojují základní pravidla chování, životní hodnoty, mezilidské 

vztahy. Tím vším se připravují na další fázi vzdělávání. Před vstupem do základního 

vzdělávání je třeba vyrovnat vývojové nerovnosti. MŠ navštěvují podle § 34 zpravidla 

děti ve věku od 3 do 6 let.  

Základní škola 

Na základních školách (dále jen „ZŠ“) probíhá vyučování formou povinné 

školní docházky podle § 36, a to po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce 

školního roku, ve kterém žák dosáhne 17 let. 

Mezi cíle základního vzdělání patří dle § 44, aby se žáci naučili strategii učení, 

tvořivému myšlení, řešení problémů, komunikovat a spolupracovat, udržovat své 

fyzické i duševní zdraví, ohleduplnosti a toleranci k lidem, kteří se od ostatních nějak 

liší, uznávají jiné kulturní či duchovní hodnoty, a mimo jiné také poznávat své 

schopnosti, vědomosti a dovednosti, dále je rozvíjet pro možnost uplatnění při 

rozhodování o životní dráze a profesní kariéře. 

Základní vzdělání, jak už jsem uváděla výše, je devítileté. Člení se na první 

a druhý stupeň, jak udává § 46. První až pátý ročník tvoří první stupeň. Šestý až devátý 

ročník tvoří stupeň druhý. 

V průběhu školního roku jsou žáci hodnoceni za své výsledky. Na konci 

každého pololetí dostávají podle § 51 vysvědčení. 

Střední škola 

Vzdělávání na středních školách podle § 57 umožňuje žákům rozvíjet 

vědomosti, dovednosti, schopnosti získané vzděláváním na ZŠ. Žáci mají možnost 

odborně se zaměřovat nebo rozšiřovat obecné znalosti. Vytváří se předpoklady 

kvalitního osobního života a pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě na 

budoucí povolání. 

Ukončením tohoto vzdělávání dosahují žáci podle § 58 těchto stupňů vzdělání: 

a) střední vzdělání (jeden nebo dva roky), 

b) střední vzdělání s výučním listem (dva nebo tři roky), 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyři roky nebo 2 nástavbové). 
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Konzervatoř 

Cíle vzdělávání na konzervatoři jsou uvedeny v § 86. Zaměření má umělecký 

směr. Základní umělecké znalosti, dovednosti a schopnosti získané na základní 

umělecké škole se dále rozvíjí a připravují žáky na náročné umělecké nebo 

umělecko-pedagogické činnosti v oborech hudby, tance, zpěvu nebo dramatického 

umění. 

Úspěšným ukončením vzdělání na konzervatoři je absolutorium. Žák dostane 

vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa, který ho opravňuje k označení 

„diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS“, uváděném za jménem. Žáci mohou skládat 

také maturitní zkoušku nejdříve po 4 letech, v oboru tance až po 8 letech. 

Vyšší odborné vzdělání 

Vyšší odborné vzdělání podle § 92 prohlubuje znalosti a dovednosti studenta 

získané na střední škole. Rozvíjí všeobecné ale také odborné vzdělání, čímž studenta 

připravuje k výkonu budoucího povolání. 

Zpravidla je délka studia nastavena na 3 roky. Úspěšným ukončením student 

získá stupeň vyššího odborného vzdělání.  

Školní rok trvá stejně jako u základního a středního vzdělávání a je podobně 

podle § 96 členěn na zimní a letní období. 

Průběžné výsledky studia jsou hodnoceny podle § 99 za dílčí období. Studenti 

skládají zkoušky z jednotlivých předmětů. Zkoušku je možné dvakrát opakovat.  

Absolutorium je dle § 101 způsob ukončení tohoto stupně vzdělání. Vysvědčení 

o absolutoriu a diplom absolventa opravňuje k užívání označení „diplomovaný 

specialista“, zkráceně „DiS“, které se uvádí za jménem. 
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4.2 Zákon o vysokých školách 

Nejvyšším článkem školního vzdělávání jsou vysoké školy. Systém 

vysokoškolského vzdělání je upraven zákonem o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů [4] (dále jen “zákon o vysokých školách”). 

Na vysokých školách nedochází jen ke vzdělávání studentů, ale také k tvůrčí 

činnosti. Důležitou úlohou podle § 1 zákona o vysokých školách je vědecký, kulturní, 

sociální a ekonomický rozvoj společnosti, kterému je dáván velký význam. 

Studovat se na vysokých školách dá ve třech studijních programech: 

– bakalářském, 

– magisterském, 

– doktorském. 

Vysoké školy jsou univerzitní a neuniverzitní. Univerzitní vysoké školy se člení 

na fakulty, neuniverzitní nikoliv. Studenti mohou navštěvovat školy soukromé nebo 

státní. 

Bakalářský studijní program je zpravidla zorganizován ve třech, max. čtyřech 

letech. Po jeho úspěšném absolvování, složením státní závěrečné zkoušky a obhajoby 

bakalářské práce, je absolventům udělován diplom a akademický titul „bakalář“, 

zkráceně „Bc.“, uváděný před jménem. 

Pokračovat ve studiu se dá navazujícím studiem magisterským, jehož standardní 

doba studia je jeden až tři roky. Magisterské studium, které nenavazuje na bakalářský 

program, je zpravidla čtyř až šestileté. Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky 

a obhajobou diplomové práce absolvent získá akademický titul uváděný před jménem 

podle oboru, který vystudoval. 

Po získání titulu magisterského programu je možné vykonat státní rigorózní 

zkoušku a obhájit rigorózní práci, na základě které se udělují akademické tituly, 

uváděné před jménem opět podle vystudovaného oboru. 

Doktorský studijní program obnáší vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost 

výzkumnou a vývojovou nebo teoretickou a tvůrčí činnost uměleckou. Standardní doba 

studia je 3 – 4 roky. Řádné ukončení státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační 

práce opravňuje absolventy k užívání akademického titulu „doktor“ („Ph.D.“), 

uváděného za jménem. 
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Přijetí uchazeči o studium na vysoké škole se musí dostavit k zápisu do studia, 

které se člení na letní a zimní semestr. Semestry sestávají z období výuky a zkoušek 

a z období prázdnin. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců.  

4.3 Mimoškolní výhova a vzdělávání 

Na výchově mladé generace se ve velké míře samozřejmě podílí rodina. Neméně 

výrazně pomáhá ve výchově a vzdělání škola a nezanedbatelná je výchovná činnost 

občanských sdružení, zejména mládežnických organizací a organizací, ve kterých je 

práce s mládeží jednou z hlavních náplní činnosti. Tato činnost se nazývá mimoškolní. 

Takových organizací je velké množství a člení se podle zájmů a nadání dětí na 

sportovní a umělecké, vyplňující volný čas se zaměřením na konkrétní filozofickou 

výchovu, odborně zaměřené na záchranářství, církevní, domovy dětí a mládeže aj. 

Požární ochrana (dále jen „PO“) je bezesporu odbornou oblastí, která se bez 

preventivní výchovy neobejde. Ta je realizována formálně ve školách a neformálně 

právě mimoškolní zájmovou činností. 

Formální výchova a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti požární ochrany 

V základních školách pro děti ve věku od 6 do 15 let v rámci povinné školní 

docházky se žáci seznamují pouze se základy požární bezpečnosti. Do výuky je tato 

problematika zařazována pouze ojediněle a stručně v širokém spektru předmětů. 

Podporu v této oblasti nabízí nejen Hasičský záchranný sbor České republiky 

(dále jen „HZS“), Zdravotnická záchranná služba kraje a jiné složky Integrovaného 

záchranného systému České republiky (dále jen „IZS“), ale v podstatné části i občanská 

sdružení působící na úseku PO. Školy mají možnost různých exkurzí, přednášek 

i praktických ukázek činnosti, které bývají pro žáky zajímavé a efektivně výchovné. 

Středoškolské vzdělávání v této oblasti se od základního liší v tom, že existují 

odborná učiliště a střední odborné školy PO, ve kterých se žáci připravují na budoucí 

povolání profesionálního hasiče a příslušníka HZS nejen teoreticky, ale také praktickým 

výcvikem. 

Při střední odborné škole PO ve Frýdku-Místku je také Vyšší odborná škola PO, 

kde si studenti zvyšují svou kvalifikaci na diplomovaného specialistu v oboru PO. 
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Vysokoškolský titul v oboru PO můžou nejen mladí lidé získat na naší škole, 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „VŠB“), která nabízí 

studium 4 oborů (více na [25]): 

– Bezpečnost práce a procesů, 

– Havarijní plánování a krizové řízení, 

– Technická bezpečnost osob a majetku, 

– Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. 

Neformální výchova a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti požární ochrany 

Mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti PO zajišťují 

občanská sdružení, kterých je u Ministerstva vnitra registrováno několik desítek, viz. 

příloha č. 1. Nejvíce členů má Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen 

„SH ČMS“ nebo „sdružení“). V SH ČMS je organizováno více než 43 000 mladých 

hasičů do 18 let a více než 91 000 mladých lidí ve věku 18 - 26 let, viz grafy č. 1 a 2. Za 

posledních deset let se počet mladých hasičů (dále jen „MH“) v rámci sdružení 

zdvojnásobil. 
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Graf č. 1 - Vývoj počtu členů SH ČMS ve věku do 18-i let
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Graf č. 2 - Vývoj počtu členů SH ČMS ve věku do 26-i let

 

V SH ČMS je základní organizační složkou sbor dobrovolných hasičů obcí 

a měst (dále jen „SDH“). Dá se říci, že v každém z nich působí kolektiv MH, který 

se dále člení na družstva a jednotlivce věkových kategorií: 

– 14 - 18 let - hasičský dorost, 

– 11 - 15 let  - kategorie mladí hasiči – starší, 

– 6 - 11 let  - kategorie mladí hasiči – mladší, 

– do 6 let - přípravka, předškolní děti. 

Následující graf č. 3 znázorňuje, jaké zastoupení v široké základně SH ČMS 

má právě kategorie MH ve věku do 18 let. 
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Graf č. 3 - Počet členů SH ČMS k roku 2008

 

Každý kolektiv MH má svého vedoucího kolektivu a instruktory, kteří připravují 

a organizují náplň každé schůzky MH. SH ČMS registruje více než 6 000 vedoucích 

a instruktorů, viz graf č. 4, kteří pro získání kvalifikačního stupně prochází odbornou 

vzdělávací přípravou. 
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Graf č. 4 - Vývoj počtu vedoucích kolektivů mladých hasičů SH ČMS

 

Dobrovolní pracovníci jsou dostatečně teoreticky i prakticky připravováni 

k výchově dětí a mládeže. Výchova MH je organizována v několika směrech. Členové 

kolektivu zvyšují svou fyzickou kondici, utužují své zdraví a organismus tím, že se učí 

a soutěží ve sportovních disciplínách hry PLAMEN. Soutěže probíhají ve třech 

postupových kolech. Vyvrcholením ročníku hry PLAMEN je mistrovství České 

republiky, které skýtá 6 soutěžních disciplín. Dorostenci a dorostenky soutěží 

v podobných, jejich věku přiměřeně upravených sportovních disciplínách. 

MH a dorostenci se však neomezují jen na sport. Kultura a turistika jsou součástí 

celoroční činnosti. Připravují se a organizují různá vystoupení pro rodiče, kamarády, 

hasiče ve sboru apod. Každoročně se pořádá velké množství zimních i letních táborů 

a letní školy. Děti se účastní různých víkendových akcí, výletů, společenských akcí, 

jako jsou karnevaly, sportovní, dětské dny, čarodějnické reje, mikulášské nadílky aj. 

Výchova v této oblasti spočívá v učení se kolektivnímu způsobu života, osvojení 

základních pravidel pobytu v přírodě, práce s různých nářadím, zásad cestování, 

stopování, vaření a mnoha dalších dovednostech. 

Další součástí celoroční činnosti je brigádnická činnost a veřejně prospěšná 

činnost. MH pomáhají při údržbě hasičské zbrojnice a jejího okolí, údržbě území obce 

apod. Touto činností se mladí lidé učí dobrovolné práci. 
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Nelze samozřejmě opomenout odbornou stránku vzdělávání hasičské mládeže. 

MH plní odznaky odbornosti: 

– preventista, 

– kronikář, 

– strojník, 

– cvičitel, 

– velitel.

Pro doplnění těchto odznaků lze získat ještě dalších 10, které se nazývají 

odznaky specializace. Vědomosti a dovednosti mají děti možnost získávat v oblastech 

jako je: 

– zdravověda, 

– pobyt v přírodě, 

– uzlování, 

– topografie, 

– práce s mapou a buzolou, 

– šifrování, 

– práce s nářadím aj. 

Aby mimoškolní výchova a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti PO byla 

zajímavá, přitažlivá a kvalitní, je třeba vychovávat též odpovědné, ochotné a vzdělané 

vedoucí a instruktory. Podrobnější informace o SH ČMS a jeho aktivitách s dětmi 

a mládeží jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 
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4.4 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má svůj vnitřní předpis, kterým jsou 

Stanovy SH ČMS [5]. SH ČMS je občanským sdružením, které působí na úseku PO. 

SH ČMS je právnická osoba se statutárním orgánem - výkonným výborem. Ten 

zastupuje starosta SH ČMS nebo jeho náměstci. 

Sdružení si dává za cíl spoluvytvářet podmínky, které účinně ochrání před 

požáry nebo živelnými pohromami životy, zdraví osob a jejich majetek.  

Při své činnosti sdružení využívá širokou členskou základnu s vnitřní organizací, 

spolupracuje s obcemi, orgány státní správy na úseku PO, s veřejností, právnickými 

i fyzickými osobami. K plnění cílů sdružení také vytváří vlastní materiální, technické 

a finanční zabezpečení, které tvoří zejména členské příspěvky a výdělečná činnost.  

SH ČMS provádí odbornou přípravu členů, velitelů, strojníků, školení 

zaměstnanců, zpracovává dokumentaci PO. V neposlední řadě je důležitá 

preventivně-výchovná činnost především mezi mládeží, ale též ostatními občany. 

Členství v SH ČMS je dobrovolné. Členem se může stát člověk už od věku 

6-i let. Do dovršení věku 18 let je MH. Ten musí stejně jako každý jiný člen plnit své 

povinnosti vyplývající ze stanov SH ČMS. MH se sdružují do kolektivu v počtu 

minimálně 5 osob. V čele stojí vedoucí kolektivu, který musí být starší 18 let. V práci 

s dětmi mu pomáhají instruktoři starší 15 let. 

4.4.1 Náměty činnosti s předškolními dětmi 

Nezávazná metodická příručka [6] udává čtyři různé náměty činnosti 

s předškolními dětmi. Prvním z nich, který je v současné době nejrozšířenější, je 

zařazení dětí předškolního věku do přípravky SDH. Tyto děti jsou členové kolektivu 

MH. Možnosti činnosti s dětmi mladšími 6 let určuje každá okresní odborná rada 

mládeže (dále jen „OORM“). Ta může vydat vlastní pokyny pro soutěže přípravky nebo 

upravit disciplíny hry PLAMEN. Existuje také možnost zařadit takto malé děti 

do družstva kategorie mladší. 

Na okrese Nymburk pracuje např. SDH Písková Lhota s dětmi v tomto nízkém 

věku. Místní OORM upravila jednotlivé disciplíny tak, aby se jich mohli účastnit takto 

malí hasiči. Soutěží pětičlenná družstva, která mohou být doplněna maximálně dvěma 

členy staršími 6 let, maximálně však do dovršení 7 let. Účastní se soutěží hry PLAMEN 

i okresní ligy v požárním útoku. 
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SDH Dub nad Moravou a SDH Daskabát z okresu Olomouc vedou kroužky 

mladých MH, jejichž součástí jsou i děti předškolního věku. Trénují se svými 

vedoucími a staršími kamarády. Na Náchodsku a Zlínsku se děti podobně zapojují 

přímo do kolektivů MH. Také okres Klatovy pracuje s dětmi v rámci SDH. Pro 

jednotlivé disciplíny mají upravený materiál tak, aby s ním mohli pracovat i ti nejmenší. 

Děti nacvičují upravený požární útok a vystupují se svými ukázkami na různých akcích. 

Postupně se do této činnosti zapojují i další sbory. 

Druhou variantou je přímá spolupráce s MŠ v místě působnosti SDH. Do MŠ 

dochází člen SDH, nejčastěji vedoucí hasičské mládeže, a pracuje s dětmi v prostorách 

MŠ. Připravují různá vystoupení s hasičskou tématikou pro rodiče a jiné zájemce o tuto 

zajímavou činnost. 

Touto formou pracuje např. SDH Radvanice z okresu Trutnov a také okres 

Domažlice. Vedoucí hasičské mládeže pravidelně dochází do místní MŠ a za spolupráce 

učitelek s dětmi připravuje vystoupení s tématikou PO. Vystoupení spočívá 

v předvedení speciálně navržených disciplín s upraveným nářadím pro malé ruce 

soutěžících. Jednou z disciplín je člunková štafeta, při které jsou použity upravené 

překážky ze hry PLAMEN, zmenšené v poměru 1:2. Druhou disciplínou je požární 

útok, pro jehož provedení mají děti k dispozici zmenšené nářadí a místo přenosné 

požární stříkačky pojízdný vozík na nářadí připomínající požární automobil. 

Ne úplně běžným způsobem činnosti s předškolními dětmi je každodenní 

výchovné působení přímo v MŠ. Předpokladem je stoprocentní zájem MŠ, která je 

koncipována jako MŠ s „hasičskou tématikou“. Nutná je velice úzká spolupráce 

s odborníkem v oblasti PO. Takto pracuje např. MŠ Frýdek – Místek, kde je ředitelkou 

členka SH ČMS. Učitelky velmi ochotně pomáhají a zapojují PO do 

dramaticko-výchovné činnosti. Také MŠ v okrese Plzeň – město za spolupráce SDH 

Bolevec s dětmi takto pracuje. 

Čtvrtým námětem je práce s neorganizovanými předškolními dětmi. Pod tímto 

se skrývají různé soutěže s hasičskou tématikou, preventivně výchovné besedy, dny 

otevřených dveří a jiné podobné akce pro MŠ. Jednou z takových soutěží je např. 

výtvarná soutěž PO očima dětí. Pořádání soutěží, dětských dnů, ukázek činnosti, dnů 

otevřených dveří na hasičských zbrojnicích, výchovných besed a podobných akcí vede 

děti nejen v předškolním věku k pozitivnímu postoji vůči zásadním otázkám PO. 
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4.4.2 Celoroční činnost mladých hasičů, hra PLAMEN 

Hra PLAMEN je součástí celoroční činnosti MH. Směrnice hry PLAMEN [7] 

stanovuje její základní pravidla. Děti bez rozdílu pohlaví ve věku do 15 let se během 

školního roku scházejí zpravidla na obecních hasičských zbrojnicích SDH za účelem 

získávání vědomostí, dovedností a návyků v různých činnostech, především v oblasti 

PO. Tyto dále rozvíjí a s přibývajícími roky se z některých stávají členové výjezdových 

jednotek SDH. 

Práce s MH není však omezena jen na oblast PO. Aby byl její cíl plně výchovný, 

každý kolektiv si vybírá z navržených možností a námětů činností uvedených ve 

směrnici pro celoroční činnost kolektivů MH. Náměty jsou rozděleny do 4 okruhů. Pro 

splnění I. okruhu MH musí uskutečnit daný počet výletů, besed, táborů nebo navštívit 

výstavu či muzeum. II. okruh se zaměřuje na vytvoření vztahu k fyzické práci formou 

odpracování určitého počtu brigádnických hodin na zlepšení životního prostředí (úklid 

okolí svého bydliště, čištění potoků, studánek, lesa …), při údržbě hasičské zbrojnice 

(čištění výstroje a výzbroje, úklid klubovny …). Sběr druhotných surovin nebo léčivých 

bylin jsou další dvě možnosti jak splnit II. okruh. Naučit děti pomáhat starým 

a nemocným lidem je snahou dalšího bodu II. okruhu. Kolektiv také může zorganizovat 

soutěž pro ostatní kamarády MH. Okruh číslo III dává jedinou a povinnou možnost 

každému kolektivu, kterou je získání minimálně 5 odznaků odborností nebo 

specializace. Poslední IV. okruh se přibližuje kulturnímu duchu. Kolektiv má za úkol 

připravit program, například na valnou hromadu, pro základní školu, mateřskou školu 

apod. Dalšími možnostmi je zhotovení nástěnky s tématikou PO, účast v soutěži PO 

očima dětí nebo nějaké jiné soutěže nad rámec hry PLAMEN. 

Pro ověřování fyzické zdatnosti a znalosti práce s požárním nářadím družstva 

MH soutěží v požárně technických disciplínách. 

4.4.3 Celoroční činnost dorostu 

Směrnice celoroční činnosti dorostu [8] stanovuje pravidla soutěží dorostenecké 

mládeže, která navazuje na činnost MH. Děvčata a chlapci ve věku 14 – 18 let zvyšují 

své znalosti, dovednosti a fyzickou zdatnost v pěti soutěžních disciplínách pro družstva, 

ale také jednotlivce v kategoriích dorostenců, dorostenek a smíšených družstev. 
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4.4.4 Hasičské tábory a letní školy 

Tábory 

Tábory, ať už letní nebo zimní, v trvání od několika málo dní až po dva týdny 

jsou nejčastěji připravovány pro MH ve věku od 6 do 15 let. Dětem přináší příležitost 

prožít nevšední a hezké chvíle se svými kamarády, ale také se seznámit se spoustou 

nových přátel. Často se díky takové akci podaří stmelit kolektiv MH, který potom 

kvalitně pracuje a má velké úspěchy. Zařazením vzdělávacích prvků se může také tábor 

stát jakýmsi soustředěním, vzdělávacím a pobytovým programem. 

Každý tábor je podle zákona MZ č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, označován 

„zotavovací akcí“. Jedná se o organizovaný pobyt 20 a více dětí ve věku do 15 let na 

dobu delší než 4 dny. 

Program tábora obsahuje několik prvků zahrnujících výuku, sport, výtvarnou 

činnost, výlety, koupání, oddechové programy, hry, práci v oddílu, soutěže apod. 

Hlavním motivačním prvkem často bývá celotáborová hra. Jde o jednotný programový 

systém, který se člení do několika etap. Ty jsou postupně během celého pobytu na 

táboře zařazovány mezi jiné činnosti. Jaký program vedoucí připraví, záleží jen a jen na 

nich. Proto je každý tábor jedinečnou akcí, která v dětech zanechává bohaté vzpomínky 

na prožité zážitky. SH ČMS tuto možnost MH dává přibližně čtyřistakrát do roka. 

Letní školy 

Letní škola je čtrnáctidenní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro 

MH ve věku 15 – 18 let, kteří mají zájem o práci s dětmi a mládeží. Během 

dvoutýdenního kurzu mladí lidé efektivně tráví volný čas a po jeho úspěšném 

absolvování a složení „maturitní zkoušky“ budou dokonce moci působit ve svém sboru 

jako instruktoři kolektivu MH. Možné je přidělení kvalifikace III. stupně vedoucího 

SH ČMS – MINIMUM (instruktor) nebo kvalifikace II. stupně vedoucího 

mládeže – VEDOUCÍ s platností od 18 let. 

Pro adolescenty není nabízeno mnoho takovýchto prázdninových akcí. 

Organizovat aktivitu této věkové kategorie nejen o prázdninách má jistě své 

opodstatnění. Mladí lidé dostávají příležitost seznámit se s novými kamarády, získat 

nové vědomosti a dovednosti. Tato forma získávání informací a zkušeností pro práci 
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s hasičskou mládeží je jistě lákavější a bohatší než několikadenní školení v rámci 

okresních sdružení. 

V průběhu letní školy samozřejmě nejde pouze o vzdělávání. Účastníci si užijí 

sportovní aktivity, soutěže, různé vycházky a výlety, víkendový pobyt v přírodě 

a mohou se realizovat i v praktické tvořivosti vedené kroniky, výrobě vlajek, deníků, 

skládání písniček, básniček, scénářů kulturních představení a jiných společenských 

aktivit. 

Výuka obsahem odpovídá Učebním textům pro instruktory a vedoucí kolektivů 

mladých hasičů SH ČMS [9]. Během klasických přednášek a při praktické výuce 

se účastníci připravují na práci instruktora a vedoucího MH. 

Zpravidla v odpoledních hodinách probíhá sportovní část, která je zaměřena 

zejména na nácvik disciplín hry PLAMEN a soutěží dorostu SH ČMS. Připravují se 

také všelijaké kolektivní hry a soutěže, závody pro jednotlivce, jako je orientační běh, 

matematický závod, paměťový závod apod.  

Účastníci jsou rozdělováni do družstev, která se stmelují díky společným 

aktivitám, hrám a tvořivosti, ve kterých mezi sebou soutěží. Na „polních dnech“ je 

úkolem každého družstva „přežít“, prokázat dovednosti při pobytu v přírodě. 

Ve večerních hodinách se organizuje zábavný program, společenské hry, 

základy společenského chování a tance. Na závěrečném večeru, „maturitním plese“, 

se totiž frekventanti předvádí ve společenských oděvech a róbách při tanečních 

kreacích. 

Více informací nejen o táborech, letních školách, hře PLAMEN, soutěžích 

dorostu, ale celém SH ČMS a jeho aktivitách v oblasti PO naleznete zde [10]. 
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5 Dětské univerzity 

V rámci celé Evropy působí síť evropských dětských univerzit pod názvem 

European Children‘s Universities Network (dále jen „EUCU.NET“) [11]. Cílem 

EUCU.NET je sloučit všechny současné dětské univerzity (dále jen „DU“) a zvednout 

jejich další růst a šíření po celé Evropě. Takto je zamýšleno integrovat již existující 

úspěšné postupy dosahující cíle. Dalším úmyslem je zvýšení vzájemného působení mezi 

členskými státy EU a širokou existující praxí ve společný záměr. 

Síť evropských univerzit tak přispívá k rozšíření vědeckého povědomí mezi 

dětmi a mladými lidmi. Snahou je vyvrátit staré představy o vědách obecně a změnit 

vnímání směrem k budování kariéry a možných akademických rolí.  

Širším smyslem této činnosti je dát mladým lidem příležitost přemýšlet o jejich 

možnostech vzdělávání a soustředit se na svůj výběr a dosažení cíle. Speciální lektoři 

se starají o skupiny mladých lidí během letních škol. 

Práce s mladými schopnými lidmi jim pomáhá odbourávat překážky, které může 

z jejich pohledu vzdělání přinášet. Mladí lidé často navštěvují školy, ve kterých je 

podprůměrná úroveň vzdělávání. Scházejí se ve skupinách, ve kterých vysokoškolské 

vzdělávání není běžné. Jejich rodiče vysokou školu také nestudovali, a proto nemají 

informace o možnostech vzdělávání a dalšího uplatnění. 

Celý systém je navržen tak, aby byl představen průběh vysokoškolského života. 

Během loňského roku se shromaždovaly informace o stávajících dětských 

univerzitách a způsobech jejich fungování. Tyto údaje byly shromažďovány do 

databáze, která slouží k informování a předávání zkušeností akademickým 

pracovníkům, politikům, ale též široké veřejnosti. 

V průběhu letošního roku by mělo docházet k vytváření a zlepšování 

součinnostního webového portálu, který zabezpečí právě výměnu informací 

a zkušeností. V únoru tohoto roku proběhla první konference v německém Tübingenu. 

Konference svedla dohromady nejen organizátory dětských univerzit, ale také ty, kteří 

jsou ve fázích plánování. Velkým úspěchem bylo setkání mezinárodního charakteru. 

Představilo se na 200 fungujících projektů, které mají mnoho společného, avšak liší se 

v závislosti na místních podmínkách a požadavcích. 

Účastníci se navzájem učili ze svých příspěvků a dotazů, které tvořily program 

celé dvoudenní konference. Oficiálně byl spuštěn webový portál, jehož součástí je 
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diskusní fórum, kde mohou zaregistrovaní uživatelé mezi sebou komunikovat, neboť 

další konference je naplánovaná až na konec roku 2009, který je ještě daleko. 

V letech 2009 – 2010 bude probíhat srovnávání konceptů, nápadů, zkušeností. 

Výsledkem by měl být seznam kontaktů organizátorů, zveřejněné počty dětí, které 

absolvovaly DU a materiál, který bude nápomocný k jejich organizování a dalšímu 

rozvoji po celé Evropě. 

5.1 Dětské univerzity na Slovensku 

5.1.1 Dětská univerzita Komenského 

Ve spolupráci Divadla Aréna a Univerzity Komenského v Bratislavě (dále jen 

„UK“) byla již v roce 2003 založena Dětská univerzita Komenského (dále jen „DUK“) 

[12, 13]. Každý rok se jí mohou zúčastnit děti ve věku 9 – 14 let. Stávají se z nich tak 

vysokoškolští studenti. V létě roku 2008 proběhl už 6. ročník DUK.  

Během letních prázdnin, v červenci a srpnu, pravidelně ve středu probíhá 

studium formou přednášek domácích i zahraničních univerzitních pedagogů. 

Začátkem července bývá dětská univerzita zahájena slavnostním složením 

imatrikulačního slibu a první přednáškou v Aule UK. Koncem srpna se zase v Aule UK 

uskutečňuje poslední přednáška a slavnostní promoce. 

Témata přednášek, které probíhají v prostorách divadla, vycházejí ze zaměření 

přednášejících a jsou přizpůsobená věku dětí. 

Malí studenti při prvním setkání dostávají indexy, trička a čepice s logem 

univerzity. Po úspěšném absolvování určitého počtu přednášek dostávají též 

absolventské diplomy.  Pro děti bývá připraven průvodní program v podobě návštěv 

Národní rady Slovenské republiky, Národní banky Slovenské republiky, hip – hopové  

školy a podobně. 

V loňském roce dokonce všechny přednášky byly zveřejněné v celoslovenském 

deníku, na internetu a vysílané v rozhlase. V závěru ročníku byla vydána knižní 

publikace přednášek doplněná fotografiemi a ilustracemi. 

Poprvé byla prezentována hymna dětské univerzity, viz. příloha č. 2. Zveřejněna 

byla na prodejném DVD společně s knižní publikací. 

Při zápisu do studia DUK se všichni malí studenti zavázali studovat a chovat se 

podle zásad studenta, viz. příloha č. 3. 
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5.1.2 Dětská univerzita v Žilin ě 

Smysluplný prázdninový týden pro děti ve věku 6 až 10 let na Žilinské 

univerzitě v Žilině (dále jen „ŽU“) připravila poprvé v roce 2005 Elektrotechnická 

fakulta (dále jen „EF“) ŽU společně s Klubem absolventů a přátel EF. Dětská univerzita 

měla přiblížit ŽU celému žilinskému regionu. 

Po úspěšných ročnících 2005 a 2006 je Žilinská dětská univerzita (dále jen 

„ŽDU“) [18] každoroční úspěšnou akcí. V loňském roce proběhl již 4. ročník ŽDU. 

Při prvním setkání dětí a vedení ŽU probíhá imatrikulace malých studentů, při 

které každý obdrží index, tričko s logem univerzity a knihu s vybranými přednáškami. 

Program je postavený na dvou studijních programech. „Bakaláříkovského“ 

studia se mohou účastnit žáci s ukončenou 2. nebo 3. třídou ZŠ. „Inženýrkovského“ 

studia se mohou účastnit absolventi některého z předešlých ročníků ŽDU s titulem 

bakalářík, mají-li ukončenou 4. nebo 5. třídu ZŠ. Každé dopoledne probíhají přednášky 

přizpůsobené věku malých studentů a odpoledne experimenty v laboratořích, hry na 

počítačových učebnách a v případě příznivého počasí také soutěže na sportovištích ŽU. 

Přednáší profesoři, docenti a pedagogové z různých fakult ŽU. Předávají dětem mnoho 

informací, například o tom, proč dýcháme, jak se můžeme bránit bacilům, jak se věci 

hýbou, jak je vidíme, jak slyšíme, jak vnímáme a vidíme teplo, jak se řadí vlaky 

a mnoho dalších. 

Celé týdenní studium je zakončováno slavnostní promocí a získáním titulu 

„bakalářík“ nebo „inženýrek“. 

5.1.3 Dětská univerzita v Nitře 

Nitranská letní univerzita je projekt organizovaný Centrem celoživotního 

vzdělávání Slovenské zemědělské univerzity v Nitře (dále jen „SZU“). Děti chodí 

o letních prázdninách na univerzitu, kde se hravou a tvořivou formou seznamují 

s prostředím akademické půdy SZU a se způsobem vysokoškolského studia včetně 

imatrikulace a promoce s předáváním diplomů. 
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Program je navržen pro děti ve věku od 10 do 15 let. V deseti dnech prvního 

pilotního ročníku měly možnost seznámit se s okruhy nazvanými: 

1. Mladý angličtinář / němčinář, 

2. Mladý technik, 

3. Mladý olympionik, 

4. Mladý poradce správné výživy, 

5. Mladý estetik, 

6. Mladý informatik, 

7. Mladý environmentalista, 

8. Mladý euroobčan a europodnikatel, 

9. Mladý fytoterapeut, 

10. Mladý Nitran / Nitranka. 

Výuka pobíhala každý den od 9:00 do 12:30 s malou přestávkou na občerstvení. 

Při imatrikulaci studenti obdrželi studijní kartu, podrobný rozvrh a drobné suvenýry 

univerzity. Ti ze studentů, kteří absolvovali 6 z 10 dnů na univerzitě, byli odměněni při 

závěrečné slavnostní promoci diplomem a titulem Academicus Nitriensis Jr. 

5.1.4 Dětská letní univerzita Trenčínské univerzity A. Dubčeka v 
Trenčíně 

Myšlenka vzniku dětské univerzity při Trenčínské univerzitě A. Dubčeka 

v Trenčíně (dále jen „TnUAD“) se zrodila začátkem loňského roku [14]. Na 

zorganizování nultého ročníku se podílela i Základní škola Kubranská. Pro velký zájem 

byl zorganizován i 1. ročník Letní dětské univerzity TnUAD neboli bakalářík. 

Tři prázdninové dny byly tématicky orientovány do oblastí života, vědy 

a techniky. Do oběda vždy pobíhaly přednášky a v odpoledních hodinách potom 

exkurze laboratoří, dělání pokusů a experimentů. 

Do budoucna je v plánu uspořádat i další ročníky, které by dětem představily 

univerzitní prostředí. 

5.1.5 Dětská univerzita v Ružomberoku 

Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberoku uspořádala pro mladé 

zájemce a zvědavce DU [17]. V prvním prázdninovém měsíci loňského roku proběhl 

první ročník, kterého se zúčastnilo 54 mladých studentů ve věku 8 – 14 let. 

Děti se zrovna tak jako opravdoví vysokoškolští studenti musely do studia DU 

zapsat. U zápisu dostaly indexy, do kterých si zapsaly předměty a aktivity, které budou 

chtít během celé akce absolvovat. Seznámily se tak s myšlenkou kreditového systému. 

Při každé absolvované přednášce nebo jiné aktivitě studenti dostali od vyučujících 

podpis do indexu. 
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Účelem bylo poznat způsob vzdělávání na jednotlivých katedrách univerzity. 

Součástí programu byly také výlety, svatá mše a na závěr dětská konference. Tématicky 

se přednášky dotýkaly například vzájemného prolínání forem lidského poznávání, 

potřeby všeobecného rozhledu od přírodních věd, přes humanitní, společenské, výtvarné 

a hudební umění až po duchovní hodnoty, které sjednocují široké lidské poznání 

ve prospěch jedince, ale také k rozvoji celé společnosti. 

5.1.6 Prešovská dětská univerzita 

Prešovskou dětskou univerzitu (dále jen „PDU“) organizuje společně Centrum 

celoživotního a kompetenčního vzdělávání Prešovské univerzity, Kabinet výzkumu 

dětské řeči a kultury Pedagogické fakulty a ostatní fakulty Prešovské univerzity [16]. 

Během letních prázdnin je umožněno vzdělávání dětem ve věku 7 – 14 let. V roce 2008 

byl spuštěn 1. ročník PDU, která je součástí celoživotního vzdělávání podobně jako 

Univerzita 3. věku. Děti při pracovních dílnách vytvořily symboly, logo a hymnu PDU. 

Cílem projektu je probudit u dětí zájem o národní kulturní dědictví. Každý 

člověk by se měl zajímat o multikulturní rozvoj svého regionu. Umožněno je malým 

studentům  nahlédnout do způsobu života vysokoškolských studentů. Stimuluje se 

badatelský zájem o společenské a přírodní vědy. Motivují se k celoživotnímu 

vzdělávání a dosažení nejvyššího stupně vzdělání. V neposlední řadě jde o to, aby děti 

strávily prázdniny užitečně a s prožitky, na které budou moci v dobrém vzpomínat. 

2. ročník PDU se uskuteční ve dvou studijních stupních: 

– „bakalářík“ (pro žáky 1. – 4. třídy ZŠ), 

– „magistřík“ (pro žáky 5. – 8. třídy ZŠ, primy až tercie osmiletých gymnázií). 

Žáci jsou přijímáni ke studiu s podmínkou chtít se něco dovědět o šarišském 

regionu, o záhadách společenských a přírodních věd a o způsobu vzdělávání na 

Prešovské univerzitě. Pětidenní pobyt na univerzitě začne slavnostní imatrikulací. Děti 

dostanou indexy, trička a kšiltovky s logem univerzity. Do indexů si studenti zapisují 

studijní program, který je rovnoměrně rozvržený do pěti dnů vždy od 8 do 16 hodin. 

V průběhu dne mají děti zabezpečený oběd, občerstvení a celodenní dozor. 

Závěrem svého pobytu na univerzitě děti vypracují „bakaláříkovskou“ 

a „magistříkovskou“ práci, za kterou jim na slavnostní promoci bude udělen diplom 

z rukou rektora univerzity. 
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5.1.7 Dětská univerzita v Košicích aneb Jsme tu pro děti 

Dětskou univerzitu připravila také Technická univerzita v Košicích (dále jen 

„TUK“), která je největší ve svém regionu východního Slovenska [15]. Snaží se tak 

přiblížit vysokoškolský život na TUK. Přináší možnost seznámit žáky 3. – 8. tříd ZŠ 

s fungováním a organizováním studia na TUK. Vidí tu způsob, kterým by mohla získat 

potencionální studenty na svou stranu. Všech 9 fakult TUK a jejich profesoři, docenti 

a pedagogové se podílejí na studiu malých zájemců formou přednášek. Témata jsou 

zaměřená do různých oborů. Pro zpestření výuky probíhají praktické ukázky, 

experimenty v laboratořích, exkurze do výstavních prostor, ateliérů i prohlídky 

ostatních prostor univerzity. 

V průběhu studia dostávají děti přestávku na oběd ve stravovacím zařízení TUK. 

Zabezpečený je pro ně také pitný režim. 

Při slavnostním zahájení DU studenti obdrží indexy a trička s logem DU. 

Nápomocný při studiu jim bude materiál s vybranými přednáškami. Studium zakončí 

slavnostní promoce v přítomnosti rodičů a blízkých příbuzných malých studentů, kde 

rektor TUK předá studentům absolventské diplomy. 

5.2 Dětské univerzity u  nás 

Smyslem DU u nás, ale i v zahraničí je především přiblížit dětem systém studia 

na vysoké škole. Dá se říci, že klesá zájem o některé zajímavé vědní obory, a toto je 

jeden ze způsobů, jak tyto vědy zviditelnit a učinit je pro potenciální zájemce studia 

zajímavými. 

5.2.1 Univerzita dětského věku v Olomouci 

V rámci projektu Medializace vědy nazvané MedVěd připravila Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci cyklus zajímavých přenášek, které proběhly 

v prostorách Moravského divadla pro žáky základních škol [19].  

Stovka dětí ve věku od 8 do 11 let docházela v období od 1. října do 17. prosince 

každou středu do divadla vyslechnout přednášky z oborů biologie, fyziky, geografie, 

geoinformatiky, matematiky, aktivně se do výkladu zapojit, zahrát si různé hry 

a soutěže. Děti si vyzkoušely na vlastní kůži, jaký je systém studia na vysoké škole. Při 

prvním setkání malých studentů proběhla jejich imatrikulace. Každý dostal svůj 
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studentský průkaz (index). Po úspěšném absolvování minimálně 6 přednášek z 9 se žáci 

zúčastnili slavnostní promoce a obdrželi vysokoškolský diplom. 

Účastníci měli možnost vidět několik zajímavých experimentů. Některé z těch 

jednodušších si dokonce sami mohli vyzkoušet. Fyzikové např. hledali odpověď 

na otázku, co může mít jehla společného s platební kartou, polární září, vlaky 

budoucnosti nebo chytrým šroubovákem. Jindy zase zkoumali lidský hlas. Pomocí 

programu ukázali jeho základní vlastnosti. Biologové dali dětem možnost poznat srdce 

savce. Matematici představovali osobnosti svého oboru. Odborníci geografie osvětlili 

způsob vzniku ostrovů. Děti se částečně seznámily též s geoinformatikou, která 

se zabývá tvorbou a čtením map. Jedno odpoledne bylo věnováno kriminalistice. 

Součástí projektu bylo i zviditelnění divadla. Divadelní prostory, které běžný 

návštěvník nespatří, si děti mohly prohlédnout. Podívaly se např. do výrobny kostýmů 

a vlásenkářské dílny. Divadelníci jim prozradili, jaké složitosti přináší příprava operní 

inscenace. Herci dokonce pro děti připravili několik vystoupení. 

Za cíl si projekt MedVěd dal probudit zájem veřejnosti o přírodní vědy, jako je 

matematika, fyzika, chemie, biologie a další. Snahou této aktivity je ukázat, že 

v uvedených oborech je široké a zajímavé uplatnění. 

5.2.2 Univerzita dětského věku v Plzni 

Podobného projektu se ujala Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity 

v Plzni [20]. Zaměřila se na žáky věkové kategorie 6. až 8. tříd ZŠ a prim až tercií 

víceletých gymnázií. Fakulta zpřístupnila své speciální laboratoře elektroniky, 

elektroenergetiky a elektrických strojů 50 dětem, které se v nich seznámily s pojmy jako 

elektřina, elektrický obvod aj. Odborníci z fakulty dětem odpověděli na spoustu otázek, 

například jak se elektřina vyrábí, jaké je její průmyslové využití nebo jak vzniká blesk, 

kudy se elektřina dostane do domácností, co pohání tramvaje a trolejbusy, jak 

komunikují piloti s řídící věží a mnohé další. 

Závěrem pětidenního kurzu se malí vědci zúčastnili slavnostního ceremoniálu, 

kde byli přítomni i jejich rodiče, příbuzní a kamarádi. Od vedení fakulty obdrželi 

diplomy. 

Cílem fakulty a celého projektu je zpopularizovat elektrotechniku nejen mezi 

dětmi, ale snad tak i získat nové zájemce o studium tohoto oboru. 
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5.3 Shrnutí získaných informací o dětských univerzitách 

Jak  je psáno již v úvodu této kapitoly, nejširším smyslem všech dětských 

univerzit je seznámit děti již mladšího a staršího školního věku s formou studia 

na vysoké škole. Je to jedna z možností, jak tyto děti motivovat a zainteresovat do 

určitých oborů a získávání nejvyšších stupňů vzdělanosti s daným zaměřením. Pro 

každého pedagoga není totiž nic lehčího a příjemnějšího než přednášet studentům, kteří 

o jeho výuku mají opravdový zájem, aktivně se zapojují, debatují, hledají řešení 

vzniklých problémů, a tím se dostávají hloub a hloub do široké problematiky věci. 

Pohledem z druhé strany, z pozice studenta, je jednoznačně také výhodnější, když 

se zabývá na přednáškách a cvičeních v průběhu svého studia tím, co ho skutečně 

zajímá a přitahuje nejen z profesního hlediska. Informace se snáze zpracovávají 

a pamatují, když jim člověk porozumí. Porozumět se dá lecčemu, jen když člověk jen 

trochu chce a má o to zájem. Proto je snahou působit na malé zájemce o nové informace 

a vzdělávání již v tak ranném věku. 

Jak je vidět na výše uvedených příkladech fungování a organizování DU u nás 

a na Slovensku, existuje několik způsobů jejich zabezpečení. Přehled základních 

a stěžejních poznatků podstatných pro zorganizování DU je v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 – Shrnutí informací o dětských univerzitách 

Shrnutí informací o dětských univerzitách 

Dětské univerzity 
Věk 
dětí 

Způsob 
organizace 

Časový 
rozvrh 

Obor vzdělání Titul 

Univerzita dětského 
věku v Olomouci 

8 – 11 
každá 
středa 

říjen - 
prosinec 

přírodní vědy - 

Univerzita dětského 
věku v Plzni 

10 – 13 denně 5 dní elektrotechnika - 

Dětská univerzita 
Komenského 

9 – 14 
každá 
středa 

červenec 
- srpen 

obecné zaměření – stát, 
měna aj. 

- 

Dětská univerzita v 
Žilině 

6 – 10 denně 5 dní 
obecné zaměření – člověk 
a jeho život 

„bakalářík“, 
„inženýrek“ 

Dětská univerzita v 
Nitře 

10 – 15 denně 10 dní 
všeobecné zaměření – 
jazyk, sport, zdraví 

Academicus 
Nitriensis Jr. 

Dětská letní 
univerzita v Trenčíně 

6 – 14 denně 3 dny 
všeobecné zaměření – 
život, věda, technika 

- 

Dětská univerzita v 
Ružomberoku 

8 – 14 denně 5 dní 
přírodní, humanitní, 
společ. aj. vědy, duchovno 

- 

Prešovská dětská 
univerzita 

7 – 14 denně 5 dní 
přírodní a společenské 
vědy 

„bakalářík“, 
„magistřík“ 

Dětská univerzita 
v Košicích 

8 – 14 denně 5 dní všeobecné zaměření - 
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Je vidět, jak se jednotlivé univerzity liší téměř ve všem. Každá DU má svá určitá 

specifika a zajímavá pojetí. V celkovém duchu však působí se stejným cílem. 

Malí studenti jsou pro DU vybíráni z kategorií mladšího a staršího školního 

věku, což odpovídá žákům ZŠ 1. až 9. třídy. Část DU se zaměřuje spíše na starší školní 

věk, a to z toho důvodu, že tito žáci jsou již dostatečně seznámení a sžití s formou studia 

na ZŠ. Dále jsou mnohem více než prvňáčci, kteří teprve vše kolem sebe poznávají 

a zkouší, zaujatí a nadšení pro svoje zájmy a koníčky. Umí psát, číst a počítat. Dá 

se s nimi tak lépe pracovat a rozvíjet jejich zájem. 

Dále můžeme pozorovat malý rozdíl ve způsobu organizace výuky a přednášek. 

Většina DU je pořádána jako několikadenní kurz v kuse na 3, 5 i 10 dní, přičemž děti 

dochází přímo do zařízení vysokých škol nebo jejich spoluorganizátorů, jako jsou 

divadla. Druhou variantou je, že jsou přednášky organizované po dobu několika měsíců, 

ať už prázdninových nebo školních. Pravidelně každou středu nebo třeba i jiný den 

v týdnu pak studenti navštěvují přednáškové sály nebo hlediště divadel, aby vyslechli 

z úst akademických pracovníků zajímavé, zábavné, ale především odborné přednášky 

plné nových informací a poznatků. Oba dva způsoby organizace vymezují oblast, 

ze které mohou děti docházet nebo dojíždět do DU. Zpravidla to bývá nejbližší okolí 

města, ve kterém sídlí organizující vysoká škola. 

Obory a oblasti, kterých se dotýkají přednášená témata, jsou také rozdílná 

a závisí většinou na zaměření vysoké školy a fakulty, která se na pořádání DU podílí.  

Nejčastěji jsou děti seznamovány s přírodními a společenskými vědami. Dá se totiž říci, 

že tyto vědy tvoří základ vzdělanosti, znalosti a přehledu každého člověka. UK 

v Bratislavě se v posledních letech zabývala seznámením svých malých studentů 

a občanů Slovenské republiky s fungováním státu, s přecházením na novou evropskou 

měnu a podobně. Katolická univerzita své studenty přivádí na cestu poznávání 

a vnímání svého okolí, ale také sebe, což následně vede k rozvoji celé společnosti. 

V neposlední řadě je pozoruhodné, že na některých DU kromě 

„vysokoškolského“ diplomu děti dostanou také titul. Svým způsobem je to pro ně 

o něco větší motivace. Na mnohých DU vznikají jejich loga a hymny, které navrhují 

nadané a šikovné děti DU se účastnící. 

Síť evropských dětských univerzit, která vznikla s posláním evidovat DU, 

informovat o nich širokou veřejnost a dávat možnost jednotlivým organizátorům 

a zájemcům o organizování DU vyměňovat si poznatky a cenné zkušenosti, by dle 

mého názoru neměla stanovovat striktní a pevná pravidla pro jejich organizování. 
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6 Návrh systému vzdělávání pro univerzitu dětského věku 

V předchozí kapitole je popsáno několik vybraných DU u nás a na Slovensku 

a také Síť evropských dětských univerzit. Závěrem kapitoly je uveden souhrn informací 

a poznatků, ze kterých se bude vycházet při vlastním návrhu univerzity dětského věku 

pro MH (dále jen „UDV“) na Fakultě bezpečnostního inženýrství (dále jen „FBI“). 

Prvním a důležitým krokem je vhodně vybrat věkovou kategorii, která se bude 

UDV účastnit. Proto je jedna kapitola věnována popisu psychologického vývoje dítěte, 

který je spolu s vyplněnými dotazníky (viz. příloha č. 4) od vedoucích hasičské mládeže 

nápomocný výběru věku dětí. 

Dalším důležitým bodem návrhu je určit, jaký počet uchazečů o studium UDV 

přijmout. To se odvíjí od toho, jaká činnost bude se studenty prováděna. Nebude se 

jednat jen o přednášky na učebnách a přednáškovém sále, které se dají zařadit jako 

klidová činnost, ale také o různé experimenty v laboratořích, práci na počítačových 

učebnách a jiné aktivity, které budou vyžadovat aktivní účast studentů. I v tomto 

rozhodnutí pomůže dotazník (viz. příloha č. 4). Více k výběru věkové kategorie a počtu 

přijímaných studentů viz. následující 7. kapitola. 

Existuje více možností, jak výuku zorganizovat. Jednou je navštěvování 

přednášek vždy jeden den v týdnu v určitém časovém rozmezí dvou až tří měsíců 

o prázdninách nebo ve školním roce. Školní rok mají děti s povinnou školní docházkou 

dostatečně nabitý. Po škole ještě dochází do různých zájmových kroužků, kde rozšiřují 

své vědomosti a dovednosti. Z tohoto hlediska je vhodnější připravovat program 

takového rozsahu v průběhu prázdninových měsíců. Výhodou přednášek probíhajících 

jednou do týdne je, že děti mají dostatek času na to, aby nové informace vstřebaly. 

Nejsou přehlcované odbornou tématikou, mohou si nechat rozležet nabyté vědomosti 

a na dalším setkání s pedagogy jim pokládat otázky na předešlá témata a diskutovat 

o nich. 

Druhý způsob, kterým lze výuku organizovat, je každý den v týdnu nebo jen 

několik dní v týdnu či naopak dní více než týden. To znamená, že děti dochází 

na přednášky a další aktivity vždy ráno na určitou hodinu, nejčastěji to bývá 8. hodina. 

Během dne se jim věnují nejen vysokoškolští pedagogové, ale také speciálně vyškolený 

tým lidí, studentů, vedoucích mládeže, učitelů, kteří dávají na děti pozor, pomáhají jim 

a usměrňují je, je-li třeba. Mezi ranním a odpoledním blokem na malé studenty čeká 

oběd. Po poslední přednášce, experimentu nebo jiné části výuky kolem 16. hodiny 
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odpolední jdou děti zase domů nechat si uležet informace, podělit se o ně se svými 

rodiči, sourozenci a kamarády. Druhý den ráno se zase vrací do školy za dalším 

dobrodružstvím. Takto organizovaná výuka probíhá v čase hlavních školních prázdnin. 

Oba dva jmenované způsoby organizace výuky omezují možnosti dojezdnosti 

do UDV. Aby se mohly navrhovaného programu účastnit také děti ze vzdálenějších míst 

republiky, je třeba zabezpečit pro ně ubytování. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele 

(dále jen „ÚHŠ“) je vzdělávacím zařízením SH ČMS. Vzdělávají se v ní především 

dobrovolní hasiči, malí, velcí i dospělí. ÚHŠ je místem pořádání různých školení, kurzů, 

táborů, letních škol, školních výletů a mimo jiné už třetím rokem také nástupního 

odborného výcviku pro studenty FBI. Byla by tedy vhodným místem pro ubytování 

malých studentů UDV. Je nutno podotknout, že Jánské Koupele jsou od Ostravy, kde 

sídlí FBI, vzdálené přibližně 50 km, což by znamenalo každodenní dojíždění, které by 

bylo časově i finančně náročné. Z tohoto hlediska by bylo výhodnější najít místo pro 

ubytování přímo v Ostravě. VŠB má samozřejmě vlastní koleje pro ubytování studentů. 

Je to velký komplex budov, kde by se menší skupina dětí mohla snadno rozptýlit 

a ztratit. Je to dosti neosobní místo. Koleje jsou navíc od sídla FBI vzdálené 30 minut 

tramvají. V Ostravě je kromě dvou vysokých škol také spousta škol středních 

a odborných učilišť, které mají pro své studenty ubytovací zařízení. Stálo by tedy určitě 

za to pokusit se pronajmout některé, které je fakultě co nejblíže, odkud by mohly děti 

pouze docházet a vyhnuly se tak finanční zátěži na dopravném. 

Ubytovat studenty však znamená, že se jim bude nutno věnovat i v 

„mimoškolní“ době. Nezletilé nelze nechat v čase mimo výuku bezprizorné. To by 

se dalo jednoduše vyřešit za spolupráce ochotných dobrovolníků z řad vedoucích 

hasičské mládeže, kteří jsou na tuto práci s MH zvyklí. Každoročně velká většina z nich 

pořádá pro své svěřence hasičské tábory, víkendy, výpravy a jiné akce. Nebylo by 

špatné UDV s takovým táborem skombinovat. Byla by to vlastně téměř letní škola, ale 

v trochu jiném provedení, než která je již mezi hasiči známá. Děti by se dopoledne 

účastnily přednášek. V poledne by dostaly oběd a pokračovaly ve výuce na fakultě. Po 

skončení nabitého programu ve škole se vrátí na ubytovnu, kde pro ně bude připravený 

spíše sportovně a soutěžně zaměřený program. Vedoucí se jim budou plně věnovat přes 

večeři až do večerky, kdy malé studenty uloží na jejich pokoje. Ráno provedou budíček, 

studenty doprovodí na snídani, které bude ještě předcházet ranní rozcvička. 

Nabízí se další otázka. Který ze zmíněných způsobů ubytování bude pro tuto 

variantu nejvhodnější? Záleží především na prostorách v okolí samotné ubytovny, kde 
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by mohly být uskutečňovány sportovní aktivity. Jako sportovní zázemí by se jistě po 

domluvě dalo využít sportovišť v areálu kolejí. Ubytovací zařízení žáků středních škol 

nebo učilišť ve své blízkosti také mívají sportovní hřiště. ÚHŠ je zasazena v přírodním 

prostředí osady Jánské Koupele. V areálu jsou jak sportoviště, tak travnaté 

i lesní porosty vhodné pro pořádání různých her a soutěží. Navíc má ÚHŠ základní 

vybavení technickými prostředky PO, se kterými by mohly děti cvičit a trénovat na 

disciplíny hry PLAMEN. Určitým způsobem by tedy vyhověly všechny možnosti. Proto 

je nutné zvážit vzájemné kombinace a vybrat tu nejlepší variantu. 

Protože ke studiu UDV lze z kapacitních a kvalitativních důvodů přijmout jen 

omezený počet zájemců, ten se musí nějak redukovat. Vhodné by bylo vybrat ty 

nejlepší. Způsob, kterým toho lze docílit, je využíván už léta na středních i vysokých 

školách. Je jím přijímací řízení s vykonáním přijímacích zkoušek. Je to první krok, 

kterým se děti začnou seznamovat s formou studia na vysoké škole. Výběrové řízení 

bude vypsáno pro zájemce z řad MH registrovaných u SH ČMS po celé republice. 

Přihlášení uchazeči o studium budou moci vykonat přijímací zkoušku na dvou místech, 

a to v ÚHŠ Jánské Koupele a v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany. Přijímací 

zkouška se bude skládat z testu znalostí a dovedností z oblasti odborností MH, viz. 

příloha č. 5. Vybraní zájemci, kteří v přijímacím řízení uspějí, budou přijati ke studiu na 

UDV a bude jim zhotovena digitální fotografie, která bude použita v jejich indexu, viz. 

příloha č. 6. Budou se muset ve stanoveném termínu dostavit k zápisu 

a imatrikulaci do auly FBI v Ostravě. Tam jim budou předány indexy s fotografií 

a základní informace o studiu UDV ihned poté, co složí imatrikulační slib studenta. 

V první den svého pobytu na akademické půdě fakulty ještě děti vyslechnou přednášku 

o vysokoškolském studiu a prohlédnou si prostory, ve kterých budou po zbytek dní 

poznávat život na vysoké škole. 

V dalších dnech bude snahou přiblížit dětem členění akademického roku 

na semestry a způsob sbírání bodů za dílčí aktivity a následně kreditů za zápočty 

a zkoušky. Celý týden bude rozdělen na semestry. Úterý bude „zimní semestr“, středa 

„letní semestr“, čtvrtek „zkouškové období“ a pátek, jakožto poslední den, bude 

„slavnostní ukončení studia promocí s předáváním diplomů“. V „zimním“ i „letním 

semestru“ bude několik předmětů, které si studenti navolí a zapíší do indexu už 

u zápisu. Průběžně budou plnit různé testíky a úkoly, za které získají body. 

Ve „zkouškovém období“ potom uzavřou jednotlivé předměty zápočtem nebo 

zkouškou, za které jim budou automaticky připsány kredity a podpisy vyučujících do 
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indexu. Na konci dne „zkouškové období“ složí „závěrečnou zkoušku“, která bude 

tvořena „obhajobou“ práce v laboratořích. Studenti budou prezentovat svou práci 

a odpoví komisi na několik záludných otázek. Tímto si vyslouží absolventský diplom 

s titulem „hasič inženýrek“ viz. příloha č. 7. 

Předměty budou do semestrů rozděleny podle obsahu a vzájemné návaznosti. 

Protože se MH dovídají základy PO při docházení do hasičských kroužků, bude výuka 

navazovat právě na jejich znalosti. Odborná část výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

SH ČMS je zahrnuta v plnění odznaků odborností. Ta v současné době prochází 

inovací. Obnova a rozšíření požadavků na vzdělanost a odbornost MH vychází 

z diplomové práce s názvem Vzdělávací systém mladých hasičů v rámci dobrovolných 

jednotek požární ochrany ČR, kterou vypracoval v roce 2006 Zdeněk Bidzilia [26]. 

V rámci nejoblíbenějšího a nejčastěji plněného odznaku odbornosti preventista 

jsou po dětech požadovány znalosti: 

– základních příčin vzniku požáru, 

– telefonních čísel tísňového volání, 

– požárních závad, 

– základů hoření, 

– komínů a jejich částí, 

– činnosti po zpozorování požáru, 

– povinností ze zákona o PO, 

– varovných signálů, 

– činnosti po vyhlášení evakuace, 

– obsahu evakuačního zavazadla, 

– integrovaného záchranného systému, 

– základních pojmů požární ochrany.

Předmětů zabývajících se touto problematikou bude celkem 5, a to: 

– Základy požární ochrany, 

– Základy požární bezpečnosti staveb, 

– Ochrana obyvatelstva, 

– Základy technických a právních předpisů PO, 

– Zjišťování příčin požáru. 

Dalším často plněným odznakem odbornosti je strojník, pro jehož splnění je 

třeba znalostí: 

– jednoduchých hasebních prostředků, 

– přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, 

– věcných prostředků PO, 

– druhů požární techniky a jejich základních technicko-taktických dat, 

– povinností strojníka u zásahu, 

– běžné údržby motorové stříkačky, 

– optických a jiných signálů. 
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Technické prostředky požární ochrany je další předmět, který bude vyučován na 

UDV a řeší tuto problematiku.  

Třetím a čtvrtým odznakem odbornosti v oblasti požární ochrany je cvičitel 

a velitel, které navazují na odbornosti preventista a strojník. Cvičitel musí ovládat: 

– vědomosti preventisty, 

– vědomosti strojníka, 

– znalosti hry PLAMEN, 

– znalosti vázání uzlů a smyček, 

– znalosti nástupových, pochodových tvarů a podávání hlášení. 

Touto problematikou se budou děti zabývat v odpoledních hodinách venku na 

hřišti. MH, kteří plní odbornost velitel, musí znát: 

– vědomosti a dovednosti cvičitele, 

– průběh a činnosti prováděné při výjezdu k zásahu, 

– základní činnosti prováděné na místě zásahu, 

– činnosti prováděné po skončení zásahu, 

– nebezpečí hrozící na místě zásahu. 

Tato tématika bude obsažena v osnovách předmětů Nástupní odborný výcvik 

a Základy požární taktiky. Nástupní odborný výcvik obsahuje též praktickou část 

výuky, která by probíhala v odpoledních hodinách venku mimo vysokoškolské zařízení. 

Jednalo by se o práci s nářadím, učení se vytvořit vybraná bojová rozvinutí. 

Aby nešlo jen o nezáživnou výuku na učebně, bude do řady přednášek zapojena také 

exkurze laboratoří. Těch je na fakultě celkem 12 (více na [21]): 

– laboratoř EPS a EZS, 

– laboratoř PTCH prachů, 

– laboratoř stavebních hmot (ve stavu přípravy), 

– laboratoř chemie, 

– laboratoř pro vědeckou a výzkumnou činnost, 

– laboratoř modelování, 

– laboratoř požárně bezpečnostních zařízení a zabezpečovacích systémů, 

– laboratoř materiálů, 

– laboratoř protivýbuchová, 

– laboratoř OOPP, 

– laboratoř bezpečnosti práce, 

– laboratoř spektroskopie. 
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Pro účely výuky UDV děti navštíví jednotlivé laboratoře a ve vybraných z nich 

se dokonce zúčastní jednoduchých a zajímavých měření. V laboratoři modelování 

budou moci shlédnout v činnosti sprinklerové stabilní hasicí zařízení. Laboratoř 

protivýbuchová a PTCH prachů pomůže malým zájemcům odhalit tajemství výbuchu 

a jeho charakteristik. V jedné z laboratoří, která je vybavena speciální protipožární 

komorou, si vyzkouší, jak sprinklerová hlavice se skleněnou tepelnou pojistkou 

zareaguje na požár a ten následně uhasí. Protože provoz v laboratořích skýtá mnohá 

nebezpečí, studenti, kteří v nich měření provádí, musí projít školením bezpečnosti práce 

v laboratořích. Musí nosit ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, bílý plášť, pevná 

obuv, někdy také brýle. Pro den, kdy se do laboratoří půjdou podívat děti mladší 18i let, 

bude muset být vyhlášen zvláštní režim děkanem fakulty. Děti doprovodí vyškolený 

tým specialistů, kteří dohlédnou na jejich bezpečnost. 

Mezi měření v laboratoři materiálů, která by děti mohla zaujmout, bude patřit: 

– Stanovení hořlavosti plastů ve formě fólií podle ČSN 64 0757: 

o použití: 

� stanovení zápalnosti a rychlosti hoření plastů ve formě fólií, 

� hodnocení plastů ve formě fólií, 

o podstata zkoušky: 

� zkušební těleso upevněné v rámu ve svislé poloze ve zkušební 

komoře, 

� působení plamenem plynového hořáku na spodním konci po 

předepsanou dobu, 

� sledování jeho hoření. 

– Zkoušení hořlavosti plošných textilií podle ČSN 80 0824: 

o použití: 

� textilie vyrobené z přírodních, syntetických vláken i jejich směsí, 

� informativní zjištění hořlavosti textilií, 

o podstata zkoušky: 

� textilie vystavená přímému působení plamene, 

� sledování délky zuhelnatění následkem hoření i žhnutí. 
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– Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla podle ČSN 64 0756: 

o použití: 

� plasty i ve formě lehčené, fólie a desky, 

� informační hořlavost plastů, 

o podstata zkoušky: 

� kyslíkové číslo je nejnižší koncentrace O2 ve směsi s N2, při které 

zapalovaný materiál hoří po zapálení méně než 180 s a při 

minimálním zvýšení koncentrace O2 hoří déle než 180 s, 

� není-li možno použít časové kritérium, lze použít kritérium délky 

odhoření vzorku. 

Více na [22]. 

– Stanovení teploty vznícení hořlavé kapaliny podle ČSN 14 522: 

o použití: 

� stanovení teploty vznícení hořlavých kapalin, 

o podstata zkoušky: 

� zavedení vzorku zkoušené látky do předem zahřáté nádoby na 

požadovanou teplotu, 

� pozorování a měření doby do vzniku plamenného hoření nebo 

výbuchu. 

– Stanovení bodu vzplanutí metodou otevřeného kelímku podle  ČSN EN ISO 2592: 

o použití: 

� stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin s bodem vzplanutí 

nad 79 °C, 

o podstata zkoušky: 

� zkušební vzorek nalitý do kelímku do předem stanovené výšky 

hladiny, 

� zvyšování teploty, 

� přejíždění kelímku malým zkušebním plamenem, 

� sledování zapálení par nad hladinou kapaliny v kelímku. 

Více na [23]. 
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Tři učebny na fakultě jsou vybaveny moderní výpočetní technikou a pro výuku 

potřebnými programy. S některými z nich budou mít malí studenti možnost se seznámit 

a alespoň částečně naučit s nimi pracovat. Jedná se samozřejmě o dnes již zcela 

nezbytné programy řady Microsoft Office, ve kterých si děti zpracují a vytisknou 

protokoly z provedených měření. Dalším zajímavým bodem jistě bude předvedení 

modelovacích programů, které dovedou simulovat požár a evakuaci ohrožených osob 

z prostor zasažených požárem. 

Protože hra je důležitým výukovým prvkem, bude zapojena taktéž, a to 

elektronickou formou. Prostřednictvím několika různých počítačových her, ze kterých si 

děti budou moci vybrat, si vyzkouší taktiku vedení protipožárního zásahu, hašení, 

ovládání požární techniky apod. 

V dnešní době všeznalého internetu nesmí chybět také přednáška o něm. 

Praktickou částí seznámení s internetem bude vytvoření si vlastní e-mailové schránky, 

účtu na komunikačním serveru pomocí aplikace ICQ, Skype a taktéž vlastní webové 

stránky. 

Pro zájemce bude připraven minikurz technického kreslení v AutoCADu. 

Vysvětleny budou jen naprosté základy obsáhlého a svým způsobem složitého 

programu. Každý účastník tohoto kurzu si odnese svůj „technický výkres“. 
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7 Vyhodnocení návrhu univerzity dětského věku 

Prvním bodem samotného návrhu systému vzdělávání dětí v oblasti PO na FBI 

byl výběr věkové kategorie, která se UDV zúčastní. K tomuto účelu a nejen jemu byl 

vypracován dotazník pro vedoucí hasičské mládeže (viz. příloha č. 4). Tento dotazník 

byl dán ve 100 kusech do oběhu na celorepublikové poradě vedoucích okresních 

a krajských odborných rad mládeže SH ČMS. Dále byl rozeslán elektronickou formou 

mezi vedoucí hasičské mládeže. Zpět se vrátilo celkem 75 dotazníků. 60 z nich v tištěné 

podobě a 15 v podobě elektronické. 17 dotazníků muselo být z důvodu neúplnosti 

a nejednoznačnosti odpovědí vyřazeno. Pro hodnocení bylo započítáváno 58 kusů 

dotazníků. 

Podle věku dotazovaných, který byl vyplňován hned v úvodní otázce, bylo 

vytvořeno 6 věkových kategorií vedoucích hasičské mládeže: 

– 15 – 20 let, 

– 21 – 25 let, 

– 26 – 35 let, 

– 36 – 50 let, 

– 51 – 60 let, 

– 60 let a více. 

Největší zastoupení měla kategorie 36 – 50 let, kterých bylo 24 dotazovaných. 

Následovala kategorie 26 – 35 let. Těch bylo dotázáno 16. V ostatních kategoriích 

odpovídalo znatelně méně vedoucích. Z grafu č. 5 je vidět, že s přibývajícími roky 

nabývají též letité zkušenosti s vedením hasičské mládeže. Dalo by se tedy říci, že čím 

starší, tím zkušenější a lepší vedoucí, ale ne vždy tomu tak bývá. S mnohými roky 

se může dostavit únava a ztratit se elán a síla, kterých je bezesporu při práci s dětmi 

potřeba. 
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Graf č. 5 - Průměrný počet let odpracovaných s hasičskou mládeží
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Další otázkou dotazníku bylo, jaký počet dětí ve které věkové kategorii mají 

vedoucí ve svých kolektivech. Z grafu č. 6 je patrné, že největší zájem o hasičský 

kroužek mají děti ve věku 6 – 10 let, kdy teprve zkouší a zjišťují, jaký koníček pro ně 

bude tím nejlepším. S další věkovou kategorií zájem mírně klesá. Děti prochází 

pubertou, kdy hledají svůj vzor a zájem, kterým by samy sebe realizovaly. Proto je třeba 

na ně působit a přitáhnout je zatraktivněním činnosti k jejich zájmu. 
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Graf č. 6 - Počet dětí v kolektivu podle věkových kategorií

 

4. otázka dotazníku zněla: 

Která věková kategorie dětí ve vašem kolektivu je nejvíce vytrvalá při učení se 

novým věcem a ochotná spolupracovat s vámi i svými kamarády? 

a) 6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 

Graf č. 7 znázorňuje, jak dotazovaní na tuto otázku odpovídali. 
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Graf č. 7 - Všechny věkové kategorie - 4. otázka
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Vzhledem k základním požadavkům na budoucí studenty UDV, mezi které patří 

umění číst a psát, je z této otázky pro účely návrhu zřejmé, že nejvhodnější je odpověď 

b) 10 – 13 let. 

5. otázka dotazníku zněla: 

Děti v jakém věku jsou ve vašem kolektivu schopné samostatně a aktivně 

pracovat? 

a) 6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 

Graf č. 8 znázorňuje počet opovědí jednotlivými možnostmi. Je vidět, že nejvíce 

vedoucích odpovědělo třetí možností c) kategorie 13 – 15 let. Odpovědí b) 10 – 13 let 

však také nebylo málo. Dalo by se říci, že obě možnosti jsou vyrovnané. 
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Graf č. 8 - Všechny věkové kategorie - 5. otázka

 

6. otázka dotazníku zněla: 

U které věkové kategorie se vám nejvíce daří uplatňovat výuku formou výkladu 

(přednášky)? 

a) 6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 

Jakým způsobem odpovídali jednotliví vedoucí, je vidět na grafu č. 9. Nejvíce 

dotazovaných opět odpovědělo možností c) 13 – 15 let. Překvapivé se může zdát, že 
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skoro čtvrtina odpověděla možností a) 6 – 10 let, kdy jsou děti spíše hravé a nepozorné 

při výkladu. 
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Graf č. 9 - Všechny věkové kategorie - 6. otázka

  

7. otázka dotazníku zněla: 

Do které věkové kategorie byste zařadili děti již s vyostřeným zájmem 

(koníčkem)? 

a) 6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 

Jak odpovídali dotazovaní jednotlivci, je znázorněno v grafu č. 10. Patrné je, že 

více něž polovina odpověděla možností c) 13 – 15 let. Nicméně ani možnost b) 10 – 13 

let nebyla opomenuta. 
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Graf č. 10 - Všechny věkové kategorie - 7. otázka

 

Z otázek dotazníku č. 4 – 7 zaměřených na věkovou kategorii dětí, které by byly 

vhodné pro účast v UDV, a odpovědí na ně vyplývá, že většina vedoucích by 
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si dokázala představit na „vysoké škole“ děti ve věku 13 – 15 let. Představou ještě před 

zorganizováním dotazníku byla věková kategorie 10 – 13 let. Protože vedoucí, kteří 

odpovídali na otázky dotazníku, mají vesměs letité a cenné zkušenosti, s přihlédnutím 

k nim výsledkem prvního kroku návrhu bude věková kategorie dětí 10 – 14 let. 

Další částí návrhu bylo určit počet zájemců, kteří budou po absolvování 

přijímacího řízení zařazeni mezi studenty FBI. Proto byla část dotazníku směřována 

touto cestou. Otázky č. 8 – 10 se ptaly na počty dětí, které zvládne zaměstnat 

a zaujmout jeden vedoucí při různých činnostech. 

8. otázka dotazníku zněla: 

Jak velká skupina dětí je zvládnutelná pro jednoho vedoucího (instruktora) při 

klidové činnosti v místnosti, např. výklad teorie soutěžních disciplín, kreslení, 

přednáška k odznakům odbornosti, o zdravovědě apod. 

a) 1 – 2 děti 

b) 3 – 10 dětí 

c) 11 – 15 dětí 

d) více než 15 dětí 

e) jiná ……………….. dětí 

Procentuální počty odpovědí jsou zobrazeny v grafu č. 11, kde je možné 

pozorovat jasnou převahu nejčastěji volené možné odpovědi b) 3 – 10 dětí na jednoho 

vedoucího. Téměř čtvrtina dotazovaných připouští i početnější skupinu. 
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Graf č. 11 - Všechny věkové kategorie - 8. otázka
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9. otázka dotazníku zněla: 

Při činnosti v místnosti, které se děti aktivně účastní, např. tvůrčí výtvarná 

činnost, práce na počítači, uzlování, topografie, experimenty apod., je vhodné vytvořit 

na jednoho vedoucího (instruktora) skupinu: 

a) 1 – 2 děti 

b) 3 – 5 dětí 

c) 6 – 10 dětí 

d) 11 - 15 dětí 

e) více než 15 dětí 

V grafu č. 12 je vidět, jak odpovídali jednotliví vedoucí. Podobně jako 

v předešlé otázce jasně převažuje možná odpověď b) 3 – 5 dětí na jednoho vedoucího. 
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Graf č. 12 - Všechny věkové kategorie - 9. otázka

 

10. otázka zněla: 

Jeden vedoucí (instruktor) při činnosti venku na hřišti, v lese, v parku, jako např. 

sportovní činnost, praktické zkoušení zvládnutí dovedností a znalostí, snáze zvládne 

zorganizovat skupinu: 

a) 1 – 2 dětí 

b) 3 – 10 dětí 

c) 11 – 15 dětí 

d) více než 15 dětí 

e) jiná ……………….. dětí 
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Graf č. 13 znázorňuje procento odpovědí u navržených možností. Většina 

dotazovaných se shodla a zvolila možnost b) 3 – 10 dětí na jednoho vedoucího. 
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Graf č. 13 - Všechny věkové kategorie - 10. otázka

 

Tato část dotazníku pomohla ujasnit představu o počtu přijatých studentů. To 

bude především záležet na počtu přednášejících, vedoucích a pomocníků, které 

se podaří pro tuto činnost nadchnout a zlákat je k pomoci a organizaci. Pro první pilotní 

ročník by však počet malých zájemců neměl přesáhnout 30 osob, což bývá jakési 

optimum ve třídách základních i středních škol. Pro dílčí činnosti potom budou 

vytvořeny menší skupinky. 

V přijímacím řízení, které usnadní výběr uchazečů o studium, bude třeba 

zvládnout test odborných znalostí z oblasti odznaků odborností, které MH plní v rámci 

III. okruhu celoroční činnosti. Jaké znalosti by měly být po uchazečích požadovány, 

taktéž pomohli vybrat vedoucí hasičské mládeže. Poslední otázka dotazníku se ptala 

právě na požadované znalosti. 

11. otázka dotazníku zněla: 

Pro přijetí do UDV pro mladé hasiče by mělo dítě mít znalosti a ovládat 

dovednosti v oblasti odbornosti: 

a) preventista 

b) strojník 

c) preventista a strojník 

d) cvičitel (návaznost na odbornost strojník a preventista) 

e) velitel (návaznost na odbornost cvičitel) 

Nejčastější odpověď na tuto otázku je vidět v grafu č. 14. Není však s velkou 

převahou. Pětina dotazovaných zvolila možnost a) znalosti preventisty, který je 
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nejčastěji plněným odznakem odbornosti mezi MH. Varianta c) preventista a strojník 

přišla vhodnější více než třetině z vedoucích. Ne příliš méně tázaných odpovědělo 

možnost d), kterou byla odbornost cvičitel. Ta vlastně zahrnuje možnost c), jen je o pár 

znalostí rozšířena. Proto bude vhodným výsledkem tohoto kroku návrhu, když malí 

uchazeči o studium „vysoké školy“ prokáží u přijímacího řízení své vědomosti z oblasti 

odbornosti preventisty a strojníka viz. příloha 5. 
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Graf č. 14 - Všechny věkové kategorie - 11. otázka

 

Shrnutí celkového pohledu na návrh UDV je v následující tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 - Shrnutí návrhu UDV 
věková kategorie studentů 10 - 14 let 
počet přijímaných studentů maximálně 30 
způsob organizace 5 dní nepřetržitě 
ubytování ÚHŠ Jánské Koupele 
mimoškolní aktivity sportovní a soutěžní 
časový rozvrh období letních prázdnin 
přijímací zkouška znalosti odbornosti preventista a strojník 
odborné zaměření požární ochrana 

Základy PO 
Základy požární bezpečnosti staveb 
Technické prostředky PO 
Ochrana obyvatelstva 
Zjišťování příčin požáru 
Základy technických a právních předpisů PO 
Nástupní odborný výcvik 
Základy požární taktiky 
Laboratorní měření 

vyučované předměty 

Počítačová praktika 
způsob ukončení studia závěrečná zkouška s obhajobou práce 
získaný titul „hasič inženýrek“ 
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8 Závěr 

Na počátku této práce jsem sama neměla nejmenší tušení, co je to univerzita 

dětského věku. Musela jsem prostudovat mnohé materiály, probrat se velkým počtem 

informací a článků zveřejněných na internetu. Zjišťovala jsem tak, které vysoké školy 

a univerzity u nás, ale také v zahraničí mají s touto aktivitou vlastní zkušenosti. Ty jsem 

se pokusila touto cestou předat i vám. 

Protože mým úkolem bylo navrhnout systém vzdělávání pro zájmovou skupinu 

dětí z řad dobrovolných hasičů, bylo třeba objasnit období dětského věku. Tomu věnuji 

samostatnou kapitolu, která definuje mladší školní věk, starší školní věk a adolescenci 

neboli dospívání. Tyto jednotlivé definice mi pomohly udělat si představu o kategoriích 

dětského věku, ze kterých jsem následně vybírala věkovou kategorii pro studium UDV.  

V následující kapitole jsem popsala systém vzdělávání v naší republice. Kapitola 

je rozdělena do několika podkapitol, které řeší dílčí problematiku předškolního, 

základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a mimoškolního 

vzdělávání. Mimoškolnímu vzdělávání dětí a mládeže se věnují především občanská 

sdružení. Takovým sdružením, které se zabývá požární ochranou a je zároveň 

nejpočetnějším svého druhu, je SH ČMS. Proto je i jemu a jeho aktivitám s dětmi 

a mládeží věnována jedna část práce. Systém vzdělávání MH v rámci SH ČMS je 

vodítkem návrhu UDV. Vychází se z něho například pro znalosti, které MH musí mít 

pro přijetí do studia UDV. 

Dětské univerzity po celé Evropě, na Slovensku a u nás tvoří další kapitolu této 

práce. Ta informuje o možnostech, které jsou dětem různými univerzitami nabízeny. 

Jedná se o přehled DU a především shrnutí získaných poznatků, které jsou využity ve 

vlastním návrhu UDV na FBI. 

Pro samotný návrh systému vzdělávání MH byl vytvořen dotazník pro vedoucí 

hasičské mládeže, ze kterého jsem mimo jiné vycházela. Zkušenosti vedoucích i mé 

vlastní zkušenosti práce s hasičskou mládeží mi pomohly určit věkovou kategorii 

studentů UDV, orientační počet studentů v závislosti na počtu školního personálu, který 

se dětem v průběhu studia bude věnovat, a také druhu vědomostí, které má mít dítě 

přijaté na UDV. Pro vypracování této práce mi byly poskytnuty pracovní materiály 

SH ČMS, které inovují vzdělávací systém dětí a mládeže v rámci sdružení. 
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Jedna kapitola obsahuje právě vyhodnocení tohoto dotazníku a poznatků z něho 

získaných. Následuje shrnutí návrhu, ze kterého vyplývá jeho variabilita a nezralost. 

Dorůst do dospělosti a úplnosti by mohl po prvním realizovaném pilotním ročníku, 

který ukáže jeho slabé a silné stránky. Velkým úsilím jistě bude najít finanční zdroj, 

který pomůže s realizací. Teprve po několika úspěšně zorganizovaných ročnících 

budeme moci provést zhodnocení. Děti, které se UDV zúčastní taktéž pomohou jejímu 

růstu a vývoji. Budou se moci podílet na vytvoření znaku a hymny UDV. Také mediální 

prostředky by mohly pomoci celou tuto činnost zviditelnit a nalákat tak další zájemce. 

Úspěchem by především bylo zařazení tohoto systému vzdělávání do 

celoživotního vzdělávání VŠB. Ta by se tak stala vysokou školou, která by se podílela 

na vzdělávání studentů široké věkové kategorie, od útlého věku až po studenty 

Univerzity 3. věku. Působení na malé studenty se zájmem o PO touto cestou již v tak 

útlém věku pomůže budovat jejich úzký vztah k tomuto důležitému oboru a jeho 

případnému studiu.  
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10 Seznam zkratek 

ČR Česká republika 
DU Dětská univerzita 
DUK Dětská univerzita Komenského 
EF Elektrotechnická fakulta Žilinské univerzity v Žilině 
EPS elektrická požární signalizace 
EU Evropská unie 
EUCU.NET European Children‘s Universities Network 
EZS elektrické zabezpečovací systémy 
FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství 
HZS Hasičský záchranný sbor České republiky 
IZS Integrovaný záchranný systém České republiky 
Jr. junior 
MH mladí hasiči 
MedVěd Medializace vědy 
MŠ mateřská škola 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
OORM okresní odborná rada mládeže 
PDU Prešovská dětská univerzita 
PHP přenosný hasicí přístroj 
PO požární ochrana 
PTCH požárně technické charakteristiky 
SDH sbor dobrovolných hasičů 
SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
SZU Slovenská zemědělská univerzita v Nitře 
TnUAD Trenčínská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně 
TUK Technická univerzita v Košicích 
UDV univerzita dětského věku 
ÚHŠ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele 
UK Univerzita Komenského 
VŠB Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
ŽDU Žilinská dětská univerzita 
ZŠ základní škola 
ŽU Žilinská univerzita v Žilině 
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11 Přílohy 

Příloha č. 1 – Vybraná občanská sdružení zabývající se požární ochranou [24]: 

1. Sdružení dobrovolných hasičů Boží Dar, vznik: 22.11.1999 
Adresa: Boží Dar 78  

2. Sdružení dobrovolných hasičů obce Spojil, vznik: 12.05.2000 
Adresa: Spojil 60 

3. Sdružení hasičů a požární prevence, vznik: 30.03.1998 
Adresa: Beroun, Tyršova 52  

4. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, vznik: 09.04.1991, IČO: 00442739 
Adresa: Praha 2, Římská 45/3  

5. Sdružení hasičů města Sezemice, vznik: 12.12.1996 
Adresa: Sezemice, Mezi mosty čp. 693  

6. Sdružení hasičů Nerad, vznik: 12.07.2000 
Adresa: Dolní Lutyně, U Zbrojnice 145  

7. Sdružení hasičů Srnojedy, vznik: 26.05.1994 
Adresa: Srnojedy 

8. Hasiči a záchranáři Nový Vestec - sdružení pro výchovu, výcvik a 
vzdělávání dobrovolných hasičů a záchranářů, vznik: 26.09.2008, 
IČO: 22722301 
Adresa: Nový Vestec, Hlavní 4  

9. Hasiči Březina, vznik: 14.08.2008, IČO: 22726683 
Adresa: Březina 158, p. Křtiny  

10. Hasiči ČR - Sdružení pro výchovu,výcvik a vzdělávání dobrovol. hasičů, 
vznik: 26.03.2001, IČO: 26526085 
Adresa: Varnsdorf, Žitavská 2728  

11. Hasiči Jablonec nad Nisou - Paseky, vznik: 06.12.1999 
Adresa: Jablonec nad Nisou, Pionýrů 7  

12. Hasiči Kutrovice , vznik: 14.03.2003, IČO: 26620260 
Adresa: Kutrovice 38, Hasičský dům, Roman Kartes  

13. Hasiči Plzeň - Košutka, vznik: 29.09.2004, IČO: 26675595 
Adresa: Plzeň, Kralovická 1  

14. HASIČI - RESCUE, vznik: 27.05.2002, IČO: 26593963 
Adresa: Praha 5 - Smíchov, Na pláni 11/2862  

15. Hasiči Sedlec, vznik: 24.08.1998 
Adresa: Sedlec  

16. Hasiči Zámrsk , vznik: 06.05.1998 
Adresa: Zámrsk  

17. Hasičské sdružení Holečkova, vznik: 31.01.1991 
Adresa: Praha 5, Musílkova 49  
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Příloha č. 2 - Hymna Dětské univerzity Komenského [13]:

Vrabce, škorce, množiny, vzorce, 
dejiny krajiny, byliny, horce, 
indexy, prednášky, učenia kopce, 
písmená, číslice, rady a stĺpce. 
 
Idem na Deckú Univerzitu. 
Pozor na mozgovú obezitu. 
Ja som tu, on je tu, aj ty si tu. 
 
Refrén: 
Prečo, prečo je to tak? 
Lebo, sme na prednáškach. 
Prečo, prečo je to tak? 
Odpoveď mám v poznámkach. 
 
A časť: 
Počúvam Brahmsa, 
Čajkovského, Straussa 
prečo je nebo modré 
viem, už nepýtam sa. 
 
Z fyziky som borec, 
v matike vyznám sa, 
viem, že Dedo Mráz 
nemá na Santa Klausa. 
 
Chcem len zistiť kam sa 
dá dostať keď dám sa na 
Detskú Univerzitu 
zapísať. 
 
Kto sa tomu zlostí? 
Kto svoj mozog pôsti? 
Kto bráni mu prijať  
kvantum vedomostí? 
 
Refrén: 
Prečo, prečo je to tak? 
Lebo, sme na prednáškach. 
Prečo, prečo je to tak? 
Odpoveď mám v poznámkach. 

Učenie neškodí, 
zo školy nemám strach, 
hoci som základkár, 
sedím na prenáškach. 
 
Počúvam, pýtam sa, 
robím si poznámky, 
tu ide o viacej, 
ako len o známky. 
 
Na mňa čaká aula, 
tam dobre spromujem 
a namiesto kraula 
diplom si rámujem. 
 
Na tom čo rýmujem 
Je kus pravdy veru, 
mám veľký záujem 
spraviť kariéru. 
 
Odmocnina, rovnica, 
Archimedov zákon, 
mňa nadnáša fakt, 
že nie som záškolákom. 
 
Možno by som vyletel 
keby som mal perie 
to čo sa tu naučím, 
mi nikto nezoberie. 
 
Podstata múdrosti 
je v tvojej slušnosti, 
ktorá je vstupenkou 
do ríše znalostí. 
 
Ak sa neoprostíš 
od veľkej lenivosti, 
ostaneš v zajatí 
vlastnej hlúposti. 
 
Refrén: 
Prečo, prečo je to tak? 
Lebo, sme na prednáškach. 
Prečo, prečo je to tak? 
Odpoveď mám v poznámkach. 
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Příloha č. 3 - Zásady študenta Detské univerzity Komenského [13]: 

– Tým, že som študentom DUK - som samostatný! 

– Počas prednášok nevyrušujem ostatných študentov a prednášajúcich 

(rozprávaním, neskorými príchodmi, hrou s mobilom ...). 

– V priestoroch Auly Univerzity Komenského a Divadla Aréna nejem a nepijem, 

nežujem žuvačky, neodhadzujem odpadky a neničím okolitú prírodu. 

– Neprajem si, aby ma počas prednášok vyrušovali moji rodičia, starí rodičia alebo 

iní príbuzní. 

– V rámci prednášok nevstupujem na javisko (len na vyzvanie). 

– Ak mám záujem o podpis prednášajúceho do môjho indexu, vyčkám si na neho 

sám, nepredbieham sa, ani nechcem, aby za mňa v rade stáli moji rodičia, starí 

rodičia, kamaráti... . 

– Snažím sa zúčastniť aspoň 6 z 9 prednášok, aby som mohol byť promovaný. 

– Ovládam text a melódiu hymny DUK a spievam pred začiatkom a po skončení 

každej prednášky. 

– Keď si vezmem občerstvenie, nevraciam sa späť na prednášku. 

– Nosím oblečené tričko a čiapku s logom DUK. 

– Počúvam pokyny organizátorov DUK. 
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Příloha č. 4 – Dotazník pro vedoucí hasičské mládeže: 

Tento dotazník je vytvořen pro účely zpracování bakalářské práce s názvem Univerzita dětského 

věku (dále jen „UDV“). Jedná se o návrh vzdělávacího programu pro mladé hasiče, kteří jsou členy 

SH ČMS. Hlavním cílem je dětem představit systém studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

VŠB – TU Ostrava a ukázat jim, co zajímavého se v oblasti požární ochrany mohou dovědět. 

Informace touto cestou získané budou využity k určení věkové kategorie, která bude pro 

absolvování UDV nejvhodnější, počtu dětí, které budou přijaty a vědomostních požadavků pro 

jejich přijetí. 

2) Kolik je vám let? …………………………………………………………………………… 

3) Jak dlouho pracujete s mládeží? ……………………………………………………………. 

4) Kolik dětí je ve vašem kolektivu? 

a) 6 – 10 let ………………………………………………………………………………... 

b) 10 – 13 let ……………………………………………………………………………..... 

c) 13 – 15 let ……………………………………………………………………………..... 

5) Která věková kategorie dětí ve vašem kolektivu je nejvíce vytrvalá při učení se novým věcem a 

ochotná spolupracovat s vámi i svými kamarády? 

a) 6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 

6)  Děti v jakém věku jsou ve vašem kolektivu schopné samostatně a aktivně pracovat? 

a)  6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 

7) U které věkové kategorie se vám nejvíce daří uplatňovat výuku formou výkladu (přednášky)? 

a) 6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 
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8) Do které věkové kategorie byste zařadili děti již s vyostřeným zájmem (koníčkem)? 

a) 6 – 10 let 

b) 10 – 13 let 

c) 13 – 15 let 

d) jiné ……………….. let 

9) Jak velká skupina dětí je zvládnutelná pro jednoho vedoucího (instruktora) při klidové činnosti 

v místnosti, např. výklad teorie soutěžních disciplín, kreslení, přednáška k odznakům odbornosti, o 

zdravovědě apod.? 

a) 1 – 2 děti 

b) 3 – 10 dětí 

c) 11 – 15 dětí 

d) více než 15 dětí 

e) jiná ……………….. dětí 

10) Při činnosti v místnosti, které se děti aktivně účastní, např. tvůrčí výtvarná činnost, práce na počítači, 

uzlování, topografie, experimenty apod., je vhodné vytvořit na jednoho vedoucího (instruktora) 

skupinu: 

a) 1 – 2 dětí 

b) 3 – 5 dětí 

c) 6 – 10 dětí 

d) 11 – 15 dětí 

e) více než 15 dětí 

11) Jeden vedoucí (instruktor) při činnosti venku na hřišti, v lese, v parku, jako např. sportovní činnost, 

praktické zkoušení zvládnutí dovedností a znalostí, snáze zvládne zorganizovat skupinu: 

a) 1 – 2 dětí 

b) 3 – 10 dětí 

c) 11 – 15 dětí 

d) více než 15 dětí 

e) jiná ……………….. dětí 

12) Pro přijetí do UDV pro mladé hasiče by mělo dítě mít znalosti a ovládat dovednosti v oblasti 

odbornosti: 

a) preventista 

b) strojník 

c) preventista a strojník 

d) cvičitel (návaznost na odbornost strojník a preventista) 

e) velitel (návaznost na odbornost cvičitel) 



- 63 - 

Příloha č. 5 – Test pro přijímací řízení: 

1) Jaké je telefonní číslo centra tísňového volání: 
a) 150 
b) 112 
c) 158 

2) Komínový sopouch slouží k: 
a) odvodu spalin z komína do volného ovzduší 
b) vymetání a čištění komínu 
c) napojení spotřebičů ke komínu 

3) Komín spotřebiče na tuhá paliva se musí kontrolovat: 
a) 6 x ročně 
b) 4 x ročně 
c) 2 x ročně 

4) Povinnost zajistit čištění komínu má: 
a) obec 
b) hasiči 
c) majitel objektu 

5) Spotřebič na tuhá paliva musí mít před přikládacím otvorem nehořlavou podložku, která přesahuje 
jeho půdorys: 
a) nejméně o 600 mm před přikládacím otvorem 
b) nejméně o 60 mm před přikládacím otvorem 
c) nejméně o 2000 mm před přikládacím otvorem 

6) V garáži se mohou skladovat PHM v množství: 
a) libovolném 
b) 40 l pro osobní a 80 l pro nákladní vozidla 
c) 50 l pro osobní a 120 l pro nákladní vozidla 

7) Ve sklepě může být skladováno nejvíce: 
a) 50 l hořlavých kapalin 
b) 10 l hořlavých kapalin 
c) 200 l hořlavých kapalin 

8) V bytě může být skladováno nejvíce: 
a) 2 l hořlavých kapalin 
b) 5 l hořlavých kapalin 
c) 10 l hořlavých kapalin 

9) Plynový sporák může zapojit a uvést do provozu: 
a) kdokoliv 
b) pouze osoba s oprávněním provádět takové práce 
c) pouze hasiči 

10) Které zařízení nesmíme při odchodu z domu nechat zapojené v el. síti? 
a) varnou konvici 
b) nabíječku mobilního telefonu 
c) plynový sporák 

11) U el. spotřebičů, které mají ve skříni otvory pro chlazení, je nutno: 
a) tyto otvory dobře zakrýt, aby teplo neodcházelo ze spotřebiče ven 
b) tyto otvory vždy nechat volné 
c) tyto otvory zakrývat, pokud odcházíme z domu 
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12) V prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel: 
a) mohou být instalovány pouze tepelné spotřebiče (zdroje tepla) na tuhá paliva 
b) nesmí být instalovány plynové spotřebiče 
c) nesmí být instalovány tepelné spotřebiče na tuhá paliva, otevřené spotřebiče a zářiče 

13) Pokud skladujeme hořlavý materiál nebo látky na půdě, musí být od komína vzdáleny min.: 
a) 0,5 m 
b) není určena minimální vzdálenost 
c) 1 m 

14) Na půdě nelze skladovat: 
a) hořlavé kapaliny 
b) seno 
c) starý nábytek 

15) Na střeše musí být vždy nainstalován: 
a) bleskosvod 
b) komín 
c) televizní anténa 

16) V kotelně je zakázáno skladovat: 
a) palivové dříví 
b) uhlí 
c) tlakové láhve s jakýmikoliv plyny 

17) Nevychladlý popel: 
a) vynášíme ihned do popelnice, aby nedošlo k jeho vznícení v kotelně 
b) necháváme na zemi před kamny, až do vychládnutí 
c) ukládáme do nehořlavých uzavíratelných nádob 

18) Uhlí a dřevo musíme skladovat: 
a) zásadně společně 
b) můžeme skladovat společně nebo odděleně 
c) vždy odděleně 

19) Uhlí ukládáme do sklepa vždy: 
a) vlhké včetně prachu, aby se předešlo jeho vznícení 
b) vlhké bez prachu 
c) suché bez prachu 

20) Nádoby se stlačeným plynem Propan-Butan ukládáme: 
a) vždy na dobře větraném místě pod úrovní okolního terénu 
b) vždy na dobře větraném místě nad úrovní okolního terénu 
c) vždy v kotelně 

21) Hlavní uzávěr vody nebo plynu: 
a) musí být vždy volně přístupné 
b) musí být vždy zabezpečené před volným přístupem, např. dětí 
c) musí být vždy na chodbě, vedoucí do sklepa 

22) Osobní pomoci musí poskytnout: 
a) každý hasič u zásahu 
b) každý občan 
c) příslušníci policie a záchranné služby 

23) Evakuační zavazadlo by nemělo obsahovat: 
a) léky 
b) přenosné rádio 
c) přenosný televizor 
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24) Při evakuaci nesmíme zapomenou: 
a) vypnou hlavní přívod vody a plynu 
b) napsat sousedům vzkaz, kam jdeme 
c) pustit všechna zvířata, která v domě chováme, na svobodu 

25) IZS je zkratka pro: 
a) Integrovanou zdravotní službu 
b) Integrovaný záchranný systém 
c) Individuální záslužnou činnost 

26) Základní složky IZS jsou: 
a) HZS ČR, jednotky PO, zdravotnická záchranná služba, policie ČR 
b) HZS ČR, Armáda ČR, obecní úřady 
c) SDH, Policie ČR, záchranáři (psovodi) 

27) Starou trávu: 
a) můžeme vypalovat pouze na povolení obecního úřadu 
b) můžeme vypalovat jen na jaře 
c) nesmíme vypalovat 

28) Občan nesmí: 
a) pořídit si požární automobil 
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá pro ně požadovanou odbornou 

způsobilost 
c) zakoupit si dýchací přístroj a ochrannou přilbu 

29) Podle hořlavosti rozdělujeme látky na: 
a) látky nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé 
b) látky zapalitelné a nezapalitelné 
c) tekuté, kapalné a plynné 

30) Třída požáru B označuje požáry: 
a) pevných látek 
b) hořlavých kapalin 
c) plynů 

31) Kapaliny I. třídy nebezpečnosti mají teplotu vzplanutí: 
a) od 56 °C do 100 °C včetně 
b) od 22 °C do 55 °C včetně 
c) do 21 °C včetně 

32) Teplota vznícení je teplota: 
a) při které se látka ve směsi se vzduchem sama vznítí bez vnějšího zdroje zapálení 
b) při které látka může být zapálena nějakým zdrojem tepla 
c) při které se látka začne odpařovat tak, že může dojít k jejímu vznícení jiskrou nebo malým 

plamenem 

33) Označeni požárního vozidla AP 27 znamená: 
a) cisternová automobilová stříkačka o váze 27 tun 
b) automobilová plošina o výšce 27 metrů 
c) automatický pěnomet o výkonu 27 m3 

34) Rychlý zásahový automobil má označeni: 
a) RZA 
b) RA 
c) RZ 
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35) Dopravní automobil (DA) slouží k: 
a) dopravě hasebních látek na požářiště 
b) rychlému zásahu v případě dopravní nehody 
c) přepravě osob - požárního družstva 

36) Tlakové hadice patři mezi: 
a) základní věcné prostředky 
b) účelové věcné prostředky 
c) speciální věcné prostředky 

37) Mezi základní věcné prostředky nepatři: 
a) přenosný hasicí přistroj 
b) hákový žebřík 
c) záchranné lano 

38) Celková naplň oleje v motoru nejvíce rozšířené motorové stříkačky PS 16 je: 
a) 2 litry 
b) 3 litry 
c) 4 litry 

39) Zkontrolovat utaženi všech šroubových spojů na PS 16 musíme: 
a) nejméně po 50 Mh provozu 
b) nejméně po 100 Mh provozu 
c) vždy před zazimováním stříkačky 

40) Pokud není v zimním období stroj v provozu, musíme baterii: 
a) úplně vybít, aby nedošlo k jejímu poškození 
b) nabíjet nejméně 1x týdně 
c) nabíjet nejméně 1x za 3 měsíce 

41) Pokud čerpáme motorovou stříkačkou kalnou vodu, musíme: 
a) pečlivě kontrolovat teplotu vody v chladícím okruhu 
b) sundat ze savic sací koš, aby nedošlo k jeho zaneseni 
c) kalná voda se nikdy nesmi motorovou stříkačkou čerpat 

42) Záchytným lanem zajišťujeme: 
a) sací koš 
b) motorovou stříkačku 
c) sací požární hadice 

43) Ventilové lano upevníme: 
a) k ovládání klapky sacího koše 
b) k motorovému ventilu požární stříkačky 
c) ke kulovému ventilu motorové stříkačky, aby nemohlo dojit k jeho samovolnému otevřeni 

44) Ruční páčka palivového čerpadla se nachází: 
a) na benzinové nádrži motorové stříkačky 
b) na palivovém čerpadle v otvoru čelního ochranného krytu stroje 
c) na vrchní časti skříně čerpadla 

45) Kontrolka dobíjeni: 
a) na motorové stříkačce není 
b) by se po nastartování měla rozsvítit 
c) by po nastartováni měla zhasnout 

46) Tato grafická značka označuje: 
a) tlakovou požární hadici 
b) sací požární hadici 
c) přejezdový můstek 
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47) Tato grafická značka označuje: 
a) hadicový sběrač 
b) požární ejektor stojatý 
c) požární ejektor ležatý 

48) Tato grafická značka označuje: 
a) clonovou požární proudnici 
b) plnoproudou požární proudnici 
c) rozprašovací požární proudnici 

49) Tato grafická značka označuje: 
a) hadicový rozdělovač 
b) hydrantový nástavec 
c) přetlakový ventil 

50) Tato grafická značka označuje: 
a) rozvinutou požární hadici 
b) hadicový držák - vazák 
c) otočnou proudnici 

51) Tato grafická značka označuje: 
a) záchranné lano 
b) ventilové lano 
c) zachytne lano 

52) Požární ejektor slouží k: 
a) zabránění vstupu hrubých nečistot do čerpadla stroje 
b) k ochraně hadicového vedeni 
c) k čerpání vody z větších hloubek (7 - 20 m) 

53) Hydrantový nástavec slouží k: 
a) napojeni hadic na sací hrdlo stroje 
b) k odběru vody z nadzemního hydrantu 
c) k odběru vody z podzemního hydrantu 

54) K ochraně hadicového vedeni před vodním rázem slouží: 
a) hadicový rozdělovač 
b) hadicový sběrač 
c) přetlakový ventil 

55) Hadice „B“ má průměr: 
a) 75 mm 
b) 52 mm 
c) 25 mm 

56) Hákový žebřík se nikdy nesmí: 
a) pokládat na holou zem 
b) používat jako žebřík opěrací 
c) zavěšovat na hranu budovy 

57) Tento opticky signál znamená: 
a) Nebezpečí - všichni zpět 
b) Vodu stav 
c) Snížit tlak 

58) Při signalizaci lanem se signál „VODU“ provede: 
a) několikerým trhnutím lana 
b) dvojím trhnutím lana 
c) jedním trhnutím lana 
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Příloha č. 6 – Návrh indexu studenta UDV: 
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Příloha č. 7 – Návrh diplomu absolventa UDV: 

 


