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Anotace 

Hadrbolec, J. Týmy posttraumatické péče u HZS ČR. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2011. 56 s. 

Diplomová práce se zabývá činností a vyuţitím Týmů posttraumatické péče, které působí 

v rámci činnosti Psychologické sluţby HZS ČR. Uvádí informace o jejím vzniku a vzniku 

Týmů posttraumatické péče. Dále se věnuje odborné přípravě jejich členů. Při zpracování 

diplomové práce bylo provedeno dotazníkové šetření mezi členy Týmů posttraumatické péče 

ve vybraných krajích a dále mezi hasiči. Výsledky poukázaly na skutečnost, ţe činnost Týmů 

posttraumatické péče je převáţně zaměřena na poskytování pomoci obětem mimořádných 

událostí v místě zásahu. V závěru práce jsou poté shrnuty dosaţené cíle a provedeno 

hodnocení činnosti Týmů posttraumatické péče s několika návrhy změn. 

Klíčová slova: oběti mimořádných událostí, odborná příprava, Psychologická sluţba, stres, 

trauma, Tým posttraumatické péče 

 

Annotation 

Hadrbolec, J. Teams of Posttraumatic Care with the F&R Service of the Czech Republic. the 

Thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 56 p. 

The Thesis considers activity and usage of Teams of Posttraumatic Care which operate within 

the activity framework of Psychological Service of the F&R Service of the Czech Republic. 

The Thesis informs about  formation of both Teams of Posttraumatic Care and Psychological 

Service. Further the Thesis includes information about professional training of its members. 

During Thesis´s compilation there was a questionnaire research among Team members from 

certain regions as well as fire fighters undertaken. Results adverts to the reality that activity of 

Teams of Posttraumatic Care is mainly focused on providing care to casualties in extreme 

situations in a place of accident.  The Thesis in conclusion summarizes attained objectives 

and provides assessment of activities of Teams of Posttraumatic Care with several 

suggestions. 

Key words: casualties in extreme situation, professional training, Psychological Service, 

stress, Teams of Posttraumatic Care, trauma 
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Část A – Současný stav
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1 Úvod 

 

Hasiči denně vyjíţdí k řadě událostí. Většina těchto událostí je spojena s lidským 

neštěstím v nejrůznějších podobách. Tato neštěstí mají i svůj vliv na zasahující hasiče. 

Nejsou to jen naprogramované stroje, hasič je také člověk. Člověk, který více či méně 

vnímá bolest jiných. A vnímání této bolesti je často velmi citelné i pro hasiče, zejména 

pokud je na jeho konci smrt. Nejhorší je poté pocit, pokud při zásahu hasičů dojde 

k úmrtí dítěte. Vţdyť i hasiči jsou jen tátové, manţelé, přátelé a děti svých rodičů. 

Z tohoto důvodu byla i u Hasičského záchranného sboru České republiky před 

nedávnou dobou zřízena Psychologická sluţba. V Psychologické sluţbě působí po celé 

republice necelé dvě desítky psychologů, kteří se, mimo jiné, snaţí pomáhat překlenout 

hasičům nepříjemné proţitky mimořádných událostí. Nejsou to však jen psychologové, 

kteří by ve svém počtu zcela jistě nestačili na všechny nepříjemné chvíle hasičů, ale jsou 

v rámci Hasičských záchranných sborů krajů budovány také týmy posttraumatické péče. 

Tyto týmy jsou vedeny a řízeny krajskými psychology a jejich cílem je účinně pomoci 

v dostupném čase. 

Při zvaţování tématu své diplomové práce jsem se setkal s nasazením jednoho 

člena týmu posttraumatické péče. Zaujala mne tato myšlenka, ale nevěděl jsem, co vše se 

za tímto můţe skrývat. Spojil jsem se s hlavní psycholoţkou Hasičského záchranného 

sboru České republiky PhDr. Zuzanou Vrbovou a společně jsme se chopili této 

myšlenky. Po základním nastínění některých otázek jsme se obrátili, po mé zkušenosti 

s bakalářskou prací, na Dr. Ing. Zdeňka Hanušku, který s tématem a zaměřením 

diplomové práce souhlasil a kterého jsem zároveň poţádal o vedení této diplomové 

práce. 

Psychologická sluţba si jiţ vybudovala své místo ve struktuře Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Nejde však jen o její faktické a přikázané zařazení, 

ale naopak její pochopení a přirozené začlenění do povědomí a činnosti všech hasičů. 

Přestoţe psychologická sluţba byla postavena zejména na pomoci ve prospěch hasičů, od 

samého začátku byla součástí její náplně i případná pomoc obětem mimořádných 

událostí. Po několika letech činnosti této sluţby ve struktuře Hasičského záchranného 
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sboru však můţeme říci, ţe začala pomoc obětem mimořádných událostí převládat. 

Můţeme se zamyslet proč tomu tak je? Můţeme se také zamyslet nad tím, jakým 

způsobem připravovat členy týmů posttraumatické péče a ostatní příslušníky, zejména 

velitele na všech stupních řízení. Na některé otázky, které se nabízejí při úvaze nad touto 

náročnou, a v podmínkách Hasičského záchranného sboru České republiky mladou, 

činností, se pokusím dát odpověď ve své diplomové práci. Pevně věřím, ţe má práce 

bude přínosná a bude ji moţné pouţít jako základ pro další vyuţití. 
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2 Historický vývoj Psychologické služby 

 

Se vznikem Psychologické sluţby u Hasičského záchranného sboru České 

republiky byla spojena řada jmen, událostí a dlouhodobá úvaha o náročnosti práce 

hasičů. 

Bezesporu jedním z prvních impulsů bylo provedení výzkumného úkolu 

„Rizikové faktory metabolických onemocnění hromadného výskytu u příslušníků HZS 

okresu Hradec Králové“ v roce 1996, kterou zpracoval řešitelský kolektiv katedry 

vojenské hygieny Vojenské lékařské akademie J.E.Purkyně  v Hradci Králové pod 

vedením doc. MUDr. J. Chaloupky, CSc. Na tento výzkumný úkol poté navazoval v roce 

1999 další s názvem „Hodnocení zdravotního stavu příslušníků HZS ČR“. Tento druhý 

výzkumný úkol byl taktéţ řešen pod vedením doc. MUDr. J. Chaloupky, CSc. Závěry 

těchto prací vycházely z prokazatelné existence značného procenta nálezu rizikových 

faktorů, tzv. civilizačních onemocnění, u sledovaných skupin příslušníků HZS ČR. 

V rámci výsledků těchto výzkumných úkolů autoři doporučili věnovat zvýšenou 

pozornost stresogenním faktorům profese hasiče. Nezpochybnitelným faktem je 

skutečnost narůstající psychické náročnosti práce hasičů [Sotolářová, 2004b]. 

Dalším zdrojem informací pro vznik Psychologické sluţby byly materiály a 

programy, které byly vytvořeny na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, 

Hornicko-geologické fakultě, katedře techniky poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu. 

Jednalo se zejména o spolupráci doc. Ing. Jiřího Lošáka, CSc., PhDr. Svatoslava Švába, 

doc. Dr. Ing. Michaela Šenovského a doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka. Ve spolupráci 

s tehdejším vedením HZS (první polovina devadesátých let dvacátého století) byl vypsán 

grant s pracovním názvem „Stanovení systému pro určení a kontrolu způsobilosti hasičů 

pro výkon sluţby“ [Šváb, 2006]. 

V neposlední řadě pro vznik Psychologické sluţby u Hasičského záchranného 

sboru České republiky přispěl připravovaný nový zákon o sluţebním poměru příslušníků, 

který byl schválen ve znění zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Tento zákon v §15 hovoří o osobnostní způsobilosti příslušníků 

k výkonu sluţby. Stanovuje podmínku, aby osobnostní způsobilost zjišťoval psycholog 
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bezpečnostního sboru, který je obeznámen s výkonem a potřebami dané profese 

[Sotolářová, 2004b]. 

Z výše uvedených důvodů vznikla v roce 2001 na Ministerstvu vnitra - 

generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky koncepce 

Psychologické sluţby. Tato koncepce byla po připomínkovém řízení schválena a byly 

vydány vnitřní předpisy pro vznik této nové sluţby v rámci HZS ČR. Jednalo se o: 

 Pokyn GŘ HZS a N MV č. 44/2002 ke zjišťování duševní způsobilosti 

uchazečů. 

 Pokyn GŘ HZS a N MV č. 29/2003, kterým se vydává Statut 

psychologických pracovišť Hasičského záchranného sboru ČR a 

Oznámení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky o vydání Etického kodexu psychologa HZS ČR. 

 Pokyn GŘ HZS ČR a N MV č. 38 a 39/2003, kterým se zřizuje systém 

poskytování posttraumatické péče příslušníkům HZS ČR v souvislosti 

s výkonem sluţby a zřizuje se tým Anonymní linky pomoci v krizi. 

Psychologická sluţba byla od počátku budována na třech pilířích a to: 

 zajištění posttraumatické péče o příslušníky HZS ČR, 

 zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby, 

 pomoci obětem mimořádných událostí. 

Tato koncepce a zvolené tři pilíře Psychologické sluţby se ukázaly jako velmi 

promyšlené a správné. Jejich nastavení bylo směrováno podle závaţnosti a potřeby 

příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky. To, ţe tyto 

pilíře byly nastaveny správně, se potvrdilo v následujících letech, kdy Psychologická 

sluţba byla budována a získávala si své místo ve struktuře Hasičského záchranného 

sboru ČR (lidskou, nikoliv organizační). Jednalo se zejména o psychickou podporu a 

pomoc po záplavách v roce 2002 a dále po dopravní nehodě autobusu u Naţidel v roce 

2003. 



 

Strana 6 

Dle PhDr. Marie Sotolářové [2004b], historicky první hlavní psycholoţky 

Hasičského záchranného sboru České republiky, „Preventivní osvěta, poradenství i 

posttraumatická péče nebyly do roku 2003 u HZS ČR pro hasiče systémově zabezpečeny. 

Tento stav přispívá k narůstání jejich mentální únavy a mnohdy vede až k předčasnému 

odchodu z výkonu služby. Následně tak vzrůstá potřeba přijímat a připravovat nové 

pracovníky. Tento jev může způsobovat dočasné omezení výkonu služby, popřípadě růst 

finančních nákladů, ve kterých je předčasný odchod zkušených příslušníků výraznou 

položkou. V uvedené oblasti pak může úspěšnost psychologických služeb znamenat 

výrazný finanční přínos. Do této kategorie zejména patří poskytování posttraumatické 

intervenční péče k odstraňování pozásahového stresu dobře připravenými odborníky na 

duševní zdraví a vyškolenými pomocníky z řad hasičů. Je zapotřebí se také zmínit, že 

současná Mezinárodní klasifikace nemocí definuje tzv. posttraumatickou poruchu 

(F43.1), která může být u hasičů nemocí z povolání. Své místo v řadě opatření má i 

školení a výcvik hasičů, které vede ke zvyšování psychické odolnosti i sociálních 

kompetencí, jak u řídících, tak řadových pracovníků.“. 

Jak bylo výše uvedeno v citaci z článku PhDr. Marie Sotolářové, Psychologická 

sluţba Hasičského záchranného sboru České republiky byla postavena jednak na 

odbornících z řad psychologů a dále na vyškolených pomocnících z řad hasičů. Proto pod 

vedením koordinátora týmu (odborného psychologa) vznikají posttraumatické 

intervenční týmy (PIT), které se v roce 2008 přejmenovávají na týmy posttraumatické 

péče (TPP). Budování týmů bylo postaveno na zájmu a dobrovolnosti hasičů, kteří 

projevili o tuto činnost zájem. Kaţdý zájemce musí projít základním výcvikem, který je 

postaven na metodě CISM (Critical Incident Stress Management). Critical Incident Stress 

Management je soubor technik, které jsou určeny profesionálním, zejména tísňovým 

(záchranným) sloţkám, a jejich cílem je prevence nadměrného působení stresu a 

následně psychologické morbidity, kam patří zejména tzv. syndrom vyhoření a 

posttraumatická stresová porucha [Váchová, 2010]. 
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3 Stres a trauma 

 

V předchozích částech mé diplomové práce jsem se několika větami zmínil o 

historickém vývoji Psychologické sluţby u Hasičského záchranného sboru České 

republiky, zmínil jsem tři základní oblasti, na nichţ byla Psychologická sluţba budována 

a uvedl jsem, ţe úkolem Psychologické sluţby je pomáhat hasičům umět se vypořádat se 

stresem, akutní stresovou situací a posttraumatickým jevem. Co to však stres a trauma 

vlastně je? Zamysleme se nyní v krátkosti nad těmito pojmy, nad tím, co se vlastně za 

nimi skrývá a proč je nutné se jimi zabývat. 

 

 

3.1 Stres a akutní stresová situace 

 

Co je to vlastně stres? Stres je moţné charakterizovat jako porušení rovnováhy 

mezi vnitřním stavem jedince a vnějším působícím prostředím. Jedná se o 

nespecifikovanou reakci organismu na jakýkoliv druh zátěţe, která slouţí k přizpůsobení 

organismu těmto zátěţím. 

Stres vyvolávají stresory, které mohou být pozitivně působící (tzv. eustres) nebo 

negativně působící (tzv. distres). 

Jak vlastně celá stresová reakce uvnitř těla vypadá? Nejprve dochází 

k vjemovému impulsu, mezi mozkem a mezimozkem, který vyvolá strach. Tento podnět 

prochází dál prostřednictvím sympatického nervu a aktivizuje nadledvinky. Morek 

nadledvinek uvolňuje do oběhu adrenalin a noradrenalin. Dojde k reflexivnímu napětí 

svalů. Zrychlí se srdeční tep a krevní tlak. Rezervy cukrů a tuků se odbourávají. Energie, 

která se při této činnosti uvolní působí jako „sešlápnutí plynu naplno“. Následuje reakce. 

Podvěsek mozkový (hypofýza) aktivizuje prostřednictvím látky ACTH nadledvinky 

k uvolnění hormonu hydrocortisonu zvyšujícího práh bolesti. Dochází k zastavení či 

sníţení tělesných funkcí jako jsou trávení, pohlavní pud a sníţení imunity. Červené 
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krvinky zaplavují tepny, dochází k vysokému přívodu kyslíku a rychlému vylučování 

oxidu uhličitého a zvyšuje se faktor krevní sráţlivosti. Následuje blokáda myšlení 

[Sotolářová, 2004a]. 

Toto vše můţe hasiče provázet při stresové reakci. Nutné je však její zvládnutí, 

aby nedocházelo k hromadění stresových podnětů a blokádě myšlení. Zde sehrává 

důleţitou roli postava velitele, který musí být velmi silným jedincem a dokáţe působit 

vůči ostatním hasičům klidnou reakcí, při které dochází k uvolnění stresu. 

Akutní stresová reakce se u hasiče projevuje zejména: 

 zrychleným dýcháním a nadměrným zvýšením tepové frekvence 

(prudkým zvýšením krevního tlaku), 

 třesem rukou, 

 zúţeným pozorováním, 

 zastřeným hlasem, hlasem nápadně tichým nebo nepřiměřeně hlasitým, 

 strnulostí, nerozhodností, 

 neschopností provedení záchrany. 

 

Uvedené akutní stresové reakce při provádění záchranných prací mohou nastat 

kdykoliv a zpravidla rychle odezní. Jejich proţitek můţe být násoben jiţ proţitými 

obdobnými stresovými reakcemi a můţe přerůst v trauma [Tesař, 2007]. 

U hasičů dochází ke stresové situaci při kaţdém výjezdu, pochopitelně však záleţí 

na typu události, předaných informacích (jejich obsah i forma), zkušenosti, denní době, 

atd. K prvnímu stresovému napětí dochází u hasičů při vyhlášení poplachu (zpravidla na 

všech poţárních stanicích řešeno způsobem znělky události rozlišující poţár a jiné 

události a hlášení obsluhy operačního střediska). Zde právě záleţí na uvedených 

informacích a zkušenostech. Ke zcela jinému stupňování napětí dochází při výjezdu 

k poţáru rodinného domu, k jinému napětí např. k otevření zabouchnutých dveří. 

K dalšímu stupňování stresového napětí přispívá jízda k zásahu, kterou zcela odlišně 
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vnímá řidič hasičského vozidla (pro něhoţ je řízení vozidla s právem přednosti v jízdě 

nejvíce stresujícím okamţikem), jiným způsobem dochází ke stupňování stresu u velitele 

vozidla a úplně odlišně vnímá situaci hasič v posádce hasičského auta. 

Ke změně situace dochází po dojezdu jednotky na místo události, kdy se mění 

role jednotlivých účastníků výjezdu a podle jejich činnosti, zodpovědnosti, zkušenosti a 

nasazení ke stupňování napětí či naopak ke zklidnění vnitřního stavu. 

Vše výše uvedené se však týká akutní stresové reakce, nebo-li akutní odezvy 

lidského těla na vnější podněty (stresory). I během zásahu, zejména u těţkých dopravních 

nehod, dochází ke kontaktu se závaţnými vnějšími podněty. Je to zejména blízkost těţce 

zraněných či mrtvých osob, přítomnost příbuzných, svědků či dalších účastníků nehod. 

Všechny tyto osoby jsou pod vlivem akutní stresové situace a kaţdý takovýto jedinec 

vnímá tyto podněty jiným způsobem a zcela odlišně na tyto podněty reaguje. Hasič tak 

můţe být vystaven vnějším stresorům ze dvou naprosto odlišných pohledů a odlišného 

vnímání situace. Napětí na místě události se pak zpravidla stupňuje. A právě 

v takovýchto situacích je vhodné nasazení kvalifikované osoby, např. vycvičeného člena 

týmu posttraumatické péče, který dokáţe svým jednáním a komunikací pomoci se 

zvládáním vypjatých situací na místě a potlačení narůstajících stresorů. 

V tomto případě se jedná o akutní stresovou komunikaci, při které rozhodně mají 

vycvičení členové týmů posttraumatické péče svůj prostor pro činnost. Jak jsem jiţ 

uvedl, jde zejména o potlačení vnějších podnětů pro činnost hasičů, ale taktéţ „blízkost“ 

se situací účastníků nehody, příbuzných, svědků a dalších osob. Včasný, správný a 

kvalifikovaný zásah v akutní stresové situaci můţe zabránit pozdějšímu vzniku traumatu 

a posttraumatickému stavu. 
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3.2 Trauma a posttraumatický stav 

 

Oproti proţitému akutnímu stresu, který zpravidla odezní krátce po pominutí 

podnětů (nejpozději do dvou dnů), je proţitek traumatu obzvláště zatěţující a 

dlouhodobý. U hasičů můţe vzniknout jako důsledek násobení jejich akutních stresových 

reakcích při provádění záchranných prací, zejména v případě „selhání záchrany“ a úmrtí 

obětí, hlavně dětí. Posttraumatické reakce se nedostavují jen při akutním proţitku, ale 

provází hasiče i během jeho ţivota v mimozásahovou dobu. Nedostatečné uvolnění 

nahromaděné energie ve formě proţitku mimořádné události můţe tedy vést ke vzniku 

traumatu. Projev traumatu můţe být velmi rozdílný a jeho specifické projevy jsou 

například: 

 stranění se lidí, 

 mlčení a samota, 

 konflikty v rodině, 

 noční sny a vidiny, dotírající myšlenky a „opakované přehrávání 

události“, 

 myšlenky na sebevraţdu a depresivní stavy. 

 

Tyto stavy jsou tedy pro hasiče velmi váţné a velmi nebezpečné. Jejich 

předcházení je nutná duševní hygiena a očista. Nápomocná je v těchto případech právě 

Psychologická sluţba, která u Hasičského záchranného sboru funguje, včetně týmů 

posttraumatické péče [Tesař, 2007]. 

Tématem této diplomové práce je zabývat se současným stavem a moţným 

směrováním činností týmů posttraumatické péče. Vyţaduje-li to situace na místě 

události, potom se v rámci řešení události věnujeme všem osobám na místě události. 

Psychologická sluţba Hasičského záchranného sboru České republiky se v rámci svého 

působení mimo jiné věnuje této problematice a zaměřuje svou činnost pro potřeby 

vlastních příslušníků a zaměstnanců, ale téţ osobám postiţených mimořádnou událostí. 
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Týmy, které působí na místě mimořádné situace, se snaţí tuto pomoc poskytnout co 

nejlépe a nejúčinněji. Při tom samozřejmě úzce spolupracují s krajskými psychology.  

Jednou z otázek, které by měly být zodpovězeny touto diplomovou prací je, zda se sami 

členové týmů cítí dostatečně připraveni na poskytnutí takovéto pomoci a je-li jejich 

odborná příprava dostatečná (z pohledu členů týmů). Jsem si plně vědom, ţe nebudu 

moci v rámci své odbornosti zodpovědět otázku správnosti nastavení vedení odborné 

přípravy, rád bych však formuloval poptávku po určité oblasti přípravy členů Týmů 

posttraumatické péče pro jejich výkon. 
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4 Tři pilíře Psychologické služby Hasičského záchranného 

sboru ČR 

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, koncepce Psychologické sluţby u Hasičského 

záchranného sboru České republiky vznikala od roku 2001. Její vznik je poté datován od 

1.ledna 2003. Jiţ bylo také uvedeno, ţe Psychologická sluţba HZS ČR byla postavena na 

třech pilířích své činnosti a to: 

 zajištění posttraumatické péče o příslušníky HZS ČR, 

 zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby, 

 pomoci obětem mimořádných událostí. 

Podívejme se nyní na tyto tři oblasti (tři pilíře) trochu podrobněji. 

 

 

4.1 Zajištění posttraumatické péče o příslušníky HZS ČR 

 

V předcházející kapitole jsme si řekli, co je to stres, jak vzniká a kdy se s ním 

můţeme setkat. Řekli jsme si také, jakým způsobem mohou na hasiče působit vnější 

stresory. Zmínili jsme se také o vzniku traumatu a posttraumatického stavu. 

Stresu budou vystaveni hasiči stále, jsou mu vystaveni při kaţdém výjezdu, při 

kaţdém zásahu. Stejně tak mohou hasiči při výjezdu a zásahu proţívat trauma. 

Zkušeností, psychickou hygienou, fyzickou kondicí a odbornou připraveností poté 

mohou stresové a traumatické podněty minimalizovat. Nikdy se jich však nemohou zcela 

zbavit. Úkolem Psychologické sluţby Hasičského záchranného sboru České republiky je 

minimalizovat dopady těchto negativních jevů na hasiče. 
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U všech krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru působí psycholog se 

vzděláním pro poskytování posttraumatické intervenční péče a byly jmenovány týmy 

posttraumatické péče z řad vycvičených příslušníků a zaměstnanců. Výcvik členů týmů 

posttraumatické péče je zaměřen na poskytování včasné psychické pomoci příslušníkům 

sboru.  

V rámci anketního šetření, které bylo provedeno u Hasičského záchranného sboru 

České republiky vyplynulo, ţe velká většina dotázaných se domnívá, ţe psychologická 

pomoc má být nabídnuta hasičům co nejdříve po náročném zásahu [Vrbová, Dohnal, 

2010]. Pro tyto potřeby jsou nastaveny podmínky vnitřním předpisem a to Pokynem 

generálního ředitele HZS ČR a N MV č. 32/2006, kterým se stanovují podmínky pro 

povolávání psychologa HZS ČR do výkonu sluţby v operačním řízení. Pokynem 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 30/2008, kterým se zřizuje 

systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům 

HZS ČR, kteří proţili traumatizující událost v souvislosti s plněním sluţebních nebo 

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

události [SIAŘ GŘ HZS ČR, částka 44, 2008]. 

 

 

4.2 Zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby 

 

I v rámci další oblasti svého působení má Psychologická sluţba své 

nezastupitelné místo. Jedná se zejména o vznik a činnost psychologických laboratoří, 

které provádějí psychodiagnostické vyšetření uchazečů o zaměstnání. Zároveň tyto 

psychologické laboratoře splňují veškeré akreditační podmínky pro vyšetření řidičů 

vozidel s právem přednosti v jízdě. Dále jsou ve všech krajích zřízena psychologická 

pracoviště, která jsou vybavena příslušnými metodami pro zajištění diagnostických 

činností a podílejí se na vyšetření uchazečů v rámci výběrových řízení, kdy jsou 

vyuţívána jako podpora managementu v rámci řízení lidských zdrojů. 
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Dále se psychologická pracoviště podílejí na školení, vzdělávání a výcviku 

managementu Hasičských záchranných sborů krajů, který se zaměřuje zejména na 

psychologické aspekty řízení lidských zdrojů. Tato činnost je však velmi rozdílná podle 

poţadavků jednotlivých krajů. 

Podle aktualizované koncepce Psychologické sluţby HZS ČR pro roky 2010-

2015 bude pokračováno v současném způsobu zajišťování podkladů pro personální práci 

a dle poţadavků jednotlivých krajů na svá psychologická pracoviště (přednášky, školení, 

IMZy, apod.). Aktualizovaná koncepce však upozorňuje, ţe je nutné reagovat na nové 

právní předpisy a nadále spolupracovat a rozvíjet činnost s externími odborníky pro 

rozšiřování psychodiagnostické odbornosti, a to především s kolegy z ostatních 

bezpečnostních sborů, případně s autory či lektory diagnostických metod [Vrbová, 

Dohnal, 2010]. 

 

 

4.3 Pomoc obětem mimořádných událostí 

 

Třetí, a nezastupitelnou oblastí je psychologická pomoc obětem mimořádných 

událostí. V této oblasti jsou pro poskytnutí první psychické pomoci vyuţíváni členové 

týmů posttraumatické péče pro jejich rychlou dostupnost (sluţby ve směnách, na 

sousedních stanicích) a krajští psychologové. Činnost nasazených členů týmů je 

koordinována krajským psychologem. Organizačně je dostupnost psychologů HZS ČR 

zajištěna sluţebními mobilními telefony, případně sjednanou zastupitelností psychologů 

sousedních krajů. 

V této oblasti je však důleţitá spolupráce i s dalšími odborníky a nestátními 

organizaci působícími v humanitární a psychosociální oblasti [Vrbová, Dohnal, 2010]. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe tato činnost je úzce spjata s činností týmů 

posttraumatické péče, bude i této problematice podrobněji věnována následující kapitola.  
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5 Týmy posttraumatické péče 

 

Na hasiče, a obecně na všechny záchranné sloţky (hasiče, policisty, zdravotníky, 

lékaře a sestry v nemocnicích, atd.), působí jejich činnost silným stresem. Setkávají se 

s řadou emocí lidí postiţených mimořádnou událostí. Veškeré toto působení v nich 

samozřejmě ponechává svůj stín, se kterým se musí vyrovnat. Bohumila Báštecká [2005] 

ve své knize uvádí: „Hasiči jsou každodenně konfrontováni s mnoha usmrcenými, mezi 

nimiž jsou i děti. Vidí lidská neštěstí v jejich syrovosti, nenadálosti, popřípadě 

rozsáhlosti. Oni vyprostí zraněné či umírající z vraku automobilu, jdou v potápěčském 

obleku do kalné vody hledat pohřešovanou osobu, objeví zuhelnatělé tělo obyvatele 

hořícího domu, oni vidí těla, která jsou po haváriích nepodobná člověku.“. Otázkou 

zůstává, jak se s takovýmito skutečnostmi hasiči umí vyrovnat. U části z nich 

samozřejmě působí automatické úkoly opětovné adaptace, avšak i u těchto lidí se 

proţitky ukládají do paměti. Dle Štěpána Vymětala [2009] „… kromě znepokojení 

pociťují profesionálové také strach, vnitřní paniku, zlost, vztek, vinu, nabuzení, depresi 

atp., stejně jako ostatní lidé. Součástí mnoha technických a některých zdravotnických 

profesí je nepsaný závazek držet na uzdě emoce, které by mohly mít negativní vliv na 

jejich práci. To bývá ještě silnější v situaci zvýšeného stresu v průběhu mimořádné 

události. Pro racionální průběh záchranných a likvidačních prací je to v pořádku, je ale 

důležité, aby jim organizace nabídla možnost bezpečně ventilovat emoce po náročném 

zásahu. Psychologický debriefing, defusing nebo strukturované zakončovací setkání je 

pak u nich prevencí případných potíží v budoucnu.“. 

To, ţe si vedení Hasičského záchranného sboru České republiky tyto skutečnosti 

uvědomuje, je důkazem zřízení Psychologické sluţby. Jak jiţ jsem v této práci uváděl, 

v oblasti Psychologické sluţby Hasičského záchranného sboru České republiky působí 

necelé dvě desítky psychologů a to na Generálním ředitelství HZS ČR a v rámci 

jednotlivých krajů. Je samozřejmě nemoţné, aby tito psychologové obsáhli veškerou 

činnost v rámci péče o hasiče a prvotní pomoc obětem mimořádných událostí. Proto byly 

zřízeny Týmy posttraumatické péče u jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů. 
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5.1 Legislativa 

 

Stejně jako všechny oblasti činností u Hasičského záchranného sboru České 

republiky, tak i Psychologická sluţba, se řídí legislativními a normativními směrnicemi. 

Platnou legislativou v oblasti Psychologické sluţby jsou Sbírky interních aktů řízení 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a jsou jimi zejména: 

 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky a náměstka vnitra ze dne 20. 

června 2003 částka 29, kterým se v Části I. vydává 29. Pokyn 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 20.6.2003, kterým se vydává Statut 

psychologických pracovišť Hasičského záchranného sboru ČR a 

v Části II. Oznámení generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru České republiky a náměstka ministra vnitra (Etický kodex 

psychologa). 

 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky a náměstka vnitra ze dne 4. 

srpna 2006 částka 32, kterým se v Části I. vydává 32. Pokyn 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 4.8.2006, kterým se stanovují podmínky pro 

povolání psychologa Hasičského záchranného sboru ČR do výkonu 

služby v operačním řízení. 

 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru České republiky ze dne 18. prosince 2006 částka 14, kterým se 

v Části I. vydává 13. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru ČR ze dne 18.12.2006 ke sjednocení postupu při zjišťování 

osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon sluţby  

v  Hasičském záchranném sboru České republiky a při nakládání 

s osobními údaji. 



 

Strana 17 

 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky ze dne 25. července 2008 částka 

44, kterým se v Části I. vydává 

o 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. 

o 31. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

ČR ze dne 25.7.2008, kterým se zřizuje tým Anonymní 

telefonní linky pomoci v krizi. 

 

 

5.2 Týmy posttraumatické péče 

 

Na základě koncepce Psychologické sluţby si tedy získává tato sluţba své místo u 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Počátky jsou velmi náročné a jsou 

hledáni a vybíráni vhodní psychologové a psycholoţky. Sluţba si pomalu buduje své 

místo. Ale jiţ v koncepci vzniku Psychologické sluţby byla jednou z oblastí pomoc 

hasičům po traumatizujících situacích a současně prvotní pomoc obětem mimořádných 

událostí. Od počátku je součástí Psychologické sluţby myšlenka a snaha o vybudování 

Posttraumatických intervenčních týmů (tzv. PIT), v roce 2008 přejmenovaných na Týmy 

posttraumatické péče (TPP) [Váchová, 2010]. 

Aby mohly týmy vzniknout, být proškoleny a vycvičeny, je nutné hledat a zvolit 

správný systém výběru členů týmů a vhodný způsob jejich odborného výcviku. V tomto 

ohledu navazuje PhDr. Marie Sotolářová [Sotolářová, 2004a] na své dlouholeté 

zkušenosti a poznatky ze své praxe a se zaváděním těchto týmů do struktury Policie 
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České republiky. Systém výcviku vychází z metody „Critical Incident Stress 

Management“ (CISM), který je propracován a odzkoušen v mezinárodním měřítku. Na 

základě této metody a poznatků je zpracován Program výcvikového kurzu pro členy 

týmu posttraumatické intervenční péče. 

 

Tabulka 1 - Počet členů Týmů posttraumatické péče v jednotlivých krajích [Vrbová, 

Dohnal, 2010] 
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Samostatnou otázkou je poté personální zajištění Týmů posttraumatické péče (v 

počátku PIT). Od počátku je jasné, ţe je nutné personální obsazení týmů dělat na bázi 

dobrovolné účasti, ţe není moţné takovouto činnost příslušníkům či zaměstnancům 

nařizovat. Proto jsou osloveni příslušníci a zaměstnanci jednotlivých krajů. Někde je aţ 

překvapující, s jakým ohlasem se tato nabídka setkává. Jinde je nutné překonávat obtíţe a 

zejména nedůvěru k psychologům a Psychologické sluţbě vůbec. Dnes si dovolím tvrdit, 

jedná se však pouze o můj osobní subjektivní názor, ţe jiţ bylo překonáno psychologické 

tabu a povědomost psychologické pomoci u hasičů je povaţována za běţnou součást 

profesního i osobního ţivota, nikoliv jako projev slabosti hasiče. A ţe je i mezi 

samotnými hasiči o dobrovolnou účast v týmech zájem dokládá jejich počet 

v jednotlivých krajích (Tabulka 1). 
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Činnost v týmu TPP je také náročná pro kaţdého jedince. Tento příslušník musí 

být osobnostně silný, musí mít o činnost v týmu zájem a musí tuto činnost dělat 

dobrovolně. To je velmi důleţité i vzhledem ke skutečnosti, ţe se takovýto hasič často 

dostává do osobních, aţ intimních záleţitostí kolegů či obětí událostí, a je nutné si 

zachovat profesionalitu, ale také loajálnost. 

 

 

5.2.1 Pomoc kolegům 

 

Postupně jsou tedy v jednotlivých krajích budovány Týmy posttraumatické péče. 

Pro jejich koordinátory, krajské psychology a psycholoţky, je tento stav povzbuzující a 

zároveň motivující. Členům těchto týmů je potřeba v jejich činnosti výrazně pomáhat. Je 

nutné se věnovat pravidelné odborné přípravě, koordinovat jejich činnost, pomáhat při 

jejich nasazení a poskytovat také dohled nad jejich činností. 

Je zcela bez jakýchkoliv pochyb a diskusí, ţe činnost týmů je směrována a 

zaměřena na pomoc svým kolegům. V tomto směru je práce jednotlivých členů jakousi 

Obrázek 1 - PIP na žádost klienta z HZS [Vrbová, Dohnal, 2010] 
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samozřejmostí, i kdyţ je pro ně výrazně zatěţující. A o to více náročnější, ţe členové 

týmů jsou zpravidla taktéţ hasiči a umí se plně vţít do traumatizující situace. Je tudíţ 

nutné věnovat i prostor pro psychologickou podporu a pomoc členům týmů. Kaţdý 

vnímá proţitou situaci jinak, s jinými dopady, myšlenkami a cítěním.  

Jak jsem se jiţ zmínil, PhDr. Sotolářová [Sotolářová, 2004a] navázala nejen při 

vzniku Psychologické sluţby, ale taktéţ budování Týmů posttraumatické péče, na své 

bohaté zkušenosti. Tyto týmy jsou sestavovány z řad hasičů, příslušníků a zaměstnanců 

Hasičských záchranných sborů krajů a mohou být doplněny např. o duchovní. Myslím si, 

ţe vhodnost obsazování členů týmů „výjezdovými“ hasiči velmi dobře vystihl Pavel 

Tesař [2007] ve své bakalářské práci, kdyţ zde uvádí věty „Možná si i někteří z nás 

řeknou „Psychologu, co ty víš o tom, jaké to je hledět do očí matky mrtvého dítěte, jaký 

je pach krve, která uniká z těla zraněného, jak hrozné ticho zavládne, když skončí křik 

umírajícího?“. Když mi ale říká kolega: „Vím jak ti je!“ věřím mu, protože to také 

zažil.“. Dovolím si tvrdit, s ohledem na svou osobní mnohaletou činnost „výjezdového“ 

hasiče, ţe tyto dvě věty velmi výrazně vystihují myšlenky a pocity hasičů po 

traumatizujících mimořádných událostech. A tak jen dokládají správnost rozhodnutí o 

vzniku týmů a jejich obsazování pro pomoc kolegům, nebo-li naplňovat jeden z hlavních 

úkolů Psychologické sluţby Hasičského záchranného sboru České republiky. 
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5.2.1.1 Osobní příklad traumatizující události 

 

Kdyţ jsem připravoval svou práci a zajišťoval si podklady pro její zpracování, 

oslovil jsem také mou kamarádku MUDr. Danu Hlaváčkovou z „mělnické záchranky“ 

(Územní středisko záchranné sluţby Středočeského kraje, výjezdové stanoviště Mělník). 

S MUDr. Danou Hlaváčkovou jsme na téma posttraumatických týmů hovořili poměrně 

dlouho a vyměnili jsme si mnoho osobních názorů. Nebyly to však jen různé názory, ale 

také vzpomínky na společné akce. A při jedné vzpomínce jsme také přišli na společnou 

událost, která pro zasahující hasiče byla velmi traumatizující. Na ní se ale také ukázalo, 

jaký rozdílný pohled na událost mohou mít dvě základní sloţky Integrovaného 

záchranného systému, dva profesionální záchranáři, avšak kaţdý s jiným zaměřením. 

Naši vzpomínku poté MUDr. Dana Hlaváčková shrnula slovy: „Ţe se objevila reakce na 

monitoru ještě neznamená, ţe je vše v pořádku a resuscitace je úspěšná, to ale lékař 

pozná. Nikdy mne však nenapadlo, jak toto můţe působit na lidi okolo. Máš pravdu, ţe 

pro laika to musí být strašný pocit.“. 

A tak jen uvedu svou vzpomínku, svůj osobní proţitek jedné mimořádné události. 

Jedné tragédie, se kterou se hasiči také setkávají. 

Událost se stala v měsíci srpnu 2003. Mladá žena řídila osobní automobil a vezla 

své dvě děti, kluky ve věku sedm a dva roky, domů z koupání. V pravotočivé zatáčce však 

v plné rychlosti narazila do stromu. Ženě se nestalo nic, byla však v silném šoku. Starší 

chlapec nebyl v dětské sedačce, ani připoután, a náraz ho vymrštil do předního sedadla. 

O toto sedadlo si zlomil obě nohy a krvácel z obličeje. Malý chlapeček byl připoután 

v dětské sedačce a nejevil známky života. 

Na místo události byla ihned vyslána profesionální jednotka a dále místní 

dobrovolná jednotka (předurčena na zásahy u dopravních nehod, většina dobrovolných 

hasičů jsou zároveň profesionální hasiči). Dobrovolná jednotka je s prvním vozidlem na 

místě jako první za cca 4 minuty od oznámení, po cca 5 minutách dojíždí druhé vozidlo. 

Je rychle proveden průzkum a zjištění stavu osob. Přestože u staršího chlapce dochází ke 

krvácení a má zlomené obě nohy, není ohrožen na životě. Vedle vozidla je položen malý 

chlapeček, kterého vyndali řidiči, kteří u nehody zastavili, a snažili se zahájit resuscitaci. 

Je urgována sanita, požadován vrtulník Letecké záchranné služby. Hasiči zahajují 
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resuscitaci malého chlapce. Na místo přijíždí profesionální jednotka následována policií. 

Posléze se na místo dostavuje sanita s lékařkou. Stále je u malého chlapce prováděna 

resuscitace ve spolupráci s lékařkou a zdravotnickým personálem. Po velmi dlouhé době 

resuscitace a podání medikamentů se „na monitoru objevuje srdeční reakce“. V tomto 

okamžiku však lékařka dává pokyn k přerušení resuscitace a prohlašuje malého 

chlapečka za mrtvého. 

Později se na místo události dostavuje jeho otec. Po zjištění úmrtí malého 

chlapečka dochází ke vzniku emocí, afektu a napadení záchranářů. Je nutné šesti hasičů 

a dvou policistů k „zalehnutí“ otce a jeho zklidnění. Později je do nemocnice 

transportován sanitou starší chlapec za doprovodu otce. Protože však u záchranářů 

panovala obava z afektivního jednání otce, doprovázejí záchranáře v sanitě dva hasiči. 

Otec je po celou dobu klidný, pláče a přehrává hasičům všechna natočená videa malého 

chlapečka na mobilním telefonu. 

V tomto případě nebyla povolána psycholoţka, ani nikdo z týmu posttraumatické 

péče. Bylo to v začátcích činnosti Psychologické sluţby a tak nebyla sluţba vyuţita. 

Jsem přesvědčený, ţe v dnešní době, tedy více jak 7 let po události, by bylo postupováno 

jinak a byla by vyuţita moţnost nasazení týmu posttraumatické péče. 
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5.2.2 Pomoc obětem mimořádných událostí 

 

Jednou z dalších oblastí činnosti Psychologické sluţby Hasičského záchranného 

sboru České republiky je pomoc obětem mimořádných událostí. Jedná se zejména o 

psychologickou pomoc účastníkům událostí, pozůstalým, svědkům, dalším rodinným 

příslušníkům, apod. V rámci této pomoci se jedná zejména o její rychlé a prvotní 

poskytnutí, následná pomoc je jiţ spíše na dalších týmech (např. Komunitních 

intervenčních psychosociálních týmech, tzv. KIP týmech) a organizacích (např. ADRA, 

Člověk v tísni, Hand for help, apod.), případně na odborných psychologických 

pracovištích. 

Avšak prvotní psychologická pomoc je velmi důleţitá. Nejedná se jen o 

vyrovnání se situací, ale také např. se zklidněním na místě zásahu, předcházení paniky a 

davového jednání. Mnohdy stačí vhodná věta, slovo, gesto či pouhý dotek, který říká 

„Jsem s Vámi“. Takovéto zvládnutí situace můţe předcházet či zcela zabránit 

traumatizujícím proţitkům do budoucnosti. I této činnosti je nutné věnovat velkou 

pozornost. V tomto směru je potřebné se věnovat poptávce členů týmů na jejich 

Obrázek 2 - PIP lidem zasažených mimořádnou událostí [Vrbová, Dohnal, 2010] 
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odbornou přípravu a moţné úpravy zaměření. I této problematice je věnována výzkumná 

část této diplomové práce. 

Pomoc obětem mimořádných událostí je velmi náročná. Proto hlavní tíha této 

pomoci leţí na činnosti krajských psychologů. Jak uvádí Aktualizace koncepce 

psychologické sluţby na roky 2010-2015 je nutné organizovat dostupnost a 

zastupitelnost psychologů v rámci HZS ČR. K této činnosti dále vyuţívat vyškolených 

členů Týmů posttraumatické péče. Ve výhledu na léta 2010-2015 poté aktualizovaná 

koncepce uvaţuje: „Bude nadále uplatňován jednotný systém vzdělávání pro členy TPP 

v oblasti poskytování psychické pomoci a vycvičeno co nejvíce zájemců z řad příslušníků 

(nemusí být členem TPP) v této problematice.“ [Vrbová, Dohnal, 2010]. 

O tom, zda bude poskytnuta psychologická pomoc obětem mimořádných událostí, 

je v počátku na vnímání a rozhodnutí velitele zásahu. Povaţuji za velmi dobré, kdyţ je 

v rámci Aktualizace koncepce psychologické sluţby počítáno s rozvojem odborné 

přípravy i pro příslušníky, kteří nebudou zařazeni v Týmech posttraumatické péče. Je zde  

důleţitá praxe velitele zásahu a znalost této problematiky, případně osobní zkušenost. 

V současné době jsou však členové týmu TPP stále více vyuţíváni a jejich nasazení je 

přijímáno velmi pozitivně. Jako optimální se jeví model, kdy na kaţdé stanici typu C 

bude z kaţdé směny členem TPP jeden příslušník, ze stanice typu P poté jeden příslušník 

za stanici [Vrbová, Dohnal, 2010]. 
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5.2.3 Odborná příprava Týmů posttraumatické péče 

 

Aby byla zajištěna adekvátní, účinná a odpovídající pomoc členů Týmů 

posttraumatické péče je nutná jejich odborná příprava. Tato odborná příprava vychází 

z mezinárodního systému CISM (Critical Incident Stress Management) a byla 

certifikována podle Europen Union Phare Twining Project CZ 98/IB/JH/02 

„Psychological post traumatic intervention team“ zpracovaný PhDr. Marií Sotolářovou 

[Sotolářová, 2004a]. 

 

 

5.2.4 Nasazení týmů posttraumatické péče 

 

Na obrázcích č. 1 a č. 2  jsou uvedeny grafické výstupy poskytnutí první 

intervenční pomoci příslušníkům a zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České 

republiky ( obrázek č. 1) a lidem postiţeným mimořádnou událostí (obrázek č. 2). 

Tuto pomoc poskytli samotní psychologové jednotlivých krajů, ale také Týmy 

posttraumatické péče. Z uvedených grafů je moţné vysledovat, ţe jsou velké rozdíly 

v jednotlivých krajích. Tyto rozdíly mohou být způsobeny: 

a) mnoţstvím vzniklých mimořádných událostí, 

b) praxí v povolávání a nasazování psychologů a členů posttraumatických týmů. 

V rámci prováděného výzkumu bude tedy vybrán odpovídající vzorek i s ohledem 

na tyto skutečnosti (více bude uvedeno v Části B diplomové práce). 
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6 Shrnutí 

 

V teoretické části diplomové práce jsem si Vás dovolil seznámit 

s Psychologickou sluţbou Hasičského záchranného sboru České republiky. Podívali jsme 

se na období předcházející jejímu vzniku, zřízení Psychologické sluţby rozhodnutím 

generálního ředitele, legislativě a hlavnímu zaměření Psychologické sluţby a její náplni. 

V části věnované týmům posttraumatické péče jsem poté uvedl osobní příklad 

traumatizující události, se kterou se hasiči setkávají. 

Domnívám se, že jsem čtenáři mé práce v základech představil 

Psychologickou službu Hasičského záchranného sboru České republiky a poskytl 

nezbytné informace. Pevně věřím, že informace, obsažené v teoretické části, budou 

pro čtenáře dostatečné, aby mohl posoudit úkoly, záměry a výsledky výzkumné 

části práce. 
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Část B – Rozbor řešeného problému
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1 Úvod do řešené problematiky 

 

V předchozí části jsme si v jednotlivých kapitolách představili Psychologickou 

sluţbu Hasičského záchranného sboru České republiky. V několika větách jsme shrnuli 

historii jejího vzniku, pár slovy jsme se zmínili o jejím uvádění do ţivota a v neposlední 

řadě jsme shrnuli základní úkoly Psychologické sluţby do třech oblastí. 

Doba, která uplynula od vzniku Psychologické sluţby Hasičského záchranného 

sboru České republiky, potvrdila, ţe původní myšlenka a rozběh sluţby byl správně 

nastaven. Nelze však „spát na vavřínech“ a je nutné se dívat do budoucna, kam bude 

Psychologická sluţba směřovat a co vše a v jakém rozsahu bude zajišťovat. 

V červnu 2010 byla plk. PhDr. Zuzanou Vrbovou a mjr. Mgr. Davidem 

Dohnalem zpracována Aktualizace koncepce Psychologické sluţby HZS ČR pro roky 

2010-2015, vedené pod č.j. MV-59021-1/PO-IZS-2010 [Vrbová, Dohnal, 2010]. V rámci 

jednotlivých kapitol této koncepce jsou zpracovány „Výhledy na léta 2010-2015“, které 

pohlíţejí na jednotlivé oblasti zajišťovaných činností Psychologickou sluţbou. 
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1.1 Záměr a stanovení hypotéz 

 

Záměrem této práce je zjištění stavu náplně činnosti a odborné přípravy členů 

Týmů posttraumatické péče. Chceme-li zjistit stav těchto týmů, názory jejich členů, a 

vnímání, názory a postoje hasičů nezařazených v týmech, musíme si stanovit hypotézy a 

následně cíle, ke kterým má naše práce směřovat. Proto byly vedle základních 

statistických dat stanoveny následující hypotézy, které byly dále rozděleny. 

A) Hypotézy stanovené pro členy Týmů posttraumatické péče: 

1) Výcvik člena Týmu posttraumatické péče měl pro Vás pozitivní přínos v 

pracovním i soukromém ţivotě. Své dovednosti však více vyuţíváte pro oběti 

mimořádných událostí. 

2) Základním výcvikem člena Týmu posttraumatické péče by měli projít všichni 

velitelé, i kdyţ nebudou do týmů zařazeni. 

3) Výcvik člena Týmu posttraumatické péče není dostatečný a bylo by dobré 

zvýšit počet zdokonalovacích hodin výcviku. 

 

B) Hypotézy stanovené pro nečleny Týmů posttraumatické péče: 

1) Vím o existenci Týmů posttraumatické péče a o náplni jeho činnosti. 

2) Domnívám se, ţe činnost Týmů posttraumatické péče má být zaměřena 

zejména pro oběti mimořádných událostí a pro svou potřebu jejich pomoci 

nevyuţívám (jsem nevyuţil). 

3) Povaţuji za vhodné vyuţívat pomoci člena Týmu posttraumatické péče pro své 

podřízené. Hypotéza pro řídící pracovníky. 
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1.2 Stanovení cílů diplomové práce 

 

Po specifikaci otázek a formulaci hypotéz byly stanoveny cíle diplomové práce, 

které byly následně shrnuty do bodů: 

o vyhodnocení současného stavu a návrh úpravy metodiky základní a 

pravidelné odborné přípravy členů týmů, 

o moţné směry vyuţití a nasazení týmů posttraumatické péče, 

o návrh úpravy vnitřních předpisů HZS ČR k uvedené problematice. 

 

V průběhu zpracování diplomové práce jsem měl moţnost se osobně zúčastnit 

základní odborné přípravy členů Týmů posttraumatické péče podle schválené metodiky. 

Tato osobní zkušenost s výcvikem a celkovým přístupem k odborné přípravě mi poskytla 

neocenitelné informace. Jelikoţ jsem v původních cílech své diplomové práce měl také 

specifické oblasti, které nemohu hodnotit z důvodu své neodbornosti (návrh metodiky 

odborné přípravy a návrh vnitřních předpisů), upravil jsem v tomto svém poznání i cíle 

diplomové práce, kterých bych rád dosáhl. Jedná se o: 

 vyhodnocení současného stavu, 

 moţné směry vyuţití a nasazení týmů posttraumatické péče, vyuţití členů 

týmů u zásahů, 

 četnost odborné přípravy týmů z pohledu člena týmu a řídícího 

pracovníka, 

 rozšíření základního povědomí o Psychologické sluţbě Hasičského 

záchranného sboru České republiky co nejširšímu počtu hasičů. 
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2 Volba formy řešení 

 

Abych mohl nadále pracovat na vyhodnocení současného stavu, zjištění stavu 

odborné přípravy a případnou poptávku či inspiraci v moţnostech vyuţívání a 

nasazování týmů posttraumatické péče, rozhodl jsme se rozbor řešeného problému 

provést dotazníkovou formou, doplněnou o vyhodnocení rozhovoru se členy týmů 

posttraumatické péče na předem připravené otázky. Otázky v dotazníku byly několikráte 

upravovány tak, aby jednak podali jasnou, zřetelnou a neměnnou hodnotu pro tabulkové 

(grafické) zpracování, a aby zároveň umoţnily dotazované osobě volnost prostoru pro 

další vyjádření a rozvoj myšlenek a nápadů. 

Před vyplněním dotazníků byli účastníci průzkumu s otázkami obeznámeni a 

případné nejasnosti jim byly vysvětleny. Poté následoval ještě rozhovor s účastníky 

výzkumu, který přinesl pro výzkumníka další podklady a tipy ke zpracování výzkumného 

úkolu. U několika krajů jiţ nebylo z časových důvodů moţné realizovat osobní návštěvu, 

a tak dotazníkové šetření bylo řešeno prostřednictvím aktivní pomoci krajského 

psychologa (psycholoţky). 

Jak bylo uvedeno v předcházející části, Psychologická sluţba je zřízena ve všech 

krajích v České republice. Za adekvátní a odpovídající vzorek jsme se rozhodli, na 

poradě s vedoucím diplomové práce a konzultantkou, oslovit šest krajů a jejich 

psychologická pracoviště, kde ve spolupráci s nimi oslovíme 10 členů týmu 

posttraumatické péče a 10 příslušníků s nerovnoměrnou dobou sluţby (tzv. výjezdových 

hasičů). Vzhledem k celkovému počtu členů v týmech krajů získáme osloveným počtem 

reprezentativní vzorek pro stanovení adekvátních hypotéz na základě výsledků jejich 

odpovědí. 

S ohledem na rozdílné mnoţství poskytování první intervenční pomoci (dle 

informací od hlavní psycholoţky HZS ČR) byly vybrány kraje: 

 Středočeský, 

 Zlínský, 
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 Ústecký, 

 Plzeňský, 

 Pardubický, 

 hlavní město Praha. 
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2.1 Otázky pro členy týmů posttraumatické péče 

 

Pro členy týmů posttraumatické péče byl zvolen větší počet otázek. Z 

vyhodnocení těchto otázek potom budou zpracovány vypovídající tabulkové (grafické) 

výstupy. 

Byly vytipovány následující otázky: 

1) Kolik je Vám let a jak dlouho jste příslušníkem Hasičského záchranného 

sboru? 

2) Jak dlouho působíte v týmu posttraumatické péče? 

3) Co Vám přinesl výcvik člena týmu posttraumatické péče z pracovního a 

osobního hlediska? 

4) Dokáţete vyuţít, a vyuţíváte, získané poznatky a dovednosti ve své praxi? 

5) Vyuţíváte získané poznatky a dovednosti více pro své kolegy nebo pro oběti 

mimořádných událostí? 

6) Doporučil byste výcvik člena týmu posttraumatické péče i svým kolegům? 

7) Domníváte se, ţe by bylo vhodné, aby tímto výcvikem prošli všichni velitelé? 

8) Otázka vzhledem k Vaší dosavadní zkušenosti. Domníváte se, ţe je pro Vás 

současný model systému výcviku dostatečný? 

9) V návaznosti na předcházející otázku. V jaké oblasti či v jakém směru by bylo 

vhodné upravit metodiku výcviku členů týmů posttraumatické péče? 

10) Otázka na Vaše osobní nasazení. Domníváte se, ţe by bylo vhodné sníţit nebo 

naopak zvýšit nasazování týmů posttraumatických týmů k událostem? Nebo 

se domníváte, ţe Vaše nasazení odpovídá současným potřebám a situacím? 
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2.2 Otázky pro nečleny týmů posttraumatické péče 

 

Pro nečleny týmů posttraumatické péče byl zvolen menší počet otázek. Z 

vyhodnocení těchto otázek potom budou zpracovány vypovídající tabulkové (grafické) 

výstupy. Otázky byly dále rozšířeny pro řídící pracovníky (velitele druţstev, čet a stanic). 

Byly vytipovány následující otázky: 

1) Kolik je Vám let a jak dlouho jste příslušníkem Hasičského záchranného 

sboru? 

2) Víte o existenci týmů posttraumatické péče a o náplni jeho činnosti? 

3) Vyuţil jste, nebo se setkal, u zásahu (po zásahu) s pomocí člena týmu 

posttraumatické péče a jak na Vás jeho pomoc působila? 

4) Vyuţil jste někdy pomoc člena týmu posttraumatické péče pro vlastní potřebu? 

5) Uvaţoval jste o moţnosti absolvovat kurz členů týmů posttraumatické péče, 

popřípadě stát se členem takového týmu? 

 

Pro řídící pracovníky byly dále rozšířeny otázky o dvě doplňující: 

6) Vyuţil jste někdy u zásahu člena týmu posttraumatické péče pro oběti 

mimořádných událostí? A jak na Vás jeho činnost působila? 

7) Doporučil jste někdy pomoc člena týmu posttraumatické péče pro potřebu 

svých podřízených? A jak na Vás jeho činnost působila, popřípadě s jakou se 

setkala odezvou? 
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3 Zpracování dotazníků 

 

V měsících leden aţ březen 2011 bylo provedeno šetření ve vytipovaných krajích 

s podporou krajských psychologů. Postupně byli osloveni členové týmů posttraumatické 

péče a dobrovolníci z řad příslušníků Hasičských záchranných sborů krajů, ve kterých 

bylo prováděno dotazníkové šetření a osobní rozhovory. Skladba nečlenů týmů byla 

koncipována tak, aby byl osloven jeden velitel stanice, jeden velitel čety, dva velitelé 

druţstev a šest hasičů (hasičů, strojníků, techniků). 

Výsledky, které byly šetřením v jednotlivých krajích získány, jsou následně 

zpracovány do tabulkových (grafických) výstupů.  

Během zpracovávání jsem se dostal do kontaktu s řadou hasičů, kteří kromě 

vyplnění dotazníku uváděli řadu svých poznámek, příběhů a zkušeností. Bohuţel se nedá 

vše zahrnout do otázky v dotazníku a právě proto je důleţitá komunikace s respondenty. 

Jak jsem jiţ uváděl, z časových důvodů se mi však nepodařilo se osobně setkat se všemi. 

Nicméně se domnívám, ţe získané poznatky mi pomohou ve stanovení svých závěrů a 

poznatků pro adekvátní zpracování výstupů této diplomové práce. 
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4 Vyhodnocení dotazníků 

 

Vyhodnocení dotazníků je rozděleno do několika podskupin. 

 

4.1 Statistické údaje respondentů 

 

V první skupině je provedeno statistické vyhodnocení věkového rozloţení 

respondentů (Obrázek 3 – členové TPP a Obrázek 4 – nečlenové TPP). Dále je uvedeno 

poměrné zastoupení respondentů v průzkumu dle krajů (Obrázek 5 – Poměrné zastoupení 

krajů v průzkumu – členové TPP a Obrázek 6 – Poměrné zastoupení krajů v průzkumu – 

nečlenové TPP). Následující grafy uvádí délku sluţebního poměru respondentů u 

Hasičského záchranného sboru (Obrázek 7 – členové TPP a Obrázek 8 – nečlenové TPP). 

Na posledním statistickém grafu je uvedena délka činnosti členů v Týmu posttraumatické 

péče (Obrázek 9 – Doba působení člena v TPP). 

 

 

Obrázek 3 - Věkové rozložení členů TPP 

 

 

Obrázek 4 - Věkové rozložení nečlenů 

TPP 
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Obrázek 5 - Poměrné zastoupení 

respondentů - členů TPP 

 

Obrázek 6 - Poměrné zastoupení 

respondentů - nečlenů TPP

 

 

 

Obrázek 7 - Doba trvání služebního poměru člena TPP 
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Obrázek 8 - Doba trvání služebního poměru nečlena TPP 

 

 

Obrázek 9 - Doba působení člena v TPP 
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4.2 Grafické vyhodnocení hypotéz 

 

4.2.1 Členové Týmu posttraumatické péče 

 

V předcházejících částech diplomové práce jsem si stanovil hypotézy pro členy 

Týmů posttraumatické péče. Tyto hypotézy vycházely z mých odhadů, jak jsem 

předpokládal odpovědi respondentů. Ne vţdy se však tyto hypotézy potvrdily. 

 

Hypotéza 1 

Předpoklad: Výcvik člena Týmu posttraumatické péče měl pro Vás pozitivní 

přínos do pracovního i soukromého ţivota. Své dovednosti však více vyuţíváte pro oběti 

mimořádných událostí. 

Výsledek: Hypotéza se potvrdila. Členové TPP poskytují převaţující pomoc pro 

oběti mimořádných událostí (Obrázek 10 – Poměr poskytované pomoci členem TPP). 

 

 

Obrázek 10 - Poměr poskytované pomoci členem TPP 



 

Strana 40 

Hypotéza 2 

Předpoklad: Základním výcvikem člena Týmu posttraumatické péče by měli 

projít všichni velitelé, i kdyţ nebudou do týmů zařazeni. 

Výsledek: Hypotéza se potvrdila. Většina respondentů (členů TPP) se domnívá, 

ţe základním výcvikem člena TPP by měli projít všichni velitelé (Obrázek 11 – 

Absolvování výcviku TPP pro velitele). 

 

 

Obrázek 11 - Absolvování výcviku TPP pro velitele 

 



 

Strana 41 

Hypotéza 3 

Předpoklad: Výcvik člena Týmu posttraumatické péče není dostatečný a bylo by 

dobré zvýšit počet zdokonalovacích hodin výcviku. 

Výsledek: Hypotéza se potvrdila. Většina respondentů (členů TPP) se domnívá, 

ţe výcvik člena TPP není dostatečný a přivítala by rozšíření odborné přípravy, zejména 

počet ročních setkání týmů s koordinátorem (Obrázek 12 – Dostatečnost výcviku TPP a 

Obrázek 13 – Zvýšení počtu hodin odborné přípravy členů TPP). 

 

 

Obrázek 12 - Dostatečnost výcviku TPP 
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Obrázek 13 - Zvýšení počtu hodin odborné přípravy členů TPP 
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4.2.2 Nečlenové Týmu posttraumatické péče 

 

V předcházejících částech diplomové práce jsem si stanovil hypotézy pro nečleny 

Týmů posttraumatické péče. Tyto hypotézy vycházely z mých odhadů, jak jsem 

předpokládal odpovědi respondentů. Ne vţdy se však tyto hypotézy potvrdily. 

 

Hypotéza 1 

Předpoklad: Vím o existenci Týmů posttraumatické péče a o náplni jeho činnosti. 

Zároveň jsme se dotázali respondentů, zda-li neuvaţují o moţnosti absolvování odborné 

přípravy TPP a nestali by se členy Týmů. 

Výsledek: Hypotéza se potvrdila. Nečlenové TPP se domnívají, ţe mají o 

Psychologické sluţbě Hasičského záchranného sboru a Týmech posttraumatické péče 

dostatek informací (Obrázek 14 – Poměr informovanosti o TPP). Naproti tomu většina 

respondentů odpověděla, ţe neuvaţuje o moţnosti stát se členem TPP (Obrázek 15 – 

Zájem o zařazení do TPP). 

 

 

Obrázek 14 - Poměr informovanosti o TPP 



 

Strana 44 

 

Obrázek 15 - Zájem o zařazení do TPP 
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Hypotéza 2 

Předpoklad: Domnívám se, ţe činnost Týmů posttraumatické péče má být 

zaměřena zejména pro oběti mimořádných událostí a pro svou potřebu jejich pomoci 

nevyuţívám (jsem nevyuţil). S pomocí člena TPP jsem se u zásahu nesetkal. 

Výsledek: Hypotéza se potvrdila. Nečlenové TPP se domnívají, ţe pomoc člena 

TPP má být zaměřena zejména pro oběti mimořádných událostí a pro svou potřebu 

pomoc člena TPP nevyuţilo. Zároveň hypotéze potvrdila, ţe se s činností člena TPP u 

zásahu nesetkali. (Obrázek 16 – Poměr setkání se s činností člena TPP). 

 

 

Obrázek 16 - Poměr setkání se s činností člena TPP 
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Hypotéza 3 

Předpoklad: Povaţuji za vhodné vyuţívat pomoci člena Týmu posttraumatické 

péče pro oběti mimořádných událostí a pro své podřízené. Na tuto hypotézu odpovídali 

respondenti s řídící pravomocí (velitelé druţstev, čet a stanic). 

Výsledek: Hypotéza se nepotvrdila. Povolávání člena na místo mimořádné 

události bylo provedeno pouze v malém mnoţství případů a pro potřeby svých kolegů jej 

nikdo z oslovených respondentů nepovolal (Obrázek 17 – Povolání člena TPP k zásahu a 

Obrázek 18 – Povolání člena TPP pro podřízené). 

 

 

Obrázek 17 - Povolání člena TPP k zásahu 
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Obrázek 18 - Povolání člena TPP pro podřízené 
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Část C – Závěr 
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1 Souhrn zjištěných skutečností 

 

V předchozích částech diplomové práce jsem se věnoval problematice vnímání 

Psychologické sluţby Hasičského záchranného sboru České republiky mezi hasiči a 

zejména mezi členy Týmů posttraumatické péče. Tyto Týmy, jak jsem jiţ uváděl, byly 

budovány pro podporu a první psychickou pomoc příslušníkům a zaměstnancům 

Hasičského záchranného sboru. Praxe však ukázala, ţe ve většině případů je pomoc členů 

Týmů posttraumatické péče zaměřena a věnována obětem mimořádných událostí (51%), 

popřípadě jejich členové poskytují rovnocenně svou pomoc obětem mimořádných 

událostí a příslušníkům a zaměstnancům Hasičského záchranného sboru (21%). 

V rámci dotazníkového šetření mezi příslušníky a zaměstnanci Hasičského 

záchranného sboru vyplynulo, ţe téměř všichni respondenti vědí o činnosti 

Psychologické sluţby Hasičského záchranného sboru České republiky a mají informace o 

existenci Týmů posttraumatické péče v jednotlivých krajích. Mohu zde tedy uvést, ţe lze 

velmi kladně hodnotit zařazení psychologické přípravy do kurzu Vstupní příprava 

příslušníků, kde se s Psychologickou sluţbou příslušníci seznamují. Přestoţe byla 

psychologická příprava v minimálním rozsahu zařazena i do kurzu Taktické řízení, 87% 

respondentů se domnívá, ţe by odbornou přípravou člena Týmu posttraumatické péče 

měli projít všichni velitelé. Taktéţ zastávám názor, ţe by zařazení tohoto odborného 

zaměstnání do kurzu Taktické řízení v plném rozsahu (tedy 64 hodin – 40 hodin odborné 

přípravy Týmu posttraumatické péče a 24 hodin odborné přípravy První psychické 

pomoci) bylo velmi přínosné. 

Z dotazníků, ve kterých se k jednotlivým otázkách vyjádřilo celkem 39 členů 

Týmů posttraumatické péče v šesti krajích vyplývá, ţe přibliţně polovina členů Týmů 

posttraumatické péče by přivítala častější výcvik pro své potřeby. K tomu je třeba 

poznamenat, ţe základní odborná příprava v rozsahu 40 hodin poskytuje základní přehled 

a orientaci a v případě zájmu příslušníka (zaměstnance) o zařazení do tohoto týmu. Další 

podmínkou je absolvování odborného zaměstnání První psychické pomoci v rozsahu 24 

hodin. 
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Po osobní zkušenosti a po rozhovorech a dotazníkovém šetření lze uvést, ţe 

odborné zaměstnání První psychické pomoci je vysoce kladně hodnoceno všemi 

příslušníky a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří toto 

zaměstnání absolvovali. 

Příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří 

jsou, po absolvování odborné přípravy a na základě rozhodnutí krajského ředitele, 

zařazeni do Týmu posttraumatické péče absolvují pravidelnou periodickou odbornou 

přípravu v rozsahu minimálně 16 hodin. Tuto periodickou přípravu organizuje a řídí 

vedoucí Týmu posttraumatické péče v jednotlivých krajích (krajský psycholog). 

S ohledem na výsledky mého šetření je nutné uvést, ţe přibliţně polovina členů Týmů 

posttraumatické péče povaţuje periodickou přípravu za nedostatečnou a vyhovovalo by 

jim zvýšení počtu hodin této přípravy. Je moţné velmi pozitivně hodnotit přístup 

příslušníků a zaměstnanců zařazených do Týmů posttraumatické péče, kteří mají sami 

zájem o další odborné vzdělávání v oblasti, která je doplňková a nad rámec plnění 

sluţebních a pracovních úkolů. 

Je však nutné se na tuto problematiku podívat i ze strany sluţebního vedení 

Hasičského záchranného sboru. Zvýšení počtu hodin periodické odborné přípravy s 

sebou přináší zvýšené finanční náklady na zajištění takového zaměstnání. A to ve formě 

doplňování směn u příslušníků s nerovnoměrnou dobou sluţby (tzv. „výjezdový 

příslušníci“), zajištění lektorů, prostorů, atd. Po diskusi s několika krajskými psychology, 

se kterými jsem měl moţnost během zpracování diplomové práce hovořit se domnívám, 

ţe současný rozsah periodické odborné přípravy členů Týmů posttraumatické péče je 

dostatečný a vyhovující. V případě významné mimořádné události má krajský psycholog 

moţnost po domluvě s vedením Hasičského záchranného sboru organizovat mimořádnou 

odbornou přípravu (zpravidla ve formě supervize). 
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2 Vyhodnocení cílů 

 

V rámci této kapitoly se vracím k cílům, které jsem si před zpracováním této 

diplomové práce stanovil. 

Domnívám se, ţe jsem splnil stanové cíle diplomové práce v: 

 popisu historického vývoje a současného stavu Psychologické sluţby 

Hasičského záchranného sboru a fungování Týmů posttraumatické péče, 

 v průzkumu a vyhodnocení nasazování členů Týmů posttraumatické péče 

v rámci kolegiální pomoci a pro potřeby obětí mimořádných událostí, 

 popisu odborné přípravy členů týmů a vyhodnocení jejich pohledu na tuto 

odbornou přípravu v dotazníkovém průzkumu. 

Během zpracování diplomové práce jsem však zjistil, ţe při návrhu zadání jsem 

chybně formuloval některé své cíle, které nemohou být zcela naplněny. Těmito cíli jsou: 

 návrh úpravy metodiky základní a pravidelné odborné přípravy členů 

týmů, 

 návrh úpravy vnitřních předpisů HZS ČR k uvedené problematice. 

Důvodem nenaplnění těchto cílů je skutečnost, ţe v oblasti metodiky odborné 

přípravy členů Týmů posttraumatické péče se jedná o akreditovaný mezinárodní systém 

přípravy členů týmů. Podle tohoto akreditovaného mezinárodního systému přípravy jsou 

připravovány Týmy posttraumatické péče v různých záchranných sloţkách, popřípadě 

v civilním sektoru. 

Mým cílem byl záměr prozkoumat četnost odborné přípravy a její vnímání 

příjemci odborné přípravy, tedy příslušníky a zaměstnanci Hasičského záchranného 

sboru, kteří tuto odbornou přípravu podstoupili. Z tohoto pohledu se domnívám, ţe jsem 

také tuto oblast v rámci diplomové práce podrobil dotazníkovému průzkumu a následně 

jsem ji vyhodnotil a doplnil pohledem řídícího pracovníka. Výsledkem je závěr, ţe 
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odborná příprava členů Týmů posttraumatické péče je velmi kladně hodnocena a 

přijímána a jejími absolventy je v 87% doporučována k absolvování pro řídící 

pracovníky (zjišťováno z pohledu výjezdových příslušníků, tedy pro velitele druţstev, čet 

a stanic) a v 97% doporučována k absolvování všem příslušníkům Hasičského 

záchranného sboru. 

V rámci návrhu úpravy vnitřních předpisů HZS ČR k uvedené problematice poté 

uvádím, ţe v rozsahu své práce a své odbornosti, nemohu navrhnout změnu odborné 

přípravy co do obsahu. Avšak s odkazem na dotazníkové šetření mohu navrhnout, aby 

v rámci úpravy vnitřních předpisů HZS ČR byla odborná příprava v rozsahu První 

psychické pomoci (tj. 24 hodin) zařazena do vzdělávání příslušníků a zaměstnanců 

Hasičského záchranného sboru tak, ţe bude tato odborná příprava zařazena do Vstupní 

přípravy příslušníků a do specializačních kurzů Taktické řízení a Takticko-strategické 

řízení. 
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3 Závěr 

 

Závěrem své diplomové práce bych rád shrnul veškeré skutečnosti, které byly 

v rámci zpracování práce jejím předmětem. 

V diplomové práci, která je zpracována na téma „Týmy posttraumatické péče 

HZS ČR“, jsem popsal historický vývoj Psychologické sluţby Hasičského záchranného 

sboru České republiky, uvedl důleţité mezníky tohoto vývoje a uvedl vznik Týmů 

posttraumatické péče (do roku 2008 nazývané Posttraumatickými intervenčními týmy). 

V rámci svého šetření jsem provedl průzkum mezi příslušníky a zaměstnanci 

Hasičského záchranného sboru ve vytipovaných krajích. Při dotazníkovém šetření se 

zpracovávaného průzkumu zúčastnilo celkem 39 členů Týmů posttraumatické péče a 

celkem 42 příslušníků Hasičského záchranného sboru, kteří nejsou členy těchto týmů. Při 

dotazníkovém průzkumu byly respondentům pokládány otázky, které měli zjistit: 

 vyuţívání a nasazování Týmů posttraumatické péče, 

 vnímání těchto týmů a jejich nasazení příslušníky a zaměstnanci 

Hasičského záchranného sboru, 

 pohled členů týmů na svou odbornou přípravu, 

 doporučení absolvování odborné přípravy dalším příslušníkům a 

zaměstnancům, 

 a statické údaje respondentů. 
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Po vyhodnocení dotazníkového šetření ve vytipovaných krajích jsem dospěl ke 

stanoviskům, ţe: 

► příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru vědí o existenci 

Psychologické sluţby a činnosti Týmů posttraumatické péče a domnívají 

se, ţe mají o této oblasti dostatek informací, 

► nasazování Týmů posttraumatické péče je rozdílné v jednotlivých krajích, 

avšak při nasazení členů těchto týmů je jejich činnost velmi kladně 

hodnocena, 

► činnost Týmů posttraumatické péče je zaměřena převáţně směrem ven, tj. 

zejména k obětem mimořádných událostí (v 51% zcela, v 21% respondent 

uvádí stejnou míru pomoci pro oběti mimořádných událostí a kolegy), 

► členové Týmů posttraumatické péče mají aktivní zájem o další rozšiřování 

svých odborných znalostí, 

► je doporučováno absolvování odborné přípravy pro všechny kolegy a 

řídící pracovníky. 

Domnívám se, ţe jsem při zpracování mé diplomové práce soustředil svou 

pozornost na praktické vyuţití sluţby, která je v rámci Hasičského záchranného sboru 

poskytována. Vzhledem ke skutečnosti, ţe se jedná o relativně mladou sluţbu, je nutné 

její pravidelné vyhodnocení, popřípadě úpravu jejího zaměření. Jsem přesvědčen, ţe 

v rámci mé práce jsem došel k závěru, ţe Psychologická sluţba Hasičského záchranného 

sboru je velmi potřebná, a je velmi dobře hodnocena příslušníky a zaměstnanci 

Hasičského záchranného sboru. Odborná příprava, která je poskytována, má pomoci 

sníţit rizika psychického vyčerpání a vzniku traumatu zasahujícím příslušníkům a 

poskytnout náleţitou pomoc obětem mimořádných události. Proto povaţuji tuto 

odbornou přípravu za velmi pozitivní a mohu ji doporučit všem svým kolegům. 
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Jako zcela zásadní je potřebné vnímat reakce kolegů a obětí mimořádných 

událostí s vysvětlením, ţe jejich reakce není nenormální, nýbrž normální reakcí na 

nenormální situaci. Pokud tuto myšlenku dokáţeme uchopit a vysvětlit, potom jsme 

splnili vše, o čem má diplomová práce měla pojednávat. O běţném lidském myšlení a 

jednání a pomoci v nenormálních situacích, které přináší sám ţivot. 
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