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Anotace 

Jaroslav SLEZÁK. Psychologické aspekty studentů střední školy požární ochrany na 

budoucí profesi hasiče:  Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2009, str. 40. 

 

Bakalářská práce se zabývá psychologickou přípravou studentů požární ochrany na 

budoucí profesi hasiče. Úvod práce je věnován seznámení se s problematikou a studijním 

prostředím, které připravuje budoucí profesionální hasiče. Následuje vyzdvihnutí nedostatků 

současného studijního programu v oboru psychologie. Dále popis osobnostních typů, které 

odlišně zvládají psychickou zátěž a možná ohrožení z psychologické stránky, se kterými se 

mohou hasiči při výkonu povolání setkat. Na závěr jsou uvedeny způsoby vypořádaní 

s posttraumatickou situací. 
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Jaroslav SLEZÁK. Psychological Aspects of Preparation of Students of High Special 

School of Fire Protection for the Future Proffesion of Firefighter: Bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, FBI, 2009,  40 pages. 

 

Bachelor's thesis deals with the psychological preparation for the career firefighters of 

fire protection students. In introduction are described educational environment problems, of 

career firefighters preparing. Then follows want of present educational program higlight in 

psychology branch and personal types description, which can probably manage psychologic 

stress and possible psychologic threats in different ways, with which can firefighters meet in 

exercise of profession. In thesis finish are described ways to settle with post-traumatic 

situation. 
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Úvod 

V České republice je pouze jediná střední odborná škola požární ochrany pod záštitou 

Ministerstva vnitra. Pyšní se špičkovou přípravou mladých studentů v oboru požární ochrany 

v oblasti represivní i preventivní. Středoškolsky vzdělaní absolventi – odborníci, se ne zřídka 

dostávají i do významných funkcí hasičských záchranných sborů České republiky. Většina z 

nich vykonává povolání jako tzv. „mokrý hasič“. V očích veřejnosti jsou hasiči hrdinové! 

Jsou silní, zachraňují lidské životy, bojují nejen s ohněm, ale i ostatními lidskými i přírodními 

katastrofami. Hasič je stejně jako každý jiný jen člověk, který se při zmíněném zachraňování 

životů a v boji s neštěstím dostává do velmi stresujících situací, které na něm mohou zanechat 

celoživotní následky. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda na střední škole požární ochrany je věnován 

dostatek času přípravě studentů na budoucí psychicky náročné povolání. 

Bakalářská práce se v první části, kterou tvoří dvě kapitoly, věnuje základnímu popisu 

povolání a popisu školy. Jsou zde uvedena srovnání střední školy s vyšší odbornou školou 

požární ochrany a popsán vývoj školy za posledních pět let. Druhá polovina se zabývá 

vývojem osobnosti ve školním věku. Zde jsou vypsána a popsána rizika, se kterými se mohou 

hasiči při výkonu povolání setkat, a kvůli kterým je důležité se již v dospívajícím věku na 

střední škole s nimi seznámit a jaká jsou řešení při nastálé posttraumatické stresové poruše. 

 



Rešerše 

Pro tuto práci nebyla nalezena žádná literatura, která by se zabývala psychologickými 

aspekty přípravy studentů střední školy požární ochrany na budoucí profesi hasiče. Proto 

uvádím zdroje, které byly podstatné a důležité k jejímu napsání, pro pochopení problematiky, 

avšak samy problematiku nikdy neřešily. 

 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví, 2. vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2001. 113 s. 

ISBN 80-7178-551-2 

 

Tato kniha se věnuje popisu faktoru osobnosti a různosti osobnostních typů, tomu jak 

každý reaguje jinak na stejnou situaci. Je zde uveden především popis stresu, palety stresorů a 

způsoby, jak stresu a jiným těžkým životním situacím čelit. Dále kniha pojednává o duševní 

hygieně a o tom, jak cvičení příznivě souvisí s psychikou. 

 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila, SPURNÝ, Joža. Péče o policisty po extrémních stresových 

situacích. POLICISTA. 2001, roč. 2001, č. 12. Dostupný z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2001/0012/pecopol.html> 

 

Tento článek se zaměřuje na řešení psychických potíží, které mohou postihnout členy 

záchranných profesionálních týmů a mohou narušit jejich každodenní koloběh. Zabývá se 

krizovou intervencí a pro účel této práce debriefingem a defusingem. Jsou zde také rozděleny 

stresory do tří skupin podle situace, které záchranáře mohou v místě mimořádné situace 

potkat a velikostí rizika vzniku posttraumatické stresové poruchy. 



1. Popis zadané problematiky  

První kapitola nás zavádí do problematiky, kterou se zabývá tato práce.  

1.1 Popis profese 

„Duševní otřes“ je při traumatizujících událostech normální lidskou reakcí 

v nenormální situaci. 

 

Traumatizující události může být vystaven každý, avšak zvýšené riziko je u povolání 

zabývajícími se nehodami a katastrofami, takže také u hasičů, kteří pak mohou vykazovat 

psychické a i tělesné příznaky akutní stresové reakce. Ty se nevyhnou ani těm, kteří se 

domnívají, že zvládnou jakoukoliv mimořádně extrémní situaci u Hasičského záchranného 

sboru České republiky (dále jen HZS ČR) jakou může být zážitek, kdy hasič musí přihlížet, 

jak jiná osoba byla těžce zraněna či zemřela nebo situace, kdy se sám ocitne v ohrožení 

vlastního života nebo situace kdy se jedná o ohrožení partnera, dítěte, přátel atd. 

Takovéto extrémní zážitky mohou způsobit trauma, které ovlivní další život 

postiženého, pokud však jeho příznaky neodezní do několika týdnů (nejedná se tedy o akutní 

trauma) ale o dlouhodobě přetrvávající příznaky a může dojít k posttraumatické stresové 

reakci. [11] 

1.2 Role osobnosti 

Většina studentů školy požární byla ve svých úplných začátcích dobrovolnými hasiči a 

na školu šli proto, aby si splnili svůj sen záchrany životů a obětování se pro životy jiných. Ke 

splnění svých cílů měli velkou motivaci ve svých vzorech - členech sboru dobrovolných 

hasičů (dále jen SDH), kteří již byli plnoletí a vyjížděli k zásahům.  

Další, ne tak početnou skupinou přijatých studentů, byli žáci základních škol, kteří 

nevěděli jakou školu zvolit a někdo jim ji poradil, měli ji jako náhradu nebo jednoduše byla 

blízko a tak využili jejího prestižního jména a postavení. Psychoanalýza chápe člověka jako 

dichotomní bytost, ovládanou z jedné strany slastí a z druhé realitou respektující požadavky 

vnějšího světa a vyrovnávající napětí mezi pudy a osobní morálkou, která je často v rozporu 

s tím, po čem člověk touží.  



Pojem osoby byl později nahrazen pojmem role, který vyjadřuje to, co se od člověka 

očekává v různých situacích a s ohledem na jeho věk, sociální postavení a konkrétní 

společenské funkce, v tomto případě student školy požární ochrany (dále jen PO). Druhá, 

výše zmíněná skupina, byla vystavena, aby přijala roli budoucího hasiče. Existují role, s nimiž 

se člověk více či méně ztotožňuje a role, které odmítá – a pokud v nich vystupuje, pociťuje je 

jako donucení (nátlak rodičů, rodinná tradice, apod.). 

 

Role vždy vyjadřuje individuální pojetí toho, co se v té které situaci sluší udělat, jak se 

v té situaci určitý jedinec má chovat. V tomto smyslu se pak něco jiného očekává od dítěte 

než od dospělého.  

 

Na roli studenta má vliv rodina. Ta může ve studiu studentovi být oporou, ale s 

očekáváním kvalitních studijních výsledků. Pak studijní ročník, přesněji spolužáci, kteří právě 

mají zkušenosti z jednotek SDH a tím motivují i neznalé a nezasvěcené studenty. Nesmíme 

však opomenout důležitost učitelského sboru, který se většinou skládá z bývalých příslušníků 

HZS ČR, kteří studijní hodiny mohou obohatit svými zkušenostmi a znalostmi z praxe. 

V neposlední řadě už jen nošení uniforem má pozitivní vliv na studenta, jeho sebejistotu, 

neboť si může již v ranném věku myslet, že něčeho dokázal. Student při působení těchto 

faktorů může roli postupně navykat a později ji přijmout za svou vlastní. 

1.3 Školy a učiliště požární ochrany 

Stručné seznámení se střední školou a učilišti požární ochrany na území ČR. 

1.3.1 Střední odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku 

           Zřizovatelem Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární 

ochrany ve Frýdku-Místku je Ministerstvo vnitra České republiky. Posláním školy, založené v 

roce 1967, je odborná příprava středoškolsky vzdělaných odborníků v oboru požární ochrany. 

Jejími třídami prošla podstatná část dnešních příslušníků a pracovníků požární ochrany. 

Mnozí z nich zastávají významné funkce.  

V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol jako 

forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání. Rozhodnutím generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru ČR denní studium mládeže od školního roku 2006 -

2007 opět pokračuje. Ve školním roce 2008 - 2009 jsou 3 třídy denního studia s možností 



ubytování v Domově mládeže pro žáky se vzdáleným místem bydliště. (Žákyním z 

technických důvodů škola ubytování neposkytuje).  

Protože je tato škola ojedinělá, má i některé zvláštní stanovy a předpisy jako např: 

1. Žáci jsou povinni na začátku školního roku předložit lékařské potvrzení o 

způsobilosti žáka ke studiu v SOŠ PO s ohledem na charakter školy v následujícím 

znění: Žák je schopen studia bez omezení a výjimek. 

2. Studenti jsou povinni při navštěvování školy dodržovat školní řád, ve kterém jsou 

uvedeny zvláštnosti jako například, že žáci školy musí být řádně ustrojeni a 

upraveni. Úprava jejich zevnějšku musí být z hlediska provozu věcných prostředků 

požární ochrany bezpečná. 

 

Za řádné ustrojení se nepovažuje zejména: 

• nosení náušnic, náhrdelníků, náramků a jiných ozdob nebo doplňků, pokud by byly 

noseny viditelně 

Za řádnou úpravu vlasů se nepovažují zejména: 

• copánky 

• dlouhé vlasy v obličejové části přesahující obočí, ušní boltce a na krku přesahující 

úroveň límce košile 

3. Tvář musí být hladce oholena, povolen je pouze krátce střižený knír, který 

v neupraveném stavu nezasahuje do těsnící masky nebo polomasky. 

 

Vzhledem k tomu, že součástí studia je i náročný praktický speciální výcvik (výcvik 

v dýchacích přístrojích, v polygonu, práce ve výškách apod.) je třeba, aby byl zdravotní a 

fyzický stav uchazečů o studium velmi dobrý a na přihlášce bylo dorostovým lékařem 

potvrzeno: „Schopen studia bez omezení a výjimek.“ 

Na podporu důležitosti této zdravotní způsobilosti se uvádí, že se v minulosti staly 

případy, kdy v průběhu studia se zdravotní stav studenta změnil natolik, že nemohl absolvovat 

speciální výcvik a musel přestoupit na jinou školu, neboť jeho prominutí není možné. Dále 

pak v přijímacím řízení k HZS ČR po ukončení studia jsou na zdravotní stav uchazečů o tuto 

profesi kladeny velmi tvrdé požadavky. Proto by se jakákoli snaha současný zdravotní stav 

zkreslovat mohla v budoucnu stát pro uchazeče velkým handicapem. [13] 



1.3.2 Učiliště PO 

Odborné učiliště požární ochrany Frýdek-Místek 

Učiliště není klasickým učilištěm - tedy tím, co si laická veřejnost pod tímto slovem 

představuje - zaměřeno je na vzdělávání a výcvik profesionálních hasičů pro získání odborné 

způsobilosti pro výkon jejich funkcí a na prohloubení znalostí ve speciálních kurzech. 

Posluchači jednotlivých kurzů už tedy mají uzavřený služební pracovní poměr s některým 

Hasičským záchranným sborem. Pro nováčky hasičského povolání je nezbytný. [14] 

 

Odborné učiliště požární ochrany MV Brno 

Odborné učiliště požární ochrany v Brně je vnitřní organizační jednotkou organizační 

složky státu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR. Učiliště je vzdělávacím 

zařízením ředitelství v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému. 

Zabezpečuje úkoly ministerstva v oblasti odborné způsobilosti a přípravy příslušníků HZS 

České republiky, velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb ostatních jednotek požární 

ochrany, resp. právnických osob a podnikajících fyzických osob v rozsahu a podle osnov 

schválených ministerstvem. [14] 

 

Odborné učiliště požární ochrany MV Chomutov 

Učiliště je vzdělávacím zařízením Ministerstva vnitra ČR a zabezpečuje teoretickou a 

praktickou výuku v kurzech odborné způsobilosti pro příslušníky HZS krajů, zaměstnance 

HZS podniků a členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků. Je zaměřeno 

především na pořádání kurzů. Jeho úspěšné absolvování opravňuje k výkonu funkcí hasič, 

velitel družstva, velitel čety, velitel stanice, velitel směny, hasič-strojník, technik strojní 

služby nebo vedoucí odborné služby. Dále učiliště organizuje specializační kurzy pro obsluhu 

motorových pil a vůdce malých plavidel. [14] 

 

Odborné učiliště požární ochrany MV Borovany 

Odborné učiliště požární ochrany je jedním ze vzdělávacích zařízení Ministerstva 

vnitra. Je řízeno ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Odborné 

učiliště bylo dostavěno v roce 1981, kdy byla také zahájena pravidelná výuka v odborných 

kurzech pro hasiče. Učební program je zaměřen především na pořádání odborných kurzů. 

Jejich úspěšné absolvování opravňuje k výkonu funkcí - hasič, velitel družstva, velitel čety, 

velitel stanice, velitel směny, strojník, technik strojní služby, vedoucí odborné služby, spojař. 



Dále se v odborném učilišti pořádají specializační kurzy pro obsluhu motorových pil. Ke 

všem jmenovaným kurzům se organizují též kurzy k ověření odborné způsobilosti. [14] 

1.4 Vývojové trendy 

Škola PO je výbornou přípravou v odborných předmětech a snaží se nevychovávat 

budoucí hasiče jen pro represivní složky, ale také prevenci. Proto je zde zastoupena celá škála 

odborných předmětů avšak jeden zcela chybí. Psychologie ve studijním plánu pro studenty 

střední školy PO vůbec není a přitom právě psychika hasiče si u ostrého zásahu prochází 

doslova zkouškou ohněm. Také psychické testy jsou nedílnou součástí pro přijímací řízení do 

služebního poměru. 

Jako absolvent školy mohu vidět malý pokrok v tom, že od roku 2004, kdy jsem na 

škole maturoval, nastaly aspoň tyto malé změny a to, že se přidala hodina tělesné výchovy a 

zdravotní přípravy.  

Fyzická připravenost je jedním ze základních kamenů pro hasiče a může souviset i 

s psychologickou přípravou. Frázi „ve zdravém těle zdravý duch“ určitě každý zná a není to 

pouze nepodložený výmysl. Každý psycholog, který se zabývá stresem dobře ví, že právě 

cvičení je jeden z nástrojů duševní hygieny (o té více v samostatné kapitole) a proto bych 

udělil pomyslné plus škole za zavedení hodiny tělesné výchovy navíc. 

Zvýšený počet hodin zdravotní přípravy je důležitý pro získání větších znalostí a 

jistoty při provádění první pomoci postiženým obětem mimořádné události. Na hasiče tak 

nebude při zásahu vyvíjen zbytečný nátlak a nebudou propadat stresu pro nedostatečnou 

znalost základní zdravotnické pomoci, která se od nich zajisté očekává.  

1.5 Výchova v oblasti PO již na základní škole 

V minulosti byla v ČR výchova dětí v oblasti PO na vysoké úrovní. Díky politickým a 

ekonomickým změnám v naší zemi se na tuto oblast činnosti hasičů zapomnělo. V západních 

zemích se na programy prevence pro děti klade mimořádný význam. Naši hasiči se nechali 

inspirovat převážně zkušenostmi nabytých v Kanadě. Kanadský program totiž patří 

v celosvětovém měřítku k nejpropracovanějším. 

Další zemí, ze které si bereme příklad je Anglie.Lincolnshirský hasičský sbor v Anglii 

rozpracoval působivý program výuky o požární bezpečnosti pro mládež. Iniciativa je 

koordinována centrálně ředitelstvím sboru a zahrnuje aktivní navázání kontaktů na všech 



školách s nabídkou výuky požární bezpečnosti ve druhých, šestých a desátých třídách. 

Rozdělení na tyto tři specifické věkové skupiny umožňuje „ušít“ ukázky určitému věku na 

míru s maximální účinností. Prezentace jsou stejné v celém kraji, ale mohou být upraveny 

podle místních podmínek a potřeb. Mohou také popisovat nedávné místní události. [7] 

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze 

dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za 

mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela 

prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele 

základních a středních škol pod názvem „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna 

z kapitol této příručky se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku požáru 

z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním způsobit, 

je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto Ministerstvo 

vnitra - generální ředitelství HZS ČR zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování uvedené 

kapitoly o požárech do samostatné příručky pod titulem „Výchova dětí v oblasti požární 

ochrany“, určené učitelům základních a speciálních škol (následuje obdobná příručka pro 

učitele středních škol). V roce 2005 byla distribuce příručky na školy provedena 

prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů. [15] 



2. Současná příprava na školách PO 

Kromě přípravy na stresové situace během samotné výuky ve škole je důležité už 

v kolech přijímacích řízení vybrat pouze ty nejkvalitnější studenty, kteří mají dobré 

předpoklady pro povolání, které se chystají v budoucnu vykonávat. Škola požární ochrany má 

přijímací řízení na dobré úrovni a to především na vyšší odborné škole PO.  

Budoucí hasiči se budou setkávat se stresem neustále. Pro Lazarusovo pojetí člověka 

se stresem je charakteristický pojem zvládání (coping). Jeho definice klade důraz na čtyři 

skutečnosti: 

 

1. Zvládání není jednorázovou záležitostí. Je to dynamický proces. 

2. Zvládání není automatickou reakcí. 

3. Zvládání vyžaduje určitou (vědomou) snahu a námahu jednající osoby. 

4. Zvládání je snahou řídit dění („ukočírovat je“). 

 

Tam, kde jde o zvládání stresu bylo Lazarusem vytipováno několik pozitivních 

momentů – věcí, které nám mohou být pomocí v boji se stresem. Patří sem v prvé řadě dobrý 

zdravotní stav a dostatek síly, na které se právě při přijímacích řízeních tolik dbá. [4] 

Jak již víme z kapitoly zabývající se vývojem školy v odvětví psychologické přípravy 

studentů, k žádnému velkému posunu nedošlo. Pouze v hodinách zdravotní přípravy a tělesné 

výchovy. Je to sice krok kupředu, ale pořád to jsou jen předměty, které psychologii zdaleka 

nenahradí. Nemyslím na to, že by měl každý znát psychologii obecnou, nemusí znát výklady 

snů od Sikmunda Freuda, i když znát základy by měl každý, ale studenti se potřebují seznámit 

s nástrahami pro jejich psychiku, které při výkonu povolání na ně čekají. Měli by vědět, na 

koho se při stresové situaci obrátit, jak se v určité situaci zachovat nebo aspoň jak se snažit 

nedávat najevo své pocity, to proto, aby to nedopadlo tak, že nakonec zachraňovaný bude 

dělat oporu svému zachránci. Znamená to tedy, že chybí pro náš účel ta důležitější praktická 

část psychologie, jejíž součástí by byly modelové situace a odborné hry. 

Jediná snaha ze strany školy byla před dvěma lety. Pan Miroslav Tvrdý z HZS MSK 

během dvou hodin seznámil studenty školy s krizovou intervencí a následnou péčí pro 

příslušníky HZS. 

 



2.1 Rozdíly mezi vyšší a střední školou PO 

Kdybychom porovnali výuku střední školy PO a vyšší odborné školy PO, nedá se 

nevšimnout, že VOŠ je lépe vybavena tím, že ve druhém ročníku VPP je v prvním semestru 

předmět Psychologie a preventivní výchovná činnost. Času je však žalostně málo, pouhých 13 

hodin určitě nikomu nějak významně nepomůže. Pro učitele je tak velmi náročné udělat 

program výuky takový, aby si z něho každý aspoň něco málo odnesl. S týmovou psychologií 

a nasloucháním, které jsou v povolání hasiče bez diskuze důležité, se dá setkat v Komunikaci 

s veřejností. Alespoň tyto náhražky opět u studentů SOŠ PO zcela chybí. 

Na obrovskou „psychologickou“ díru ve studijních plánech jsem byl upozorněn na 

VOŠ a konkrétně v oboru tzv. „stodvanáctek“, jejichž zátěž na psychiku není zanedbatelná. 

Dívky i chlapci po maturitě ve věku kolem 19ti let se přihlásí na tento obor a absolvují ho. 

Mají výborné jazykové znalosti, aby mohli komunikovat i s cizinci, avšak nikdo je nepřipraví 

na situaci, kdy jim na linku tísňového volání zatelefonuje osoba ve velkém stresu vyhrožující 

sebevraždou. Ohlasy pro zavedení nového předmětu jsou, avšak ještě není ani v zárodku a ani 

osnovy předmětu ještě nejsou stanoveny. 

2.2 Duševní hygiena 

Protože jsem v jedné z kapitol udělil pomyslné plus za zavedení hodiny tělesné 

výchovy navíc, měl bych to taky specifičtěji odůvodnit.  

Duševní hygiena je systém propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, 

prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy. Zaměřuje se na 

možnosti autoregulace jedince, působení sebe sama a na aktivní přetváření svého prostředí. 

Duševní rovnováha patří k nejdůležitější psychické výzbroji studenta, a to jak pro jeho 

přítomné úkoly, tak pro jeho budoucí povolání [1] zvlášť, když se jedná o povolání 

příslušníka HZS. Duševní hygienou se zabývá řada knih pojednávajících o stresu a zvládání 

životních těžkostí. Každá z nich uvádí jako jednu z možností boje proti stresu a udržení si 

duševního zdraví fyzickou zátěž, která na SOŠ PO je důležitá i pro přípravu na budoucí 

profesi, která je jak silově tak vytrvalostně velmi náročná. Pak možná stojí za to položit si 

otázku, zda jsou 2 hodiny tělesné výchovy, stejně jako na jiných středních školách, 

dostačující. Možná právě proto, že je kvůli přípravě na povolání z výše uvedených důvodů 



tento předmět tak důležitý a bylo by vhodné přihlížet na něj stejně jako na jiné odborné 

předměty vyučující se na této škole, byla v minulém roku přidána 3. hodina týdně. 

 

2.2.1 Učební osnovy pro kurz VPP 

Seznámení s psychologickou službou HZS (1)1 

• Základní pilíře psychologické služby 

• Etický kodex psychologa HZS ČR 

 

Psychologie záchranáře (4) 

• Mechanismus vzniku stresu 

• Zdolávání stresu, duševní hygiena 

• Systém posttraumatické intervenční péče 

• Reakce na stres 

 

Základy komunikace (7) 

• Význam komunikace (komunikace a vnímání, základní komunikační axiomy, 

neverbální komunikace) 

• Efektivní komunikace (techniky řízení rozhovoru, aktivní naslouchání, komunikační 

zpětná vazba, zvládání zátěžových situací, řešení konfliktů, asertivní jednání) 

• Týmová spolupráce 

• Druhy komunikačních systémů 

 

Zásady rovných příležitostí žen a mužů jako součást politiky vlády (1) 

                                                 
1 V závorce je uveden počet vyučovaných hodin, zabývající se vybranou kapitolou 



3. Ohrožení z hlediska psychologické morbidity 

Tato kapitola popisuje vývoj osobností a jejich základní temperamentní rozdělení. Ne 

každý je pro svůj psychologický profil vhodný pro zvládání těžkých a vypjatých stresových 

situací.  

3.1 Proces zrání osobnosti 

Období vývoje osobnosti, které je pro mou práci důležité, je období adolescence. 

V tomto období je těžké seznamovat mladé lidi se situacemi, které jsou každodenním chlebem 

hasiče, ale jsou velmi náročné na psychiku, protože v tomto věku každý dospívající mladík 

hledá hlavně sám sebe a své místo ve společnosti.  

3.1.1 Vývoj osobnosti obecně 

Na týž podnět reaguje každý člověk jinak, tj. když mezi podnět (S) a reakci (R) je 

nutno vložit nějaký faktor, který by tuto variabilitu reakcí vysvětloval. Tento faktor byl 

nazván osobnost (O). 

 

R = ƒ(S,O) 

 

Znamená to, že psychické jevy jsou funkcí situace a osobnosti, resp. interakce situace 

a osobnosti. Situace působí na jedince a ten na toto působení určitým způsobem reaguje. 

Pojem osobnost v psychologii vyjadřuje vnitřní organizaci duševního života člověka, 

skutečnost, že je jednotou dílčích funkcí, že tedy funguje jako jednotný celkem 

interindividuálně odlišných dispozic, a jako takový vytváří smysluplné souvislosti s vnějšími 

projevy. [2] 

3.1.2 Vývoj osobnosti ve školním věku 

Vývojový psycholog E. H. Erikson popsal vývoj člověka od narození až do stáří 

v osmi základních stádiích, přičemž ke každé fázi přiřadil specifická vývojová témata a úkoly. 

Pro tuto práci je nejdůležitější období adolescence, tedy období od 10, 11 let věku až do 



zhruba 20 – 22 let věku. V tomto textu mé práce se přidržuji období po pubertě, což je cca 

15 – 20 let, tedy období přijímacích zkoušek a studia na střední škole. 

Vývojový úkol adolescence je formulován jako vytvoření identity vlastního já, tedy 

určitého stabilního obrazu o sobě samém, o svém místě ve společnosti. Není-li mu dána 

možnost, aby se rozvíjel nebo byl uznán ve své identitě, pak se bude bránit a bojovat o své 

uskutečnění. [10] 

 

„Opravdu neexistuje ve společenské džungli lidské existence žádný životní pocit bez 

tohoto pocitu identity já. Pochopíme-li to, pochopíme také zápasy dospívající mládeže lépe, 

zvláště pak snahu těch, kteří nechtějí být „milí“ chlapci a dívky, nýbrž zoufale hledají 

uspokojující pocit příslušnosti, ať již ke skupinám, partám nebo masovým hnutím.“ 

(E. H. Erikson)    

 

Pro toto období je také příznačná jistá emoční labilita. 

Mnoho mladistvých, kteří se nedokáží srovnat s přijatými rolemi, vnucenými jim 

neúprosnou standardizací, utíkají. Prchají ze škol do samoty, do skupin, do part a drogového 

prostředí. Začínají se kriminalizovat. [3] 

3.2 Temperamentní základ osobnosti 

Podle Eysencka je „pohotovější naladění“ na excitaci než na inhibici. Je to spojeno 

s činností retikulární formace mozkového kmene: aktivita centrálního nervového systému 

může být ovlivňována farmaky. Když se užijí ta, která aktivitu centrálního nervového systému 

snižují, zvyšuje se pohotovost k útlumu a vyvolává se tak chování extrovertního typu. Naopak 

farmaka stimulující činnost centrálního nervového systému vyvolávají pohotovost k excitaci, 

a tím i chování introvertního typu. [4] 

 

Na základě svých výzkumů extrahoval Eysenck následující faktory osobnosti:  

1. extroverze – introverze,  

2. emoční stabilita – emoční labilita (neuroticismus)  

3. inteligence,  

4. sklon k psychotickému onemocnění.  

 

Avšak jen první dva faktory považuje za charakterologické. 



Emoční stabilita – znamená stabilní, vyrovnané a podnětům přiměřené emoční 

reakce, převažující klid a rozvahu. [4] 

 

Emoční labilita (neuroticismus) – znamená nestálé, lehce vyvolatelné a podnětům 

často nepřiměřené emoční reakce, kolísání nálad, neklid a zvýšenou senzitivitu, častou 

rozmrzelost či rozladěnost, přecitlivělost. Někdy se užívá názvu neuroticismus; K. Pawlik 

 (1968) jej charakterizuje takto: „Neuroticismus souvisí s malou flexibilitou myšlení a 

vnímání, se zvýšenou sugestibilitou, nedostatečnou koncentrací a sníženou rezistencí vůči 

tělesnému nebo psychickému stresu. Tento syndrom vlastností se dalekosáhle kryje 

s klinickým obrazem neurastenie.“  

Podle Cattela faktor neuroticismu tvoří vedle faktoru úzkosti důležitý osobnostní 

komponent ve vzniku neuróz. Eysenck a D. B. Prell (1951) soudí, že neuroticismus je 

převážně zděděný. Cattel a jiní se domnívají, že je utvářen spíše vlivy prostředí. Eysenck 

označuje neuroticismus také jako „nedostatek integrace osobnosti“. Neuroticismus je 

doprovázen labilitou vegetativní nervové soustavy a projevuje se proto i jejími příznaky 

(zvýšená potivost, trávicí a jiné problémy, bušení srdce a další). [4] 

Také Eysenckův faktorový model byl ovšem kritizován, faktor extroverze – introverze 

je však dnes pokládán za nejlépe empiricky doložený a za nejvýznamnější charakteristiku 

osobnosti. A také Eysenckovo zdůraznění biologické podmíněnosti osobnosti je přijímáno 

stále více. 

Eysenckovy faktory extroverze – introverze a emoční stabilita – emoční labilita lze 

jako faktory druhého řádu (na sobě nezávislé) vyjádřit souřadnicemi, které je možno současně 

chápat jako vektory. Jejich kombinací, resp. kombinací jejich míry lze pak dostat základní 

typy temperamentu a základní rysy charakteru. [4] 

 

Extroverti – osoby milující společnost, sociálně angažované, družné, nenucené, 

impulzivní, bezstarostné s malými zábranami, mají rády změny, milují zábavy, rády se 

předvádějí, jsou otevřené a přístupné, mají sklon k optimismu a k agresi, nejsou vždy zcela 

spolehlivé a jsou často závislé na mínění druhých lidí. [4] 

 

Introverti – osoby uzavřené, spíše nepřístupné, mající sklon k sebepozorování, 

společnosti se spíše straní, jsou spíše vážné nedůvěřivé, dobře se kontrolují, jsou celkem 

spolehlivé, jsou zdrženlivé, nemají rády vzrušení, jsou opatrné, trpělivé, mají rády pořádek a 

jsou spíše poněkud pesimistické. [4] 



3.3 Stres 

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

nebo ohrožení organismu, které se projevuje prostřednictvím adaptačního syndromu.“ [16] 

 

S ohledem na člověka, který se nachází v tlaku stresorů, byl stres definován zprvu jako 

negativní emocionální zážitek, který je doprovázen určitým souborem biochemických, 

fytiologických, kognitivních a behavioralních změn, jež jsou zaměřeny na změnu situace, 

která člověka ohrožuje nebo na přizpůsobení se tomu, co nelze změnit.  Termínu „napětí“ 

(strain) se dnes často používá k vyjádření emocionálního stavu člověka v situaci ohrožení 

(zahrnuje to však i tomu příslušný soubor fyziologických průvodních jevů). [4] 

Stres (angl. stress = zátěž) je stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven 

nepříznivým životním podmínkám (stresorům) a jeho následné obranné reakce, které mají za 

cíl zachování homeostázy2 a zabránit poškození nebo smrti organismu. 

O stresu se nejdříve hovořilo v mechanice, kde materiál byl vystaven zátěži – viz např. 

rozžhavené železo pod lisem. V Hookově zákonu elasticity je uveden vztah stresu k zátěží: 

stres = k x napětí. [12] 

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

ohrožena a organismus musí zapojit všechny schopnosti na svoji ochranu. [6] 

3.3.1 Druhy stresů 

Eustres  

• Tam, kde se nejedná o negativní emocionální zážitek, nemluvíme o stresu, ale o 

eustresu. 

• Příkladem eustresu může být například situace, kdy se snažíme zvládnout něco, co 

nám přináší radost, avšak vyžaduje to určitou námahu. 

                                                 
2 Homeostáza je schopnost živých organismů udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou 

podmínkou jejich fungování a existence. Homeostáza je řízena a zajišťována pomocí mnoha regulačních 

mechanismů (hormony, nervová soustava u živočichů apod.). Narušení homeostázy vede k onemocnění nebo 

smrti organismu. 

U člověka homeostáza představuje udržování stálé tělesné teploty, pH tělních tekutin, koncentrace živin 

a odstraňování odpadních produktů metabolismu. [17] 



• Pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším 

výkonům. 

• Mezi situace vyvolávající eustres patří kladné zážitky jako např. svatba, narození 

dítěte, výhra.  

• Pouze mírně intenzivní, v podstatě stimulující a mobilizující, budící pozitivní 

odpověď organismu, metaforicky označovaný za ,,dobrý“ stres. [20] 

 

Distres  

• K distresu dochází tam, kde se domníváme, že nemáme dost sil a možností – kde 

nejsme s to – zvládnout to, co nás ohrožuje a emociálně nám není dobře. 

• Je to nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění. Může 

dokonce organismus natolik vyčerpat, že v ojedinělých případech může způsobit i 

smrt.  

• Intenzivně prožívaný a negativně na organismus působící, osobnost jedince škodlivě 

zatěžující, handikepující, metaforicky nazývaný ,,zlý“ stres. [20] 

3.3.2 Psychosomatická onemocnění 

Výše uvedené změny nejsou samozřejmě úplným výčtem toho, co se děje v organismu 

při stresu. Z popsaného však vyplývá, že stresová reakce vede k aktivaci mechanismů, které 

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

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

však spouští i v případě, že moderní člověk je vystaven psychickým tlakům, které nejsou 

skutečnou hrozbou pro fyzickou existenci. Způsob života často vede k tomu, že člověk 

nemůže na stres reagovat bojem nebo útěkem. Pokud není schopen psychický tlak z různých 

důvodů zvládnout, přechází do stadia distresu, kdy původně užitečné obranné mechanismy 

začnou tělu škodit. Dlouhodobé psychické problémy právě tímto mechanismem vyvolávají 

různé zdravotní obtíže, které nejprve přispívají ke snížené kvality života. Později se podílejí 

na rozvoji onemocnění, která představují reálné nebezpečí ohrožení života. 

Onemocnění, na jejichž vzniku se podílí psychická nepohoda, se souhrnně nazývají 

psychosomatická, což vystihuje fakt, že stav duše (psyché) a těla (soma) se vzájemně 

ovlivňují. [12] 



3.3.3 příznaky stresu 

Stres může změnit naše pocity, může ovlivnit naše myšlení a chování. Příznaky stresu 

na úrovni jednotlivce jsou: 

 

• emotivní reakce (podrážděnost, úzkost, poruchy spánku, deprese, hypochondrie, 

odcizení, syndrom vyhoření, problémy se vztahy v rodině) 

• kognitivní reakce (nízká soustředěnost, špatná paměť, problémy při učení se nových 

věcí a při rozhodování) 

• behaviorální reakce (užívání drog, konzumace alkoholu a tabáku, destruktivní 

chování)  

• fyziologické reakce (bolesti v zádech, oslabená imunita, peptické vředy, onemocnění 

srdce, vysoký tlak. [17] 

3.3.4 Psychické reakce na stres 

Psychické reakce zahrnují přizpůsobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede k vyšším 

psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří k hlavním 

motivačním prvkům lidského konání. Pokud ovšem působení stresu trvá příliš dlouho nebo 

přesáhne určitou mez (distres) může vést k rozhodnutím, jejichž důsledkem je úzkostné (únik) 

nebo depresivní (ústup) chování. 

3.4 Stresor 

Stresor je termín, který se používá pro pojetí jednotlivých nepříznivých vlivů (tlaků) 

které mohou vést k tíživé osobní situaci člověka. Jednoduše řečeno, je to příčina stresu. Opak 

stresoru je salutor, což je faktor, který v těžké situaci člověka posiluje. 

3.4.1 Dělení stresorů  

Povolání hasiče je krom jiného náročné taky proto, že na příslušníky HZS nepůsobí 

jen všeobecné stresory života, ale navíc i ty, se kterými se lidé ve většině jiných zaměstnání 

nesetkávají. Tyto stresory jsou rozděleny do tří skupin seřazených podle velikosti rizika 

posttraumatické stresové poruchy. [9] 

 



1. extrémní situace s vysokým rizikem PTSP - jde o zákroky na místě masakrů a 

katastrof. 

2. exponované (nenormální) situace se středním rizikem PTSP - jako například 

smrt kolegy ve službě, smrt dítěte či mimořádně tragické nehody. 

3. náročné (zátěžové) situace, kde je riziko PTSP minimální - individuálně různé 

situace, které utkví v mysli. 

3.5 Strach a jeho působení na člověka 

Strach je jednou z nejpřirozenějších vlastností člověka. Člověk se od pradávna bojí. 

Ukazuje se, že není rozhodující, co v lidech strach vyvolává. To mohou být téměř extrémně 

rozdílné podněty. Vždy záleží na okolnostech, které na člověka působí. V práci záchranáře 

existuje mnoho takových faktorů, které mohou vyvolat strach. Tomu se neubráníme, je však 

důležité udržet si schopnost racionálního jednání. 

Strach nesmí člověka ovládnout. Uvádí se, že ochromení strachem je půl cesty k 

záhubě. Člověk, který má jít pomáhat lidem, kteří již strachu propadli, musí mít dostatek 

psychických sil, aby byl s to pomoci efektivně. Proto je důležité umět strach objektivně 

rozpoznat a připustit si jeho přítomnost. Velké problémy mohou nastat zejména u nováčků 

HZS, kteří ještě samostatně nečelili nebezpečí. V ohrožení pak mohou panikařit a přivodit si 

tak i smrtelná zranění. [15] 

3.5.1 Působení strachu na organismus 

Ve strachu nejdříve pozorujeme maximální podráždění. Vše v organismu je 

připraveno k obrovské výkonnosti. Zvýšené napětí svalů způsobuje typické chvění. Zvyšuje 

se krevní tlak, zrychluje se puls – stresor působí. Je patrné, že co se týká fyzické připravenosti 

pro podání výkonu je strach určitým pozitivním stimulem. Až do tohoto bodu formy strachu 

je vše v pořádku. Avšak pozor! Strach je ve své podstatě jednou z nejtlumivějších reakcí. Přes 

pohotovost k fyzické aktivitě se narušují duševní schopnosti, zhoršuje se zejména orientace v 

prostoru i v situaci jako celku. To mohou být vážné komplikace například v řízení zásahu 

nebo záchrany, ale také při hledání možných cest pro únik apod. [15] 



3.5.2 Strach jako fobický projev 

Někdy může strach přerůst až do fobických stavů. Ani hasičům se proto tento stav 

nevyhýbá. Projevují se zejména fobické neurózy, které si hasiči v sobě pěstují po řadu let 

činnosti. Mezi klasické fobické stavy u hasičů patří obavy z výšek nebo uzavřených prostorů, 

které se většinou vypěstují postupem času. Není tedy vždy pravdou, že si člověk na 

nepříjemné situace postupně zvykne. Do jisté míry tomu tak je, ovšem nejde to donekonečna. 

[15] 

3.5.3 Stádia strachu 

Strach jako určitý stimul ano. Má však několik dalších stádií, které již pro racionální 

práci u zásahu nejsou vhodné. Odborná literatura uvádí následující stádia strachu : 

 

1. Žádné vnější projevy změny v chování, racionální překonávání emočních stavů, 

rychlý návrat schopnosti k práci. 

2. Mírný stupeň podráždění, bledost líce, třes prstů, končetin až celého těla, vůlí 

nezvládnutelný; růst krevního tlaku i tepové frekvence; pocení velkými kapkami 

na čele a dlaních, pot je lepkavý a páchne. Zde je již vhodné dodat sebedůvěru 

(povzbudivým slovem, gestem nebo jinou obvyklou formou). Schopnost k práci 

bývá zachována, někdy je i zvýšená. 

3. Reaktivní deprese, útlum, pokles schopnosti k práci; těžko ovládnutelný stav. 

Hrozí vznik neurózy, akutního vyčerpání. Prognóza takového stavu není příliš 

příznivá. 

4. Emoční šok s panickou reakcí; vědomí bývá zastřené. Panické reakce se mohou 

vyskytnout ve dvou hlavních formách: 

a) emoční paralýza - ochromení (strnutí) strachem; 

b) raptus - panické běsnění, zuřivost zaměřená na sebe či na okolí. 

 

Člověk, který podlehl emocím, se zpravidla ,,prozradí“ způsobem svého chování. Tak 

je tomu i v případě strachu. Úkolem hasiče je umět se strachem bojovat a naučit se jej ovládat. 

Jen lidé mentálně narušení neznají strach, a tudíž nemají zábrany, které by usměrnily 

patřičným směrem jejich jednání a chování. Je zcela přirozené, že i hasiči si dělají starosti: Jak 

nebezpečné je to, co dělám? Jak je toxický kouř, ve kterém stojím? Objeví se později 

následky, o kterých dnes ještě mnoho nevíme? Takových otázek si každý v tísňové situaci 



klade spoustu. Jako projev strachu lze brát i větší rozvahu starších hasičů s rodinami, kteří 

nehodlají příliš riskovat a myslí na své blízké apod. Člověk, který o sobě tvrdí, že nemá 

strach, buď lže, což je relativně menší problém nebo nelže, a pak víme, že se jedná o osobu, 

která je nebezpečná nejen sobě, ale i svému okolí. [15] 

3.6 Ztráta nadšení – Vyhoření 

Stejně jak ve fyziologické oblasti i v psychické je možnost přehnat úsilí a dojít 

k „újmě na zdraví“ – psychickému i fyzickému. Jde o jev známy pod českým termínem 

„vyhoření“, což je překlad anglického výrazu „burnout“. 

Vyhoření je definováno a subjektivné prožíváno jako stav fyzického, citového 

(emociálního) a duševního (mentálního) vyčerpání, způsobeného dlouhodobým pobýváním 

v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Tato emocionální náročnost je 

nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání s chronickými situačními stresy. 

Vyhoření je doprovázeno celým souborem příznaků. Patří mezi ně oslabení, pocity 

bezmocí a beznaděje, ztráty iluzí a negativní postoj k práci. Dostane-li se člověk za hraniční 

bod (extrémní podoba vyhoření), jeho schopnost zvládat požadavky, které na něho prostředí 

klade, je podstatně snížena. 

Vyhoření postihuje lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení. Jsou 

vysoce motivováni. Očekávají, že jim jejich práce dá smysl života. Je to nebezpečné zvláště 

tam, kde ti, kteří danou práci vykonávají, ji považují spíše za poslání než za zaměstnání. 

Objevení příznaků vyhoření je přitom doprovázeno zjištěním, že selhali, že veškerá jejich 

snaha je marná, že jim chybí energie potřebná k úspěšnému dokončení toho co dělali, a že již 

nemají nic hodnotného, co by mohli dát. 

Cerniss ukazuje, že tento proces začíná mimořádně vysokým, dlouhodobě trvajícím 

stresem. 

Ayala Pinesová a Eliot Aronson o jevu vyhoření říkají: „Vyhoření je formálně 

definováno a subjektivně prožíváno jako stav fyzického, emocionálního a mentálního 

vyčerpání, způsobeno dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně 

mimořádně náročné.“ 

Neopomenutelnými podněty pro prevenci vyhoření jsou i zkušenosti lidí, kteří se sami 

pohybovali v oblasti nebezpečí vyhoření, případně i těch, kteří měli zodpovědnost za lidi 

nacházejících se v takovém nebezpečí. [4] 

 



3.7 Přijímací řízení z pohledu psychologické morbidity 

Mezník procentuálního množství těch, kteří procházejí či nepřicházejí na základě 

osobnostní charakteristiky. Tato podmínka pro uchazeče je ze zákona povinná a nelze ji 

obejít. V rámci této podmínky musí každý uchazeč projít psychologickým vyšetřením, které 

musí realizovat psycholog bezpečnostního sboru. Uchazeč si nemůže donést komerční 

posudek. 

Z pohledu morbidity v rámci přijímacího řízení uchazeče HZS je individuálně 

snadným či nesnadným krokem studentů škol procházet podmínkami výběrového řízení a 

tedy i posouzením osobnostní způsobilosti. Na jedné straně zralá osobnost predikuje v sobě 

předpoklady zákonného přijetí do HZS. Naopak protipólně disharmonická nezralá osobnost 

ve svých charakteristikách predikuje prvky, které jsou v nesouladu s požadavky pro uchazeče. 

K posouzení způsobilosti jsou využívány laboratoře psychologických pracovišť, které jsou 

akreditovány GŘ HZS ČR, které vydalo metodiku psychodiagnostických postupů. Tato je 

spravována a průběžně aktualizována psychology HZS ČR dle zákonných norem. Zákon č. 

361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, uvádí, že cílem 

psychologických vyšetření je zjištění, zda je komplexní osobnostní profil uchazeče v souladu 

s kritérii stanovenými pro službu v bezpečnostním sboru, pro určené služební místo či funkci 

u HZS ČR. 

Ve smyslu morbidity těch, kteří nejsou přijímání, se eliminují nejslabší jedinci, tj. 

takoví, kteří nejsou přizpůsobiví k výkonu tohoto povolání. Na druhé straně chrání organizaci 

před těmi, co by mohli při výkonu selhat v činnosti, kterou mají ve svém poslání. 

V současnosti se však nevybírají jen nejlepší jedinci, ale i tzv. mezní. Důvodem je, že bylo 

přijato jen malé procento uchazečů. Nevyhovujících uchazečů je průměrně každý rok  12 – 

13%. 

Na kvalitních uchazečích se podílí jak osobnostní nasazení, tak i dobrý předvstupní 

výběr, což jsou informace ze střední školy – má-li uchazeč koníčky a zájmy, zda je stabilní, je 

v SDH a má vzory v rodině, zda je dobře motivován, nevybočuje ze společenských normálů, 

avšak taky sociální deficity jakým mohou být záškoláctví, užívání drog apod. 

 

 



4. Debriefing, defusing a následná péče 

Tato poslední kapitola se zabývá základními prvky psychologické pomoci pro hasiče.  

4.1 Debriefing 

Debriefing představuje institucionální a kvalifikované (tj. odborné) opatření. Původní 

význam anglického slova debriefing snad nejvíce vystihuje slovní spojení "porada po akci". 

Dnes je debriefing mezinárodně platným termínem užívaným v tzv. psychologii neodkladné 

péče. Označuje specifický postup vedení rozhovoru s jednotlivcem či se skupinou, který je 

rozfázován do na sebe navazujících kroků. Jeho hlavním smyslem je pomoci účastníkům 

náročné a pravděpodobně traumatizující akce zpracovat vzpomínky a emoce z místa drastické 

události tak, aby se předešlo vzniku potíží v podobě posttraumatické stresové poruchy. 

Debriefing mohou zajišťovat experti (například psychologové) ale také vyškolení laici 

(například kolegové). Debriefing zajišťovaný kolegy se začal používat nejdříve v USA, 

později i v Evropě a dnes je považován za nejefektivnější opatření v ohrožených profesích 

jako jsou záchranáři, policisté či hasiči. V těchto profesích se zavádí tzv. peer-support čili 

"kolegiální podpora" zajišťovaná poradci z vlastních řad. Proškolení poradci z vlastních řad 

(tj. z výkonných policistů, hasičů a záchranářů) jsou dnes považováni za nosný, hlavní článek 

institucionálně zajišťované péče o pracovníky po nebezpečné akci. Výhodou peer-supportu je 

především fakt, že eliminuje rizika zbytečné psychologizace či psychiatrizace u jinak 

zdravých osobností. Účastníci debriefingu vnímají celou proceduru jako přirozenou součást 

vyhodnocení a zpracování akce, nejsou svázáni obavami, že jsou jejich pocity a reakce 

kriticky přezkoumávány psychology, kteří by v nich mohli hledat duševní patologii. [9] 

 

U záchranných složek má debriefing formalizovaný postup: Vede ho odborník na 

duševní zdraví a dva vyškolení kolegové - hasiči pracují se skupinovou dynamikou u 2-10 

účastníků, do 72 hodin po události, trvá nejméně 3 hodiny. [21] 



4.2 Defusing 

Defusing je chápán jako spontánní, volné "popovídání si" o kritickém incidentu s 

kolegy, přáteli či eventuálně rodinnými příslušníky. Jde tedy o soukromý, neformální a ničím 

nesvázaný rozhovor o tom, co se dělo. Defusing ( v českém překladu bychom nejspíše mohli 

hovořit o uvolňovacím rozhoru) směřuje k odstranění "explosivních" emocí, které doprovází 

určitý zážitek. Anglický výraz defuse je v synonymickém slovníku opisován jako učinit něco 

méně nebezpečným, méně stresujícím a méně nepřátelským. Defusing je považován za běžný, 

probíhá ovšem mimo oficiální pozornost pracovní organizace, není institucionálně regulován. 

[9] 

 

Defusing se obvykle provádí pro 1-3 postižené, vedou ho odborník na duševní zdraví a 

vyškolený hasič (1+1), do 8 hodin po kritické události, doba trvání 20 - 90 minut. [21] 

4.3 Následná péče 

Následná péče je služba, která vznikla z důvodů praktických, z mechanismu 

společnosti, která je složitější a složitější a chyba vzniklá lidským faktorem začíná být 

častější, než selhání nějakého mechanismu. V pokynu vydaném GŘ HZS ČR se následnou 

péčí rozumí nezbytná opatření k překonání dopadů traumatizující události na příslušníka nebo 

zaměstnance stanovená psychologem po krizové intervenci. Jedním z hesel následné péče je:  

 

„Jakákoliv podpora jistot personálu se vždy vyplatí“. (M. Sotolářová) 

 

Následnou péči provádí a organizuje psycholog sám nebo za podpory členů týmu 

posttraumatické péče, případně dalších odborníků, které k následné péči přibral se souhlasem 

svého vedoucího příslušníka nebo vedoucího zaměstnance. [19] 

 

 

 

 

 



4.4 Psychologická služba 

 
V roce 2002 byla po připomínkovém řízení schválena Koncepce psychologické služby 

HZS ČR. Následně generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra uložili ředitelům 

HZS krajů zabezpečit její realizaci odborným personálem, obeznámeným se specifickými 

činnostmi a podmínkami služby příslušníků HZS ČR.  

4.4.1 Hlavní úkoly 

Základní úkoly psychologické služby HZS ČR jsou: 

1. Zajišťovat posttraumatickou péči příslušníku HZS ČR 

• poskytovat psychologickou pomoc k odstraňování pozásahového stresu příslušníků 

HZS ČR, 

• provádět školení a výcvik ke zvýšení psychické odolnosti a sociální kompetence 

řídících a výkonných pracovníků, participovat na odborné přípravě příslušníků 

HZS ČR, 

• poskytovat psychologické služby příslušníkům HZS ČR v rámci rekondičních 

programů při ozdravných pobytech. 

2. Zabezpečovat podklady pro personální práci a výkon služby 

• provádět ověřování duševní způsobilosti nových uchazečů o službu u HZS ČR,  

• provádět psychodiagnostická vyšetření hasičů z povolání, 

• při výběrových řízeních na vyžádání ověřovat osobnostní způsobilost příslušníků HZS 

ČR pro zařazení do řídících a speciálních funkcí, 

• podle zadání služebního funkcionáře provádět psychologická vyšetření a poskytovat 

odborná stanoviska při rozhodování v personálních otázkách. 

3. Pomáhat obětem mimořádných událostí 

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

zdrojů psychologické pomoci v regionu a koordinovat jejich využití při mimořádných 

událostech většího rozsahu, 

• podle potřeby, související s výkonem služby, poskytovat psychologické služby 

rodinám příslušníků HZS ČR. 



4.4.2 Etický kodex psychologa 

Aby psycholog mohl svému klientovi při konzultaci pomoci, musí být splněny dva 

předpoklady. Je důležité, aby psycholog měl určité dovednosti a na druhé straně, aby klient 

měl alespoň minimální důvěru v psychologii. Aby psycholog byl pro svého klienta 

důvěryhodným, musí dodržovat etický kodex psychologa. Jeho základní principy jsou: 

 

1. Zodpovědnost 

2. Kompetence 

3. Morální a právní aspekty 

4. Důvěryhodnost 

5. Prospěch klienta 

6. Profesionálnost vztahů 

7. Používání technik 

8. Výzkum 

9. Aktivity na veřejnosti 

10. Zodpovědnost vůči zaměstnavateli 

 

Etický kodex psychologa upravuje SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV č. 29/2003. [18] 

 

 

 



4.4.3 Právní rámec psychologické služby 

• Schválená koncepce psychologické služby HZSČR, duben 2002  

(č.j.: PO – 1337/IZS – 2002) 

• Etický kodex psychologa Hasičského záchranného sboru ČR, který se uveřejňuje 

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

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

• Pokyn č. 13 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 18. 12. 

2006 ke sjednocení postupu při zjišťování osobnostní způsobilosti, která je 

předpokladem pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky a při 

nakládání s osobními údaji 

• Pokyn č. 29 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

a náměstka ministra vnitra ze dne 20. 6. 2003, kterým se kterým se vydává Statut 

psychologických pracovišť Hasičského záchranného sboru ČR 

• Pokyn č. 30 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 

25. 7. 2008, kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům 

a občanským zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří 

prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních 

úkolů a stanoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné události 

• Pokyn č. 31 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 25. 7. 

2008, kterým se zřizuje tým Anonymní telefonní linky pomoci v krizi 

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

ministra vnitra ze dne 4. 8. 2006, kterým se stanovují podmínky pro povolávání 

psychologa Hasičského záchranného sboru ČR do výkonu služby v operačním řízení 

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

ministra vnitra ze dne 8. 9. 2003, kterým se zřizuje systém posttraumatické 

intervenční péče příslušníků HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti 

s plněním služebních úkolů (aktualizován) 

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

ministra vnitra ze dne 8. 9. 2003, kterým se zřizuje tým Anonymní telefonní linky 

pomoci v krizi (aktualizován) 

 

 



Závěr 

Jestliže máme nastavený institut ve vlastní profesi, tak by měla být nastavena i 

přiměřená forma v oblasti psychologie a psychické způsobilosti mladých lidí. Období 

člověka, kterým se zabývám v této práci, je období zahrnující akceleraci osobnosti, spoustu 

změn, rozvoje a sebepoznání, je to období pře a člověk hledá své místo „ukotvení“ v rodině a 

společnosti, aby se pak ve věku 20ti let stal psychologicky stabilní osobností. Psychologie na 

střední škole požární ochrany by se proto měla v první části zabývat sebepoznáním a ve druhé  

pak stresovou zátěží. 

 

Pokud student úspěšně ukončí tuto školu stane se z něho podle očekávání hasič. Ne 

v mnoha povoláních se člověk ve 20. roku svého života může setkat s mrtvými nebo 

zmrzačenými těly. To je jedna z mnoha náročných životních zkušeností, se kterými se při 

výkonu povolání v budoucnu nevyhnutelně setká. Takovéto projevy intoxikace mohou změnit 

celý postoj k životu, který do té doby zastával. Ve škole, která je připraví na toto náročné 

povolání jak z hlediska prevence i represe by měli krom jiného skrz hodiny psychologie 

poznat mechanismy, jak všechno nastalé problémy zvládat.  

 

Zatím můžeme eliminovat tuto morbiditu výběrem do profese, který je stanoven ze 

zákona. 
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