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Příloha č. 4 
Jana Anastázie Hladíková
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků 
HZS

Jak často jsem tuto událost zažil (a) v průběhu posledního měsíce? Odpověď dle frekvence 

(častosti) a jejího výskytu (F): 

0- nestalo se to v posledních 30 dnech ani jednou

1- stalo se to několikrát (1-6x) za posledních 30 dnů

2- stávalo se to často (7 a vícekrát) v posledních 30 dnech

Zapište  skóre  každé  položky  do  sloupce  (F).  Nyní  odpovězte  na  otázku:  Jak  příjemná, 

potěšující nebo odměňující byla v posledním měsíci každá z prožitých událostí? 

Posouzení každé události na stupnici příjemnost- sloupec (P): 

0- nebylo to příjemní nebo to bylo neutrální či nepříjemné

1- bylo to trochu příjemné

2- bylo to velmi příjemné

Pokud  se  událost  vyskytla  vícekrát,  uveďte,  nakolik  byla  průměrné  příjemná.  Pokud  se 

událost  nevyskytla  v posledních  30  dnech,  odhadněte  a  napište,  jak  hodně  by  vám  byla 

příjemná, kdyby se přihodila. Zapište skóre do sloupce (P). 

1.Spočtěte frekvenci- součet sloupce (F) a dělte 320. To je vaše průměrné frekvenční skóre. 

Porovnejte si skóre s průměrným skórem jiných lidí  vaší věkové kategorie. Pokud je vaše 

skóre rovno nebo nižší než dolní hranice průměru, znamená to, že zažíváte méně příjemných 

aktivit, než je obvyklé pro lidi ve vašem věku. 

Věková skupina Průměrné skóre 

Frekvence

Průměrné skóre 

Příjemnosti

Průměrný násobek 

obou skóre
20-39

40-59

60 a více

0,63- 1,03

0,57-0,97

0,50-0,90

0,86-1,36

0,82-1,22

0,78-1,18

0,99-1,19

0,92-1,12

0,86-1,06

2.Spočtěte příjemnost- součet sloupce (P) a dělte 320. Tento průměr ukazuje o možnostech 

v prožívání příjemnosti aktivit. Pokud je nízký (roven nebo nižší než dolní hranice průměru 

v tabulce),  znamená to,  že  je  v současné době relativně málo  aktivit,  které  by mohly být 

zdrojem radosti a uspokojení. 

3.Spočtěte součet vynásobených skóre pro každou položku a zapište ho do sloupce (F x P). 
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Pak  sečtěte  všechny  vynásobené  hodnoty  a  výsledek  dělte  320.  Průměrný  výsledek  je 

pravděpodobně nejdůležitější ukazatel. Ukazuje, jak velké uspokojení a radosti jste prožívali 

ve svých aktivitách v posledním měsíci. 

Pokud je vaše vynásobené skóre nízké, existují 3 možné vzorce, které mohou vytvářet nízké 

skóre: 

§ Vzorec 1- Nízká frekvence/ nízká příjemnost- neděláte mnoho aktivit ze seznamu a z těch, 

které děláte, nemáte mnoho radosti.

§ Vzorec 2- Nízká frekvence/ průměrná příjemná nebo vyšší příjemnost- neděláte aktivity, 

které jsou pro vás potencionálně příjemné. 

§ Vzorec 3- Průměrná nebo vyšší frekvence/ nízká příjemnost- děláte hodně věcí, ale nemáte 

z toho potěšení. 
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Příloha č. 5
Jana Anastázie Hladíková
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 70/2008                                        

Čl. 2

Podmínky fyzické způsobilosti
(1)  Za fyzicky způsobilého pro přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR a  pro výkon 
služby na služebním místě, na které má být občan ustanoven, se považuje takový uchazeč 
(dále jen „občan“), který splní zkoušku tělesné zdatnosti (dále jen „zkouška“) při dodržení 
podmínek podle odstavců 2 až 7.

(2) Za fyzicky způsobilého pro výkon služby na služebním místě ve skupině I nebo II (tabulka 
č.  1) se  považuje občan nebo příslušník HZS ČR nebo příslušník jiného bezpečnostního 
sboru (dále jen „příslušník“), který splní zkoušku při dodržení podmínek podle odstavce 5 a 6. 

(3) Za fyzicky způsobilého pro výkon služby na služebním místě ve skupině III (tabulka č. 1) 
se  považuje  občan  nebo  příslušník,  který  splní  zkoušku  absolvováním  jednoho  silového
a jednoho vytrvalostního testu tělesné zdatnosti (dále jen „test“) a dosáhne ve své věkové 
kategorii alespoň stanoveného bodového minima v každém z nich (tabulka č. 3).

(4) Za fyzicky způsobilého pro výkon služby na služebním místě ve skupině IV (tabulka č. 1)  
se  považuje občan nebo příslušník, který splní  zkoušku absolvováním jednoho zvoleného 
testu a dosáhne ve své věkové kategorii alespoň stanoveného bodového minima (tabulka č. 3).

(5) Za splněnou zkoušku pro občany nebo příslušníky na služební místa skupiny I nebo II se 
považuje  splnění  dvou  silových  testů  a  jednoho  testu  vytrvalostního,  přičemž  musí  být 
dosaženo  alespoň  stanoveného  bodového  minima  v každém  testu  a  současně  celkového 
bodového minima ze všech tří  testů  podle tabulky č.  3.  Pro splnění  celkového bodového 
minima musí občan nebo příslušník zařazený do skupiny I  nebo II  dosáhnout v některém 
z testů vyššího bodového hodnocení než je stanovené bodové minimum v jednotlivém testu. 

(6) U každého testu je alternativní výběr disciplín (a nebo b); přehled testů a disciplín je 
uveden v tabulce č. 4. U občana  nebo příslušníka, který má být ustanoven nebo přechází  
na služební místo ve skupině I nebo II (tabulka č. 1) se tělesná zdatnost v testu č. 3 ověřuje 
vždy plněním disciplíny 3b. 

(7) Zkouška občana nebo příslušníka musí být vykonána v období 60 kalendářních dnů před 
předpokládaným ustanovením na služební místo u HZS ČR. Příslušník vykonává zkoušku 
každoročně. Příslušník je povinen dle zákona podrobit se na výzvu služebního funkcionáře 
zkoušce 2). Příslušník, který přechází na služební místo zařazené do nižší skupiny, se podrobí 
zkoušce před ustanovením na toto služební místo.

(8) Příslušník s trvalým zdravotním omezením stanoveným lékařskou posudkovou komisí, 
které  mu  znemožňuje  absolvovat  stanovené  disciplíny  testů,  může  požádat  služebním 
postupem  o  výjimku  ve  způsobu  provedení  zkoušky.  Toto  ustanovení  se  nevztahuje  na 
příslušníky vykonávající  službu na služebních místech  zařazených do skupiny I  a  II  podle 
tabulky č.  1.  K žádosti  musí  příslušník doložit  potvrzení  služebního lékaře o fyziologické 
neschopnosti absolvovat jednotlivé disciplíny testů. Výjimku v rámci své působnosti uděluje 
generální  ředitel  HZS  ČR,  ředitelé  vzdělávacích  a  technických  zařízení  MV-generálního 
2)   § 92 odst. 3 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
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ředitelství HZS ČR, ředitel SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, ředitelé HZS krajů a velitel 
Záchranného útvaru HZS ČR. V případě udělení výjimky stanoví, podle zdravotního stavu  
a služebního místa žadatele, vhodné náhradní disciplíny, popř. typ zátěžového testu. Příslušník 
pak vykoná zkoušku před zkušební komisí absolvováním náhradní/ích/ disciplíny/-ín/ nebo ve 
stanoveném zařízení absolvováním příslušného zátěžového testu (např. spiro-ergometrický test), 
jehož  výsledek  je  povinen  doložit  zkušební  komisi.  Náklady  zátěžového  testu  hradí 
zaměstnavatel. 
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Příloha č. 6
Jana Anastázie Hladíková
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS
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Příloha č. 7
Jana Anastázie Hladíková
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS

Charakteristika odborné přípravy:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní údaje:

Délka trvání: 40  hodin 

Profil absolventa:

 absolvent  získá  odbornost  pro  jmenování  do  týmu  posttraumatické  péče  
u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje;

 absolvent má potřebné teoretické znalosti z problematiky vzniku zátěžových situací, 
druhů  stresorů  i  druhů  následných  reakcí  (tělesných,  kognitivních,  emocionálních. 
behaviorálních);

 je  obeznámen  s  řešením  situací  vznikajících  při  plnění  úkolů  posttraumatické 
intervenční  péče  o  hasiče  v souvislosti  se  zásahy,  které  vyžadují  vysoké psychické 
nasazení;

 rozezná kritéria potencionální traumatizace;
 zná  druhy  reakcí  na  traumatizující  události,  rozezná  nebezpečí  rozvinutí 

posttraumatické poruchy ze zátěže;
 ovládá individuální i skupinovou intervenci;
 rozezná potřebu a druh následné péče o postižené;
 je teoreticky a prakticky připraven k plnění úkolů na úseku managementu kritických 

stresových situací.

Podmínky pro zařazení: 
- příslušník HZS ČR vzdělán a zařazen na funkci psychologa, nebo
- příslušník HZS ČR s  osobnostními předpoklady a zájmem posttraumatickou péči 

poskytovat.

Provedení  odborné  přípravy: specializační  výcvik  s  interaktivní  a  zážitkovou  formou 
vzdělávání.  Výcvik  je  organizován  koordinátorem  týmu  posttraumatické  péče  HZS 
Plzeňského kraje pod vedením psychologického pracoviště MV - GŘ HZS ČR. 

Učební texty:  obdrží účastníci v průběhu výcviku a budou následně sloužit jako pomůcka  
k vedení intervenčních rozhovorů.

Pomůcky:  dataprojektor,  popř.  zpětný  projektor,  kamera,  stativ,  videorekordér,  televize, 
projekční plátno, spotřební papíry, nůžky, lepící pásky, špendlíky, vizitky.

Dokladem o ukončení odborné přípravy je potvrzení o jejím absolvování jako základního 
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předpokladu pro jmenování do týmu posttraumatické péče u Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje.

Učební plán

Téma: 

I. Úvod do problematiky posttraumatické péče  
                                                                                                   

Počet 
hodin:

8

1. Úvod kurzu, představení, očekávání účastníků, způsob práce
2. Cíle a záměry kurzu, posttraumatické péče obecně, CISM
3. Seznámení s interními předpisy k systému posttraumatické péče u HZS 

ČR
4. Úvod do tématu, stres, zátěž a krize
5. Stresory, teorie stresu, reakce na stres a cvičení k analýze stresu, formy 

zvládání stresu

II. Posttraumatická reakce a porucha ze zátěže 8

1. Diagnóza posttraumatické poruchy ze zátěže
2. Prvky péče o traumatizované osoby
3. Rizikové faktory pro vznik poruchy ze zátěže
4. Epidemiologie posttraumatických poruch
5. Schéma rozhovoru při jednotlivé intervence

III. Druhy intervencí a jejich simulace 20

1. Schéma rozhovoru při individuální intervenci, předvádění individuální 
intervence

2. Modelování situací pro individuální intervenci
3. Modelování situací pro skupinovou intervenci
4. Vyhodnocení modelových situací pro krizovou intervenci

IV. Následná péče
  
4

1. Návaznost na sociální síť
2. Prvky následné péče

C E L K E M                                                                                                               40 hodin
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Příloha č. 8
Jana Anastázie Hladíková
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS

ANONYMNÍ dotazník pro příslušníky HZS ČR
Kolik je Vám let?
a) 20 - 30 let
b) 30 - 40 let
c) 40 - 50 let
d) 50 a více 

Jak dlouho pracujete u hasičského záchranného sboru ?
a) do 1 roku
b) do 5 let
c) do 10 let
d) 10 a více 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?
a) ZŠ
b) SŠ- gymnázium
c) SŠ- odborná s maturitou
d) SOU
e) VŠ

V jakém kraji pracujete? 
a) HZS hlavního města Prahy
b) HZS Středočeského kraje
c) HZS Plzeňského kraje 

1. Myslíte si, že je Vaše práce u HZS náročná?
a) ano
b) ne
c) v některých případech

2. Líbí se Vám práce u HZS?
a) ano
b) ano, ale mohlo by to být lepší
c) ne, ale co jiného mi zbývá
d) ne

3. Máte důvěru ve své kolegy během zásahu?
a) ano vždy 
b) ano, jen některým
c) ne

4. Do které z následujících situací jste se dostal?
a) zasahování s přítomností dětí
b) hromadné katastrofy
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c) zásah v bytových prostorech
d) náročné vyprošťování

5. Která z výše uvedených situací Vám přijde nejvíce stresující?
a) zasahování s přítomností dětí
b) hromadné katastrofy
c) zásah v bytových prostorech
d) náročné vyprošťování

6. Myslíte si, že je práce psychologa u HZS důležitá? 
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

7. Pokud byste měli nějaký závažnější problém, obrátil byste se s prosbou o pomoc 
na psychologa?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne
e) nevím

8. Nastala taková situace, kdy jste psychologa sám vyhledal?
a) ano
b) ne
c) ne a ani bych ho nevyhledal

*Pokud jste v předešlé otázce odpověděl ano,  jak Vám pomohl s  vyřešením Vašeho 
problému? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..

9. V případě náročného zásahu, potřebujete své pocity ventilovat?
a) ano, probereme to s kolegy
b) ano, vypovídám se doma
c) ne, ale chtěl bych si s někým popovídat
d) ne, nepotřebuji o tom mluvit

10. Mluvil byste při řešení problémů raději s …?
1. s psychologem
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2. se členem týmu TPP
3. s někým jiným     .........................................

11. Myslíte si, že psychologická služba HZS splňuje náplň tří pilířů? (poskytování 
posttraumatické péče hasičům i jejich rodinám, zajišťování podkladů pro personální 
práci, pomoc obětem mimořádných událostí)?
a) ano
b) ne
c) nevidím do toho

12. Je pro Vás psychologická služba důležitá pro zvládání zátěže?
a) ano, cením si možné pomoci po zásahu a přípravy
b) ano, když někdo potřebuje, může jí využít
c) ne, spíše je určená pro oběti MU
d) ne, myslím, že si každý dokáže pomoct jinak

13. Při zvládání zátěže se odreaguji pomocí
a) sauna
b) masáž
c) vydýchání se
d) sport
e) vypovídání se
f) jiný   …………………………

14. Zúčastnil jste se již výcviku v poskytování posttraumatické péče?
a) ano
b) ne

*Chtěl byste této pomoci využít?...................

15. Zúčastnil jste se již výcviku první psychické pomoci?
a) ano
b) ne

*Chtěl byste této pomoci využít?..................

16. Připadá Vám tato příprava důležitá v rámci prevence i následného vyrovnání se 
se zátěžovými situacemi?
a) ano
b) ne
c) nevím

17. Školení a kurzy v začátcích výkonu práce u HZS se Vám jeví jako:
a) cenná pomoc- hlavně nováčkům
b) k ničemu, musím si vším projít prakticky 
c) ztráta času
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d) nevím

18. Zúčastnil  jste  se  proškolení  podobě  videí,  fotek  a  modelových  situací  před 
nástupem do praxe?
a) ano, pomohlo mi to zvládnout budoucí situace
b) ano, ale v budoucí profesi mi to nepomohlo
c) ne, už tak jsem příliš zatížen informacemi
d) ne

19. Pokud jste v předešlé odpovědi odpověděl ne, uvítal byste takové proškolení?
a) ano, pomohlo by mi to zvládnout budoucí situace
b) ne, už tak jsem příliš zatížen informacemi
c) ne, důležitá je prožitá praxe
d) nevím

20. Pokud byste měl obavu řešit jakýkoliv svůj problém s psychologem u HZS, z 
jakého důvodu by to bylo?

ne, nemám obavu
strach ze ztráty zaměstnání
obava z přeložení do jiného služebního zařazení
ztráta anonymity- dozví se to kolegové nebo můj nadřízený
psycholog nezná situace, do kterých se dostáváme při zásahu
jiný

21. Uvítal byste, aby psychologové prošli  určitým druhem kurzů, kde si zkusí, jak je 
náročná Vaše práce? 
a) psycholog našeho kraje se s naší prací seznamuje při stážích na stanici
b) ano, mohli by mi pak lépe poradit  
c) ne, psycholog se má držet náplně své práce
d) nevím

22. Chtěl byste, aby byl psycholog kdykoliv k dispozici na stanici?
a) psycholog v našem kraji je  k dispozici na stanici
b) ano, získal by tak větší důvěru
c) ano, aspoň uvidí, jak to u nás vypadá
d) ne, ztratil bych tím svou anonymitu
e) ne
f) nevím 

23. Chtěl byste, aby byl psycholog kdykoliv k dispozici při zásahu?
a) psycholog v našem kraji jezdí na zásahy s námi
b) ano, získal by tak větší důvěru
c) ano, aspoň uvidí, jak to u nás vypadá
d) ne, ztratil bych tím svou anonymitu
e) ne
f) nevím 

24. Jak by se dalo, podle Vašeho názoru, zlepšit fungování psychologické služby?
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………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
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	Učební plán

