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ANOTACE 

KOSEK, R. Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva. 

[Bakalářská práce]. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2011. 72 s. 

Tato bakalářská práce zkoumá současný stav výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti 

ochrany obyvatelstva.  V práci je popsán historický vývoj této problematiky i současné 

formy výchovy a vzdělávání, pouţívané při vzdělávání obyvatelstva v předmětné oblasti. 

Pro zjištění nedostatků byla provedena SWOT analýza a dotazníkové šetření. Na základě 

výsledků provedené analýzy, práce obsahuje návrhy na zlepšení vybraných forem výchovy 

a vzdělávání a také návrh programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva, který má pomoci k zlepšení současné situace v problematice vzdělávání 

obyvatelstva v ochraně obyvatelstva. 

Klíčová slova: 

Ochrana obyvatelstva; vzdělávání obyvatelstva; výchova obyvatelstva; program výchovy 

a vzdělávání. 

ANNOTATION 

KOSEK, R. Population Education Programme in the Field of Civil Protection. [Bachelor 

thesis]. Ostrava : VSB-Technical university of Ostrava, Faculty of safety engineering, 

2011. 72 p. 

This thesis examines the current state of education population in the area of civil 

protection. The paper describes the historical development of this issue as well as 

contemporary forms of education used in education of population in the subject area. 

To identify shortcomings were a SWOT analysis and the questionnaire. The results of the 

analysis, contains suggestions for improving the selected forms of education and training 

and the draft program of education and training of the population in the civil protection, 

which should help to improve the current situation regarding training of the civil 

protection. 

Keywords: 

Civil protection; education of population; training of population; education and training 

program. 
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ÚVOD 

Člověk od nepaměti čelil přírodním katastrofám i člověku jako takovému. Chránil se nejdříve 

pouze pudově, ale  časem se jeho ochrana stávala stále promyšlenější a své zkušenosti 

předával nejprve svým nejbliţším a pak i ostatním. Postupem času se své zkušenosti 

shromáţdil a shrnul tak, aby byly přístupny všem a pomohly ochránit co největší počet lidí. 

Začaly tak vznikat týmy lidí, které se přímo zabývají cíleným vytvářením postupu a pravidel, 

jeţ ostatním v prvé řadě pomohou přeţít a teprve v druhé řadě je ochrana majetku. 

Zajímavé z hlediska bezpečnosti je několik oblastí, ve kterých je potřeba neustále udrţovat 

lidi v povědomí a jednou z nich je ochrana obyvatelstva. Tato oblast je z hlediska bezpečnosti 

obyvatel velmi důleţitá jelikoţ zabezpečuje úlohy, jako jsou varování, evakuace, nouzové 

přeţití a další, které jsou určeny pro jejich ochranu při vzniku různých MU a KS. Kromě 

zmíněných úkolů jsou v rámci OOB občanům poskytovány důleţité informace a rady týkající 

se jejích sebeochrany při MU.  Z historického hlediska byla oblast OOB zaměřena především 

na události spojené s přípravami na moţný válečný konflikt, převládalo tedy zaměření 

vojenského charakteru, kdy bylo obyvatelstvo vzděláváno k sebeochraně při leteckých 

náletech a podobných MU. Postupem času se zaměření OOB neustále měnilo, aţ se vyvinulo 

do současné podoby, kdy je její zaměření především na MU a KS nevojenského charakteru. 

Aby bylo docíleno co největší efektivnosti při přípravě obyvatelstva na různé MU a KS, je 

nutné vzdělávat v oblasti OOB  všechny věkové skupiny obyvatelstva a začít jiţ u dětí 

předškolního věku.  

Cílem této bakalářské práce je zmapovat současné formy výchovy a vzdělávání, kterými je 

obyvatelstvo v oblasti OOB vzděláváno. V rámci vyhodnocení současného stavu, bude 

provedena SWOT analýza vnitřního a vnějšího prostředí výchovy a vzdělávání obyvatelstva 

v oblasti ochrany obyvatelstva. Výsledky vyplývající z této analýzy, budou pouţity při 

zpracovávání návrhu programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva, který bude výstupem této práce. 
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REŠERŠE LITERATURY 

ŠENOVSKÝ, M. (ed.). Sborník přednášek z konference OCHRANA OBYVATEL 2009. 

[CD-ROM]. Ostrava: SPBI, 2009. 344 s. ISBN 978-80-7385-059-3. 

Tento sborník obsahuje příspěvky z konference zaměřené na oblast ochrany obyvatelstva, 

které se zabývají problematikou informovanosti, vzdělávání obyvatelstva a dalších 

souvisejících témat.   

ŠENOVSKÝ, M. (ed.). Sborník přednášek z konference OCHRANA OBYVATEL 2006. 

[CD-ROM]. Ostrava: SPBI, 2006. 365 s. ISBN 80-86634-78-7. 

Tento sborník obsahuje příspěvky z konference zaměřené na oblast ochrany obyvatelstva, 

které se zabývají problematikou informovanosti, vzdělávání obyvatelstva a dalších 

souvisejících témat.   

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 

73, s. 3461-3474. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 73, 

s. 3475-3487. 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 

těchto povinností. Tento zákon rovněţ zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury. 
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Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení schválená usnesením bezpečnostní rady 

státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14. 2004. 

Tato koncepce slouţí k vzdělávání pracovníků veřejné správy a dalších subjektů v oblasti 

krizového řízení k zajištění podmínek pro řešení moţných mimořádných událostí získáním 

odborných znalostí. Koncepce pokrývá problematiku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, 

obrany státu, ochrany ekonomiky, hospodářských a dalších opatření pro krizové stavy, vnitřní 

bezpečnosti a pořádku, poţární ochrany a integrovaného záchranného systému. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená 

usnesením vlády ČR ze dne 25. února 2008 č. 165. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2008. 16 s. 

Koncepce se zabývá zajištěním připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických 

a fyzických podnikajících osob včetně školní mládeţe na vznik mimořádných událostí 

a krizový situací. V této souvislosti je v harmonogramu realizace opatření OOB naplánováno 

vytvoření programu vzdělávání a výchovy obyvatelstva, v rámci kterého by bylo obyvatelstvo 

vzděláváno v oblasti OOB. Dále se zaměřuje na plánování a řešení opatření k ochraně 

obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace, připravenost sil 

a prostředků, materiální a finanční zabezpečené. 

BERÁNKOVÁ, S. Preventivně výchovná činnost a výchova k sebeochraně na jednotlivých 

stupních HZS se zaměřením na různé cílové skupiny obyvatelstva. [Bakalářská práce]. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2009. 48 s. 

Bakalářská práce popisuje, jakými formami probíhá příprava a vzdělávání obyvatelstva 

oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a snaţí se rozebrat, jak probíhá preventivně 

výchovná činnost na jednotlivých stupních HZS ČR. 

MRÁZOVÁ, S. Možné přístupy ve vzdělávání dospělé populace z pohledu ochrany 

obyvatelstva. [Bakalářská práce]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta 

chemická, 2010. 55 s. 

Práce se zabývá moţnostmi zlepšení současné situace v edukaci dospělé populace, rozebírá 

současný stav a porovnává způsoby řešení dané problematiky v ČR s vybranými evropskými 

státy. 
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SANDRIEV, A. Preventivní výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

[Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010. 45 s. 

Práce se zabývá současným stavem preventivně výchovné činnosti se zaměřením na děti 

a ostatní obyvatelstvo. Jsou popsány aktuální projekty sloţek integrovaného záchranného 

systému a dalších subjektů, zaměřeny na prevenci a přípravu obyvatelstva na mimořádné 

události. 

ČÍPKOVÁ, D. Možné přístupy v edukaci dospělé populace z pohledu ochrany obyvatelstva. 

[Diplomová práce]. Brno: Masarykova univerzita Brno. Fakulta ekonomicko-správní, 

2010. 74 s. 

Diplomová práce analyzuje současný stav vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva a snaţí se navrhnout nové a vhodnější formy při přípravě obyvatel v dané 

problematice. 
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1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Vzhledem k současnému stavu, kdy převládá neznalost základních informací z předmětné 

oblasti nebo jsou tyto informace zkreslené působením dříve vyučované branné výchovy (tento 

stav je spíše u dospělé populace), je nutné obyvatelstvo vzdělávat a poskytovat lidem nové 

aktuální informace, poznatky a rady, jak se chovat při vzniku různých mimořádných událostí 

nebo krizových situací. Tato činnost je dána ze zákona, a proto by měla být vhodným 

způsobem realizována na všech úrovních společnosti. 

1.1 Vymezení pojmů 

V této kapitole jsou vymezeny vybrané důleţité pojmy z oblasti, která bude dále řešena. Mezi 

tyto pojmy patří: 

Ochrana obyvatelstva  

Ochrana obyvatelstva (OOB) je plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo 

něj, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku. [54],[69] 

Civilní ochrana  

Civilní ochrana (CO) je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, sloţek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů moţných mimořádných událostí a krizových situací na 

zdraví a ţivoty lidí a jejich ţivotní podmínky. [54] 

Mimořádná událost  

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [69] 

Krizová situace  

Krizová situace (KS) je mimořádná událost (MU), narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení státu 

(krizový stav). [70] Pokud se jedná o krizové situace související se zajišťováním obrany 

České republiky, lze vyhlásit i válečný stav. [51] 
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Varování  

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo jiţ vzniklé MU, 

vyţadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. [22] 

Evakuace 

Evakuace je soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků z ohroţeného prostoru na jiné bezpečné místo, kde je zajištěno pro osoby náhradní 

ubytování a stravování (nouzové přeţití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky 

uskladnění. Je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se pouţívají při 

ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých MU. Evakuace se 

provádí na základě předpokladu dlouhodobého či zásadního zhoršení ţivotních podmínek 

vlivem přírodní katastrofy nebo i průmyslové havárie (radiační, chemické). [22],[54] 

Ukrytí 

Ukrytím se rozumí vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se 

stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí 

obyvatelstva se při MU zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech CO. 

Stálé úkryty CO 

Stálé úkryty slouţí k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části 

staveb nebo stavby samostatně stojící. Stálé úkryty se dělí na stálé tlakově odolné úkryty, 

stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. 

Stálé úkryty CO jsou ochranné stavby, které se budují investičním způsobem v době míru, 

převáţně jako dvouúčelově vyuţívané stavby (tj. stavby vyuţívané v míru jako kina, 

prodejny, kavárny, šatny, garáţe, sklady apod., a v případě vzniku MU slouţící jako úkryty 

k ukrytí obyvatelstva). [22] 

Improvizované úkryty 

Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných 

částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován při 

hrozbě nebo vzniku MU fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu 

jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s vyuţitím vlastních materiálních 

a finančních zdrojů.  
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Improvizované úkryty se předem budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného  

a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým 

účinkům zbraní hromadného ničení v případě aktuální moţnosti vyhlášení stavu ohroţení 

státu nebo v době válečného stavu. 

Vhodné prostory volíme vzhledem ke konkrétním účinkům, které vznikají při výbuchu 

jaderných zbraní, při haváriích v jaderných energetických zařízeních, při pouţití otravných 

látek anebo při úniku průmyslových škodlivin. [22] 

Výchova 

Výchova je proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních 

změn v jejím vývoji. [39] 

Vzdělávání 

Vzdělávání je proces záměrného a organizovaného osvojování si soustavy poznatků o přírodě, 

společnosti, o člověku, získávání vědomostí a zručností, rozvíjení tělesných a duševních 

schopností a zájmů. [18] 

1.2 Právní úprava řešené problematiky 

Problematika vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva má právní úpravu 

v následujících legislativních dokumentech.  

Zákon 133/1985 Sb., o poţární ochraně 

Na základě ustanovení § 24 odst. 1 písm. l) Ministerstvo vnitra (MV) „stanoví zaměření 

preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku poţární ochrany a podílí se na 

jejím zabezpečování“. Tuto činnost provádí dle ustanovení § 26 odst. 1, generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS ČR). [68] 

Na základě tohoto zákona § 26 odst. 2 písm. o), má HZS kraje povinnost zabezpečovat 

„preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku poţární ochrany podle 

zaměření stanoveného ministerstvem“. Povinností obce a obecního úřadu danou ustanovením 

§ 29 odst. 1 písm. n) je organizovat preventivně výchovnou činnost. [68] 

Organizacím jako jsou občanská sdruţení, veřejně prospěšné organizace a další působící na 

úseku poţární ochrany (PO), ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) ukládá povinnost podílet se „na 

činnosti směřující k předcházení poţárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi 

občany a mládeţí“. [68] 
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Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

Ustanovení § 7 odst. 2 písm. g), ukládá povinnost MV „organizovat instruktáţe a školení 

v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu sloţek integrovaného záchranného systému 

(IZS) zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizovat vzdělávací zařízení“. 

Tyto povinnosti uloţené MV plní podle § 7 odst. 4, GŘ HZS ČR. [69] 

Dle ustanovení § 10 odst. 5 písm. b), HZS „organizuje instruktáţe a školení v oblasti ochrany 

obyvatelstva a v přípravě sloţek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto 

účelu zřizuje vzdělávací zařízení“. [69] 

Dle § 15 odst. 4 je povinností obecního úřadu „seznamovat právnické a fyzické osoby v obci 

s charakterem moţného ohroţení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi 

a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení“. [69] 

Zákon o IZS [66] ukládá také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokud jsou 

zahrnuty do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu dle § 23 odst. 1 písm. b) 

a § 24 odst. 1 písm. b), povinnost „informovat zaměstnance o hrozících MU, plánovaných 

opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací, 

organizovat přípravu k sebeochraně a vzájemné pomoci“. [69] 

Na základě tohoto zákona má, dle § 25 odst. 1, kaţdá „fyzická osoba pobývající na území ČR 

právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí 

instruktáţe a školení ke své činnosti při MU“. [69] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) 

Na základě ustanovení § 10 odst. 1 písm. b), Ministerstvo vnitra „organizuje instruktáţe 

a školení a podílí se na přípravě k získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců orgánů 

krizového řízení“. [70] 

Hasičským záchranným sborům krajů tento zákon ukládá dle § 15 odst. 4 písm. a), povinnost 

„seznámit obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich ţádost s charakterem moţného 

ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“. [70] 

Obecní úřady jsou povinny „seznamovat právnické a fyzické osoby způsobem v místě 

obvyklým s charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se 

způsobem jejich provedení“ na základě § 21a odst. 2. [70] 
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Zákon č. 561/2000 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

Na základě tohoto zákona § 3 odst. 2, jsou „vydávány rámcové vzdělávací programy pro 

kaţdý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké 

a jazykové vzdělávání“. Tyto programy vydává Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

(MŠMT). [71] 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Tato vyhláška dle § 4 a § 5 stanovuje jakým způsobem a v jakém rozsahu budou 

„informovány právnické a fyzické osoby o charakteru moţného ohroţení, připravovaných 

opatřeních a způsobu jejich provedení“. Odpovědnost za zabezpečení těchto úkolů má obecní 

úřad a zaměstnavatel. [66] 

Pokyn Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ze dne 4. března 2003 a dodatek 

k učebním dokumentům „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

Tímto pokynem, který nahrazuje pokyn z roku 1999, MŠMT zařazuje tématiku „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“ do učebních dokumentů základních, středních a vyšších 

odborných škol a do učebních dokumentů pro speciální školy v rozsahu nejméně 

6 vyučovacích hodin ročně v kaţdém ročníku. Tato tématika se zařazuje do výuky na základě 

rozhodnutí ředitele samostatně nebo v rámci příslušných předmětů. [34] 

Koncepce vzdělávaní v oblasti krizového řízení 

Tento dokument schválený usnesením bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 16. listopadu 

2004 č. 14 nahrazuje dřívější koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení schválenou 

usnesením BRS ze dne 25. září 2001 č. 211. Tato koncepce je výchozím dokumentem při 

vzdělávání odborníků, pracovníků veřejné správy a dalších osob činných v oblasti krizového 

řízení. Koncepce se snaţí řešit přípravu osob v předmětné oblasti systémově. Systém přípravy 

osob v dané oblasti je rozčleněn na dvě úrovně. První úroveň je získání kvalifikace v rámci 

vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělávání a druhou úroveň představuje další 

profesní vzdělávání. V rámci druhé úrovně jsou cílové skupiny rozděleny podle oblastí, ve 

kterých jednotlivé osoby působí. Dále je cílem této koncepce stanovení způsobů a zásad pro 

zpracování rámcových vzdělávacích programů určených jednotlivým cílovým skupinám 

a snaha, aby koordinace činností spojených se vzděláváním v krizovém řízení byla 

v odpovědnosti Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími ústředními správními úřady. [14] 
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Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

Tento dokument řeší problematiku bezpečnosti obyvatelstva jako je připravenost pracovníků 

veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob, mládeţe na mimořádné události. 

Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva jako je varování, informování 

obyvatelstva, humanitární pomoc, a další. Dále se zabývá otázkami souvisejícími 

s plánováním a řešením opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech nebo 

vojenské i nevojenské krizové situaci. Řeší také připravenost sil a prostředků, materiální 

a finanční zabezpečení. Součástí koncepce je harmonogram realizace opatření ochrany 

obyvatelstva, který obsahuje naplánovaná opatření a termíny jejich realizace. Jedním 

z plánovaných opatření je vytvoření Programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho 

bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích. [13]  

1.3 Historie řešené problematiky 

V minulosti bylo vzdělávání obyvatelstva v oblasti přípravy na vznik různých mimořádných 

událostí především v rámci branné výchovy. V době před první světovou válkou byla branná 

výchova vedena spíše jako předvojenská výchova a byla určena pro připravenost obyvatel na 

válku. Po první světové válce ovšem nastal zvrat, kdy společnost postupně ustupovala od 

všeho, co připomínalo válku. I přes tento zvrat byla stále snaha obnovit předvojenskou 

výchovu na školách. V roce 1933 o brannou výchovu projevil zájem Československý červený 

kříţ, různé tělovýchovné organizace, sportovní svazy, a další. Tehdejším smyslem branné 

výchovy byla obrana vlasti, byl kladen velký důraz a nároky na individuální fyzickou 

přípravu a technickou připravenost. [11],[46] 

V roce 1935 byl Ministerstvem školství vydán výnos „o výchově ţáků národních škol 

k brannosti“, přičemţ byl kladen důraz na mravní a občanskou výchovu, vědomosti 

a dovednosti, které byly důleţité pro vlastní bezpečnost. Tímto výnosem byla branná výchova 

zavedena do škol. Výuka branné výchovy prostupovala všemi předměty. Zákon z roku 1937 

o branné výchově, který byl jiţ delší dobu připravován, zavedl brannou výchovu jako 

povinnou pro všechny od zahájení školní docházky aţ do 30 let věku. Branná výchova měla 

probíhat u ţáků a studentů na školách, jinak v dobrovolných organizacích případně dalších 

zařízeních a střediscích branné výchovy, které měly být v kaţdé větší obci. V roce 1939 byl 
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zákon o branné výchově i jeho prováděcí předpisy zrušen vládním nařízením č. 105/1939 Sb.  

Branná výchova byla na školách obnovena aţ po roce 1945. [11],[46],[53] 

Branná výchova byla po skončení druhé světové války, vyučována v rámci tělesné výchovy, 

zdravotní výchovy, cvičení v přírodě a dalších předmětů. V roce 1948 došlo k reorganizaci 

školství a následkem toho byla zájem o brannou výchovu zatlačena do pozadí. Aţ přijetím 

nového zákona o branné výchově v roce 1951 se branná výchova opět dostala do popředí 

zájmu, školy hrály při rozvíjení branné výchovy nadále významnou úlohu. V rámci tělesné 

výchovy se cvičila střelba, příprava pro zdravotnickou sluţbu a bojová příprava. Procvičování 

získaných dovedností a znalostí z branné výchovy se uskutečňovaly v rámci dvou branných 

cvičení pořádaných v průběhu kalendářního roku. V roce 1953 přestala být v rámci školní 

výuky branná výchova povinná a byla realizována v rámci zájmové činnosti organizacemi, 

jako byl Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm). V roce 1957 kladla branná výchova na 

školách na základě pokynu ministerstva školství větší důraz na pobyt v přírodě a poskytování 

pomoci sobě i ostatním. V následujících letech byl zaveden kurz všenárodní přípravy k civilní 

obraně, který byl uskutečňován na základních školách a byl pro ţáky povinný. Zákonem 

č. 73/1973 Sb., o branné výchově, se od roku 1973 začal na všech základních a středních 

školách vyučovat předmět „branná výchova“. Branná výchova se na školách vyučovala aţ do 

roku 1991, kdy byla zrušena zákonem č. 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově. 

[11],[46],[52] 

Vedle branné výchovy bylo obyvatelstvo vzděláváno také v rámci tzv. masových příprav 

obyvatelstva v civilní obraně. Cílem těchto akcí bylo seznámit co nejvíce obyvatel s účinky 

zbraní hromadného ničení a ochranou před účinky těchto zbraní, s prostředky individuální 

ochrany a jejich pouţitím, s poskytováním první pomoci atd. Tyto akce probíhaly formou 

přednášek a praktických cvičení a jejich hlavními organizátory byly Svazarm, 

Československý červený kříţ a Československý svaz poţární ochrany. [46],[52] 

Od zrušení branné výchovy v roce 1991 bylo vzdělávání obyvatelstva v jeho ochraně 

přerušeno a aţ do roku 1999 nebyla nahrazena ţádným podobným projektem. Zvrat nastal 

v květnu 1999, kdy byl vydán Pokyn Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

č. j. 34776/98-22 ze dne 4. května 1999, k začlenění tématiky ochrany člověka za 

mimořádných událostí do vzdělávacích programů. Pokyn byl vydán na základě výsledků 

experimentu realizovaného Hlavním úřadem civilní ochrany ČR ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem pedagogickým v Praze, který probíhal v letech 1995 – 1997 na vybraných základních 

a středních školách. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, jestli by bylo moţné začlenění 
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některých témat ochrany člověka za mimořádných situací do výuky vybraných předmětů 

v rámci tehdejších učebních osnov, bez nutnosti vytvoření samostatného předmětu. 

O rozvrţení témat do výuky jednotlivých předmětů a stanovení obsahů vzdělávání 

jednotlivých ročníků, o předmětech a formě praktického cvičení rozhodoval ředitel školy. 

[8],[34] 

Pokyn MŠMT ze dne 4. května 1999 byl v roce 2003 aktualizován na základě usnesení vlády 

ČR č. 11 ze dne 8. ledna 2003 jako reakce na události z 11. září 2001 v USA a rozsáhlé 

povodně, které ČR postihly v roce 2002. Změny, které jsou v aktualizovaném pokynu MŠMT 

č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003 [34] se týkají zařazení „Ochrany člověka za 

mimořádných událostí“ do výuky v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v kaţdém 

ročníku. Zařazení do výuky v rámci souvisejících předmětů nebo jako samostatný předmět je 

opět na základě rozhodnutí ředitele školy. Dodatkem k učebním dokumentům „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“ č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 2003 [34] byly 

doplněny platné učební texty. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR na základě tohoto dodatku vydalo příručku pro učitele, která obsahuje 

informace a doporučení při výuce dané problematiky. V roce 2004 přijetím nového školského 

zákona [71],  byly schváleny nové principy vzdělávání ţáků ve věku 3 – 19 let a v rámci 

těchto principů byla oblast ochrany člověka za mimořádných událostí začleněna do rámcově 

vzdělávacích programů (RVP) pro základní vzdělávání [45], střední vzdělávání 

a gymnázia [43]. Na školách se podle tohoto programu vyučuje od září roku 2007. Ve 

školním roce 2010/2011 dobíhá poslední ročník výuky podle starých programů 

a v následujícím školním roce se ve školách bude jiţ vyučovat pouze podle RVP. [8],[34],[56] 

1.4 Současný stav řešené problematiky 

Vzdělávání obyvatelstva v ochraně obyvatelstva za účelem zajištění připravenosti na 

mimořádné události a krizové situace, které mohou vzniknout, je v současné době prováděno 

především formou preventivně výchovné činnosti na úsecích poţární ochrany a ochrany 

obyvatelstva (PVČ), kterou provádí MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů, obce a obecní úřady a další 

subjekty, které tuto činnost vykonávají ve spolupráci s HZS krajů nebo v rámci vlastních 

projektů. Pro přehlednější zhodnocení současné situace je vhodné rozdělit obyvatelstvo do 

několika skupin, a to z důvodu různého přístupu, ke kaţdé z nich. Obyvatelstvo proto bude 

rozděleno do následujících skupin, děti a mládeţ, dospělí. [48],[57]  
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1.4.1 Stav vzdělávání dětí a mládeţe 

Tato skupina obyvatelstva je pro výchovu a vzdělávání v dané problematice prioritou, jelikoţ 

právě děti a mládeţ jsou snadno ovlivnitelní a jejich schopnost učit se novým věcem je na 

mnohem vyšší úrovni, neţ je tomu u starších jedinců. Proto je tedy vhodné začít s výchovou 

dané problematiky právě u nich. Výchova této skupiny probíhá především ve školských 

zařízeních a v rámci mimoškolních aktivit. Jednotlivé věkové skupiny jsou vzdělávány 

formou odpovídající jejich věku. Mladší dětí získávají potřebné informace formou zábavných 

soutěţí, obrázkových publikací, kdeţto jiţ starší mládeţ získává informace prostřednictvím 

internetu a jiných médií. Děti a mládeţ lze ještě rozdělit do následujících podskupin dle 

jednotlivých stupňů vzdělávání. [56] 

Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho 

zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro 

děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. [71] Výchova této skupiny v předmětné oblasti 

probíhá především prostřednictvím rodiny a výchovou v mateřských školách, která probíhá 

podle RVP pro předškolní vzdělávání [44]. Děti se výše zmíněným dovednostem učí od svých 

rodičů. Rodiče jsou pro děti vzorem jak se chovat v různých situacích, učí je jak se vyvarovat 

nebezpečným situacím, popřípadě jak je řešit. 

Základní vzdělávání 

Vzdělávání dětí v základní škole probíhá v rámci devíti ročníků a je rozděleno na první stupeň 

a druhý stupeň. První stupeň tvoří první aţ pátý ročník, druhý stupeň je tvořen šestým aţ 

devátým ročníkem. [71] 

Výchova dané problematiky na prvním i druhém stupni probíhá v rámci téma „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“ (OČMU) dle pokynu MŠMT [34]. Toto téma je začleněno 

do RVP, podle kterých školy vyučují. Jak vyplývá z provedeného výzkumu [47] je OČMU 

vyučována ve většině základních škol v rámci vybraných předmětů. Na základě výše 

zmíněného pokynu [34], vydalo MV-GŘ HZS příručku pro učitele základních a středních škol 

s názvem „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, která slouţí jako pomůcka pro výuku 

této problematiky. Příručka obsahuje návod, jak ţáky připravit na dopad moţných následků 

ţivelních pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které 

mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na ţivotech nebo majetku. 
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Přehled pomůcek slouţících k výuce dané tématiky, které vydalo GŘ-HZS ČR, nakladatelství 

Fortuna, ALBRA je obsaţen v příloze č. 1. [20],[36],[56],[59],[60] 

Výuka OČMU na základních školách je také podporována HZS krajů v rámci různých 

preventivně – výchovných programů. Tyto programy jsou realizovány přímo HZS krajů nebo 

ve spolupráci s dalšími subjekty. Mezi tyto programy patří „Hasík CZ - Výchova dětí 

v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (Hasík CZ), který je realizován v rámci 

koncepcí PVČ HZS Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského, Zlínského, 

Středočeského kraje, HZS hlavního města Prahy a v letošním roce je plánováno rozšíření i do 

Libereckého kraje. Grafické znázornění pokrytí tímto programem je na obrázku 1. Dalším 

projektem je integrovaný projekt „Záchranný kruh“, v rámci kterého jsou realizovány další 

projekty určené k vzdělávání dané skupiny, které je uskutečňováno nejen v Karlovarském 

kraji. Podrobněji jsou tyto projekty popsány v kapitole 1.4.3. [3],[4],[15],[38],[62]  

 

Obrázek 1 – Realizace programu „Hasík CZ“ v jednotlivých krajích (výhled do roku 2011). 

Na mapě vyznačeno oranţovou barvou. 

Střední vzdělávání 

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které byly 

získány v základním vzdělávání a jsou důleţité pro osobní rozvoj jedince. Střední vzdělávání 

probíhá na středních školách, gymnáziích nebo učilištích a navazuje na povinné základní. [22] 
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Studenti středních škol si prohlubují znalosti, které o OČMU získali na základní škole. Výuka 

probíhá stejně jako na základních školách na základě pokynu MŠTM [34]. Jak vyplývá 

z rychlého šetření [47], je výuka OČMU na středních školách zařazována do výuky převáţně 

1. a 2. ročníků a probíhá v rámci více předmětů jako na základních školách. Kromě 

vzdělávání v rámci výše zmíněného pokynu, existují typy středních škol a učilišť, které jsou 

přímo zaměřeny na odvětví, jako jsou hasiči, policie nebo armáda.  V rámci výuky na těchto 

školách jsou ţáci seznamování s oblastí ochrany obyvatelstva a získávají základní znalosti 

z této problematiky. Mezi tyto školy patří Střední odborná škola poţární ochrany a Vyšší 

odborná škola poţární ochrany ve Frýdku-Místku, Vyšší policejní škola a Střední policejní 

škola MV v Holešově, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany 

v Moravské Třebové. [10],[60] 

Podpora výuky OČMU ze strany HZS krajů probíhá formou besed, přednášek, které jsou 

uskutečněny po domluvě se školou, distribucí podpůrných materiálů s danou tématikou. 

Studenti mají moţnost dalšího sebevzdělávání v této oblasti v rámci projektů HZS krajů 

a jiných organizací, které mají za cíl prohloubit znalosti potřebné k zvládání mimořádných 

událostí. Tyto projekty jsou přístupné prostřednictvím internetu, kdy kaţdý projekt je 

dostupný z webových stránek příslušného HZS kraje, který je realizátorem daného projektu. 

Jedním z takovýchto projektů je projekt „Vaše cesty k bezpečí“, který je uskutečňován HZS 

Jihomoravského kraje (JMK) ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní 

charitou Brno a je zaměřen na věkovou skupinu 15 aţ 45 let. Podrobněji o tomto projektu 

v kapitole 1.4.3. [3],[4],[23],[48],[57] 

Vysokoškolské vzdělávání 

Vysoké školy jakoţ to nejvyšší článek vzdělávací soustavy představují vrcholná centra 

vzdělanosti, nezávislého poznání, tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, 

kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Vzdělávání je na vysokých školách 

uskutečňováno v akreditovaných studijních programech a programech celoţivotního 

vzdělávání. Studijní programy jsou bakalářského, magisterského a doktorského typu. [67] 

Vzdělávání obyvatelstva v ochraně obyvatelstva, v tomto případě studentů vysokých škol, je 

realizováno v rámci akreditovaných studijních programů a zvoleného studijního oboru, ve 

kterém je tato problematika obsaţena. V současné době nabízí většina vysokých škol studijní 

programy, jejichţ studijní obory jsou přímo zaměřeny na oblasti krizového řízení, ochrany 

obyvatelstva nebo havarijního plánování coţ velmi napomáhá k zvýšení počtu odborníků dané 
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oblasti, kteří mohou dále předávat své poznatky v rámci budoucího zaměstnání. Přehled 

těchto škol je v příloze č. 4.  

U studentů pedagogických fakult, kteří budou dále působit ve školství, je vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva uskutečňováno začleněním tématiky ochrany člověka za mimořádných 

událostí spolu s první pomocí a dopravní výchovou do studijních programů těchto fakult. 

Začleňování je prováděno na základě výsledků pilotního projektu „Příprava budoucích učitelů 

v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí“ [21], kdy HZS ČR ve spolupráci 

s Univerzitou Karlovou v Praze a dalšími subjekty pracují na návrhu vhodných studijních 

modulů. V současnosti vzniká návrh, v rámci kterého by byli studenti rozděleni do čtyř 

cílových skupin a jejich výuka by vycházela ze studijních modulů, lišících se od sebe 

obsahovým zaměřením. Na pedagogické fakultě UK je daná problematika vyučována v rámci 

oboru „Výchova ke zdraví“ výuka předmětu „Ochrana za mimořádných událostí“, který je 

povinný a „Kurz první pomoci“ který je povinně volitelný dle studijního plánu daného oboru. 

Přístup jednotlivých vysokých škol k výuce této problematiky je rozdílný. [21],[31] 

1.4.2 Stav vzdělávání dospělých 

V současnosti je vzdělávání obyvatelstva prováděno formou různých projektů, které jsou 

realizovány celostátně nebo na regionální úrovni v rámci krajů. Hlavním problémem při 

vzdělávání této věkové skupiny je nemoţnost působit na ni v rámci školního vzdělávání jako 

je tomu u dětí a mládeţe. Dospělá populace se vzdělává v předmětné oblasti především 

v rámci dobrovolného samostudia, prostřednictvím internetu, letáků, příruček a dalších médií 

nebo v rámci informačních projektů.  

Internetových stránek zabývajících se problematikou ochrany obyvatelstva a poskytující 

obyvatelstvu informace z této oblasti je velké mnoţství, proto jich zde uvádím jen několik. 

Patří sem stránky HZS ČR, na nichţ jsou dostupné ke staţení letáky, příručky, hry, prezentace 

a krátké klipy zaměřené na oblast PO a OO. Z dalších jsou to stránky jednotlivých HZS krajů, 

organizace Centrum pro bezpečný stát „ochranaobyvatel.cz“, Asociace Záchranný kruh 

„záchranný-kruh.cz“, organizace Rescueinfo „varujemevás.cz“ a „radyvnouzi.cz“ a další. 

Informace z předmětné oblasti, jsou pro občanům dostupné také z webových stránkách 

většiny obcí. V souvislosti s informováním občanů měst a obcí o hrozícím nebezpečí, se na 

portálu „Záchranný-kruh“ rozjíţdí projekt informačního systému pro města a obce, v rámci 

kterého jsou na webových stránkách obce nebo města zobrazovány aktuální informace, 

výstrahy a rady občanům. Podrobněji o projektu v kapitole 1.4.3. [7],[29],[38],[62],[65] 
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Z projektů, které probíhají v rámci PVČ HZS krajů na pomoc při vzdělávání této skupiny, je 

to projekt HZS JMK s názvem „Vaše cesty k bezpečí“, který je dostupný z webových stránek 

HZS JMK. Projekt působí na obyvatelstvo v JMK formou informačních letáku s tématy 

týkající se ochrany při vzniku MU a KS, které jsou umísťovány na informačních nástěnkách 

obcí, ve školách, publikovány v regionálním tisku. Dále byla v rámci projektu vytvořena 

broţurka „Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí…“, která je dostupná ke staţení 

na webových stránkách HZS JMK. V rámci projektu jsou také vytvářeny informační nástěnné 

kalendáře. Ukázka letáku tohoto projektu je na obrázku 2. K tomuto projektu se postupně 

začínají připojovat i další kraje. Ukázka letáků a broţury je v příloze č. 2. Jiný projekt 

zaměřený na širokou veřejnost je kampaň MV-GŘ HZS ČR „Bezpečné cestování“ v rámci, 

které jsou do prostředků hromadné dopravy umísťovány letáky s informacemi pro občany jak 

se chovat při různých nebezpečných situacích. Podrobněji je projekt popsán 

v kapitole 1.4.3. [12],[23],[57],[63] 

 

Obrázek 2 – Leták kampaně „Vaše cesty k bezpečí“ [63] 

Vzdělávání obyvatelstva v okolí jaderných elektráren (JE), které jsou na území ČR dvě 

(Dukovany, Temelín), probíhá formou školení, příruček. Pro tyto účely byly vydány 

„Příručka pro ochranu obyvatel při radiační havárii JE Temelín“ a „Příručka pro ochranu 

obyvatel při radiační havárii JE Dukovany“, které obsahují informace a základní pokyny 

k zajištění ochrany osob nacházejících se v zóně havarijního plánování JE Temelín 

a JE Dukovany v případě vyhlášení radiační havárie. Obě příručky jsou zpracovány formou 

kalendáře a jsou dostupné s moţností stáhnutí na webových stránkách společnosti ČEZ, a.s. 

[10],[41],[42] 
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Vzdělávání obyvatelstva v okolí provozů s výskytem nebezpečných látek, probíhá formou 

školení a letáků nebo příruček, které informují a radí, jak se mají obyvatelé chovat při vzniku 

MU nebo KS v souvislosti s únikem nebezpečné látky. Tyto příručky vydávají jednotlivé 

krajské úřady nebo MV-GŘ HZS ČR. [1],[10] 

Zaměstnanci veřejné správy, právnické a podnikající fyzické osoby 

Vzdělávání této skupiny obyvatel vychází z „Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení“ 

[14], která upravuje přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech, úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců u právnických 

a podnikajících fyzických osob. Toto vzdělávání probíhá v rámci profesního vzdělávání 

a formou vzdělávacích programů, zaměřených na příslušné skupiny pracovníků. Náplň 

programů určených jednotlivým skupinám osob činných v oblasti krizového řízení, je 

obsaţena v modulech, které jsou součástí koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení [14]. 

Právnické a podnikající fyzické osoby (PO a PFO) své zaměstnance na moţnost vzniku MU 

a KS připravují většinou formou školení, informačními tabulkami na pracovištích. [17] 

Senioři 

Přístup k této skupině obyvatel je obtíţnější, jelikoţ tato věková skupina jiţ není tak aktivní 

a schopnost učit se novým věcem je s přibývajícím věkem obtíţnější. V současnosti jsou 

senioři vzděláváni v předmětné oblasti formou projektů HZS krajů, které jsou zmíněny 

v předcházejícím textu, formou prezentačních akcí s ukázkami činnosti HZS nebo dalších 

sloţek IZS, v rámci dnů otevřených dveří, informačních letáků, a dalších. Mezi subjekty 

přispívající ke vzdělávání této skupiny obyvatel je také městská policie vybraných měst, která 

organizuje program Senior akademie, který je zaměřen právě na tuto cílovou skupinu 

obyvatel. Další formou, v rámci které se mohou senioři sebevzdělávat, je e-learnign. Tento 

způsob vzdělávání probíhá formou elektronických kurzů, které jsou absolvovány 

prostřednictvím internetu bez nutnosti přímého kontaktu s dalšími osobami. Kurzy mají formu 

nejen textovou, ale obsahují i obrázky, grafy, animace, zvukové i video záznamy.  

[1],[2],[24],[25] 

 

 

 

  



27 

1.4.3 Instituce podílející se na vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR se podílí na vzdělávání obyvatelstva 

přípravou a vydáváním různých pomůcek k podpoře vzdělávání v dané problematice. Pro 

učitele základních a středních škol připravuje a vydává didaktické pomůcky, podílí se na 

přípravě učitelů a instruktorů pro výuku tématiky OČMU. Organizuje instruktáţe a školení 

v oblasti ochrany obyvatelstva. Dále vydává propagační materiály, jako jsou příručky pro 

obyvatelstvo, broţury, letáky, videokazety a jiná média obsahující naučné filmy s danou 

tématikou. Vydává časopis 112, ve kterém jsou publikovány odborné články z oblasti PO 

a OOB. Od roku 2006 probíhá informační projekt „Bezpečné cestování“, který MV-GŘ HZS 

ČR organizuje ve spolupráci s Českými drahami, a.s. a Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy, a.s. Projekt není časově omezen a jeho cílem je zvýšit informovanost občanů 

cestujících v prostředcích hromadné dopravy a prohloubit jejich povědomí o moţných 

nebezpečích a správném jednání v případě ohroţení nebo krizové situace. V rámci projektu 

jsou do prostředků hromadné dopravy umísťovány informační materiály. Přehled letáků této 

kampaně je obsaţen v příloze č. 3. [12],[36],[37],[57],[63]  

HZS krajů 

Organizují školení, instruktáţe, připravují instruktory pro výchovu dětí v oblasti ochrany 

obyvatelstva, pořádají pohybově-vědomostní soutěţe pro děti a mládeţ. Realizují výchovné 

programy pro děti, mládeţ a dospělé. Mezi tyto programy probíhající v rámci více krajů patří 

projekt „Vaše cesty k bezpečí“, v rámci kterého pracovnice HZS JMK, KŘ Policie ČR 

a Diecézní charity Brno radí, jak se chovat při různých KS a to prostřednictvím letáků, 

kalendářů a příručky. Kaţdý leták obsahuje jedno z 33 témat z oblasti PO, OOB a bezpečnosti 

občanů. Všechny tyto materiály jsou dostupné ke staţení na webových stánkách HZS JMK. 

HZS krajů také uskutečňují dny otevřených dveří na hasičských stanicích a v rámci různých 

propagačních akcí předvádí svou činnost. Dále provádí poradenskou a konzultační činnost, 

seznamují obyvatelstvo s charakterem moţného ohroţení a přípravou ochranných opatření 

formou přednášek a instruktáţí. Pokyny, jak se chovat při různých MU a KS, jsou 

obyvatelstvu předávány prostřednictvím internetu, regionálních televizních vysílání, distribucí 

vzdělávacích a propagačních materiálů a pomocí dalších médií. [24],[32],[37],[48],[61],[63] 
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Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

Institut ochrany obyvatelstva (IOOLB) poskytuje konzultační, poradenskou, informační 

činnost ve věcech ochrany obyvatelstva. Organizuje a provádí vzdělávací kurzy pro 

pracovníky orgánů státní správy, příslušníky HZS ČR. Další činnosti, které IOOLB provádí, 

jsou zpracovávání učebních metodických pomůcek, vytváření podkladů pro vzdělávání 

a přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR 

vytvořil IOOLB sérii krátkých videoklipů „Štěstí přeje připraveným“, které slouţí jako návod 

jak se zachovat v nebezpečných situacích. Tyto klipy jsou dostupné na webových stránkách 

IOOLB. [30],[50] 

Další subjekty podílející se na vzdělávání obyvatelstva v dané oblasti 

Mezi subjekty, které se také podílí na vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva, 

patří neziskové organizace, které na základě svých vlastních projektů a spolupráce s HZS ČR 

toto vzdělávání realizují. Mezi subjekty, které svými projekty úspěšně podporují vzdělávání 

obyvatelstva v dané problematice a tyto projekty jsou rozšířeny do více krajů, patří i občanské 

sdruţení (OS) Citadela Bruntál a Asociace „Záchranný kruh“. [32] 

OS Citadela Bruntál realizuje výchovně – preventivní program „Výchova dětí v oblasti 

poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“ pod názvem „Hasík CZ“, který je určen pro základní 

školy. Program vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál. Do roku 1998 probíhalo jeho 

zkušební ověřování na školách a byla tvořena metodika práce s dětmi. Po roce 1998 se 

program rozšiřoval v bruntálském regionu a následně po celé ČR, a od roku 2000 je jeho 

oficiálním realizátorem výše zmiňované OS. [27],[38]  

Tento preventivní program tvoří dvě hlavní části. První část se skládá ze základních informací 

a poznatků a je určena dětem ve věku 7 - 10 let. Od šesté třídy je jiţ výuka doplněna 

o náročnější tématiku a uţ není vedena tak hravou formou, jako první část. Otevřená 

komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Výuka probíhá v 2. a 6. třídách 

základních škol. Realizace programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS 

a JSDH, kteří jsou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou pětidenních 

vzdělávacích kurzů, po jejichţ absolvování jsou připraveni na práci ve školách. Náročný 

výcvik je realizován formou třídenního intensivního úvodního metodického kursu a následně 

dvoudenního semináře. [38] 

Pro účely tohoto programu OS Citadela vydalo několik publikací, které jsou určeny 

instruktorům tohoto programu jako podpora při výuce. Výuka probíhá i dalšími formami jako 
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jsou soutěţe, propagační akce. Program „Hasík CZ“ má akreditaci MŠMT s platností do 

roku 2012. [38] 

OS Asociace „Záchranný kruh“ vytvořila integrovaný projekt s názvem „Záchranný kruh“. 

Tento projekt má za cíl zvyšovat úroveň vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva zejména 

dětí, mládeţe a dalších subjektů v Karlovarském kraji. Jednotlivé aktivity tohoto projektu jsou 

realizovány ve formě konkrétních projektů, které rozšiřují spolupráci mezi jednotlivými 

subjekty při ochraně před riziky. V rámci zmiňovaného projektu byl v roce 2009 zahájen 

projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj ţivot“, který je zaměřen na vzdělávání, zejména dětí 

a mládeţe v rámci školního vzdělávání, v oblastech ochrany člověka a jeho zdraví, ţivotního 

prostředí a majetku. Bylo vytvořeno 11 interaktivních multimediálních kurzů zaměřených na 

vzdělávání v oblasti běţných rizik a také v oblasti mimořádných událostí. Jako pomůcka pro 

školy vznikla metodická příručka, která shrnuje obsah kurzů a doporučuje školám postupy, 

formy a metody při začleňování projektu do obsahu vzdělávání. Kurzy i příručka jsou 

k dispozici zdarma online na internetovém portálu „Záchranný kruh“. Projekt má záštitu 

MŠMT a je ve spolupráci s HZS krajů postupně rozšiřován do škol jednotlivých regionů. 

Kromě interaktivních kurzů jsou na tomto portálu dostupné informace, návody, rady, testy 

a mnoho dalších materiálů z oblasti ochrany obyvatelstva určených pro širokou veřejnost. 

Tyto materiály jsou určeny k osvětě obyvatelstva v oblasti rizik a nebezpečí a k zabezpečení 

informovanosti obyvatelstva v oblasti sebeochrany. [15],[16],[26] 

V současné době se na tomto portálu rozjíţdí projekt „Informační systém pro města a obce“, 

v rámci kterého si města nebo obce zapojené do projektu umístí na své webové stránky 

informační box s aktuálními informacemi, výstrahami a radami občanům. Tyto informace 

„Záchranný kruh“ získává ve spolupráci s ministerstvy a pracovníky IZS, dále je v rámci 

systému rozšiřuje do „boxů“ umístěných na stránkách obcí a měst. Informace jsou zaměřeny 

na daný region nebo celou ČR. Výhodou tohoto systému je, ţe poskytované informace a rady 

jsou přímo propojeny na interaktivní vzdělávací kurzy v rámci internetových stránek, na 

kterých je „box“ umístěn. Rodiče s dětmi a další občané se tak zábavnou formou dozví, co 

dělat v případě nebezpečí a to bez nutnosti přechodu na jiný portál. Leták projektu je na 

obrázku 3. [62]  
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Obrázek 3 – Leták projektu „Informační systém pro města a obce“ [62] 

Organizace Centrum pro bezpečný stát realizuje projekt „Ochrana obyvatel“. Cílem projektu 

je zlepšit informovanost občanů o tom, co dělat v krizových situacích. V rámci projektu byla 

vydána, za odborné spolupráce MV-GŘ HZS ČR, odborné gesce Policejního prezidia ČR 

a Katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví, účelová publikace „Co dělat…“ – aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi 

doma i v zahraničí, která je v současné době cestou HZS krajů distribuována do všech 

základních, středních a vyšších odborných škol po celé ČR. [65] 

OS Rescueinfo  zaloţilo a provozuje od roku 2007 internetový portál „Rady v nouzi“, který 

občanům nabízí důleţité informace, rady, materiály zaměřené na ochranu obyvatelstva. Od 

roku 2010 OS provozuje informační web „Varujeme vás“, který je zaměřen na varování 

obyvatelstva. Tato nezisková organizace se sídlem v Pardubicích vznikla v roce 2005. 

Stěţejní činností sdruţení je vzdělávací a preventivní činnost v oblasti ochrany obyvatel.  

[29],[35] 

Organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska spojuje kolektivy hasičů na území ČR. 

Jejím cílem je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně ţivota a zdraví občanů 

a majetku před poţáry a při poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných událostech, 

při nichţ je v nebezpečí ţivot, zdraví nebo majetek. Tato organizace má po celé České 

republice mnoho kolektivů mladých hasičů, o které se starají dospělí vedoucí. Členové ve 

věku 6-11 let se učí prostřednictvím her, jak správně přivolat hasiče, jaké jsou hasicí přístroje 

a jejich pouţití, první pomoc atd. Členové ve věku 11-15 let jsou seznamováni s činnostmi, 

mezi kterými je, jak se správně chovat při poţáru v domě, jak se chovat při vzniku mimořádné 
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události, orientace v přírodě, obsah evakuačního zavazadla a mnoho dalších. Vedoucí 

kolektivů spolupracují při výchově ostatních dětí se základními školami. Předávání informací 

je zaloţeno na formě komunikace mezi dětmi, tedy členy Sdruţení a dětmi ze základní školy. 

Vedoucí kolektivů ve spolupráci se základní školou pořádají ukázky své činnosti, kde děti 

předvádí svým vrstevníkům, co vše se naučily ve Sdruţení hasičů. [28],[32] 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který je příspěvkovou organizací MŠMT, 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogů připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře. 

V současné době nabízí program „Mimořádné události a ochrana obyvatelstva“, jehoţ cílem 

je seznámit pedagogy s úkoly a činností sloţek IZS, se zásadami a prvky ochrany 

obyvatelstva a moţnými psychologickými dopady mimořádných událostí na člověka 

a pomoci tak připravit pedagogy k výuce v této oblasti. Přednášky jsou zajištěny v kooperaci 

s lektory z krajských Hasičských záchranných sborů. [40] 

1.5 Dílčí závěr 

V současnosti existuje mnoho forem působení na obyvatelstvo za účelem vzdělávání k jeho 

ochraně, kdy je toto působení uskutečňováno v rámci školy, zaměstnání i mimo něj. Do 

procesu vzdělávání je zapojeno mnoho subjektů, které se snaţí svými projekty zaujmout 

pozornost obyvatelstva a vzbudit v nich zájem o danou problematiku. Kladou si za cíl 

zdokonalit a prohloubit jiţ dříve získané znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva, nebo jim tyto 

znalosti teprve poskytnout. Současné formy vzdělávání a výchovy obyvatelstva v předmětné 

oblasti jsou různě účinné, a proto v rámci jejich zefektivnění musí být neustále 

zdokonalovány. Tato činnost je velmi důleţitá, jelikoţ se v současnosti setkáváme stále častěji 

s různými MU a občan, který ví co dělat a jak se chovat při vzniku MU spojené ať uţ 

s únikem nebezpečné látky nebo povodněmi, má mnohem větší šanci, ţe z dané situace 

vyvázne bez újmy na ţivotě nebo zdraví, neţ občan neznalý. 
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2 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Při zpracovávání bakalářské práce byly uţity metody, které lze klasifikovat na obecné 

a specifické. 

2.1 Metody obecné 

Deskripce  

Metoda deskripce neboli popis, byla pouţita především při zpracovávání současného stavu 

řešené problematiky, kdy byly popisovány současné formy výchovy a vzdělávání 

obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva a činnost různých subjektů zaměřených na tuto 

problematiku a podílejících se na vzdělávání obyvatelstva. 

Analýza 

Analýza je myšlenkové rozloţení zkoumaného jevu na jednotlivé části, které jsou předmětem 

zkoumání. Dochází k oddělení podstatného od nepodstatného a poznávání jednotlivých prvků 

systému a jejich vzájemných vazeb [33]. Tato metoda byla pouţita při zkoumání jednotlivých 

forem vzdělávání pouţívaných při působení na obyvatelstvo různých věkových skupin. Při 

analyzování jejich provázanosti při působení na obyvatelstvo v rámci krajů nebo celé 

republiky. 

Syntéza 

Tato metoda je zaloţena na myšlenkovém spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze se 

sledují vzájemné souvislosti mezi jednotlivými sloţkami jevu, a tím dochází k lepšímu 

poznání jevu jako celku [49]. Tato metoda byla vyuţívána při navrhování změn a zlepšení 

jednotlivých forem působení a vzdělávání obyvatelstva a při návrhu programu výchovy 

a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Indukce 

Je metoda zkoumání skutečnosti, kdy na základě zjištěných faktů dospívá k obecným závěrům 

[64]. Tato metoda byla pouţita při zpracovávání vyhodnocení a dílčích závěrů jednotlivých 

kapitol. 
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Dedukce 

Je proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů 

vyplývajícího, přičemţ odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. Jde tedy o základní 

postup při dokazování. [64] 

Metoda dedukce byla pouţita při zpracovávání SWOT analýzy, při identifikaci faktorů 

vnitřního a vnějšího prostředí, a tvoření návrhů týkajících se zlepšení stavu řešené 

problematiky. 

Komparace 

Touto metodou bylo provedeno porovnání vyuţití současných forem, kterými je prováděna 

výchova a vzdělávání obyvatelstva v ochraně obyvatel, v praxi. 

2.2 Metody specifické 

SWOT analýza  

K analyzování řešené problematiky byla pouţita jedna z analytických metod, a to SWOT 

analýza. Tato analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo 

její části, kdy na základě vnitřní analýzy a vnější analýzy jsou generovány alternativní 

strategie. [6]  

Analýza je tedy zaloţena na klasifikaci a zhodnocení jednotlivých faktorů vnitřního 

a vnějšího prostředí analyzované oblasti. Faktory vnitřního prostředí jsou rozděleny na silné 

a slabé stránky, kdeţto faktory vnějšího prostředí na příleţitosti a hrozby. Na základě 

vzájemného porovnávání silných a slabých stránek představující vnitřní prostředí, příleţitostí 

a hrozeb představující vnější prostředí, vzniká seznam v podobě matice SWOT, která 

obsahuje faktory obou prostředí seřazeny dle významnosti. [6] 

Dotazníkové šetření metodou CAWI (Vyhodnocení jednotlivých otázek je v příloze č. 5) 

K získání aktuálních informací o stavu vzdělanosti obyvatelstva v OOB bylo provedeno 

dotazníkové šetření metodou CAWI, kdy byl webový dotazník umístěn na sociální síť. 

Metoda CAWI je zaloţena na vyuţití internetu při sběru dat, kdy je vytvořen webový 

dotazník, na který má respondent moţnost odpovědět prostřednictvím počítače připojeného   

internetu. Dotazník je zobrazován jako webová stránka, na kterou se respondent dostane 

různými způsoby, jako jsou např. reklama odkazující na vytvořený dotazník, šíření 

příslušného odkazu na dotazník prostřednictvím e-mailu. [9] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFkaz_%28logika%29
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Šetření se zúčastnilo 267 respondentů. Dotazník byl rozdělen na tři části, kdy první část 

obsahovala otázky týkající se sociodemografických charakteristik (věk, pohlaví, dosaţené 

vzdělání a kraj, ve kterém má respondent trvalé bydliště). Druhá část obsahovala sedm otázek 

slouţících k prověření základních znalostí z OOB a třetí část byla určena k zjištění, kde 

respondenti získali znalosti z předmětné oblasti, jaké způsoby získávání těchto důleţitých 

informací by jim vyhovovaly a jaký je jejich pohled na vzdělávání obyvatelstva 

v oblasti OOB.  
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3 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci analýzy řešené problematiky byla provedena komparace současných forem výchovy 

a vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB, dotazníkové šetření, kterým byly zjišťovány 

znalosti a názory obyvatelstva na vzdělávání v předmětné oblasti a SWOT analýza vnitřního 

a vnějšího prostředí.  

3.1 Komparace současných forem výchovy a vzdělávání obyvatelstva v OOB 

Současné formy výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB se liší, v efektivnosti jakou 

působí na cílové skupiny obyvatelstva. Účinnost jednotlivých forem výchovy a vzdělávání 

ovlivňuje také mnoho různých faktorů. Tyto faktory jsou zahrnuty v tabulce 1, která 

porovnány současné formy výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB. 

Tabulka 1 – Komparace současných forem vzdělávání a výchovy obyvatelstva v OOB  

FORMY VÝHODY NEVÝHODY 

Televizní spoty Působí na velké množství obyvatel 
Krátkodobá záležitost, špatná 
realizace na celostátní úrovni 

Letákové kampaně 
Jsou-li prováděny na celostátní úrovni, 
působí na velké množství obyvatel, 
jednoduchá a stručná forma sdělení 

Kampaně jsou prováděny regionálně, 
krátká životnost letáků, krátká doba 
trvání kampaně 

Výuka na ZŠ a SŠ 

Zapojeno velké množství vzdělávacích 
institucí, působení na veškerou školní 
mládež základního a středního 
vzdělávání 

Legislativní východiska nevyhovují 
současným potřebám, nízký počet 
způsobilých pedagogů, nedostatečná 
zpětná vazba 

Projekty HZS krajů 

Působí v rámci regionu, spolupráce při 
rozšiřování do dalších regionů, snaha 
působit na všechny cílové skupiny 
obyvatel 

Rozdílná úroveň projektů, 
nejednotnost, nedostatek financí 

Interaktivní webové 
kurzy 

Dostupnost velkému množství 
populace, jednoduchost, kurzy jsou 
zdarma 

Nedostatečná propagace, nutné 
odborné zpracování 

Internetové stránky 
obsahově zaměřené 
na OOB 

Snadno dostupné informace, 
informace dostupné v multimediální 
formě 

Velké množství stránek s podobným 
obsahem, špatná propagace 
oficiálních stránek 

Vědomostní 
soutěže 

Možnost zaměření na všechny cílové 
skupiny obyvatel, vzdělávání zábavnou 
formou, 

Působí jen na malé procento 
obyvatel  
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Ukázky činnosti 
Doplnění teoretických znalostí o praktické 
ukázky 

Působí pouze na zúčastněné 
osoby, nezájem obyvatel 

Přednášky, besedy 
Osobní kontakt, přednes vyškolených 
osob, výklad doprovázen praktickými 
ukázkami 

Nezájem občanů, nízká účast, 
působení na malou skupinu 
občanů  

Projekty 
neziskových 
organizací 

Působení na vybrané cílové skupiny, 
rozšiřování do dalších regionů 

Finanční náročnost, působení na 
regionální úrovni 

 

Z tabulky 1, vyplývá, ţe z hlediska efektivity při působení na obyvatelstvo jsou výhodnější 

formy výchovy a vzdělávání obyvatel, které působí na populaci plošně v rámci celé ČR. Mezi 

tyto formy výchovy a vzdělávání patří televizní spoty, interaktivní webové kurzy, internetové 

stránky poskytující informace z oblasti OOB, výuka problematiky ochrany člověka za 

mimořádných událostí na ZŠ a SŠ.  

3.2 Analýza znalostí obyvatelstva České republiky v oblasti ochrany 

obyvatelstva 

K analýze současného stavu znalosti obyvatelstva ČR v oblasti ochrany obyvatelstva bylo 

provedeno dotazníkové šetření. 

Z celkového počtu 267 osob, pocházelo: 

 77 % z Olomouckého kraje, 

 9 % ze Zlínského kraje, 

 7 % z Moravskoslezského kraje, 

 4 % z Jihomoravského kraje, 

 1 % z Královehradeckého kraje, 

 1 % ze Středočeského kraje, 

 1 % z kraje Vysočina. 

Šetření se zúčastnilo: 

 45 % (120) ţen, 

 55 % (147) muţů. 

Procentuální zastoupení věkových skupin respondentů bylo následující: 

 36 % mladších patnácti let, 

 17 % ve věku 15 – 20 let, 
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 29 % ve věku 21 – 26 let,  

 12 % ve věku 27 – 49 let,  

 4 % ve věku 50 – 59 let, 

 2 % starších šedesáti let.  

Úspěšnost respondentů ve vědomostních otázkách byla 49 %, coţ je velmi nízká hodnota.  

Vyhodnocení správných odpovědí dotazníkového šetření: 

 Otázka č. 1, Kolik je varovných signálů uţívaných k varování obyvatelstva v ČR, 

21 % správných odpovědí.  

Tento výsledek je velmi nízký, coţ je dáno i faktem, ţe mnoho respondentů (48 %) si 

myslelo, ţe v ČR jsou pouţívány 3 varovné signály. To je dáno zřejmě z dřívější doby, kdy 

byly pro varování obyvatelstva pouţívány 3 varovné signály.  

 Otázka č. 2, Označte varovný signál „Všeobecná výstraha“,  

37 % správných odpovědí.  

Zmíněné hodnoty správných odpověď u první a druhé otázky, zahrnují respondenty, kteří 

označili správnou odpověď alespoň u jedné z nich. Pokud by byli sečteni pouze 

respondenti, kteří označili správnou odpověď u obou otázek, byl by počet správných 

odpovědí pouze 9 %.  

 Otázka č. 3, Jaké je jednotné evropské číslo tísňového volání,  

97% správných odpovědí.  

 Otázka č. 4, Jak se zachováte, uslyšíte-li varovný signál „Všeobecná výstraha“,  

55 % správných odpovědí.  

 Otázka č. 5, Jakým způsobem se dozvíte, ţe je nařízena evakuace a ţe byste měli 

opustit byt“, 48 % správných odpovědí.  

 Otázka č. 6, Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo, respondenti vybírali 

z moţností, které jim byly nabídnuty. Úspěšnost výběru správných poloţek byla 51 %.  

 Otázka č. 7, Kdy a jakým tónem je signalizována „Zkouška sirén“, 

72 % správných odpovědí.  

Z otázek týkajících se názorů obyvatelstva na vzdělávání v předmětné oblasti vyplynulo, 

ţe většina respondentů (90 %) by byla ochotna dále se v této oblasti vzdělávat, jelikoţ to 

má smysl. Jako nejvhodnější formy vzdělávání, byly preferovány vzdělávací pořady 

v televizi nebo rádiu (57 %) a informace získávané prostřednictvím internetu (43 %).  
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3.3 Realizace SWOT analýzy vnitřního a vnějšího prostředí výchovy 

a vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB 

Účelem za jakým je tato analýza prováděna je zjištění současného stavu řešené problematiky, 

vzdělávání a výchově obyvatelstva v oblasti OOB. Výsledky této analýzy budou vyuţity při 

sestavování návrh programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB. 

Oblastí, která bude analyzována, je oblast vzdělávání obyvatelstva v ochraně obyvatelstva. 

Jako vstupní data pro vypracování této analýzy byly pouţity informace získané v rámci studia 

odborné literatury, materiálů dostupných na internetu, informace získané od HZS krajů, jiţ 

dříve provedená dotazníková šetření, která jsou dostupná na internetu nebo v rámci odborných 

prací a také vlastní dotazníkové šetření.  

Při realizaci analýzy byla identifikace slabých a silných stránek, příleţitostí a hrozeb, tvorba 

matice SWOT provedena prostřednictvím softwaru obsaţeného na CD nosiči [5], který byl 

součástí publikace s analytickými metodami [6].  

Na základě prostudování výše zmíněných materiálů byly postupně identifikovány a sepsány 

následující silné a slabé stránky analyzované oblasti.  

Identifikované silné stránky: 

 variabilita a flexibilita v působení na obyvatelstvo (formy, metody), 

 spolupráce s ÚSÚ a krajskými úřady, 

 spolupráce jednotlivých sloţek IZS, 

 rozšiřování preventivně výchovných programů v rámci více krajů, 

 obecné zakotvení dané problematiky v právních normách, 

 zkvalitnění výukových programů, 

 realizace výuky na ZŠ a SŠ. 

Identifikované slabé stránky: 

 chybějící systém realizace vzdělávání obyvatelstva v této oblasti, 

 nedostatečná zpětná vazba, 

 spolupráce s médii na centrální úrovni, 

 vzdělávání specifických skupin obyvatel (postiţení, senioři apod.), 

 nedostatečné působení na obyvatelstvo v rámci obcí, 

 nízký počet pedagogických pracovníků odborně způsobilých v této oblasti, 

 vzdělávací programy nejsou jednotné v rámci regionů. 
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U obou těchto stránek bylo následně provedeno ohodnocení z hlediska důleţitosti. Toto 

ohodnocení bylo provedeno metodou párového srovnání. Metoda párového srovnání spočívá 

v porovnání silných stránek, kdy jsou porovnávány v párech a z kaţdého páru je vybrána ta 

důleţitější. Tím samým způsobem je provedeno srovnání slabých stránek. Stránky vybrané 

jako důleţitější, jsou zapsány do tabulky. Poté se provede součet, kolikrát byly jednotlivé 

stránky vybrány jako důleţitější a následně jsou silné a slabé stránky seřazeny podle zjištěné 

důleţitosti. Provedení párového srovnání silných a slabých stránek vnitřního prostředí 

analyzované oblasti je na obrázku 4 a 5.  

Silné stránky seřazené dle důleţitosti na základě párového srovnání: 

 variabilita a flexibilita v působení na obyvatelstvo (formy, metody), 

 realizace výuky na ZŠ a SŠ 

 spolupráce s ÚSÚ a krajskými úřady, 

 spolupráce jednotlivých sloţek IZS, 

 rozšiřování preventivně výchovných programů v rámci více krajů, 

 obecné zakotvení dané problematiky v právních normách, 

 zkvalitnění výukových programů. 

Slabé stránky seřazené dle důleţitosti na základě párového srovnání: 

 chybějící systém realizace vzdělávání obyvatelstva v této oblasti, 

 nedostatečná zpětná vazba, 

 spolupráce s médii na centrální úrovni, 

 vzdělávání specifických skupin obyvatel (postiţení, senioři apod.), 

 nedostatečné působení na obyvatelstvo v rámci obcí, 

 nízký počet pedagogických pracovníků odborně způsobilých v této oblasti, 

 vzdělávací programy nejsou jednotné v rámci regionů. 
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Obrázek 4 – Párové srovnání silných stránek 
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Obrázek 5 – Párové srovnání slabých stránek 

Po identifikaci silných a slabých stránek vnitřního prostředí byla provedena identifikace 

příleţitostí a hrozeb vnějšího prostředí analyzované oblasti.  

Identifikované příleţitosti: 

 rostoucí zájem občanů o informace z této oblasti, 

 vznik moţného jednotného informačního systému pro města a obce, 

 vznik studijních základů pro vzdělávání budoucích pedagogů v této oblasti, 

 rozvíjející se vzdělávání na školách v této oblasti, 

 vznik nových interaktivních programů, 

 rozvíjející se spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi. 
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Identifikované hrozby: 

 nedostatečné financování, 

 znalosti obyvatelstva v této oblasti jsou stále nedostatečné, 

 slabé společenské podvědomí o důleţitosti této problematiky, 

 neochota některých subjektů při rozšiřování vzdělávacích programů do dalších regionů. 

U identifikovaných příleţitostí a hrozeb byl určen vliv příleţitostí a závaţnost dopadu hrozeb 

pomocí bodového hodnocení jednotlivých příleţitostí a hrozeb, kdy byla u příleţitostí 

hodnocena atraktivita jejího dopadu a pravděpodobnost jejího výskytu. Identifikované hrozby 

byly hodnoceny z hlediska závaţnosti dopadu hrozby a pravděpodobnosti výskytu hrozby.  

K hodnocení slouţila bodová stupnice vyjadřující pět základních úrovní. Ohodnocení 

příleţitostí a hrozeb je na obrázku 6 a 7. 

Z ohodnocení daných příleţitostí a hrozeb software automaticky vypočítal předpokládanou 

úroveň rizika (součin atraktivity dopadu příleţitosti nebo závaţnosti dopadu hrozby 

a pravděpodobnosti výskytu příleţitosti nebo hrozby), podle kterého byly jednotlivé 

příleţitosti (hrozby) seřazeny dle nejvýznamnější.  

Příleţitosti řazené dle významnosti na základě hodnot úrovně rizika: 

 rostoucí zájem občanů o informace z této oblasti, 

 vznik moţného jednotného informačního systému pro města a obce, 

 vznik studijních základů pro vzdělávání budoucích pedagogů v této oblasti, 

 rozvíjející se vzdělávání na školách v této oblasti, 

 vznik nových interaktivních programů, 

 rozvíjející se spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi. 

Hrozby řazené dle významnosti na základě hodnot úrovně rizika: 

 nedostatečné financování, 

 znalosti obyvatelstva v této oblasti jsou stále nedostatečné, 

 slabé společenské podvědomí o důleţitosti této problematiky, 

 neochota některých subjektů při rozšiřování vzdělávacích programů do dalších regionů. 
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Obrázek 6 – Hodnocení příleţitostí 
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Obrázek 7 – Hodnocení hrozeb 

Po provedení identifikace a ohodnocení faktorů vnějšího a vnitřního prostředí byla sestavena 

matice SWOT, která je zobrazena na obrázku 8. Jako první byly do matice zapsány silné 

a slabé stránky s vysokou důleţitostí. Následně byly zapsány příleţitosti a hrozby s vysokou 

hodnotou úrovně přínosu nebo rizika. 
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Obrázek 8 – Matice SWOT 
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3.4 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Jak vyplývá z analýzy, jejíţ výsledky jsou v tabulce 1, mezi nejvýznamnější silné stránky 

v oblasti vzdělávání a výchovy obyvatelstva v OOB, patří variabilita a flexibilita v působení 

na obyvatelstvo a realizace výuky na ZŠ a SŠ. Nejvýznamnější slabá stránka, která vyplývá 

z analýzy, je chybějící systém realizace tohoto vzdělávání. Jako hlavní příleţitost se jeví 

rostoucí zájem občanů o informace z předmětné oblasti. Naopak největší hrozbou je 

nedostatečné financování a nedostatečné znalosti občanů v předmětné oblasti. 

Tabulka 2 – Faktory vnitřního a vnějšího prostředí seřazené na základě výsledků SWOT analýzy 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Variabilita a flexibilita v působení na 
obyvatelstvo (formy, metody)  

2. Realizace výuky na ZŠ a SŠ 

3. Spolupráce s ÚSÚ a krajskými úřady 

4. Spolupráce jednotlivých složek IZS 

5. Rozšiřování preventivně výchovných 
programů v rámci více krajů 

6. Obecné zakotvení dané problematiky 
v právních normách 

7. Zkvalitnění výukových programů 

 

1. Chybějící systém realizace vzdělávání 
obyvatelstva v této oblasti 

2. Nedostatečná zpětná vazba 

3. Spolupráce s médii na centrální úrovni 

4. Vzdělávání specifických skupin obyvatel 
(postižení, senioři apod.) 

5. Nedostatečné působení na obyvatelstvo 
v rámci obcí 

6. Nízký počet pedagogických pracovníků 
odborně způsobilých v této oblasti 

7. Vzdělávací programy nejsou jednotné 
v rámci regionů 

 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

Příležitosti Hrozby 

1. Rostoucí zájem občanů o informace z této 
oblasti 

2. Vznik možného jednotného informačního 
systému pro města a obce  

3. Vznik studijních základů pro vzdělávání 
budoucích pedagogů v této oblasti 

4. Rozvíjející se vzdělávání na školách v této 
oblasti 

5. Vznik nových interaktivních programů  

6. Rozvíjející se spolupráce s nevládními 
neziskovými organizacemi 

 

1. Nedostatečné financování 

2. Znalosti obyvatelstva v této oblasti jsou stále 
nedostatečné  

3. Slabé společenské podvědomí o důležitosti 
této problematiky 

4. Neochota některých subjektů při rozšiřování 
vzdělávacích programů do dalších regionů 
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3.5 Dílčí závěr 

Výsledky provedené analýzy a vlastního dotazníkového průzkumu ukazují stále na problém 

nedostatečných znalostí obyvatelstva z oblasti OOB. Tento stav přetrvává i přes 

uskutečňování velkého mnoţství projektů a osvěty zaměřené na všechny věkové skupiny. 

Chybějící systém vzdělávání obyvatelstva v OOB je také jedním s faktorů, který můţe za 

současný stav vzdělanosti obyvatelstva v předmětné oblasti. V současné době tedy existuje 

ještě mnoho faktorů znesnadňujících dosáhnutí přijatelného stavu vzdělanosti občanů v řešené 

problematice. Jako pozitivní věc se jeví zájem občanů dál se vzdělávat a získávat potřebné 

informace, jak ochránit sebe a své blízké při vzniku MU nebo různých KS. Pro zlepšení 

současného nevyhovujícího stavu je nutné, aby v rámci procesu vzdělávání obyvatel v OOB 

byla nadále prohlubována spolupráce mezi jednotlivými subjekty zapojenými do tohoto 

procesu a vyuţívány všechny dostupné formy finanční podpory včetně podpory 

z Evropské unie. 



48 

4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Přestoţe jsou některé ze současných forem vzdělávání obyvatelstva efektivní, musí se stále 

zdokonalovat, aby byly ještě více účinné. Při tvorbě následujících návrhů na moţná zlepšení 

současných forem vzdělávání obyvatelstva v OOB a programu vzdělávání a výchovy 

obyvatelstva v OOB, byly vyţity výsledky vyplývající z provedené SWOT analýzy 

i dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci analýzy současné stavu řešené 

problematiky. 

4.1 Návrhy na zlepšení forem vzdělávání obyvatelstva a jejich implementaci 

do praxe 

Internet 

Jak jiţ bylo prezentováno, prostřednictví internetu je vzdělávání realizováno formou různých 

projektů zaměřených na OOB, kdy má většinou kaţdý projekt i své vlastní webové stránky. 

Tento fakt má za následek nepřehlednost a špatnou orientaci případného zájemce o potřebné 

informace. Tento problém by vyřešila webová stránka, která by byla označena jako oficiální 

zdroj informací z oblasti OOB pro obyvatelstvo a veřejně propagována prostřednictvím médií, 

aby se dostala do podvědomí občanů. Tato stránka by sjednocovala všechny důleţité 

informace určené obyvatelstvu. Obsahem stránky by byly základní informace z OOB, pro 

zajištění připravenosti obyvatel na různé MU a KS, přehled aktuálních výstrah a další důleţité 

informace. Součástí této oficiální stránky by byly i odkazy na ostatní projekty a webové 

stránky zaměřené na vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB. Kromě poskytování důleţitých 

informací by tedy stránka slouţila i jako rozcestník a návštěvník by se rozhodl, který s dalších 

projektů navštíví. 

Televize 

V současnosti je osvěta obyvatelstva prováděna prostřednictvím televizního vysílání 

především regionálního typu, coţ je z hlediska plošného působení na obyvatelstvo 

nevyhovující, jelikoţ regionální vysílání nemusí být dostupné všem občanům. Problémem 

v této oblasti je i malá spolupráce s celostátními televizemi. V minulosti sice byly do vysílání 

zařazeny televizní spoty týkající se OOB (spoty vysílané Českou televizí v roce 2006, 2007, 

2008 a Televizí Prima v roce 2007), ale pouze v časovém období několika měsíců, coţ je 

příliš krátká doba. Moţným řešením by mohlo být vytvoření výchovně vzdělávacího pořadu, 
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v rámci kterého by byly pravidelně vysílány kvalitní spoty, jako tomu je například u spotů 

pořadu „STOP“, které Česká televize vysílá pravidelně od roku 2001 do současnosti. Zmíněné 

spoty by měly být vytvořeny tak, aby diváka co nejvíce zaujaly a vtipnou formou mu poskytly 

potřebné informace, jako tomu je například u animovaných klipů „Hasiči varují“ [19], 

vytvořených studenty Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Další formou, která by 

mohla pomoci při vzdělávání obyvatelstva, jsou různé vědomostní soutěţe, které by byly 

organizovány v rámci výše zmíněného pořadu nebo začleněný do vysílání zábavných pořadů. 

Rozhlas 

Do rozhlasového vysílání navrhuji začlenit problematiku sebeochrany obyvatelstva formou 

vědomostních soutěţí a reklamních spotů, které by byly vysílány v rámci spolupráce 

s vybranými rozhlasovými stanicemi. Výběr stanic by probíhal na základě poslechovosti 

a zaměření na jednotlivé skupiny obyvatel. 

Tisk 

Pro zlepšení informovanosti obyvatelstva v předmětné oblasti formou tisku, navrhuji navázání 

větší spolupráce s celostátním tiskem. Informace a rady obyvatelstvu, jak se chovat při 

různých MU nebo KS, by pak byly ve vybraných tiskovinách otištěny na stránkách 

vyčleněných rubrice zabývající se problematikou OOB za různých MU a KS. Popřípadě 

formou reklamy upozorňující na zdroje, z kterých občané potřebné informace získají. 

Letáky a jiný informační materiály 

Současné letáky vytvářené v rámci různých kampaní a projektů zaměřených na osvětu 

obyvatelstva jsou v současné době na vysoké úrovni, ale jejich umísťování na veřejně 

dostupná místa, jako jsou prostředky hromadné dopravy, vývěsky, není na takové úrovni, jak 

by bylo potřebné. K zlepšení toho stavu navrhuji prodlouţit časové období, po které budou 

jednotlivé letáky umístěny na zmíněných veřejně dostupných místech.  

V rámci zlepšení materiálů zaměřených na osvětu obyvatel, navrhuji zaměřit se více na věci 

denní potřeby, jako jsou kalendáře, diáře a podobné věci vyuţívané při kaţdodenních 

činnostech. Vytvořené materiály by měly obsahovat informace a rady jak se mají občané 

chovat při různých MU, jako je tomu například u kalendáře vydávaného společností ČEZ 

v rámci povinnosti informovat obyvatel ţijící v blízkosti JE. 
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Broţury, které byly vydány v rámci podpory výuky na školách nebo osvěty obyvatel by měly 

být více doplněny multimediálními výukovými programy, které by slouţily k ověření znalostí 

získaných z dané broţury.  

Vyuţití dalších novodobých forem 

Jelikoţ v dnešní době většina mladé populace včetně dětí, ve svém volném času hrají různé 

počítačové hry, zaměřil bych pozornost na tuto oblast. Bylo by vhodné vytvořit ve spolupráci 

s odborníky kvalitní počítačovou hru, která by byla určena dětem ve věku od 6 let i starší 

mládeţi. Hra by měla vhodnou formou v jejím potenciálním hráči podvědomě vytvářet 

návyky, jak předcházet nebezpečným situacím nebo jak se chovat při různých MU.  

4.2 Návrh struktury programu vzdělávání a výchovy 

Na základě provedené analýzy byl program vzdělávání a výchovy obyvatelstva v oblasti 

ochrany obyvatelstva (dále „program“) rozdělen do několika stěţejních bodů. Tyto body 

zahrnují legislativní východiska při realizaci navrhovaného programu v praxi, vymezení 

hlavních cílů, které budou realizovány v rámci tohoto programu. Obyvatelstvo bude pro účely 

tohoto programu rozděleno do cílových skupin, na které bude působeno rozdílnými formami. 

Formy budou vybrány tak, aby co nejvíce zaujaly cílové skupiny, pro které budou určeny. 

Dalším stěţejním bodem je obsahové zaměření programu a činnost jednotlivých subjektů. 

4.2.1 Legislativní východiska 

Program by měl vycházet ze současných legislativních dokumentů, které se problematice 

OOB věnují.  

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2015 s výhledem do roku 2020, 

 Pokyn MŠTM č. j. k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávacích programů, 
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 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 Rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání  

4.2.2 Cíle programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v ochraně obyvatelstva 

Cílem tohoto programu je vytvořit ucelený systém vzdělávání obyvatelstva v OOB, v rámci 

programu bude obyvatelstvo rozděleno do cílových skupin a budou stanoveny formy, kterými 

bude vzdělávání jednotlivých cílových skupiny realizováno. Dalším cílem tohoto program, je 

definování kompetencí a úkolů jednotlivých subjektů podílejících se na realizaci tohoto 

programu. 

4.2.3 Cílové skupiny obyvatel  

Děti a mládeţ 

 Děti ve věku 3 – 6 let 

Děti v této skupině lze nazývat předškoláky. V tomto období ţivota dochází k rozvíjení 

schopností, děti jsou snadno ovlivnitelné. Rodiče pro ně stále představují hlavní zdroj 

informací a poznání, kdy děti učí důleţitá pravidla a návyky, s cílem dostat tyto 

informace do jejich podvědomí. Mnoho dětí po dosaţení tří let, začíná navštěvovat 

mateřskou školu, ve které jsou také prohlubovány jejich znalosti a dovednosti v rámci 

předškolní výchovy. 

 Děti ve věku 6 – 15 let 

Tuto cílovou skupinu představují převáţně děti navštěvující 1. a 2. stupeň základních 

škol v rámci povinné školní docházky. 

 Mládeţ ve věku 15 – 19 let 

Do této skupiny spadá především mládeţ navštěvující instituce středního vzdělávání, 

jako jsou odborná učiliště, střední školy, gymnázia. Znalosti, které cílová skupina dosud 

získala, jsou v rámci středního vzdělávání opakovány a prohlubovány. Bohuţel, mládeţ 

v tomto věku jiţ není příliš ochotná učit se, dle jejich názoru, nepotřebným věcem, 

proto je nutné volit vhodné formy. 

Dospělí 

 Dospělí v produktivním věku 

Tuto skupinu obyvatel představují osoby ve věku 19 – 60 let, které tvoří velkou část 

populace. Tato cílová skupina má v současné době většinou zaţité informace 

o sebeochraně ještě z dob branné výchovy, coţ je nedostačující vzhledem k mnoha 
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změnám, které byly provedeny. Je tedy potřeba dostat do podvědomí těchto osob nové, 

aktuální informace týkající se současné problematiky OOB. 

 Senioři 

Do této skupiny jsou zařazeny osoby starší šedesáti let, tedy převáţně občané 

důchodového věku. Tato skupina vyţaduje rozdílný přístup při vzdělávání, jelikoţ 

s přibývajícím věkem schopnost učit se novým věcem klesá a tato činnost se stává 

obtíţnější. Proto by mělo být na tuto skupinu obyvatel působeno formami zaměřenými 

na činnosti a aktivity, které senioři vykonávají ve svém volném čase. 

Obyvatelé se specifickými potřebami 

 Postiţení 

Tuto skupinu tvoří osoby s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 

postiţením. 

 Cizinci 

Skupinu představují občané cizích států, trvale ţijící na území ČR a také turisté, kteří se 

na území ČR zdrţují jen krátkodobě. 

4.2.4 Formy působení na jednotlivé cílové skupiny 

Děti a mládeţ 

 Děti ve věku 3 – 6 let 

- výuka v rámci předškolní vzdělávání v mateřských školách 

Výuka probíhá dle RVP pro předškolní vzdělávání. Bylo by vhodné obsah tohoto 

dokumentu aktualizovat přizpůsobit současným potřebám v oblasti vzdělávání obyvatel 

v OOB. 

- vědomostně - dovednostní soutěže 

Jelikoţ děti v tomto věku, tráví většinu svého času hraním her, je vhodné této činnosti 

vyuţít, při realizaci různých soutěţí, které by byly pořádány zábavnou a hravou formou. 

- materiály obsahující informace týkající se sebeochrany obyvatelstva  

Pro tuto skupinu, je vhodné vytvářet materiály, které by dané informace sdělovaly 

prostřednictvím kreslených pohádkových postaviček, zvířátek a dalším motivů, které 

jsou dětem v tomto věku blízké a jsou pro ně zajímavé. Kreslené postavičky by 

upoutaly pozornost a dětem by se sdělované informace lépe dostaly do podvědomí. Jako 

vhodné materiály se jeví, pexesa, leporela, puzzle, omalovánky, stolní hry pro celou 

rodinu, krátké naučné filmy. 
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- televizní pořad zaměřený na tuto věkovou skupinu obyvatel 

Děti předškolního věku často sledují dětské televizní pořady, v rámci kterých jsou 

vysílány různé pohádky. Bylo by tedy vhodné vytvořit samostatný pořad, věnující se 

řešené problematice, prostřednictvím kterého by byl kaţdý den nebo pouze vybrané dny 

v týdnu, vysílán krátký animovaný příběh zaměřený vţdy na určitou oblast 

z obsahového zaměření tohoto programu. Pořad by měl být vysílán celostátními 

i regionálními televizemi v ranních hodinách, jako je tomu u většiny dětských pořadů 

vysílaných během týdne. Další moţností je zmíněné příběhy zařadit do vysílání jiţ 

zavedených dětských pořadů. 

- multimediální webové stránky  

Stránky by měly mít příjemný a nápaditý design, kterým by případného návštěvníka 

okamţitě zaujaly. Stránky by měly obsahovat různé hry, hádanky, kvízy, soutěţe, 

jednoduché výukové aplikace. 

 Děti ve věku 6 – 15 let 

- výuka řešené problematiky v rámci povinné školní docházky 

Výuka probíhá dle RVP pro základní vzdělávání a pokynu MŠMT. Bylo by vhodné oba 

dokumenty aktualizovat a upravit dle současným potřeb vzdělávání v oblasti OOB. Měl 

by se zvýšit počet vyučovacích hodin určených ochraně člověka za mimořádných 

událostí a také by bylo vhodné přesné vymezení obsahového  změření výuky.  

- praktická cvičení 

Za účelem ověření teoretických znalostí získaných v rámci výuky, by měla být 

prováděna praktická cvičení, kde by si ţáci vyzkoušeli své znalosti v praxi. 

- televizní pořad zaměřený na tuto věkovou skupinu obyvatel 

Pro mladší děti z této věkové skupiny platí stejný návrh jako pro děti předškolního věku. 

Pro starší děti navrhuji také vytvořit samostatný pořad, ale forma sdělení by byla 

realizována prostřednictvím krátkých videoklipů, spotů (animované i hrané) sdělujících 

informace z oblastí vymezených v tomto programu. 

- ukázky činnosti HZS (IZS) 

Rozvíjí získané teoretické znalosti z oblasti OOB, o praktické ukázky vyuţití těchto 

poznatků v praxi. 

- multimediální interaktivní webové stránky 

Tyto stránky by měli kromě informací a rad z oblasti OOB, které jsou vymezeny 

v tomto programu, také videoklipy, sdělující tyto informace akční nebo zábavnou 

formou.  
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- materiály obsahující informace týkající se sebeochrany obyvatelstva  

Materiály, prostřednictvím kterých by byly potřebné informace poskytovány by měly 

být pro mladší děti (6 – 10 let) také s dětskými motivy, jako u předškolní mládeţe. Pro 

starší děti by měly mít materiály klasické motivy jako pro dospělé. Vhodnými materiály 

by byly rozvrhy, bloky, apod. 

- vědomostně - dovednostní soutěže 

Měly by probíhat za zábavnou formou, za účelem prověření znalostí, které tato cílová 

skupina získala. 

- přednášky a besedy 

V rámci výuky na ZŠ by měly být prováděny proškolenými příslušníky HZS přednášky 

a besedy. Výklad by měl být doprovázen vhodnými pomůckami. 

- dětské tábory 

Mnoho dětí o prázdninách jezdí na tábory různého zaměření, např. skautské, sportovní, 

hudební a mnoho dalších. Proto by bylo vhodné organizovat tábory jejichţ programové 

zaměření by bylo směrováno hlavně na řešenou problematiku.  

 Děti ve věku 15 – 19 let 

- televizní spoty 

Televizní spoty by měly sdělovat potřebné informace zábavnou a vtipnou formou. 

Nabízí se moţnost navázání spolupráce se známými osobnostmi, kteří působí 

v zábavním průmyslu. 

- ukázky činnosti HZS (IZS) 

Pro zatraktivnění řešené problematiky, by bylo vhodné pořádat pravidelné akce 

s ukázkami činností sloţek IZS v rámci kterých by příslušníci HZS, poskytovali 

obyvatelstvu rady, jak se chovat při vzniku různých MU. 

- spoty v rozhlasovém vysílání 

V současné době je k dispozici velké mnoţství rozhlasových stanic, které mají vysoký 

počet posluchačů. Proto by měly být do vysílání některých z nich, zařazeny krátké 

spoty, kterými by byly obyvatelstvu sdělovány informace týkající se jeho ochrany při 

MU, např. tísňové linky, oficiální zdroje, kde získat potřebné informace. 

- materiály obsahující informace týkající se sebeochrany obyvatelstva  

Mezi vhodné materiály, které by mohly obsahovat poţadované informace, patří 

kalendáře, diáře, bloky, rozvrhy hodin, plakáty, výuková média, aj. 

- multimediální webové stránky 

Stejně jako u předchozí skupiny. 
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- působení prostřednictvím sociálních sítích 

Vzhledem k velkému rozmachu sociálních sítí, které spojují mnoho obyvatel nejen 

z ČR, bylo by ţádoucí tento poměrně efektivní způsob šíření osvěty mezi 

obyvatelstvem, vyuţít v maximální moţné míře. V rámci této formy, by byly na 

sociálních sítích vytvořeny uţivatelské profily a prostřednictvím těchto profilů by byly 

publikovány videoklipy, rady a další multimediální materiály. Výhodou by byla 

moţnost přímé komunikace s veřejností, zodpovídání dotazů, apod.  

- hry a aplikace (počítače, mobilní telefony) 

Vzhledem k faktu, ţe tato cílová skupina v hojné míře vyuţívá různé technologie, jako 

jsou mobilní telefony a osobní počítače, nejen ke komunikaci, ale především pro 

zábavu. Proto by bylo vhodné změřit se na vývoj her pro mobilní telefony a počítače.  

Hry by mohly být různého ţánru, např. adventura (typ hry, kdy hráč prostřednictvím 

postavy, řeší různé hádanky a úkoly, které jsou součástí příběhu hry), která nutí hráče 

k logickému myšlení v rámci hraní. Dalším vhodným ţánrem by mohla být akční hra.  

Dospělí  

 Dospělí v produktivním věku 

- multimediální webové stránky 

Stejně jako u předchozích skupin. 

- pravidelné ukázky činnosti HZS (IZS) v rámci různých akcí 

Tato forma je vhodná z hlediska názorných ukázek chování při různých nebezpečných 

situacích. 

- televizní spoty (celostátní a regionální vysílání) 

Jako u předchozí skupiny. 

- materiály obsahující informace týkající se sebeochrany obyvatelstva 

Pro tuto skupinu by byly vhodné materiály, jako jsou kalendáře, diáře, atd. 

- denní tisk  

Většina dospělé populace získává informace různé charakteru z tiskovin, proto navrhuji 

do některých tiskovin (celostátních i regionálních), vybraných na základě průzkumu 

prodejnosti, začlenit rubriku, která by čtenáři poskytovala základní informace z OOB. 

 Senioři 

- vzdělávací kurzy 

- televizní spoty 

Platí stejná řešení, jako u předcházejících skupin. 
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- denní tisk 

Platí stejná řešení, jako u předcházející skupiny. 

- spolupráce s kluby aktivního stáří, kluby důchodců, seniorskými centry, domovy pro 

seniory 

V rámci této spolupráce by byly těmto organizacím poskytovány materiály zaměřené na 

oblast OOB, které by sloţily k vzdělávání členů těchto zařízení a organizací. Pravidelně 

by se pořádali přednášky a besedy. 

Obyvatelé se specifickými potřebami 

 Postiţení 

- materiály obsahující informace týkající se sebeochrany obyvatelstva  

Postiţení není u všech osob stejné, můţe být mentální, fyzické, sluchové nebo zrakové. 

Proto by měly být vytvářeny materiály dle specifických potřeb jednotlivých postiţení. 

Např. materiály zrakově postiţených, by měly být psány Braillovým písmem.  

- pravidelná školení pracovníků (asistentů) 

Jelikoţ mnoho mentálně nebo fyzicky postiţených osob se o sebe nedokáţe bez cizí 

pomoci postarat, vyuţívají sluţeb různých asistentů. Proto by měli být tito asistenti 

náleţitě proškoleni v otázkách OOB, aby byla zajištěna znalost chování při MU a tím 

zajištěna ochrana asistenta i postiţeného.  

- naučné filmy uzpůsobené této cílové skupině 

Pro tuto cílovou skupinu je nutné vytvořit naučné filmy, které budou vhodným 

způsobem sdělovat informace týkající se OOB, zrakově, sluchově i mentálně 

postiţeným.  Vhodným řešením by bylo, vytvořit za pomoci moderních technologií 

speciální filmy, upravené tak, aby vyhovovali cílové skupině, pro kterou budou určeny. 

Film pro sluchově postiţené by obsahoval titulky a výklad by byl veden ve znakové 

řeči. Zrakově postiţeným by bylo dění ve filmu podrobně popisováno. Filmy pro osoby 

s mentálním postiţením by měly být podobného charakteru jako naučné filmy pro děti 

předškolního věku. 

 Cizinci 

- materiály obsahující informace týkající se sebeochrany obyvatelstva  

Pro cizince trvale ţijící na území ČR, navrhuji vytvářet stejné materiály slouţící 

k osvětě ostatních obyvatel ČR s rozdílem v jazykovém provedení. Materiály by měly 

být minimálně v anglickém a německém jazyce. Turisté dobu pobytu na území ČR, 

většinou vyuţívají různé mapy a průvodce, podle kterých se orientují. Bylo by tedy 
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vhodné, do těchto materiálů zakomponovat minimálně základní informace, jako jsou 

tísňové linky, kde získat další potřebné informace, obecné chování při MU, základní 

rady týkající se první pomoci, aj. Všechny tyto rady by byly napsány několika 

světovými jazyky (např. anglicky, německy, francouzsky, slovensky, polsky).  

- webové stránky obsahující informace z oblasti OOB v několika světových jazycích 

4.2.5 Obsahové zaměření  

 Mimořádné události 

- Druhy MU (ţivelní pohromy; havárie; jiné události); 

- Charakteristika jednotlivých druhů MU; 

- Obecné zásady chování při MU; 

 Zásady chování obyvatelstva při jednotlivých MU 

 Ochrana obyvatelstva 

- Varování (varovný signál; ostatní signály uţívané v ČR a jejich význam; co dělat pří 

zaznění varovného signálu; atd.);  

- Evakuace (co dělat po vyhlášení evakuace; kde zjistit, ţe je nařízena evakuace; 

evakuační zavazadlo; zásady opuštění bytu, objektu; atd.); 

- Ukrytí (stálé úkryty; improvizované úkryty; obecné zásady ukrytí; zásady výběru 

vhodných prostor IÚ; zásady budování IÚ; vybavení IÚ; atd.); 

- Individuální ochrana (prostředky individuální ochrany; prostředky improvizované 

ochrany; atd. ); 

 IZS 

- Sloţky, 

- Činnost. 

 Linky tísňového volání 

 Kde získat potřebné/aktuální informace 

 Zásady první pomoci 

4.2.6 Realizace programu a vymezení odpovědností  

Realizace programu by měla probíhat na centrální i krajské úrovni a měla by být rozloţena do 

několika etap. Ročně by probíhaly dvě etapy s různým obsahovým zaměřením, které by bylo 

kaţdoročně aktualizováno dle potřeby, kombinováním zájmových oblastí, které jiţ v rámci 

předcházejících etap proběhly, s novými oblastmi.  



58 

Informace poskytované na centrální úrovni by měly mít obecný charakter, kdeţto informace 

poskytované v rámci jednotlivých etap na krajské úrovni by měly být zaměřeny na konkrétní 

druhy ohroţení hrozící na daném území. 

Plnění cílů programu a dodrţování obsahové náplně by mělo být v pravidelných intervalech 

kontrolováno určenými subjekty. K ověřování efektivnosti programu by měly probíhat 

pravidelné průzkumy mezi obyvatelstvem. Jednotlivé formy vzdělávání a výchovy, které byly 

v rámci tohoto programu navrţeny, by měli být zpracovány ve spolupráci s odborníky všech 

zainteresovaných oblastí. 

4.2.7 Úkoly jednotlivých subjektů 

Obce by v rámci naplňování cílů tohoto programu, měly v pravidelných intervalech pořádat 

k osvětě obyvatel přednášky nebo minimálně jednou ročně akci, které by se zúčastnili některé 

sloţky IZS. Obec by také měla na obecních vývěskách a po dohodě s vlastníky i v zařízeních 

na území obce, které jsou občany pravidelně vyuţívány (zdravotní střediska, pošty, kulturní 

domy, ad.), sdělovat informace prostřednictvím plakátů a letáků. Plakáty i letáky by byly 

pravidelně obměňovány, ale publikovány celoročně. 

Zaměstnavatelé, PO a PFO by měly svým zaměstnancům v rámci tohoto programu 

poskytovat informace prostřednictvím pravidelných školení, které by prováděla způsobilá 

osoba. Způsobilou osobou je myšlen proškolený pracovník, který má odpovídající znalosti 

v dané problematice nebo vyškolený příslušník HZS. Školení by mělo probíhat multimediální 

formou, nikoliv pouze formou monologu školitele. 

Hasičský záchranný sbor by měl při realizaci náplně tohoto programu více spolupracovat 

s celostátními médii. Dále by měl zajišťovat materiální pomoc jednotlivých forem vzdělávání 

a výchovy obyvatelstva. A společně s dalšími subjekty vykonávat pravidelnou kontrolní 

činnost, týkající se plnění cílů tohoto programu. 

Na realizaci tohoto programu by se měli podílet i různé nevládní neziskové organizace, které 

by se zaměřovali spíše na realizaci programu na regionální úrovni. 

4.3 Dílčí závěr 

V této kapitole byla zaměřena pozornost na návrhy zlepšení forem výchovy a vzdělávání 

obyvatelstva, které se zabývaly především zlepšením v oblastech internetu, televize, rozhlasu, 

tisku a jiných informačních materiálů a také oblastí vyuţitím novodobých forem výchovy 
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a vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB. Dále byla zaměřena pozornost na návrh struktury 

programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v OOB, jehoţ strukturu tvoří několik stěţejních 

bodů, které se zaměřují na legislativní východiska, vytyčené cíle tohoto programu, rozdělení 

obyvatelstva do několika cílových skupin, formy výchovy a vzdělávání jednotlivých cílových 

skupin, vymezení obsahového zaměření programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v OOB 

a způsoby realizace a úkoly jednotlivých subjektů podílejících se na realizaci programu 

výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva. 
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ZÁVĚR 

V dnešní době je obyvatelstvo ohroţováno pravidelně se opakujícími ţivelními pohromami, 

teroristickými útoky a mnoha dalšími hrozbami. Toto ohroţení je násobeno faktem, ţe většina 

obyvatel nemá dostatečné znalosti z oblasti OOB, aby zmíněným hrozbám čelila a ochránili 

sebe i své blízké. Aby bylo ohroţení obyvatelstva alespoň částečně sníţeno, musí mu být 

pravidelně poskytovány informace, týkající se přípravy na moţný vznik MU spojených se 

zmíněnými hrozbami a také o způsobech chování, které jim pomohou tyto MU překonat. To 

je nutné provádět odpovídajícími prostředky. 

V rámci teoretického vymezení řešené problematiky byly vysvětleny nejdůleţitější pojmy 

týkající se předmětné oblasti. Pro lepší pochopení řešené problematiky, byl nastíněn 

historický vývoj oblasti vzdělávání obyvatelstva k sebeochraně. Dále byly vymezeny 

legislativní dokumenty, které se řešenou oblastí zabývají a byl proveden průzkum současné 

situace ve vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB, v rámci kterého byly sepsány a porovnány 

z hlediska vyuţití v praxi, současné formy výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB. 

V rámci analýzy současného stavu řešené problematiky, byla provedena SWOT analýza 

vnitřního a vnějšího prostředí výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Pro zjištění aktuálních vědomostí a názorů obyvatelstva týkajících se OOB 

a vzdělávání v této oblasti, bylo v rámci analýzy provedeno dotazníkové šetření. Z provedené 

analýzy vyplynulo, ţe hlavním problémem, při vzdělávání obyvatelstva, je chybějící systém 

realizace vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB a také nedostatek finančních prostředků, 

které jsou potřebné pro vytváření kvalitních a efektivních programů a projektů, zaměřených 

na vzdělávání obyvatelstva v oblasti OOB. Z toho faktu vyplynul i další problém, kterým jsou 

nedostatečné znalosti obyvatelstva týkající se sebeochrany při různých MU. 

Stěţejní částí bakalářské práce bylo navrhování moţných zlepšení současných forem 

vzdělávání a výchovy obyvatelstva v OOB. Návrhy na změny byly zaměřeny na několik 

hlavních oblastí, které by měly být klíčové v působení na obyvatelstvo.  Další stěţejní částí 

této práce bylo navrhování struktury programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti 

OOB. Strukturu tohoto návrhu tvořilo sedm hlavních bodů, které byly zaměřeny na 

legislativu, vytyčení cílů, obsahovou část, cílové skupin obyvatel a formy vzdělávání, 

realizaci a úkoly spojené s jeho realizací. 
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Teoretickým přínosem této práce je vytvoření návrhů na moţná zlepšení forem vzdělávání 

a výchovy obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva, které jsou v současné době 

k zmiňované činnosti vyuţívány. Dalším významným teoretickým přínosem je sestavení 

návrhu programu výchovy a vzdělávání obyvatelstva v OOB, který můţe být inspirací při 

vytváření tohoto programu jinými subjekty v rámci plnění bodu č. 8, v harmonogramu 

realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 

Hlavním praktickým přínosem této práce je předání návrhu struktury programu výchovy 

a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva MV-generálnímu ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR. Dalším praktickým přínosem jsou data získaná 

z provedené SWOT analýzy a dotazníkového šetření, která slouţí jako informační báze pro 

vytváření nové struktury programu výchovy a vzdělávání. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

BRS   Bezpečnostní rada státu 

CAWI Computer Assisted Web Interviewing (Počítačové Asistované Webové 

Dotazování) 

CO   Civilní ochrana 

ČR   Česká republika 

GŘ HZS ČR  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IOOLB  Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

IÚ   Improvizovaný úkryt 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JE   Jaderná elektrárna 

JMK   Jihomoravský kraj 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KS   Krizová situace 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

MU   Mimořádná událost 

MV   Ministerstvo vnitra 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

OČMU  Ochrana člověka za mimořádných událostí 

OOB   Ochrana obyvatelstva 

OS   Občanské sdruţení 

PO   Poţární ochrana 

PO a PFO  Právnická osoba a podnikající fyzická osoba 

PVČ   Preventivně výchovná činnost 

RVP   Rámcově vzdělávací program 

SŠ   Střední škola 

Svazarm  Svaz ve spolupráci s armádou 

SWOT  Strength, Weakness, Opportunity, Threat (silné stránky, slabé stránky, 

příleţitosti, hrozby) 

ZŠ  Základní škola 
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