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ABSTRAKT 

 

Foldyna L. Analýza řídícího a rozhodovacího procesu krizových manažerů.  

Disertační práce. Ostrava: VŠB – TUO, 2014. 209s. 

 

Každý stát, organizace či instituce, které při řízení mají zájem na svém rozvoji, musí 

nezbytně zdokonalovat krizové řízení, které je nedílnou součástí řízení. Toto je 

v současném právním řádu chápáno velmi úzce ve srovnání s pojetím EU a NATO.  

Bezpečnost je záležitostí všech úřadů, všech organizací i jednotlivých občanů 

a informovanost je základním předpokladem pro jejich rozhodování.  

Cílem disertační práce je metodou analýzy technických a personálních aspektů 

jednotlivých oblastí bezpečnostní problematiky navrhnout doporučení pro výběr a přípravy 

zaměstnanců krizového řízení. Zdokonalit schopnost řídit,  spolupracovat a tím 

minimalizovat rizika mimořádných událostí.  Analyzovat informace z oblasti přípravy 

zaměstnanců krizového řízení v České republice i v zahraničí. Vycházet z nedostatků 

současného stavu připravenosti, z důvodu časté fluktuace zaměstnanců a jejich kulturních 

odlišností, zabránit tak nevhodnému výběru zaměstnanců krizového řízení Krajských úřadů 

a zvláště pak nevhodně zvolené sociální vazby, nedostatečné technické vybavenosti pro 

efektivní rozhodování v reálném čase. 

  

Klíčová slova: 

 

Příprava státních zaměstnanců, spolehlivost lidského činitele, mimořádná událost, 

sociální vazby, spolehlivost výkonu práce 
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ABSTRACT 

 

Every state, organization or institution, in managing an interest in its development 

must improve crisis management, which is an integral part of the proceedings. Safety 

legislation is now the business of the EU and NATO. Safety is everyone's a business in 

offices and organizations, for individuals.  Information is an essential prerequisite for 

making decisions. The aim of this thesis is to propose a method of analysis of technical and 

personal aspects in individual areas for security design recommendation, selection and 

training of staff for crisis management. We aim to manage, collaborate and thereby 

minimize the risk of incidents, as well as to analyze information from the field of crisis 

management training for workers in the Czech Republic and abroad.  

This thesis is based on identification of shortcomings with regard to the current 

state of readiness, i.e. of frequent staff turnover and cultural differences preventing 

improper staffing of crisis management personnel. Regional Authorities, as well as having 

to function without social ties and a lack of technical facilities, must make effective 

decisions in real time.  
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preparation of civil servants, human factor reliability, extraordinary event, social 

ties, reliability of work  
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 Úvod 

Každý stát, státní správa, firmy, které při řízení mají zájem na svém rozvoji, se musí 

zabývat situacemi, kdy je jejich fungování narušeno v důsledku nepříznivé souhry faktorů 

a událostí. V takové chvíli přichází čas krizového řízení. Tento nástroj řízení, aby byl 

funkční, je však nutné připravit a rozvíjet předem než taková situace nastane. Toto je 

v současné legislativě chápáno velmi úzce ve srovnání s pojetím EU a NATO.  Bezpečnost 

není jen záležitost úřadů, ale také jednotlivých občanů a informovanost je základním 

předpokladem pro jejich rozhodování.   

Krizové řízení je pro-aktivní typ strategického řízení, které se zaměřuje na člověka, lidskou 

společnost, životní prostředí i lidmi vytvořené prostředí a na aspekty související s prvky, 

vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit udržitelný rozvoj lidské 

společnosti a za krizové situace realizovat žádoucí cíle a potlačovat nežádoucí projevy. Je 

záležitostí správy státu na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních organizací 

i všech občanů. Obsahuje souhrn postupů a procedur pro hledání a řešení problémů, které 

mohou vést ke krizovým situacím s potenciálem vážného ohrožení fungování společnosti 

a její schopnosti se udržitelným způsobem rozvíjet.[2,3,6] 

Ve vyspělých zemích s propracovaným systémovým přístupem v oblasti řízení není 

krizové řízení samo, ale je hlavní součástí nouzového řízení se samostatnými úseky řízení 

státu, státní správy, firem a lidí. S výjimkou záchranných prací je nedílnou součástí 

každého řízení a musí je provádět každý řídící pracovník. Je založené na odborných 

znalostech a zkušenostech. Schopnost vypořádat se s mimořádnou událostí je tedy dána 

nejen kvalitou lidí, ale také prostředím, ve kterém pracují.  

Svoji práci jsem zaměřil, na základě doporučení zkušební komise u rigorózní zkoušky, 

na krizové řízení v krajích ČR. V současnosti krizové řízení Krajských úřadů trpí častou 

fluktuací, kulturními odlišnostmi a nevhodným výběrem zaměstnanců, nevhodně 

zvolenými sociálními vazbami, nedostatečnou fyzickou bezpečností místností krizového 

řízení. Co jsou doposud neřešené mezery, které by tato práce měla zaplnit. Po stránce 

metodické, bych v práci použil metodu dotazování, stanovil dotazníky a následovalo by 

pak statistické zpracování výsledků. 
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1 Současný stav problematiky – analýza                             

v České republice  a ve světě 

Moderní způsob života ve stále větší míře závisí na extenzivním využívání přírodních 

zdrojů, je také více a více závislý na technologiích. Zvyšující se intenzita spotřeby pak 

nutně vede k zvyšujícímu se tlaku na získávání zdrojů a fungování těchto technologií. 

Společnost se tím však také stává zranitelnější případnými výpadky v dodávkách zdrojů 

nebo fungování těchto technologií. Bezpečnost státu a krizové řízení jsou tedy pojmy, které 

se v dnešním světě skloňují čím dál častěji. 

Krizové řízení (z angl. crisis management) - termín je v české odborné literatuře překládán 

jako krizový management nebo krizové řízení. Pojmy shodně vyjadřují řízení 

ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu 

a ekonomickou stabilitu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak 

obtížné situace, ve kterých se jedná o zastavení sestupného vývoje krizové křivky nejdříve 

do stabilní polohy, pak do vzestupného směru. 

V Česku se nejčastěji jedná o postupy orgánů veřejné správy, podnikatelského subjektu 

nebo jiné organizace v případě krizové situace. Krizové plány k ochraně veřejného zájmu 

zpracovávají orgány veřejné správy. Plány krizové připravenosti zpracovávají právnické 

osoby a podnikatelské subjekty v rámci své působnosti a v návaznosti na územní krizový 

plán, a to k ochraně veřejného zájmu i svých vlastních ekonomických zájmů. Rámec pro 

krizové řízení stanoví Krizový zákon ve znění pozdějších změn, doplnění  a jeho prováděcí 

předpisy. 

Krizový management lze definovat jako proces strategického plánování a řízení krizí, 

potažmo jiné možné zásadní negativní změny (obraty). Součástí krizového managementu 

je monitorování potenciálního rizika, nebezpečí a nejistoty pramenící z negativní události, 

čímž dovoluje mít organizaci lépe pod kontrolou. Dle této definice je ho tedy možné 

chápat i jako systém prevence, detekce a následného vedení organizace v době krizové 

situace [49]. 

Moje práce je zaměřena na krizové řízení ve státní správě v ČR. Úzce je zaměřená na 

krizové štáby resp. Stálou pracovní skupinu krizového štábu krajských úřadů. Tato 

problematika není po právní stránce řešena a nejsou řešeny ani prostory pro výkon dané 



17 

 

činnosti. Cílem práce je provést analýzu řídícího a rozhodovacího procesu krizových 

manažerů a navrhnout zajištění fyzické ochrany krizového řízení Krajských úřadů. 

Krizový management nebo krizové řízení. Oba pojmy shodně vyjadřují řízení 

ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu 

a ekonomickou stabilitu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak 

obtížné situace, ve kterých se jedná o zastavení sestupného vývoje krizové křivky nejdříve 

do stabilní polohy, pak do vzestupného směru [2].   

   

1.1 Krizový manažer   

Je to zkušený člověk, který je schopen řídit činnosti ve stavu krize. Jedná se vždy o silnou 

osobnost, která umí udržet klid ve firmě, úřadě, štábu ozbrojených složek. Citlivě prosadit 

změny a stále hledat a nacházet vnitřní zdroje pro vyšší efektivitu procesu. Krizový 

manažer nesmí ztratit ze zřetele strategické směřování objektu řízení a nesmí podkopávat 

její dlouhodobou prosperitu. 

Jaké jsou obvyklé podmínky pro práci krizového manažera 

Funkci krizového manažera obvykle najímají (povolávají) firmy a organizace po vyčerpání 

všech možností k dosažení pozitivních změn (vyhlášení krizových stavů). Vychází se 

z toho, že krizový manažer není zatížen vnitřními vztahy, dokáže posoudit stav ve firmě 

(organizaci) z objektivního pohledu a najít reálná řešení. Najímání (povolávání) krizového 

manažera není věcí příliš veřejnou a požadavky i nabídka se velmi odlišují. Sjednaná 

odměna se obvykle vyplácí na základě dosažených výsledků. Její výše je rovněž 

individuální. Doba působení krizového manažera čítá obvykle tři až šest měsíců 

a zaměstnanci nejsou o podmínkách dohody informováni. Naproti tomu v krizových 

štábech je doba působení určená dobou krize. 
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Jak se pozná správný krizový manažer? 

Zpravidla má kvalitní a dobře ověřitelné reference. Obvykle se velmi podrobně zajímá 

o problematiku a dává si čas na rozmyšlenou. Princip jeho práce je podobný, podmínky se 

přizpůsobují vzájemné dohodě. Obvykle je to velmi pracovitý, soustředěný a důsledný 

člověk. Dokáže dobře vyjednávat a prosazovat svoje představy. Umí zaujmout pro práci 

tým, který kolem sebe tvoří. Není neobvyklé, že brzy najde pracovníky, kteří jsou v týmu 

navíc. Pokud ale někdo tým musí opustit, vždy to je po zralé úvaze a jako jedna 

z posledních variant, nebylo-li možno použít jinou, například přerozdělení úkolů. 

1.2 Krizové řízení ve světě 

Krizový management funguje v zemích světa různě. V některých zemích je systém 

krizového řízení centralizován a u velkých katastrof je zodpovědnost za řešení přenesena 

ze samosprávy na stát a následně armádu – příkladem může být Čína, Rusko, Indie atd. 

V Evropě v post komunistických zemích přešla povinnost z armády daného státu (dříve 

civilní ochrany) na hasičské záchranné sbory. V mnoha zemích pracují za těchto situací 

organizované a vycvičené domobrany. Nesmíme opomenout ani činnost sborů 

dobrovolných hasičů a dalších organizací. Přesto i v Evropě zůstaly státy 

s povinností  armády podílet se na krizovém řízení v daném státě [1].   

Současný legislativní rámec Evropské unie v oblasti krizového řízení je tvořen třemi 

základními dokumenty: 

·  rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2001 o vytvoření mechanismu Společenství na podporu 

zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany 

(2001/792/ES, Euratom) 

·  rozhodnutí Komise ze dne 29. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k rozhodnutí Rady 2001/792/ES, Euratom (2004/277/ES/Euratom) 

·  rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 1999, o vytvoření Akčního plánu Společenství 

v oblasti civilní ochrany (1999/847/EC) 



19 

 

1.3 Krizové řízení v České republice 

Krizový management zahrnuje systém a metody řešení mimořádných událostí a krizových 

situací specializovanými odborníky, manažery krizových situací. Krizový management je 

tvořen na úrovni vlády, územních a místních orgánů, řídicích orgánů podniků a organizací, 

je propojen s řízením složek IZS, ale i dobrovolných záchranářských organizací, které 

slouží pro řešení mimořádných událostí. Podstatnou součástí krizového managementu je 

krizové plánování [8].  

Dnes, když slyšíme volání po zřizování domobrany v obcích (viz. příloha D), současný 

stav složek IZS plně postačuje pro řešení mimořádných událostí na našem území.   

Krizový management plní svoji funkci v přípravě a při vlastním řešení krizové situace 

vzniklé v důsledku mimořádné události obzvláště velkého rozsahu, kterou může být 

(viz [16]): 

 provozní havárie, 

 živelní pohroma, 

 sociální krize, 

 mimořádná událost se zvýšeným ekologickým dopadem.   

Činnost krizového managementu je soustředěna zejména na: 

 analyzování rizik,  

 tvorbu krizových plánů,  

 organizování preventivních opatření k odvrácení krizových situací a snižování 

jejich dopadů,  

 zabezpečení ukládání úkolů podřízeným složkám,  

 realizování řízení úkolů, prostřednictvím činnosti podřízených,  

 koordinaci činnosti všech složek ke splnění stanovených úkolů co do cílů, místa 

a času konání,  

 dohledávání rozdílů mezi naplánovaným a skutečným stavem věci,  

 všestranné zabezpečení realizačních složek a všech subjektů zúčastněných 

při řešení mimořádné situace.   
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1.4 Struktura krizového managementu 

V této kapitole bude věnována pozornost současné struktuře krizového managementu 

v České republice, jak ji stanovují zákony a předpisy (viz Obrázek 4.). 

1.4.1 Bezpečnostní rada státu  

Bezpečnostní rada státu (schéma viz Obrázek 1.) je stálým pracovním orgánem vlády pro 

koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu 

zajišťování. 

 

Obrázek č. 1. Bezpečnostní rada státu [Podle článku 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR] 
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Výbory BRS 

 výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky,  

 výbor pro obranné plánování,  

 výbor pro civilní nouzové plánování,  

 výbor pro zpravodajskou činnost. 

Ústřední krizový štáb 

Vláda ČR ho schválila svým usnesením ze dne 24. 11. 2008 č. 1500. Ústřední krizový štáb 

(dále jen Štáb) je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací a je zařazen 

do systému orgánů Bezpečnostní rady státu.  

Působnost štábu 

1. Štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

(dále jen krizová situace), jakož i při hrozbě vzniku krizové situace, při plnění 

spojeneckých závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil České republiky 

v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru, při organizaci humanitární 

pomoci České republiky většího rozsahu do zahraničí a při zapojení České 

republiky do záchranných akcí většího rozsahu v zahraničí, kromě vysílání 

záchranných jednotek, nebo při jiných závažných situacích dotýkajících se 

bezpečnostních zájmů České republiky připravuje návrhy řešení těchto situací [4].  

2. Návrhy na řešení situací podle odstavce 1 předkládá Štáb na schůzi Bezpečnostní 

rady státu nebo v případě nebezpečí z prodlení podle rozhodnutí předsedy vlády 

a Bezpečnostní rady státu přímo na schůzi vlády.  

3. Štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace 

opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními úřady (dále jen 

ministerstva) k zamezení vzniku nebo k řešení vzniklé krizové situace, nebo jiné 

závažné situace, a poskytuje podporu činnosti orgánům krizového řízení územních 

správních úřadů a orgánům územní samosprávy.  
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4. Štáb zejména  

 zabezpečuje operativní koordinaci opatření prováděných správními úřady a orgány 

územní samosprávy,  

 zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních organizací,  

 zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsah a přiměřenost opatření přijímaných 

správními úřady a orgány územní samosprávy a informuje Bezpečnostní radu státu,  

 posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru 

navrhovaných ministerstvy,  

 připravuje Bezpečnostní radě státu návrhy opatření k řešení situace a podklady pro 

přijímání rozhodnutí vyžadujících schválení vládou, případně schválení 

Parlamentem České republiky [5].   

Obrázek č. 2. Bezpečnostní rada kraje  [Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů, Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

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

vlády č. 36/2003 Sb.] 
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1.4.2 Bezpečnostní rada kraje  

Koordinační orgán pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady kraje je 

hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje (rozdělení členů viz Obrázek 2.).  

 

Obsah činnosti bezpečnostní rady kraje 

Bezpečnostní rada kraje projednává 

 stav připravenosti kraje na řešení krizových situací;  

 krizový plán kraje; 

 havarijní plán kraje; 

 vnější havarijní plány, je-li jejich zpracovatelem kraj; 

 návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území kraje a její rozpracování do plánu 

pro jednotlivá opatření; 

 zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů na území kraje 

a návrhy rozvoje těchto systémů; 

 finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací na 

území kraje včetně informace o náhradách za omezení vlastnického práva nebo 

užívacího práva a poskytnutí pomoci a náhrady škody vzniklé v souvislosti se 

záchrannými a likvidačními pracemi nebo cvičením při zásahu integrovaného 

záchranného systému (IZS); 

 návrhy dohod o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při 

poskytování pomoci s územními celky sousedního státu; 

 závěry z kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje; 

 dokumenty související s krizovou připravenosti kraje a činností integrovaného 

záchranného systému v kraji; 

 závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních a navrhuje 

způsob odstranění nedostatků; 

 způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného 

ohrožení na území kraje a s krizovými opatřeními. 
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Bezpečnostní rada posuzuje vždy 

 možná rizika vzniku krizové situace v kraji; 

 dokumentaci obcí, kterým hasičský záchranný sbor kraje uložil povinnost rozpracovat 

vybrané úkoly krizového plánu kraje; 

 roční zprávy o činnosti a  připravenosti složek integrovaného záchranného systému 

v kraji a v případě potřeby navrhuje posílení těchto složek [24]. 

Řídící a rozhodovací proces krizových manažerů má jisté specifika, které jsou podmíněny 

problematikou a také osobnostním profilem člena krizového štábu. Z toho plyne, že pro 

efektivní a účinné fungování krizového štábu na úrovni kraje je nevyhnutelná cílevědomá 

práce na zvyšování odborného profilu, osobnostních znalostí a schopností pro 

vykonávanou práci. Příkladem může sloužit kraj Vysočina: (viz příloha B) 

1.4.3 Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

 

 

Obrázek č. 3. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností  [Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů, Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

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

36/2003 Sb.] 
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Řídící a rozhodovací proces krizových manažerů má také jistá úskalí, která jsou 

podmíněny podmínkami, ve kterých daný proces probíhá. Z obavy, že stát nezabezpečí své 

základní funkce, starostové obcí (schéma viz Obrázek 3.) pod tlakem svých voličů 

zabezpečit bezpečnost a ochranu majetku v obcích zvláště u povodní řeší bezpečnostní 

situaci svoji obce zřízením Domobrany (viz příloha D). 

1.4.4 Schéma právních předpisů 

 

Obrázek č. 4. Schéma právních předpisů [15] 
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2 Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce je provést analýzu řídících a rozhodovacích procesů ve vztahu 

k platným zákonům. V současné době je činnost krizových štábu, výběr zaměstnanců 

a práce v krizových štábech přesně stanovena stávajícími zákony a předpisy. Mimo to 

zůstává skupina zaměstnanců krizového řízení KÚ, byť existuje zákon o státní službě, 

u kterých není doposud jejich výběr a způsob výcviku není definován. Z tohoto důvodu byl 

cíl disertační práce rozdělen:      

Primární cíl: návrh řešení pro příjem a zácvik zaměstnanců krizového řízení KÚ se 

zaměřením pro SPS KŠK.  

Sekundární cíl: vyjádřit požadavky pro umístění a zabezpečení prostorů pro krizové řízení. 

Charakteristika práce – po provedené rešerši problému, analyzovat řídící a rozhodovací 

proces v krizových situacích v ČR a ve světě. Na základě získaných informací 

a po vyhodnocení dotazníkového šetření, navrhnout zásady pro příjem a zácvik 

zaměstnanců KŘ. Po vykonané bezpečnostní analýze objektů, definovat zásady pro 

umístění a zabezpečení prostorů. 

Pro zjištění nedostatků, jsou použity metody analýzy technických a personálních aspektů 

jednotlivých oblastí bezpečnostní problematiky a to kombinací matematických 

a inženýrských znalostí. Byla navržena příprava zaměstnanců krizového řízení se 

zaměřením na zdokonalení schopnosti řídit,  spolupracovat a tím minimalizovat rizika 

mimořádných událostí.  Analyzovat informace z oblasti přípravy zaměstnanců krizového 

řízení v České republice i v zahraničí. Vycházet z nedostatků současného stavu 

připravenosti, z důvodu časté fluktuace zaměstnanců a jejich kulturních odlišností, zabránit 

tak nevhodnému výběru zaměstnanců krizového řízení Krajských úřadů a zvláště pak 

nevhodně zvolené sociální vazby, nedostatečné technické vybavenosti pro efektivní 

rozhodování v reálném čase.  

Pro splnění cíle doktorské disertační práce bude podán ucelený přehled poznatků 

technických, personálních a sociálních prvků například využití metod Assessment center, 

Pravděpodobnostního odhadu a optimalizace (PRA), Screeningové metody pro vytváření 

procesů návyků a způsoby zácviku v jednotlivých odbornostech krizového štábu, což je 

nezbytné pro optimální zásah složek integrovaného záchranného systému. Naplněním cíle 
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je vypracování doporučení pro výběr a přípravu zaměstnanců krizového řízení s cílem 

hledat suboptimální řešení v podmínkách krajských úřadů. 

Cílem pro výzkum je nová aplikace metody pro zjišťování, analýzy spolehlivosti lidského 

činitele úzce zaměřená na krizové štáby resp. Stálou pracovní skupinu krizového štábu, 

jeho nové matematické vyjádření.   

Postup při tvorbě disertační práce je v této souvislosti následující: 

Zaměřit se zejména na stav řešené problematiky ve vyspělých zemích. Využít stávajících 

znalostí tajemníků krajských úřadů pro vytvoření kontrolního listu. Vytvořit kontrolní 

seznam pomocí analytických metod a provést statistické vyhodnocení hledání cesty 

s vlastním návrhem modelu (zdokonalování přípravy a výběru zaměstnanců, zabezpečením 

prostorů výkonu práce, apod.).  

Vědecký postup při tvorbě disertační práce je uveden v příloze H. 
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3 Rešerše  

Poměrně novou záležitostí jak ji vnímáme dnes, je problematika krizového řízení. 

Rozhodně to neznamená, že bychom nebyli schopni nalézt zdroje zabývající se touto 

oblastí. Přeskočíme-li zákony, se kterými se počítá snad ve všech oblastech, vyšla řada 

odborných publikací, byly uspořádány mnohé konference s různými zaměřeními. Také 

existuje řada článků dostupných na internetu či v odborných časopisech. Byly využity 

i znalosti odborníků z praxe, jako zdroje aktuálních informací.  

3.1 Odborné publikace 

Kassin, S.:  Psychologie  1.vydání, Praha, Computer Press,  2007,  ISBN: 978-80-251-

1716-3.  

Učebnice obsahuje mimo důležitých pojmů, definic a jejich výkladů i pohled na nové 

výzkumné metody, rozhovory se zajímavými osobnostmi, studie o tom, jaký názor má na 

problematiku student, diskuse k tématu a samozřejmě i klíčové termíny a shrnutí na konci 

kapitol. Využil jsem ji při stanovaní otázek dotazníků [46]. 

 

Alexander, D.: Principles of Emergency Planning and Management, 2002,  

ISBN: 0-9-521838-8. 

Ve své práci se zabývá chybnou prací krizových štábů po útoku v New Yorku 11.9.2001. 

Řeší mimo jiné taky nesoulad plánování s realitou [47].   

 

James, R.K.:  Crisis Intervention Strategies, 2007, ISBN: 0-534-36643-4. 

Shrnuje použití obecné formule krizového řízení na krizové štáby [49]. 

 

Haddow, G.: Emergency Management, 2007, ISBN: 978-0-7506-8514-6. 

Ve své práci popisuje práci krizových štábů v roce 2005 po dobu trvání Hurikánu Katrina 

[48]. 

 

Banasinský, V.: Obec a krizové řízení. 1.vydání. Rožnov pod Radhoštěm, Rožnovský 

vzdělávací servis, s.r.o., 2008 [27].Tato publikace shrnuje většinu dostupných informací do 



29 

 

jedné publikace a velmi jednoduchou a jasnou formou zde vysvětluje základní fungování 

krizového řízení na obcích. 

 

Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu. 2.aktualizované 

a rozšířené vydání. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, ISBN: 80-86634-67-1. 

Publikace popisuje systém krizového řízení, ale také fungování bezpečnostních rad 

a krizových štábů. Nezapomíná také na hospodářská opatření pro krizové stavy či zvláštní 

skutečnosti, které jsou v kompetenci pracovníků krizového řízení [7]. 
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4 Metody zpracování  

Při tvůrčím procesu disertační práce byly využity empirické metody i obecně teoretické 

metody řešení vědecké práce, a to (viz Obrázek 5.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek.č.5. Metody zpracování disertační práce [vlastní] 

 

Po prostudování dostupných zdrojů k dané problematice bylo rozhodnuto pro osobní 

dotazování tajemníků krizových štábů krajů pomocí dotazníků. Následně budou dotazníky 

vyhodnoceny a provedena analýza současné situace . Poté bude následovat vypracování 

doporučení pro zaměstnance pracující v krizovém řízení státní správy. Na závěr jsou 

řešeny prostory určené pro práci krizového štábu.  

4.1 Základní technické podmínky 

Pracovníci krizového řízení pracují ve dvou základních režimech.  

1. - Za běžného provozu pracují na svých pracovištích v budovách krajských úřadů 

(zaměstnanci a volení zástupci KÚ), ostatní na svých pracovištích u svých zaměstnavatelů. 

Pro běžnou komunikaci používají služební mobilní telefon a elektronickou poštu. 

Kanceláře KÚ určené pro krizové řízení bývají vybaveny standardním nábytkem, počítači, 

telefony, multifunkční tiskárnou a kovovou skříní nebo trezorem.  
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2. - Za krizových stavů pracují zpravidla v předpřipravených řídících místnostech 

na pracovištích HZS krajů, které jsou připraveny na nepřetržitý 24 hodinový provoz se 

záložními systémy a logisticky zabezpečeny pro práci ve směnách [16]. 

4.2 Hodnocení práce krizových manažerů 

Proaktivní společnosti se zabývají třemi kategoriemi mimořádných událostí: 

• Živelné pohromy (např. povodeň, zemětřesení). 

Na tyto krize se lze připravit a bránit se s použitím klasického řízení rizik. Pro jejich 

zvládnutí Stálá pracovní skupina krizového štábu používá standartní nástroje a postupy.  

• Mimořádné události malého rozsahu (havárie).  

Tyto se běžně řeší za použití IZS.   

•  Mimořádné události malého i velkého rozsahu (abnormální nehody).  

Jedná se o nehody záměrně způsobené, tedy sabotáže nebo například důsledky 

teroristických akcí. Připravit se na abnormální nehody je nejobtížnější. Pro jejich zvládnutí 

si stálá pracovní skupina krizového štábu musí osvojit zvláštní nástroje a postupy [17].   

 

Krizové situace se zvládají díky: 

Dobré pověsti (image) 

Každou krizi lze zvládnout tím snadněji, čím lepší je pověst organizace práce krizového 

štábu před vypuknutím krize. Ukázalo se, že tlumící účinek dobré pověsti organizace je tím 

větší, čím nápadnější jsou akce spojené s vytvořením image. Důležité jsou zvláště 

neobvyklé aktivity, které mají dlouhodobý účinek. 

Řešením problémů (troubleshooting) 

Znamená to přijímat a realizovat závěry rychle a pružně reagovat na stále se vyvíjející 

situaci. Štáb se nesmí nechat zatlačit do pasivní obranné pozice a sami aktivně působit na 

vlastní průběh krize. Flexibilita je sice základem úspěchu, ale i přesto musí být důkladně 

připraven stálá pracovní skupina krizového štábu fungující na těchto zásadách: 

 je jmenován vedoucí pracovní skupiny krizového štábu, 

 všichni členové týmu jsou uvolnění od jiných činností,  

 do krizového týmu jsou vybráni takoví pracovníci, kteří jsou adaptabilní 

na prostředí, pracovní skupinu, délku pracovního procesu a mohou něčím přispět 

k řešení, 
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 mají k dispozici potřebné vybavení a disponibilní zdroje, 

 mají zajištěn rychlý tok a zpracování informací,  

je předem vybrán termín pro informování z externích zdrojů, nadřízených a veřejnosti 

[12, 45]. 

4.3 Teoretické základy pro hodnocení činností člověka 

Hodnocení činností člověka a osobní způsobilosti lidí představuje specifický, avšak velmi 

významný úkol v činnosti krizového managementu, který má za důsledek správné 

fungování jednotlivce i ostatních členů kolektivu krizového řízení na pracovišti.   

Východisko při posuzování způsobilosti zaměstnance tvoří skutečnost, že mezi lidmi jsou 

značné rozdíly, a že pracovní zařazení klade důraz pouze na omezený soubor předpokladů 

pracovníka. Přirozené nebo v průběhu života člověka vytvořené individuální odlišnosti 

určují možnosti či předpoklady (nebo také potenciál) člověka [36]. Vytvářejí soubor 

stálých a situačních faktorů, které určují úroveň, zaměřenost a průběh jednání člověka 

v pracovních situacích. Při srovnávání individuálních potenciálů lidí je možno zjištěné 

odlišnosti objektivně vyjádřit a popsat. Vzhledem k určitému specifickému pracovnímu 

zařazení je tedy možno si položit otázku, jaký profil člověka (soubor jeho možností 

a předpokladů) je přiměřený nebo optimální, tedy který pracovník je způsobilý. 

Kritéria pro posuzování způsobilosti pracovníků je možno uspořádat takto: 

Pracovní způsobilost a kompetence pracovníka 

a) Výsledky pracovního hodnocení: 

 prokázaná pracovní zdatnost (odborná připravenost, úroveň požadovaných 

schopností, osvojený způsob práce); 

 dosažené pracovní výsledky (plnění běžných úkolů, podíl na zajišťování a realizaci 

inovací, svědomitost, odpovědnost); 

 průběžně projevované osobní vlastnosti (profilující osobní vlastnosti). 

b) Charakteristika životní dráhy (na základě osobní anamnézy): 

 výrazné znaky životního (zejména rodinného) prostředí, které ovlivnily profil 

pracovníka; 
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 závažné změny v průběhu životní dráhy pracovníka (rodinné, majetkové, zdravotní, 

v profilu zájmů a životních cílů). 

c) Charakteristika pracovní a profesní kariéry: 

 teoretická příprava pro práci a úroveň dosažených výsledků; 

 pracovní kariéra před nástupem do hospodářské organizace (doba, druh a místo 

vykonávané činnosti a dosahované výsledky); 

 pracovní kariéra v hospodářské organizaci (druh a doba vykonávaných funkcí 

a dosahované výsledky). 

d) Charakteristika odborné způsobilosti: 

 teoretická připravenost v oboru specializace (připravenost pro rutinní odbornou 

činnost); 

 úroveň právního vědomí; 

 úroveň organizačních zkušeností; 

 úroveň jazykových znalostí; 

 připravenost pro využití výpočetní techniky v práci; 

 celková studijní aktivita, její zaměření a intenzita. 

e) Charakteristika osobní způsobilosti: 

 celková úroveň a skladba rozumových schopností; 

 tvořivost, zvídavost, kombinační schopnost; 

 profilující rysy osobnosti ovlivňující orientaci v úkolech, rozhodování, spolupráci, 

jednání s lidmi, pracovní výkonnost, kázeň, iniciativu, svědomitost a odpovědnost; 

 motivace a osobní zaměření, míra identifikace s prací, profesí a hospodářskou 

organizací; 

 způsob a úroveň vystupování, vyjadřovací schopnost; 

 organizační schopnosti; 

 osobní vyrovnanost, schopnost posuzovat sama sebe. 

f) Charakteristika zdravotního stavu: 

 celkový zdravotní stav; 
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 fyzická, neuropsychická a duševní odolnost vůči zátěži; 

 zdravotní stav z hlediska předpokládané funkce. 

g) Charakteristika životních aspirací a cílů: 

 kritičnost a věcnost při sebehodnocení, sebevýchovné a sebevzdělávací zaměření; 

 aspirace zejména z hlediska vazby na obor činnosti, organizaci; 

 zájmové zaměření a jeho význam vzhledem k pracovním úkolům, 

 dlouhodobé životní a pracovní cíle; 

 studijní zájmy, orientace na nové poznatky; 

 orientace na řídící rozhodování a řídící odpovědnost; 

 orientace na práci s lidmi; 

 orientace na společenskou a veřejně prospěšnou činnost. 

Navrhnout metodu využívající kritéria k dosažení určitého poslání je vytvořit 

dostatečně širokou informační základnu, na základě které by bylo možné zhodnotit 

vhodnost a perspektivnost pracovníka pro určitou funkci [17, 37]. 

 

 Při posuzování způsobilosti pracovníků krizového řízení platí určité zásady: 

a) Rozhodování o způsobilosti a vhodnosti pracovníků pro funkce v krizovém 

štábu je činnost společensky odpovědná a činnost odborná. Nositelé musí být 

proto k jejímu provádění patřičně kompetentní, odpovědní a odborně 

připravení. 

b) Při posuzování způsobilosti je nutno komplexně postihnout celý profil 

pracovníka, to znamená jeho všeobecnou a odbornou průpravu, pracovní 

zkušenosti, profilující soubor schopností, znalostí a dovedností, morální profil, 

osobní charakteristiku, osobní zaměření, aspirace a cíle, zdravotní stav, 

rodinné a životní zázemí. Komplexnost při posuzování pracovníka má přímo 

korespondovat s komplexností při výkonu funkce. 

c) Každé posuzování způsobilosti pracovníka se opírá o řadu kritérií. Vzhledem 

k nim jsou formulovány soudy charakterizující způsobilost pracovníka. Je 

třeba zdůraznit, že jednotlivá kritéria jsou nezastupitelná. Nedostatečnost 
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v jednom kritériu nemůže kompenzovat vynikající úroveň v jiném (např. 

vynikající odborná úroveň nekompenzuje organizační neschopnost nebo 

nezpůsobilost jednat s lidmi). Nezpůsobilost v kterémkoliv základním kritériu 

znamená vždy celkovou nezpůsobilost. Tato velmi důležitá zásada často není 

respektována. 

d) Posuzování způsobilosti pracovníků přímo navazuje na všechny formy 

hodnocení pracovníků v organizaci. Pozornost je přitom orientována na 

srovnání dosahovaných výsledků a perspektivních možností pracovníka 

s výsledky a záměry organizace. 

e) V pracovním a osobním profilu člověka se zrcadlí osvojené vzdělání a životní 

zkušenost. Každá náročnější pracovní činnost systematický výcvik 

předpokládá. Proto je nezbytné posuzování způsobilosti pracovníků úzce 

spojovat s jejich hodnocením v průběhu profesní přípravy a výcviku. 

f) Funkční zařazení vedoucích pracovníků předpokládá výraznou 

sebevýchovnou aktivitu. Posuzování způsobilosti musí proto postihnout 

úroveň připravenosti k aktivní sebevýchově a sebevzdělání a tuto aktivitu 

podnítit[46]. 

 

4.3.1 Bourdonův - škrtací test   

Patří mezi výkonové testy. Ve všech modifikacích Bourdonova testu se v zásadě jedná 

o řady navzájem si velice podobných symbolů, mezi nimiž má testovaný za úkol 

diferencovat v průběhu delšího přesně stanoveného času. Jedná se o neverbální výkonový 

test, který neklade žádné nároky na jazykové znalosti nebo na zvláštní vědomosti. 

Testovacím materiálem mohou být písmena, číslice, čtverečky, kroužky či jiné znaky. 

Testuje tempo příjmu a zpracování informace, kvalitu zpracování informace, třídění 

informace na významné a nevýznamné. Zkoumá faktory, jako jsou: psychomotorické 

tempo, schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti [40].  

Tento test je vhodný v základním kole testů. Testoval by se s ním krizový manažer.  

Vyloučila by se tak nepozorná a roztěkaná osobnost.  
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4.3.2 Základní - DOPEN test 

K základnímu testování temperamentního základu pracovníka můžeme použít DOPEN test 

zpracovaný na výpočetní technice. Vlastní program je zpracován podle stejnojmenného 

testu s kódovým označením Test DOPEN vychází z Eysenckových závěrů a ve výsledcích 

charakterizuje osobnost ve škálách: 

 Psychoticismusů;  

 Extraverze;   

 Neuroticismus;  

 L - skór nebo také skóre Lži. 

Administraci standard - snadno a rychle přepíšeme data do počítače. Program ukáže okno 

s podobou záznamového archu, do kterého klávesami (1) = ANO, (2) = NE, přepíšeme 

odpovědi posuzované osoby. 

Pro administraci požíváme počítač - program předkládá postupně všech 85 otázek. Každá 

otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí 

tlačítek s nápisem (ANO) a (NE) zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi. Výsledek je 

zobrazen sloupcovým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS všech 4 škál [38].   

Tímto testem bychom mohli otestovat krizové manažery v základním kole testů 

a vyloučit tak osoby, které mají afinitu ke lhaní.  

4.3.3 Syntéza - pozorování sociálních vazeb 

Syntéza má vždy výběrový charakter. Výběr materiálu je prováděn s ohledem 

na stanovený cíl výzkumu tak, aby byl naplněn požadavek jeho úplnosti. Její meze 

jsou vždy přesně stanoveny. Jejími hlavními rysy jsou:  

 plánovitost a systematičnost, tzn. program pozorování, časový postup, prostředky 

a techniky shromažďování materiálu; 

 objektivnost jako pravdivé, přesné a objektivní podchycení jeho průběhu, případně 

jeho záznam (video, magnetofon, filmový pásek), aby bylo možné jeho zpětné 

prověření.  
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Je třeba vycházet z těchto předpokladů: přesné určení co má být pozorováno, jak budou 

pozorované jevy a procesy registrovány, jak budou získané hodnoty analyzovány 

a hodnoceny.  

Cílem pozorování není pouhý popis a registrace faktů, ale formulace hypotéz a jejich další 

precizace, zpřesňování a prověřování, přeměna v teorii, která je předmětem našeho 

výzkumu [37].  

Pozorování dělíme na:  

 zjevné přímé, kdy výzkumník osobně sleduje zkoumané jevy a procesy, 

 skryté přímé, pomocí jednostranného transparentu, stěny propouštějící světlo 

jen jedním směrem, pomocí skryté kamery atd.  

Z hlediska délky trvání - dlouhodobé a krátkodobé časové frekvence:  

 krátkodobé pozorování lze používat v různých variantách, během určité časové 

frekvence (část, hodinu, několik minut) a může sloužit jak k přípravě pozorovacích 

protokolů, tak k vytváření škál, dílčí hypotézy apod., 

  dlouhodobé pozorování, vývoj sociálních vztahů, které se vytvářejí po dobu 

několika let v pracovních kolektivech, případně může jít o kauzální pozorování, 

které se týká pozorování jednotlivých jevů, které se výrazně odchylují od normy, 

např. pokles morálních norem v životě určité skupiny pracovníků atd.  

K technikám pozorování náleží např. pořizování vzorků pozorování, vedení protokolů 

pozorování, konstruování systémů a škál.  

Standardizované pozorování.  

Mnoho jedinců nemůže být zvládnuto jedním pozorovatelem a je proto nutné zajistit 

komparaci postupů celého týmu a připravit takový podkladový materiál, který tuto jednotu 

přístupů a postupů zajistí. Jde o kategorizaci záznamových archů. Požadavkem je, 

aby pozorování bylo reliabilní, to znamená, aby měření i po opakované aplikaci, 

za předpokladu, že nedošlo ke změně pozorovaného objektu, dospělo ke shodným 

výsledkům.   

Můžeme provádět ve standardizované formě i analýzu dokumentů (dokumenty jsou 

záznamy, které nevznikly pro náš výzkum), a proto můžeme standardizovat jejich analýzu 
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metodou označenou jako obsahová analýza. Závěrem je nutno poznamenat, 

že v kvantitativním výzkumu jsou nestandardizované techniky nepoužitelné. 

Cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz o sociálních skupinách, 

ne o jedincích. Nezbytnou podmínkou je, aby jeho podněty (např. otázky) byly identické.  

Naproti tomu nestandardizované postupy mohou získat lepší informace o jedincích.    

Nejpoužívanějším způsobem pro standardizaci odpovědí jsou „uzavřené otázky“. 

To znamená, že výčet kategorií by měl nabídnout vyčerpávající alternativy odpovědí.  

Zavést úplný systém je však nemožné, proto musíme použít možnost volby jiná odpověď. 

Platí však ještě další pravidlo, že všechny kategorie se musí vzájemně vylučovat. To 

znamená, že naše odpověď může být zařazena pouze do jedné z nich. Toto pravidlo 

porušuje tzv. dvouhlavňová otázka, to je taková otázka, která vyžaduje jednu odpověď 

o dvou nebo více věcech najednou [37].  

Syntéza tím, že je reliabilní, je vhodná na testování rychlosti reakce při výběru způsobu 

řešení zadané situace a vyloučí tak váhavé a těžko se rozhodující osoby. 

4.3.4 Hodnocení metodou -  Human Reliability Analysis - HRA 

Jednou z možností zjišťování spolehlivosti lidí je využití starší analýzy spolehlivosti 

lidského činitele - Human Reliability Analysis (HRA) - Analýza spolehlivosti lidského 

činitele (HRA) je definována jako: Metody pro určování spolehlivosti lidských výkonů při 

provádění konkrétních činností. 

HRA se člení do 2 základních kategorií: 

a)   Kvalitativní HRA: popisuje spolehlivost lidského činitele pouze verbálně; 

b) Kvantitativní HRA: snaží se odhadnout pravděpodobnost lidské chyby 

při provádění konkrétní činnosti. 

Pravděpodobnost lidské chyby při provádění nějaké činnosti je svázána se způsobem, 

jakým je činnost, jako taková, navržena. Za klíčové faktory můžeme považovat následující: 

 návrh pracoviště (včetně pracovního prostředí, nástrojů, vybavení apod.); 

 dokumentace (dokumentované postupy, znaky, nálepky apod.); 

 kompetence operátora (úroveň výcviku, kvalifikace, praxe atd.). 
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Analýza spolehlivosti lidského činitele je používána k získávání a prezentování informací 

o těchto faktorech, systematickým a logickým způsobem. Organizace využívají HRA 

ke zjištění, zda mají tyto faktory pod kontrolou. Pokud může být úroveň spolehlivosti 

lidského činitele zlepšena, HRA ukazuje způsoby, jak může být tohoto cíle dosaženo. 

Některé metody a techniky dovedou navíc odhadnout i pravděpodobnost vzniku selhání 

lidského činitele [37]. 

Postup realizace HRA lze shrnout do 5 kroků: 

1. Definice problému; 

2. Provedení analýzy kritické činnosti; 

3. Identifikace možných chyb, následků a možných protiopatření; 

4. Odhad pravděpodobnosti vzniku chyby; 

5. Zhodnocení, závěry a doporučení pro omezování lidských chyb. 

 

ad 1. Definice problému 

Chyby mohou vzniknout při práci kdykoliv. Ačkoliv většina z nich je neškodná, některé 

mohou vést i k fatálním důsledkům - zranění osob, rozsáhlé škody na majetku apod. Chyby 

se mohou vyskytnout jak ve výrobních procesech, tak i v obslužných. V etapě definice 

problému je třeba identifikovat kritické činnosti a chyby. 

Informace k tomuto kroku můžeme získávat: 

 pomocí HAZOP (Hazard and Operability Study), kde jsou lidské chyby 

identifikovány jakožto zdroje nebezpečí; 

 pomocí PSA (Probabilistic Safety Assessment), které může identifikovat specifické 

chyby, které je potřeba sledovat a řídit; 

 analýzou historických dat, záznamů o nehodách, situacích, kdy téměř došlo 

k nehodě - vycházíme zde z úvahy: Může se to, co se stalo v minulosti, stát i nyní?; 

 pomocí brainstormingu - dotazováním expertů (pracovníci, kteří navrhují činnost 

nebo ji provádějí), jaké chyby mohou zapříčinit zásadní problém; 

 pozorováním lidí se zaměřením na bezpečnostní aspekty jejich chování. 



40 

 

ad 2. Provedení analýzy kritické činnosti 

V této etapě je provedena hierarchická dekompozice činnosti na dílčí subčinnosti. 

Tyto jsou popsány, co do jejich věcného obsahu. Cílem je získat představu o struktuře 

činnosti a tedy místech možného výskytu chyb. Vhodným grafickým znázorněním 

je stromový diagram nebo hierarchicky členěná tabulka. 

ad 3. Identifikace možných chyb, souvislostí a možných protiopatření 

Tato etapa vychází z analýzy činnosti a navazuje na ni identifikováním možných druhů 

chyb v rámci činnosti. Dále je třeba analyzovat možné následky chyb, možná bezpečnostní 

opatření, mechanismy obnovení procesu s cílem předcházet chybám, nebo je detekovat 

a napravovat. Informace se doporučuje uspořádat do přehledné tabulky činnost, 

možná chyba, následky, bezpečnostní opatření, mechanismy obnovení [37]. 

ad 4. Odhad pravděpodobnosti vzniku chyby 

Techniky odhadování pravděpodobnosti selhání lidského činitele jsou odborně náročné, 

a proto jsou realizovány prostřednictvím expertů. Odhady se provádějí dvěma způsoby: 

a) na základě analýzy dat, 

b) na základě expertních odhadů. 

Techniky založené na analýze dat z dosavadního průběhu činnosti poskytují ke každé 

zkoumané činnosti seznam chyb typických pro danou činnost a pravděpodobnosti jejich 

výskytu. Jako zástupce těchto technik můžeme jmenovat např.: 

 HEART (Human Error Assesment and Reduction Technique); 

 THERP (Technique for Human Error Rate Prediction). 

Expertní hodnocení předpokládá skupinu expertů, která dokáže odhadnout 

pravděpodobnost chyby na základě informací o charakteru a okolnostech činnosti.  

   Žádné kvantitativní techniky nejsou stoprocentně přesné, jsou to vždy pouze odhady, ale 

některé zdá se dávají poměrně dobré výsledky. 

ad 5. Zhodnocení, závěry a doporučení pro omezování lidských chyb 

Informace získané kroky 1 až 4 ukazují, zda je činnost pod kontrolu, nebo není. Dále 

ukazují, které faktory procesu jsou z hlediska spolehlivosti lidského činitele problematické 

(např. návrh procesu, návrh pracoviště, kompetentnost pracovníků, dokumentované 

postupy atd.) a co se dá udělat pro zlepšování spolehlivosti lidského činitele v rámci této 

činnosti [37].   
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4.3.5 Hodnocení metody - HFACS 

Vybrat vhodnou metodu, jak jsou lidé spolehliví, není jednoznačné. Jako nejvhodnější 

z hlediska funkčnosti by se jevila Human Factors Analysis and Classification System 

(HFACS) - analýza lidského faktoru a klasifikační systém.  

Výhodou této metody je její komplexnost a obsáhlost, ale bohužel je také velmi finančně 

náročná. Proto je výhodnější, použít kombinaci levnějších metod. 

4.3.6 Hodnocení pomocí integrované metody - HTA - PHEA 

V současnosti představuje jednu z nejefektivnějších metod, která umožňuje odhalovat 

možná selhání lidského činitele při výkonu dané konkrétní práce i zhodnotit úroveň 

organizace a řízení práce. Pro svou univerzálnost je vhodná jak pro analýzu jednoduchých 

úkolů, tak i úkolů spojených s řízením náročných technologií. Pomocí standardizovaných 

dotazníkových metod nebo SW nástrojů (HTA - PHEA) - (Analýza chybování lidského 

činitele pomocí integrované metody) - umožňují konstruovat úkolové diagramy 

s vyznačením kritických míst v systému člověk - stroj a kvantifikaci jednotlivých 

chybových módů.  

Tato metoda není pro krizové řízení příliš vhodná, protože byť je komplexní, ale nemá 

integrovanou aplikaci kontroly rutinních úkolů. 

4.3.7 Možnosti využití služeb Assessment centra pro sestavení pracovního 

týmu 

Assessment Centrum (AC) je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr 

zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Termín Assessment centrum je možno přeložit do 

češtiny jako hodnotící centrum nebo diagnosticko-výcvikový program. Množství 

a náročnost použitých metod odpovídá kritériím, která byla pro hodnocení účastníků 

stanovena. Hlavním rysem Assessment Centra je přítomnost více hodnotitelů, 

kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího 

časového úseku. Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné 

problémy 

 - rozhodují se, vytvářejí tým a vzájemně komunikují. To umožňuje poznat účastníka 

z mnoha úhlů a vytvořit si tak komplexní náhled. [25]   
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V oblasti hodnocení kandidátů lze najít tyto výhody: 

 Assessment Centra se zúčastňuje větší počet hodnotitelů, což snižuje subjektivitu 

výsledného hodnocení; 

 kandidáti procházejí různými typy diagnostických metod, zvyšuje se tím 

spolehlivost výsledků; 

 kandidáty je možno sledovat v interakci s dalšími osobami, dá se tedy hodnotit 

i schopnost týmové práce; 

 kvality kandidátů lze lépe porovnat, protože jsou přítomni všichni současně. 

Kromě výběru nových zaměstnanců je možno metodu Assessment Centra použít i v dalších 

situacích a to: 

 pro identifikaci rozvojového potenciálu stávajících zaměstnanců; 

 pro vytváření týmových a skupinových profilů; 

 jako tréninková metoda, zaměřená na posouzení a výcvik zvláště manažerských 

dovedností, případně jako výcviková metoda pro hodnotitele. [37]   

Tato metoda patří asi k nejlepším způsobům pro testování jedince i skupiny pracující 

v krizovém řízení. Pomocí Development centra jsou účastníci posuzováni prostřednictvím 

psychodiagnostických metod a dalších technik. Na základě výstupů je pak sestaven 

rozvojový a vzdělávací plán pro jednotlivé zaměstnance. 

4.4 Metody spolehlivosti člověka a chybování 

Člověk způsobuje řadu nežádoucích událostí, které se odehrávají ve světě kolem nás, 

a to úmyslně nebo neúmyslně. Je otázkou, zda běžné porušování bezpečnostních předpisů 

je úmyslné či neúmyslné. Z hlediska strategického proaktivního řízení se v uvedených 

případech provádí taková opatření, která na nejmenší možnou míru sníží možnost 

zanedbání bezpečnostních předpisů. Nikdy se nedosáhne absolutního vyloučení chyb, 

protože podmínky v lidském systému, který zahrnuje také systémy vytvořené člověkem, 

jsou značně rozmanité a proměnné, proto se volí různé strategie pro minimalizaci rizik, 

jako jsou ALARP (As Low As Reasonably Practicable) či ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable) [42]. Zpravidla se jedná se o přímé selhání lidského činitele, 

případně selhání v důsledku působení skrytých faktorů, jež jsou výsledkem jednání lidí.  
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Z hlediska bezpečnosti je nutné oddělit oblast plánování a oblast vlastního krizového 

řízení. Plánování provádíme zejména v době klidu, kdy krize pominula a máme dostatek 

aktuálních údajů na doplnění stávající dokumentace. Je také vhodná doba doplnit data, 

použít časově a jinak náročné metody na zpracování dat, výsledky řádně zkontrolovat 

a interpretovat.  

Všem, kterým jde o bezpečí a rozvoj světa ve kterém žijeme, pro ně znamená, získávat 

nové znalosti a dle nich: 

 bezpečně řídit stavby, zařízení, infrastruktury a technologie, které lidé vytváří 

a vkládají do systému, který nemá jiný účel, než jen sloužit lidem.  

Řízení bezpečnosti znamená vytvořit co možná nejbezpečnější systém (objekt, 

zařízení, infrastruktura, technologie, organizace apod.), a to včetně způsobu 

ovládání člověkem a tento systém neustále monitorovat a v případě potřeby 

regulovat. 

Nedostatkem českého řízení a plánování je to, že řídící instrukce a plán jsou 

odrazem jen jedné modelové situace (viz.[38]), tj. že se neberou v úvahu průřezová 

kritéria kritické infrastruktury, varianty nebo alternativy procesů, jejichž příčinou 

jsou vnitřní i vnější faktory. 

Jestliže připustíme varianty rizik, tak bude potřeba mít nástroje, které v první fázi 

identifikují variantu a posoudí její přijatelnost z hlediska cílů, které jsou pro oblast 

nebo sektor stanoveny, která se podrobí analýzou charakteristik varianty a v druhé 

fázi se pak realizuje. 

Nejvhodnější nástroje pro sběr informací jsou zacílené kontrolní seznamy. 

Metodiky založené na software způsobují, že náš výsledek nemusí být shodný 

s tím, který předpokládal software a u metodik typu brainstorming, panelová 

diskuse apod. je nebezpečí nevhodného výběru kvalifikovaných účastníků 

(výsledek tím nemusí být kvalifikovaný) a proto např. právní předpisy pro aplikaci 

delfské metody vyžadují ověření kvalifikace zúčastněných [42].     

Využít tyto metody znamená vytvořit několik možných scénářů (variant / alternativ / 

metodik) řízení s respektováním proměnnosti pomocí případových studií odrazem 

možných proměnných podmínek metodou případové studie. Je potřeba mít vstupní 

(výchozí) metodiku a možné případy spojené se závažnými lidskými chybami, která se 
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nasadí okamžitě a pak několik dalších variant dokumentů pro různé možné případy, hlavně 

pro  extrémní situace (tj. v našem případě spojené se závažnými lidskými chybami), 

u kterých dosažení cíle řízení vyžaduje vysokou odbornost. K nim udělat kontrolní 

seznamy pro identifikaci problému. Pro námi sledovaný problém i kontrolní seznam 

identifikace lidských chyb. 

 

4.5 ISO 31000 

 

Norma poskytuje obecné pokyny pro navrhování, provádění a údržbu procesů řízení rizik 

a to i v rámci celé organizace. Rozsah tohoto přístupu k řízení rizik umožnuje všem 

strategické, operativní řízení i řízení úkolů organizace.  Slouží pro řízení rizik celých 

projektů, funkcí a procesů, které mají být zarovnané společným souborem cílů řízení rizik.  

 V souladu s tím je norma ISO 31000 určena pro široké skupiny zúčastněných stran, 

včetně:  

  výkonných složek, 

  dozorčích rad,  

  analytiků rizika a vrcholový management,   

  liniových manažerů a vedoucích projektů, 

  externích a interních auditorů  

  nezávislých odborníků.  

Výhodou těchto pokynů je jejich komplexnost a obsáhlost, ale při jejich dodržení je 

proces hodnocení finančně náročný. 
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5 Matematické vyjádření rizika 

Riziko je spojeno s nejistotou, které vzniká, když člověk vnímá svou neschopnost znát 

výsledek s jistotou (jistota je stav, který nevyvolává jakékoliv pochybnosti). Matematicky 

lze riziko vyjádřit rovnicí (1), tento vzorec je sice zásadní, ale existují další - empirické.  

                                            (    )        (  )         (  )  (1) 

R  - riziko; 

Prob (NV) - pravděpodobnost nepříznivého výsledku; 

Loss (NV)  - vzniklá ztráta zapříčiněná nepříznivým výsledkem. 

Pravděpodobnost se pohybuje v intervalu od nuly do jedné [0;1], ztráta se normalizuje 

v intervalu [0;1], kde 0 značí, že ke ztrátě nedošlo, 1 značí maximální ztrátu. V těchto 

mezích se určuje i riziko. Výsledkem etapy řízení rizika je rozhodnutí, tedy volba jedné 

z variant. K negativnímu jevu však vůbec nemusí dojít. Rozhodování je subjektivní 

záležitostí, k jehož objektivizaci lze přispět různými způsoby, například všestrannou 

analýzou, expertním hodnocením, kvalitou informací a podkladu atp. Obvykle se uvádí 

hodnota pravděpodobnosti úspěchu při rozhodování v situaci za rizika 0,6, což znamená 

přijatelné riziko neúspěchu  0,4. Uvedené hodnoty platí v případě, kdy jsou doprovázeny 

nízkými ztrátami. Naproti tomu existuje ale skupina managerů schopných přistoupit na tyto 

hodnoty i při vysokých postizích. Získají se křivky dvou extrémů, mezi nimiž probíhají 

osobní křivky preferencí managerů, kteří jsou ochotni hazardovat, když jde o málo, ale 

stávají se opatrnými, jsou-li ztráty a postihy vysoké. Z obrázku 6 rovněž vyplývá, že bude-

li se normovat postih v intervalu od nuly do jedné [0;1], samotné riziko se bude rovněž 

pohybovat v intervalu hodnot od nuly do jedné [0;1]  [10]. 
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Při 100% naději na úspěch a nulovém postihu je riziko nulové (hodnota 0). Při nulové 

naději na úspěch a vysokém postihu je riziko jisté (hodnota 1). Je-li riziko přijatelné 

a nikoli bezvýznamné a potenciál zisku značný, následuje vypracování plánu 

preventivních opatření za účelem jeho redukce. Pro zbylá rizika, která nelze efektivně 

snížit, se zpracovávají havarijní a další plány, například plán obnovy nebo kontinuity. 

Efektivnost snížení rizika se vyjadřuje rovnicí (2) [11, 20],  

 

                                                                
                 

∑                  
   (2) 

E - efektivnost snížení rizika; 

Rpůvodní - riziko původní; 

Rsnížené - riziko snížené; 

 

 

do které jsem přidal hodnotu koeficientu (K) prostředí ve kterém zaměstnanci pracují.  

Samozřejmě, že uvedená fakta neplatí, když je manažer jedním z extrémů. Právě tomu se 

předchází výběrovým řízením, které tuto možnost eliminuje a platnost rovnice se tím 

potvrzuje a vyjadřuje se rovnicí (3).  

 

 

 

Obrázek č. 6. Graf rozhodování v managementu rizika [10] 
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∑                  
     (3) 

 

E - efektivnost snížení rizika; 

Rpůvodní - riziko původní; 

Rsnížené - riziko snížené; 

K <0.1-..1>  - koeficient rizika závislý na typu prostředí (1- ideální prostředí). 

5.1  Faktory ovlivňující činnost člověka 

Faktory ovlivňující činnost člověka jsou spjaty se vzděláním jedince popř. s vertikálními 

charakteristikami profesního postavení, dále mají výraznou vazbu na úroveň vzdělání a na 

životní styl rodiny původu, dále na ně působí z mimostatusových charakteristik typ 

velikosti místa bydliště, nepříliš výrazný je vliv věku a minimální až nulový význam má 

diferenciace podle pohlaví. Jednotlivé faktory ovlivňující činnost člověka ve většině mezi 

sebou mají vzájemné vazby [13].  

5.2 Klasifikační struktura faktorů ovlivňujících činnost 

Prostředí krizového managementu je velmi složitě provázaný systém a manažeři 

i organizace jsou jeho součástmi, objekty, a také zároveň i jeho aktivními spolutvůrci. 

Existence mnoha součástí (složek, faktorů, vlivů) tohoto prostředí a jejich značná 

mnohotvárnost si vynucují potřebu jejich klasifikace. Základní klasifikace faktorů prostředí 

managementu: 

a) Faktory všeobecné a specifické; 

b) Faktory přímé a nepřímé; 

c) Faktory managementem ovlivnitelné (kontrolovatelné) a neovlivnitelné 

(nekontrolovatelné); 

d) Faktory předvídatelné a nepředvídatelné. 

Faktory prostředí managementu jsou proměnlivé v prostoru a v čase a mění se také 

intenzita jejich působení [14].   
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6 Projevy nežádoucích aspektů krizového řízení kraje 

Tato kapitola je věnována analýze a syntéze vlivu míry stresu na správné rozhodování 

zaměstnanců krizového řízení krajských úřadů.  

6.1.1 Analýza stresu 

Souvislost stresu závisí na tom, jak lidé vnímají nároky na ně kladené a jak vnímají svoje 

schopnosti se s těmito nároky vypořádat. Pro zhodnocení náročnosti úkolu je důležité 

především to, jak člověk dané požadavky vnímá. Stejně tak je pro určení hladiny stresu 

důležité, jak člověk vnímá svoje schopnosti a ne to, jaké jeho schopnosti ve skutečnosti 

jsou [9].  

 

Obrázek č. 7. Model stresu [10] 

Splnění úkolu snižuje subjektivní, vnímanou náročnost a zvyšuje vnímané schopnosti, čí se 

mění původní hodnocení úkolu a sníží se tím hladina stresu (viz. Obrázek 7).  

Jeden ze zajímavých aspektů stresu je ten, že událost způsobující u jednoho vysokou 

hladinu stresu nemusí mít stejný efekt na druhého. Stejně jako fakt, že co je pro člověka 

v určité situaci stresující, nemusí být stresující v situaci jiné [37]. 
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Arousal a výkonnost (viz.  FS 2009. Vzdělávací modul FS2 – letecká doprava online. VŠB-TOU 

citováno 30. 11. 2011. Dostupné z WWW: http:// http://projekt150.ha-vel.cz/node/122) 

Arousal může být definován jako míra lidské připravenosti k reakci nebo jinak řečeno, 

míra nabuzení a aktivace nervového systému. Vztah mezi arousalem a výkonností 

je znázorněn na následujícím Obrázku 8. 

 

Obrázek č. 8. Arousal a výkonnost 

 FS 2009. Vzdělávací modul FS2 – letecká doprava online. VŠB-TOU citováno 30. 10. 2012.  

Dostupné z WWW: http:// http://projekt150.ha-vel.cz/node/122 

 

Při nízké hladině arousalu (jako například po probuzení nebo při veliké únavě) není 

pozornost příliš aktivní, zpracování informací od senzoru je pomalé a nervový systém není 

plně funkční. Člověk má pomalé vnímání okolí a nemusí postřehnout veškeré informace. 

Výkonnost je tudíž nízká. 

Při optimální hladině arousalu je člověk nejvýkonnější - člověk je vystaven mnoha 

požadavkům, které udržují naší pozornost a schopnosti plnit komplexní úlohy na úrovni. 

Při vysoké hladině arousalu se naše výkonnost začíná snižovat, děláme chyby a některé 

informace nemusíme podchytit. S tím, jak budeme mít tendenci zaměřovat se pouze 

na omezené množství informačních zdrojů, bude se naše pozornost snižovat. 

Při velmi vysokých hladinách arousalu zažíváme přetížení s tím, jak se dostáváme k mezím 

naší kapacity anebo naší schopnosti plnit všechny úkoly. Tudíž nemusí být zachycena 
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informace z důležitého, nicméně periferního zdroje, kterému v tu chvíli nevěnujeme 

dostatečnou pozornost. Samozřejmě při těchto úrovních arousalu může naše mysl 

odmítnout životně důležitou informaci kvůli pracovnímu přetížení [37]. 

 

Fáze stresu 

Před popisem jednotlivých fázi stresu je vhodné napřed vysvětlit pojem autonomní 

nervový systém (ANS). Tento systém ovládá mnoho tělesných životních funkcí: dýchaní, 

krevní oběh, trávení, atd., nad kterými nemáme obvykle vědomou kontrolu. Tělesná 

homeostáze je chráněna především tímto systémem. Systém ANS je rozdělen na dva 

podsystémy: 

 sympatikus, 

 parasympatikus. 

Tyto regulační systémy jsou ve své podstatě neurohormonální. 

Sympatický systém poskytuje prostředky k vypořádání se s novým a náhlým zdrojem 

stresu. Známé jako reakce boj nebo útěk a jejím účelem je připravit tělo a mysl na fyzickou 

aktivitu. 

Parasympatický systém prodlužuje tělesnou mobilizaci, aby umožnil získat čas k nalezení 

řešení, a aby umožnil obnovit normální tělesné fungování poté, co vnímané nebezpečí 

pominulo nebo zesláblo [37].   

1. fáze stresu - poplašná reakce 

Poplachová fáze stresu má za cíl vytvořit optimální podmínky pro boj nebo útěk. Co udělá 

rozumné řídící centrum v řízených systémech? Pro rvačku či úprk je potřeba připravit 

svaly, které se začnou napínat (při přetahování flexoru a extenzorů se objevuje třes), 

ke kterým začne přitékat větší množství energeticky obohacené krve (sacharidové rezervy, 

zpracovatelné tukové rezervy, ale také bílkoviny), to vyžaduje zvýšený srdeční výdej 

(vzestup tepové frekvence, vzestup tlaku krve), dostatek kyslíku (zrychlený dech) 

a celkové nabuzení (arousal) nervového systému vzroste. Při vědomí, že krve 

je v organismu celkem 5 litrů, je jasné, že zvýšený přísun ke  svalům je doprovázen 

sníženým přísunem k ostatním systémům – zejména ke kůži (prochladnutí) a k útrobám -

také tyto skutečnosti jsou pocitově zpracovány. Je vhodné zbavit organismus zbytečné 
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zátěže (stresová polakisurie nebo stresové průjmy). Husí kůže je pozůstatkem prastarého 

piloerekčního reflexu, jehož smyslem bylo zležením srsti vytvořit dojem větší postavy. 

Down – regulace parasympatikem řízených trávicích procesů vnímá jedinec ve stresu 

především jako pocit sucha v ústech, eventuálně stažení žaludku. Výše zmiňované změny 

způsobuje hormon adrenalin, který zvýší množství energie, jež bude svalstvu k dispozici. 

Tento původní obranný mechanismus, společný všem zvířatům, je relativně primitivní  - 

umožňuje reagovat fyzicky a má pouze nepřímé dopady na mozek. Tyto fyzické změny 

nepřímo ovlivňují připravenost mozku a způsobují: 

 zrychlení mozkové aktivity, 

 zlepšení kvality okamžitých rozhodnutí, 

 zrychlení rozhodovacího procesu, 

 zlepšení paměti, 

 zvýšení ostražitosti. 

2. fáze stresu - rezistence 

Tato fáze nastává tehdy, když parasympatický systém převezme kontrolu, a má snahu 

prodloužit mobilizaci tělesných zdrojů, aby bylo více času k nalezení řešení. Při této fázi je 

užit jiný stresový (hormon – kortizon), který umožňuje tělu přeměňovat tuk v cukr, aby byl 

udržen jeho přísun do svalů. Je-li endokrinní doprovod nadledvin v první fázi doprovázen 

především zvýšeným výdejem adrenalinu aktivujícím paměťovou stopu, je fáze rezistence 

doprovázena hyperkortizolemií (zvýšený výdej kortizonu), jež paměťovou stopu maže 

a má rovněž své důsledky pro imunitu [46]. 

3. fáze stresu - vyčerpání 

Třetí fáze stresu, zhroucení, představuje regulační chaos s nepříznivými důsledky jak pro 

systémy řízené, tak i pro samotné systémy řídící. Stojí za zmínku, že stres je někdy 

nazýván dobrým stresem, pokud stimuluje a přizpůsobuje tělo k tomu, aby vyvinulo snahu, 

která je nutná k čelení problémů nebo nebezpečí (boj) a špatným stresem, který se 

objevuje, pokud tělo není s to se situací vypořádat (útěk). 

Reakce na stres může být rozdělena do řetězce tří odlišných typů reakcí: 

 psychologická reakce, při níž mozek registruje strach, poplach anebo krizi, 
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 psychosomatická reakce, během níž mozek spouští vylučování hormonů, 

adrenalinu a cukrů do krve, 

 somatická reakce, což je reakce různých tělesných orgánů na vyloučené hormony 

a chemické látky. 

Stresory 

 

Obrázek č. 9. Stresové faktory  

FS 2009. Vzdělávací modul FS2 – letecká doprava online. VŠB-TOU citováno 30. 10. 2012.  

Dostupné z WWW: http:// http://projekt150.ha-vel.cz/node/122 

 

Kumulativní efekt stresorů 

Důležitým faktem je to, že stresory (viz Obrázek 9.) jsou kumulativní, pokud zaměstnanec 

zažívá drobné podráždění anebo je vystaven nějakému drobnému stresoru, pak jeho 

hladina stresu vzroste disproporcionálně, pokud bude vystaven dalšímu malému stresoru. 

Tudíž pokud zaměstnanec, který má spor se svým kolegou, v hodnocení krizové situace má 

malý problém. Protože jeho úroveň stresu vzroste na mnohem vyšší úroveň, než kdyby 

spor s kolegou neměl. 
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Kategorie stresorů 

Výše uvedené stresory mohou být rozděleny na stresory fyziologické, kognitivní, 

mimo-profesní, imaginární, a organizační. 

a) Fyziologické stresory 

Tato kategorie může být dále rozdělena na dvě části, a sice na: 

 vnější fyziologické faktory (hluk, teplota, vibrace atd.), 

 vnitřní fyziologické faktory (hlad, únava, nedostatek spánku atd.). 

Vnitřní fyziologické faktory může zaměstnanec nebo obecně člen krizového štábu ovlivnit 

na rozdíl od fyziologických faktorů vnějších. Proto lze velice jednoduše shrnout - pro 

dobrou psychickou výkonnost by se měl zaměstnanec snažit vnitřních fyziologických 

faktorů vyvarovat, a to nejlépe přiměřenou životosprávou [46]. 

b) Kognitivní stresory 

Tyto se liší od fyziologických stresorů, protože jsou závislé na profesionálních znalostech, 

zkušenosti a dovednostech. Mohou se objevit v krizovém štábu za následujících okolností: 

 situace, které zaměstnanec čelí, je neočekávaná a neexistuje žádný daný postup 

k jejímu řešení, 

 řešení neočekávané situace je realizovatelné, ale zaměstnanec nemá dostatek času 

k jeho zpracování nebo není schopen použít toto řešení (např. když je zaměstnanec 

pracovně přetížen), nebo určité řešení je sice aplikováno, ale výsledek neodpovídá 

očekávání a problém tak zůstává nevyřešen. 

Úroveň stresu plynoucí z kognitivních stresorů bude záležet na vrozených a naučených 

charakteristikách člověka (zaměstnanec může být snadno stresován v takové situaci buď 

k vůli jeho osobnostním rysům a citlivosti vůči stresu anebo kvůli uvědomění si, že má 

nedostatečné znalosti k řešení nového problému), nebo času, který je k dispozici 

na vyřešení problému, (v dynamické situaci je nedostatek času sám o sobě dalším 

stresovým faktorem a často vede i k zvýšenému riskovaní). 
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c) Mimo-profesní (osobní) stresory 

Při našich moderních a komplikovaných životech není žádný problém si přinést celou 

plejádu různých stresů s sebou do práce. Byla sestavena relativní závažnost různých 

událostí v životě průměrného (západního) člověka. Jenom pro zajímavost je možné uvést, 

že na prvním až třetím místě jsou úmrtí partnera nebo dítěte, rozvod a manželské 

odloučení. Protože stres je kumulativní, je třeba jednotlivé události v mimo-profesním 

životě sečíst, abychom dostali celkový mimo-profesní stres působící na člověka [46]. 

d) Imaginární stresory (úzkost) 

Lidé (stejně jako zvířata) mohou trpět stresem, aniž by byl přítomen nějaký konkrétní 

stresor. Je to úzkost z toho, že existuje budoucí nebezpečí společně s pocitem, že se s ním 

člověk nedokáže vypořádat nebo nastává společně s nedostatkem sebevědomí. 

U dospělých jedinců existuje komplexnější verze úzkosti. Nepříjemné události v životě 

mohou být zdánlivě úplně zapomenuty, ale úzkost s nimi spojená může čas od času 

vyplavat na povrch a zdeformovat vnímání. Někdy toto může dojít tak daleko, že se vyvine 

panická porucha. 

e) Organizační stresory 

Špatné výsledky v rozhodování krizových štábů mohou způsobit to, že zaměstnanci jsou 

nuceni pracovat pod značným časovým tlakem. Existuje mnoho příkladů - drobné jevy 

mohou být přehlíženy, pracovní doba prodlužována až k limitům, výsledky kontrol 

uspěchány z obav aby nedošlo k ještě větším kumulovaným škodám. 

Tento organizační stres se ve výsledku projeví: 

 špatnými pracovními vztahy, 

 nemocností v práci, 

 vysokým množstvím špatných rozhodnutí. 

Pracovní stres může být způsoben náhlým zrušením pracovní zátěže, jako např., 

při nouzové situaci. Stres, který zaměstnanec zažívá, může být ještě zvýšen tím, že si není 

jistý jak reagovat, nebo se cítí neadekvátně vyškolen pro specifickou situaci. Ke zmírnění 

dopadů jakékoliv nouzové situace jsou zásadní součinnostní cvičení krizového štábu 

alespoň 2 krát ročně. Důvodem je, že pro činnost v SPS KŠK je musí uvolnit na dobu 

cvičení zaměstnavatel [46].  
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Následky stresu 

Stres má dopady na tělo, mysl a zdraví, tudíž na celkovou výkonnost jednotlivce. 

 Dopady na výkonnost 

Stejně jako arousal je i grafem výkonnosti křivka ve tvaru obráceného písmene U 

(viz. Obrázek č. 10.), která ovšem obsahuje určitý bod zlomu. Pokud není žádný anebo 

pouze mírný stres, je vigilance snížená a výkonnost tudíž nízká. Se vzrůstajícím stresem 

vzrůstá výkonnost až na maximum (bod zlomu), po němž pokud stres dále vzrůstá, 

výkonnost prudce klesá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10. Výkonnost člověka na úrovni stresu [16] 

 

 

 

 Dopady na zdraví 

Dlouhodobé důsledky chronického stresu poškozují lidské zdraví. Obvykle jsou 

prvotními důsledky problémy se zažívacím ústrojím, nevolnost, špatné trávení, průjem 

a po delší době žaludeční vředy. Je prokázáno spojení mezi stresem a kardiovaskulárními 

chorobami a trvale zvýšeným krevním tlakem. U těch, kteří trpí stresem, je nadprůměrný 

výskyt astma, migrény poruch spánku a neuróz. Také jsou náchylnější k alergiím, kožním 

chorobám a mají vyšší tendenci trpět nachlazením a chřipkou. 



56 

 

 

 Dopady na chování 

Člověk trpící stresem bude vykazovat roztěkanost, případně až třes a může mít záchvaty 

nervózního smíchu. Řešení úloh mu může trvat delší dobu a stejně tak mu může stres 

způsobit nadměrné změny v chuti k jídlu a může vést k nadměrnému kouření nebo 

nadměrnému pití. Častým příznakem stresu jsou také změny nálad, na druhou stranu se 

někteří poddají situaci a mohou vykazovat apatii. Ať už je to jakkoliv, vždy dochází 

ke ztrátě flexibility. Někteří lidé také ale mohou reagovat na stres tendencí uspěchat 

rozhodnutí. Vezmou tudíž v potaz méně parametrů, což může vést pouze k chybám [37]. 

 Kognitivní dopady 

Stres má zásadní dopad na myšlenkový proces, přičemž prvním příznakem 

je zapomnětlivost. Schopnost myslet a soustředit se je snížena a člověk je často 

neschopen určit priority anebo činit rozhodnutí. Správné kroky jsou zapomenuty 

a nahrazeny postupy naučenými v minulosti. Toto je známo jako regrese. Fixace nebo 

mentální blok je dalším symptomem, při němž se stává nemožným zkontrolovat a zvážit 

jiná řešení. Dalším kognitivním důsledkem je tendence k potvrzení. Je to nutkavé 

a opakované hledání té samé informace k potvrzení již učiněného rozhodnutí. 

Je všeobecně přijímáno, že pod vlivem extrémního stresu je sluchová pozornost tím, o co 

člověk přichází jako první.  

 

Odolnost vůči stresu 

Individuum není pouze pasivním příjemcem podnětů. Naopak - člověk si události aktivně 

interpretuje podle vlastního očekávání a systému hodnot, a to rozhoduje o tom, zda určitá 

situace bude vnímána jako stresor, a dále o tom, jak silnou stresovou reakci bude člověk 

prožívat. Na interpretaci událostí mají vliv: 

 vrozené faktory citlivosti nebo odolnosti ke stresu: odolnost osobnosti je částečně 

vrozená. Rovněž vrozené temperamentové vlastnosti určují rozdílnou odolnost 

ke stresu. Nemůžeme úplně změnit svoji povahu, ale přesto můžeme snížit šanci 

k rozvinutí distresu, pokud ji známe a umíme vytipovat předem situace, na které 

reagujeme přehnaně, 
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 naučené faktory citlivosti nebo odolnosti ke stresu: naučené faktory zahrnují vše, 

co jsme se od narození až po současnost naučili. Jsou to určité pohledy na věci 

kolem nás, životní styl, hodnotový systém, předsudky, stereotypní způsoby 

reagování na určité situace, apod. Naučené faktory hrají podstatnou roli v tom, 

jak vnitřně zacházíme se stresory. Pokud je část naučených mechanismů reakce na 

stres nekonstruktivní, lze se naštěstí odnaučit a naučit se novému způsobu 

reagování. 

Samozřejmě, že i zde hraje významnou roli fáze dětství, velmi důležitý pro dítě je v dětství 

pocit bezpečí. Kdo nezažil dostatek bezpečí v dětství, snadno podléhá stresu v dospělosti. 

Děti se hodně učí od svých rodičů napodobováním, Tím, že vidí, jak se rodiče chovají 

v problémových situacích a jak zvládají stresující chvíle, se samy učí vlastnímu chování. 

Další učení jak reagovat na stres probíhá ve škole. Jako modely zde slouží učitelé a zásadní 

trénink probíhá v interakci se spolužáky.  Zde si dítě zkouší různé strategie chování, 

zaujímá určitou roli a vytváří si základní postoje k sobě i ostatním [37].   

Projevy stresu 

Jak se stres vlastně projevuje a jak jej rozpoznáme? Příznaky a projevy stresu lze 

v podstatě rozdělit do 4 skupin, které se vzájemně ovlivňují, a sice v myšlení, emocích 

(nálada, pocity), chování a v tělesných příznacích. 

 

 

 Stres v myšlení 

Podstata projevu stresu v myšlení je ,,dělání si starostí“ v podobě negativních 

myšlenek a katastrofických představ. Dělání starostí vede spíše ke zvyšování napětí 

a překotné neúčelné aktivitě, smutku a rezignaci. Víme, že nám to v ničem 

nepomáhá, ale přesto se nám obavy neustále honí hlavou. Nemůžeme kvůli nim 

spát a brání nám soustředit se. Dělání starostí je často zaměřeno na budoucnost. 

Člověk donekonečna probírá určitou nepříjemnou událost, která ho čeká. 

 Stres v emocích 

Typickým emočním projevem stresu je pocit nepohody. Může být prožíván 

nejrůznějšími způsoby – např. napětí, vztek, úzkost, strach, smutná nálada, 
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bezradnost, ztráta radostného prožívání, náladovost, pocity bezmoci a spousta 

dalších. Nálada pak ovlivňuje naše chování, soustředění a výkonnost, zpětně též 

naše myšlení. 

Zajímavým a trochu odlišným projevem je pak pocit depersonalizace, což lze 

chápat jako jakýsi pocit odcizení od světa. Člověk vnímá svět, jako by byl za sklem 

a sledoval dění nějakého filmu. Účelem je oddělit jej od příliš silných emocí, které 

souvisí s prožíváním silného stresu a vadily by výkonu. Typickým příkladem 

je například pomoc člověku při autonehodě, kdy emoce jakoby šly stranou. 

 Stres v chování 

Stres často působí skrytě, může se však stát viditelným. Nejčastější projevy chování 

ve stresu se dají odvodit od prastaré reakce ,,boj nebo útěk". Sem patří 

např. vyhýbání se každodenním povinnostem, kontaktům s lidmi, rozhodování, 

odkládání nepříjemných úkolů, nervózní chování, zrychlení pracovního a životního 

tempa (typickými příklady jsou hltání jídla, rychlá jízda autem apod.) 

Zjednodušeně se dají tyto projevy popsat jako vyhýbání se úkolům, zrychlení 

činností (útěk), projevy agrese (boj) a nervózní chovaní (směs obojího). 

 Stres v tělesných příznacích 

Tělo reaguje na stres velmi rozmanitým způsobem. Vznikají nepříjemné příznaky 

jako je bušení srdce, bolesti hlavy, průjmy nebo naopak zácpa, potíže s dýcháním, 

pocity tepla nebo chladu na končetinách, pocit žaludku, jako na vodě, nechutenství 

nebo naopak nadměrná chuť k jídlu, problémy se spánkem, třes rukou, pocity 

na zvracení, nadměrné pocení apod. Tyto projevy jsou spíše krátkodobého rázu, ale 

faktem je, že při dlouhodobém působení stresu se může snížit naše imunita a to 

může vést k tomu, že podléháme snáze nachlazením, chřipkám a angínám. Stres 

taky souvisí s vysokým krevním tlakem, vředovou chorobou a uvažuje se i o jeho 

podílu na rozvoji nádorových onemocnění [37].   
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6.1.2 Příčiny a podmínky vzniku stresové situace 

Za určitých, dále uvedených podmínek může být příčinou vzniku stresové situace jakýkoli 

emocionální faktor: 

 existence individuálních vlastností jedince, vyznačujícího se nadměrnou 

emocionální dráždivostí, citlivostí, nízkou emocionální stabilitou a také slabostí 

základních nervových procesů a výraznou nevyrovnaností, 

 nízký stupeň rozvoje vlastností (např. vnímání, pozornost, rychlost jednání, 

prostorová orientace, koordinace pohybů apod.) vzhledem k požadavkům nebo 

potřebám pro určitou činnost, 

 nepoměr mezi znalostmi, návyky, dovednostmi a požadavky nebo potřebami pro 

určitou činnost, 

 nepřipravenost k plnění určitých konkrétních úkolů a v důsledku toho vznikající 

nedůvěra (nebo nejistota) v úspěšné provedení tohoto úkolu, 

 nepříznivý funkční stav organismu vyvolaný onemocněním, narušením, různými 

otřesy a traumatickými vlivy, 

 působení neobyčejně silných emocionálních faktorů, 

 nedůvěra ve spolehlivost podkladových materiálů, 

 nadměrný pocit odpovědnosti za přesnost provedení úkolu, 

 zvláštní individuální důležitost různých emocionálních faktorů pro konkrétní 

osobnost. 

6.1.3 Druhy a projevy napětí při výpadku informačních systémů 

Napětí při výpadku informačních systémů se může podle jeho síly, délky a charakteru 

rozdělit na: 

 Nevýrazné napětí - rychle zmizí bez zvláštního vlivu na proces krizového řízení, 

 Dlouhodobé a výrazné napětí - se projeví především rychlostí a přesností 

rozhodování, 

 lze ho částečně odstranit speciálními pedagogickými opatřeními, 
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 Dlouhodobé, ostře výrazné napětí - prakticky nemizí, zpravidla vede k ukončení 

organizované činnosti a rozporům v krizovém štábu (6 % všech případů) [37]. 

Projevy napětí a jeho forma se u každého člověka liší, dělíme je na:  

 Tlumivou, 

 Impulsivní, 

 Generalizovanou. 

Tlumivá forma napětí – ve stavu napětí se u příslušníků krizového štábu projevuje celková 

netečnost, zpomalené provádění početních operací a zvláště pak zpomalené přenášení 

pozornosti, ztížené formování nových a přetváření starých, vžitých návyků. 

Počet chybných úkonů roste jen v menším měřítku. Spolehlivost se snižuje a tito 

zaměstnanci nejsou ve stresu schopni provádět ty úkony, které za normální situace 

provádějí s dostatečnou přesností. 

Impulsivní forma napětí - projevuje se nejčastěji zvýšením počtu chybných úkonů 

při udržení nebo dokonce určitém zvýšení pracovního tempa. Pro tuto formu napětí jsou 

charakteristické chyby typu nepromyšleného, impulsivního jednání, činnost neodpovídající 

nařízením, zapomínání obdržených instrukcí a rad. 

Generalizovaná forma napětí - vzniká při nejvýraznějších projevech stavu napětí. Je pro ni 

příznačné ostré zhoršení činnosti se současným snížením pracovního tempa a vznikem 

chyb, ale také ztráta koordinace pohybových a vegetativních funkcí organismu. 

Zaměstnanec může odepřít provedení stanovených úkonů. Pociťuje přitom depresivní 

stavy a prožívá pocit lhostejnosti až zoufalství (není vhodný pro krizové řízení) [37].   

 

Dočasné poruchy 

Emocionálně-motorická nestabilita - vyznačuje se snížením koordinace a přesnosti 

pohybů, nepřiměřeným vynakládáním úsilí (2-10x více ve srovnání s potřebnou námahou). 

V důsledku silných vegetativních změn při stresu se může u zaměstnanců zvýšit 

vestibulární nestabilita, únava nebo vyčerpanost a celkově se může zhoršit duševní stav. 

Emocionálně-senzorická nestabilita - projevuje se opožděným nebo chybným odečítáním 

údajů, snižuje se schopnost zaměstnance rozdělit nebo převést pozornost. Informace 
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přenášené pojítky, mobilním telefonem atd. pak přijímá s určitými obtížemi nebo 

s chybami a snižuje se i jeho svalová citlivost. 

Emocionálně- intelektuální nestabilita - tyto poruchy chování snížení kritičnosti 

a sebekritičnosti při hodnocení vlastní činnosti, ztížení myšlenkových operací (především 

asociativního myšlení), vznik určitých zábran, vznik nemotivované činnosti, dočasné 

horšení paměti až po zapomenutí nejjednodušších instrukcí. (není vhodný pro krizové 

řízení).  

6.1.4 Situační povědomí (osobní kontrola) 

Podobný koncept určující schopnosti hasiče vypořádat se se stěžejními problémy, byl 

vytvořen v letech 1994 a 1996 s názvem Stanovení předpokladů pro práci v požární 

ochraně. Podle něj je rozhodujícím činitelem ten, který je odpovědný za podobu stresové 

reakce a ohrožení kontroly nad situací, zatímco ztráta kontroly nad situací má za následek 

rezignaci, vzdání se. Určujícím faktorem je tedy rozsah, v jakém je jedinec schopen 

kontrolovat (ovládat) situační podmínky. Společným rysem několika osobnostních 

charakteristik, které mírní dopad stresu na zdraví člověka, je pojem osobní kontrola. 

Kontrolovatelnost situace rozhoduje o tom, která ze dvou možných stresových odpovědí 

proběhne. Pokud lze situaci kontrolovat (zvládnout), proběhne sympatoadrenální reakce. 

Pokud je možnost zvládnuti situace vyloučena (objektivně, subjektivně), dojde k sekreci 

adrenokortikálních hormonů pod vlivem adrenokortikální reakce. Ukázalo se, že lidé 

preferují předpověditelné situace, i když jsou negativní. I signalizace nepříjemného 

podnětu, kterému nebylo možno se vyhnout, snižovala jejich fyziologickou reaktivitu. 

V tom je význam tzv. anticipace, předvídání vývoje situace. 

6.1.5 Lidské chyby a nedodržování postupů a předpisů 

V souvislosti s úrovní vědomé výkonnosti je možné definovat čtyři kategorie vědomého 

porušování postupů (nekázně): 

 rutinní nekázeň, 

 optimalizační nekázeň, 

 situační nekázeň, 

 výjimečná nekázeň. 
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Rutinní nekázeň – porušování tohoto typu bývá běžnou praxí. Takovéto odchylky 

od formálních Pracovních instrukcí zaměstnanci obvykle praktikují z důvodu mírného 

zvýšení míry rizika a jsou akceptovány jako normální pracovní postupy, čímž se stávají 

skupinovou normou. 

Optimalizační nekázeň – tato kategorie porušovaní je spojena s povahou krizového řízení. 

Objevuje se tehdy, když se zaměstnanci pokouší učinit svoje povolání více vzrušující nebo 

zajímavější, nebo i tehdy, pokud jsou pravidla považována za příliš restriktivní nebo 

zastaralá. 

Situační nekázeň – takovéto jednání nastává jako výsledek faktoru diktovaných nejbližším 

okolím zaměstnanců, kdy je pro něj těžké jednat jiným (správným) způsobem. Extrémní 

tlak na včasné ukončení některé z činností patří k příkladům, které situační porušování 

postupů zahajuje. 

Výjimečná nekázeň – takovéto jednání nastává ve velmi neobvyklých podmínkách např.: 

necvičené situace, komplexní vysazení výpočetní, jiné techniky a systémů, nebo pokud je 

zaměstnanec najednou vystaven dramaticky se měnící situaci. Výjimečné porušení postupů 

může pak být buď výsledkem vědomého rozhodnutí, nebo instinktivní reakce [4]. 

 

6.2 Hypotézy 

 Pravdivost či nepravdivost obecných, induktivně vyvozených závěrů a tvrzení 

nemůžeme zkoumat přímo. Stejně nemůžeme přímo zkoumat takzvané logické konstrukty, 

tedy pojmy, které si člověk vytvořil např. pro označení předpokládaných a přímo 

nepozorovatelných příčin lidského chování. Jak je možné tyto konstrukty a obecné výroky 

zkoumat, když nejsou přístupné pozorování a ověřování? 

Základní postup, který se v těchto případech aplikuje, se skládá ze tří kroků: 

1. Logický konstrukt i univerzální výrok deduktivně rozložíme do řady přímých, 

konkrétních a bezprostředně ověřitelných výroků – jedná se o deduktivně vyvozené 

hypotézy; 

2. tyto přímé výroky – hypotézy ověřujeme tak, že porovnáváme tyto konkrétní 

předpoklady s empiricky získanými daty; 
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3. když jsou hypotézy (předpoklady) ve shodě s daty, induktivně podporují pravdivost 

logického konstruktu anebo univerzálního výroku (i teorie); 

Pokud získaná data odporují naším hypotézám, buď byl chybný náš konstrukt (teorie), 

nebo jsme chybovali při deduktivním vyvozování hypotéz, anebo jsme se zmýlili při 

sbírání a vyhodnocování dat. 

 Hypotéza bývá nejčastěji deduktivně vyvozena z teorie a slouží ověřování 

pravdivosti či nepravdivosti dané teorie. Jenomže hypotézu neformulujeme pouze 

deduktivně. Často na základě předběžně zkušenosti, intuice uvažujeme o možných vztazích 

mezi jevy. V tomto případě je hypotéza pokusným vysvětlením nějakého jevu, pokusná 

odpověď na otázky jak a proč. Následné ověření těchto hypotéz může vést k zobecnění – 

k formulování teorie. Hypotéza je nejenom efektivní nástroj verifikování vědeckých teorií, 

ale má navíc i objevitelskou (heuristickou) funkci 

Verifikace 

Jestliže je věta obrazem světa, pak bychom měli nalézt metodu, která prověří, zda tento 

obraz světa je reálný (odpovídající skutečnosti), nebo či je z jakýchkoliv důvodů 

deformovaný. Nástrojem k tomuto prověření je metoda verifikace. 

Při použití metody verifikace předpokládáme, že verifikací je možné prověřit věty 

z hlediska jejich významu (resp. pravdivosti). Předpokladem verifikace je, že vyslovená 

věta je v principu verifikovatelná, že tedy má empirický obsah. 

Prvním druhem jsou věty, které jsou neverifikovatelné. Jsou to věty, které v principu 

nelze prověřit. K takovým větám patří i věty normativní teorie. Obsah takových vět 

a pojmů leží mimo možnost prověření. Příkladem takové věty je: Toto rozdělení důchodů 

ve společnosti je spravedlivé. 

Daný výrok je normativní. Pozitivisticky orientovaní vědci popírají možnost takový výrok 

verifikovat, protože spravedlnost je svým obsahem metafyzickým pojmem. Není možné jej 

tedy verifikovat. Můžeme jej nanejvýše zkoumat z pozic správnosti logické výpovědi. 

Analýza z hlediska pozitivní teorie nemá smysl.  

Do množiny neverifikovatelných vět patří i takové výroky, které jsou zjevnými nesmysly. 

Příkladem jsou takové výroky, jako je Toto je nepolitická politika. Daný výrok je 

obdobným protimluvem, jako je protimluvem věta Toto je kulatý čtverec.  
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Druhou skupinu výroků tvoří věty, které jsou pozitivně verifikovatelné. V tomto případě 

můžeme výrok přímo empiricky prověřit. Odpovídá-li daný výrok skutečnosti, pak je daný 

výrok pravdivý. Jestliže se takový výrok nepotvrdí, není pravdivý. 

Uvedené závěry jsou využívány pro formulování vědecké teorie. [46] 

 

6.2.1 Výzkum - diskuse 

Na základě již dříve provedených projektů, pro řešení práce a vztahů v kolektivech 

krizových štábů byly využity závěry dřívějších výzkumů:  

 grant č.17 Ministerstva vnitra-ředitelství HZS ČR Stanovení systému pro určení 

a kontrolu způsobilosti hasičů pro výkon služby z roku 1999;   

 rozvojový projekt VŠB-TU Stanovení předpokladů pro práci v požární ochraně 

z roku 1994. 

 část z projektu č.150 ha-vel VŠB-TUO  Vzdělávací modul FS2 - letecká doprava 

z roku 2019 

Na základě výše uvedených skutečností lze uvést, že práce v kolektivu krizového řízení 

patří mezi pracovní činnosti v prostředí práce s vysokým stresem a v období krizových 

stavů s krátkým odpočinkem, s nutností zaskakovat za chybějící příslušníky krizového 

štábu a s potřebou rychlé správné reakce na vzniklou situaci. Na tomto základě jsem se 

rozhodl pro dvě hypotézy uvedené dále.    

6.2.2 Hypotéza preferovaného typu osobnosti v krizovém řízení na KÚ 

Na základě výše uvedených skutečností byla stanovena hypotéza č. 1 ve znění:   

Každý zaměstnanec by měl absolvovat speciální psychotesty určené zaměstnancům 

krizového řízení. 

Tato hypotéza byla konzultována s tajemníky KÚ a ti odpověděli formou dotazníku.  

6.2.3 Hypotéza preferovaného typu kolektivu krizového řízení na KÚ 

Podobně byla stanovena také hypotéza č. 2 ve znění: 

 Kolektiv zaměstnanců krizového řízení by se měl vybírat a připravovat 

ve specializovaných školících zařízení typu assessment centra.  

Také tato hypotéza byla konzultována s tajemníky KÚ a ti odpověděli formou dotazníku.  
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7 Analýza – krizového managementu 

Velmi zjednodušeně řečeno: řešením krizových situací se zabývá krizový management. 

Termín management (řízení) se obvykle vztahuje k problematice organizace a slouží 

k označení činností s tím spojených, ale i lidí, kteří jsou řídícími pracovníky. Posláním 

managementu je dosažení úspěšnosti (prosperity) řízené organizace. Každý vedoucí 

pracovník však musí umět řídit úsek své odpovědnosti nejen v běžné době, ale i v krizové 

situaci.  

Z hlediska funkčního [viz. 35] se management definuje jako ucelený soubor ověřených 

přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) 

užívají k zvládnutí specifických činností - manažerských funkcí (sekvenčních - plánování, 

organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků, kontrola; paralelních - analyzování 

řešených problémů, rozhodování a realizace, resp. implementace včetně koordinace), 

jež jsou nezbytné k dosažení soustavy cílů organizace.  

Krizový management je možné v širší definici chápat jako komplex opatření a úkolů, které 

plní státní správa a samospráva (tj. veřejná správa) spolu s dalšími právnickými osobami 

v běžném stavu jak v oblasti prevence (přípravná fáze), tak při náhlých akutních situacích 

ohrožení (realizační fáze) pro zachování bezpečnosti obyvatelstva v nejširším smyslu [29].    

Podle užší definice je krizový management souhrn vědeckých poznatků, odborných 

postupů a aplikačních nástrojů preventivních, rozhodovacích a technologických opatření 

umožňujících řídícím pracovníkům řešit krizové situace. Zahrnuje přípravu a zajištění 

krizových a havarijních plánů ochrany a záchrany života a zdraví obyvatelstva, ochrany 

životního prostředí, duchovních hodnot a ekonomiky (majetku), jako základních hodnot 

státu.    

Existuje celá další řada možných definicí krizového managementu, avšak pro praktickou 

činnost řídících pracovníků je nejvýstižnější definice, která charakterizuje krizový 

management jako ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení, metod 

a opatření, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností 

při:  

 minimalizaci zdrojů (příčin vzniku) krizových situací / korekce /, 

 přípravě na činnost v krizových situacích / prevence /, 
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 bránění vzniku a eskalací krizových situací / kontrakce /, 

 omezení zdrojů krizových situací a jejich negativního působení / redukce /, 

 odstraňování následků působení negativních faktorů krizové situace /obnova/ 

(funkcionální hledisko) [30].   

Stálá pracovní skupina krizového štábu a jeho kritická místa.  

V České republice neplatí pro uspořádání krizových štábů striktní pravidla. Tato skutečnost 

výrazně ovlivňuje přístupy ke složení krizových štábů z hlediska struktury a z ní se 

odvíjející funkcionality. 

Organizační uspořádání krizových štábů, které bylo přijato v Moravskoslezském kraji 

je výsledkem analýzy přístupů, ke složení krizových štábů u všech určených obcí kraje. 

Optimalizace je založena na primárně stanovených východiscích pro řešení organizačního 

schématu krizových štábů.  

7.1.1 Krizový štáb  – legislativní základ 

Novodobé počátky koordinovaného postupu při plnění úkolů spojených s řešením 

mimořádných událostí jsou spojeny s existencí okresních úřadů. Působnosti okresního 

úřadu a přednosty okresního úřadu týkající se krizového řízení vycházely ze zákona 

č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších 

opatřeních s tím souvisejících, kterým byl novelizován zákon o okresních úřadech. 

Přednostové okresních úřadů zřizovali pro řešení krizových situací okresní havarijní 

komise jako své poradní a pracovní orgány [43]. Schéma krizového štábu kraje/obce 

je znázorněno na (obrázku č. 11). 

První úvahy o termínu „krizový štáb“ a jeho podobě pocházejí z roku 1999 v návaznosti 

na připravovaný krizový zákon [5], ve kterém je pak tento termín zakotven. V nařízení 

vlády č. 462/2000 Sb. (k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona) 

je v ustanovení § 13 poprvé řešeno složení krizového štábu kraje a obce tak, že základní 

součástí každého štábu je příslušná bezpečnostní rada a stálá pracovní skupina krizového 

štábu. K sjednocení podrobností o organizaci KŠ, především jeho stálé pracovní skupiny, 

byla vydána směrnice Ministerstva vnitra [8], která byla v souvislosti s realizací reformy 

územní veřejné správy (ukončením činnosti okresních úřadů) nahrazena směrnicí novou 

[7]. Okresní úřady pak ukončily svou činnost k 31. prosinci 2002 a jejich kompetence 
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v rámci reformy veřejné správy převzaly zčásti krajské úřady a zčásti obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností. 

Podle zásad směrnice bylo v Moravskoslezském kraj přijato Základní organizační schéma 

krizového štábu. 

 

Obrázek č. 11. Krizový štáb kraje/obce [43] 

 

7.1.2 Stálá pracovní skupina Krizového štábu kraje 

Konstrukce SPS vychází z následujících tezí směrnice: za prvé, že vedoucí KŠ stanoví 

základní organizační schéma KŠ s přihlédnutím k místním podmínkám, zejména 

specifickým rizikům a hrozbám v příslušném správním obvodu, a za druhé, že SPS 

se může členit na odborné skupiny. 

V tomto je směrnice značně benevolentní a je ponecháno na vedoucím KŠ (hejtman, 

starosta), jakou strukturu SPS stanoví. Je otázkou, nakolik je tato „volnost“ přínosná, 

jak je patrné z následujícího textu. 

Na rozdíl od nynější úpravy původní směrnice stanovovala strukturu SPS podle tzv. 

modelu „STANO“. Jednotlivá písmena zastupují názvy odborných skupin. Názvy skupin 

charakterizují příslušnou „odbornost“ skupiny – tedy náplň její činnosti: 

Součinnost a komunikace – Týlové zabezpečení – Analýza situace – Nasazení jednotek – 

Ochrana obyvatelstva [6, 43]. 
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7.1.3 KŠ krajů  

V šesti případech (43 %) má KŠ uspořádány odborné skupiny dle modelu S-T-A-N-O, 

u zbývajících osmi KŠ (57 %) je jiná struktura odborných skupin, většinou na bázi odborů 

krajského úřadu. Zajištění směnnosti (včetně jmenovitého předurčení osob) je řešeno 

u 50 % KŠ (z toho u 30 % je předurčen jen základ – pět až šest osob na směně, u 70 % je 

to asi 20 až 25 osob na směně). Směnnost je řešena u všech KŠ se strukturou S-T-A-N-O. 

U osob předurčených pro práci v KŠ se u 22 % KŠ jedná jen o pracovníky krajského 

úřadu, u 78 % KŠ jsou pracovníci KŠ rozšířeni o zástupce složek integrovaného 

záchranného systému. Umístění pracoviště KŠ je z 36 % v objektech HZS kraje, v 64 % 

v objektech krajského úřadu. U 43 % KŠ probíhá pravidelná systematická příprava 

předurčených členů KŠ, u 57 % KŠ je příprava nepravidelná (nahodilá). 

Z uvedeného rozboru vyplývá značná různorodost přístupu k fungování krizového štábu 

kraje[18]. 

7.1.4 Komunikace v krizovém štábu 

Krizový management je charakteristický tím, že:  

- rozhodnutí se přijímají:  

 v síti složené z více aktérů; 

 pod silným tlakem (při řešení konkrétní krize). 

- vždy jsou přítomny (při řešení konkrétní krize):  

 tisk, rozhlas a televize; 

 pocity neurčitosti a nejistoty aktérů z dosaženého výsledku; 

 pocity odpovědnosti za vydaná rozhodnutí.  

 

Neurčitost (nelze všechno naplánovat pro krizovou situaci předem nebo u nás krizová 

situace určitě nenastane) je typickým znakem pragmatického politického postoje 

ke krizovému managementu, ale po nezvládnuté krizi se obvykle hledá viník.  

Všichni manažeři na různých úrovních řízení se musí umět rozhodovat. Jeho rozhodnutí 

může a nemusí přinést očekávaný pozitivní výsledek. V případě, že jsou přijímána 
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rozhodnutí, která mají pro splnění úkolů, vyřešení mimořádné nebo krizové situace 

strategický význam, manažeři by měli využívat pro přípravu podkladů a ohodnocení 

alternativ řešení procesní tým odborníků (viz příloha F). 

Procesní týmové rozhodování bude uplatňováno ve většině případů, kdy bude manažer 

přijímat rozhodnutí v podmínkách neurčitosti nebo rizika. Uplatňování procesního 

týmového rozhodování bude vyžadovat více času oproti individuálnímu. Přesto uplatnění 

v jednotlivých fázích procesní týmové rozhodování vytvoří předpoklady pro kvalitnější 

stanovení např. cílů, posouzení alternativ a volbu alternativy, která bude realizovaná. 

Implementace rozhodnutí však bude zpravidla vždy úkolem manažera ve vedoucí pozici. 

Z praktické realizace uvedených závěrů vyplynulo, že bylo přijímáno kvalitnější 

rozhodnutí v těch případech, kdy bylo připravováno procesním týmem a bylo dosaženo 

konsensu. K dosažení takového výsledku je zapotřebí interakce členů procesního týmu. 

V závěrech ze zkoumání procesního týmového rozhodování je doporučováno zapojení 

do rozhodovacího procesu zástupců složek, kteří budou mít za povinnost rozhodnutí 

realizovat (viz. Obrázek 12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12.  Schéma – algoritmus činností SPS KŠK [vlastní zdroj] 
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Cílem základní přípravy je profesní vzdělávání k získání a ověření zvláštní odborné 

způsobilosti zaměstnanců při výkonu státní správy na úseku zajišťování obrany státu 

a krizové řízení (viz Tabulka 1.). 

 

Tabulka č. 1. Výsledky dřívějších výzkumů-základní příprava krizových štábů [43] 

Cílová skupina Základní příprava formou Provádí 

 a odpovědnost má 

a) Obce a statutární města - starostové, primátoři,  

členové KŠ a bezpečnostních rad, odborní 

pracovníci KŘ a specialisté v oblasti zajišťování 

obrany 

příprava probíhá v rámci 

školení, které provádí MV 

školení provádí 

lektoři Velitelství 

územní obrany, 

odpovídá VeSÚzO 

b)Obce s rozšířenou působností - přednostové 

a jejich zástupci, členové KŠ a bezpečnostních 

rad, odborní pracovníci KŘ a pracovníci referátu 

obrany 

příprava probíhá v rámci 

školení, které provádí MV 

školení provádí 

lektoři Velitelství 

územní obrany, 

odpovídá VeSÚzO 

c) Kraj a hl. m.  Praha - hejtmani (primátor) 

a jejich zástupci, členové KŠ a BR, odborní 

pracovníci KŘ 

a specialisté v oblasti zajišťování obrany 

příprava probíhá v rámci 

školení, které provádí MV 

školení provádí 

lektoři MO, VeSÚzO, 

odpovídá SSP MO  

d) Ministerstva a ostatní ústřední správní úřady - 

ministři, náměstkové, členové KŠ, řídící 

pracovníci pověření ministrem a pracovníci 

útvarů krizového řízení 

příprava probíhá v rámci 

školení, které provádí MO 

na vyžádání a v rámci 

průběžného vzdělávání 

vybraných státních 

zaměstnanců 

školení provádí 

lektoři MO a GŠ 

AČR ve spolupráci 

s VA Brno, odpovídá 

Pers MO 

e)Stát (vláda a parlament) - poslanci a senátoři, 

členové vlády, členové ÚKŠ, členové sekretariátu 

a pracovních orgánů BRS 

příprava probíhá v rámci 

školení, které provádí MO 

na vyžádání 

školení provádí 

lektoři MO a GŠ 

AČR ve spolupráci 

s VA Brno a VVŠ 

Vyškov, odpovídá 

SSP MO 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

7.2 Požadavky na personální a odborné složení 

Krizový management v oblasti obrany a bezpečnosti má následující funkce:  

 obrannou - projevuje se v aktivitách státu v situaci, kdy převažuje násilné 

(ozbrojené) vnější negativní působení s tendencí destrukce státu jako celku 

nebo výrazného narušení jeho svrchovanosti, územní celistvosti a životních 

jistot občanů, 

 bezpečnostní - vyznačuje se preventivními a represivními aktivitami státu 

k zajištění dodržování zákonů (ochrany práva) na území státu, 

 záchranou - zahrnuje aktivity státních, regionálních nebo obecních institucí 

i samotných občanů k záchraně životů, zdraví, majetku, životních podmínek 

a prostředí při neštěstích, živelních pohromách, technických a technologických 

haváriích, jakož i operacích typu SAR /search and rescue - pátrej a zachraň/, 

 ekonomickou - využívá aktivity státu a právnických osob při absenci nebo 

ohrožení disponibility surovinových, energetických a jiných materiálních 

zdrojů nebo jiných ohrožení funkce ekonomiky pro potřeby občanů a státu 

i pro zabezpečení obranných, ochranných a záchranných subjektů, 

 ekologickou - využívá aktivity státu, právnických a fyzických osob k zajištění 

odolnosti a ochrany životního prostředí /tzv. environmentální politika státu - 

zdůrazňující vliv prostředí na formování osobnosti/, 

 specifickou - projevuje se v aktivitách státu v rámci mezinárodního 

společenství k podpoře světového míru a humanity.  

V případě vzniku mimořádných událostí
 
a krizových situací jsou aktivovány mechanizmy 

krizového řízení.  

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování realizaci 

a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. 
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Fáze krizového managementu  

Krizové řízení probíhá ve fázi přípravné a realizační.  

V přípravné fázi se zajišťuje připravenost (vycvičenost osob, nezbytné materiální potřeby 

a služby) na krizové situace a probíhá krizové plánování.  

V realizační fázi se krizové situace řeší s cílem potlačit, překonat nebo zmírnit jejich 

následky.  

7.2.1 Výsledky dřívějších výzkumů 

S využitím poznatků z analýzy ohrožení a zranitelnosti, jenž je nutno provést pro každou 

konkrétní oblast a úroveň řízení, je možné sestavit v systému obrany a bezpečnosti státu 

pro činnost krizového managementu následující opatření:  

 Proaktivní - organizování společenského systému z hlediska možných krizových 

situací takovým způsobem (legislativa, regulační opatření), aby určitá ohrožení, 

o kterých víme, vůbec nemohla nastat (materializovala se);  

 Preventivní - omezení ohrožení nebo zamezení situací, kdy by tato ohrožení mohla 

vést k poruchám a neštěstím; 

 Přípravná - soustředění se na omezení rozsahu neštěstí a absorbování jejich 

důsledků v případě, kdyby se skutečně staly; 

 Zmírňující - odstraňování následků neštěstí a závažných poruch; 

 K opětovnému navození normální situace - zabezpečení co možno nejrychlejší 

obnovy normálních podmínek života lidí a průběhu hospodářských a společenských 

aktivit.  

Zkušenosti ukazují, že z výše uvedených opatření se celkem daří plnit opatření preventivní, 

jimž se důvěřuje i na nejvyšších úrovních státní správy (vláda), ale hůře se již prosazují 

opatření přípravná, protože ta předpokládají soustředění týmu lidí z různých oblastí, kteří 

mají teoretické znalosti a praktické zkušenosti z přípravy a uplatňování krizových plánů. 

Navíc výsledky krizového managementu nejsou vždy dostatečně hmatatelné, protože jde 

pouze o zamezení škod.  
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7.2.2 Rozhodování v managementu rizika 

Ze zkušeností vyspělých demokratických zemí je možné pro krizový management zobecnit 

následující zásady:  

 Výsledkem procesu přípravy na řešení krizové situace (plánování) mají být 

jednoznačně definované pravomoci a odpovědnost na jednotlivých úrovních řízení 

od úrovně vlády až po správní úřady (určená obec, úřad obce s rozšířenou 

působností, krajský úřad); tento systém nevytvářet v průběhu krize, kdy je už pozdě 

a ztrácí se drahocenný čas, který by měl být věnován rozhodování o konkrétních 

opatřeních,  

 Krizový management správních úřadů a ústředních správních úřadů má být součástí 

jejich celkové strategie a postupů. Z hlediska věcné odpovědnosti to znamená, že 

rozdělení kompetencí (např. mezi ministerstva) má platnost pro danou oblast 

i v krizové situaci, 

 Každá krize je v podstatě unikátní, jedinečná nebo alespoň v dané podobě 

neopakovatelná. Vysoká náročnost na koordinaci v krizové situaci, schopnost 

přepojovat z oblasti na oblast, improvizovat a stanovovat optimální postupnost 

kroků je zde klíčovou záležitostí. Tomu by měl odpovídat i výběr odborníků 

a jejich náležité vyškolení a příprava. [23, 26].    

V lidské aktivitě není možné vyloučit riziko. Je však možné riziko řídit a tedy v pozici 

manažera ovlivňovat chování lidí, tj.: 

 vytvořit podmínky, které mi umožní předpovídat vznik mimořádné nebo krizové 

situace, 

 v případě vzniku mimořádné nebo krizové situace zabezpečit informovanost všech 

podřízených, 

 vyhledávat nové zdroje mimořádné nebo krizové situace a podklady pro vyřešení 

situace s využitím vůdčích osobností, 

 neustále věřit v konečný úspěch prováděné činnosti a plánovat nová opatření 

po skončení řešeného problému. 
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Jestliže však mimořádnou nebo krizovou situaci nelze předvídat a její průběh 

minimalizovat, musíme posoudit přijatelnost rizika. Pokud rizika nejsou přijatelná, musíme 

se zaměřit na eliminaci následků rizika a vytvořit podmínky pro efektivní řízení. K tomu je 

zapotřebí vytvořit program, který vytváří určitou bezpečnost před riziky a takový program 

zahrnout do celkové strategie činností manažera.  

7.2.3 Diskuze 

Z provedené analýzy vychází jako nejvíce rizikové místo SPS KŠK komunikační oddělení. 

U něj vyvstávají navíc problémy typu jazykové bariéry, hlasových dispozic a u cizinců 

navíc národních zvyklostí.  

7.3 Dotazník – vědecká metoda ve společenských i technických vědách 

 Ve společenských vědách existuje mnoho výzkumných otázek, na které je obtížné 

hledat odpovědi ptaním se jednotlivých lidí tváří v tvář. Zvláště tam, kde potřebujeme 

jednu a tutéž sadu otázek zadat velkému počtu lidí, bude výhodnější, když jim ji zadáme 

najednou simultánně. Dotazník v jeho základní podobě je jako strukturovaný rozhovor 

předložený v písemné podobě. Je tedy určený pro hromadné získávání údajů. 

 Při řešení konkrétních vědeckých problémů je třeba především zdůvodnit, nakolik 

je dotazník v dané situaci vhodnou výzkumnou metodou. Správné použití dotazníku, právě 

tak jako ostatních metod empirického výzkumu, vyžaduje náležitou teoretickou přípravu. 

Přesná formulace konkrétního cíle a úkolů dotazníku ve vztahu ke zvolenému problému 

jsou základní podmínkou účelného koncipování dotazníku. Přispívají i k jasnému zaměření 

jednotlivých položek na uzlové momenty.  

K vlastnímu dotazníku v jeho úvodu připojujeme stručné vysvětlení, které 

dotazovaného informuje o cílech a úkolech dotazníku. Dotazovaný musí být přesvědčen, 

že výzkumník k němu přichází pouze pro informace, které nemůže obdržet odjinud. 

Dodržování etických pravidel by mělo být samozřejmostí. 

 V následujícím textu použijeme termíny otázka a položka. Oba shodně odkazují na 

úkolové jednotky, z nichž se dotazník skládá. Při tom má termín položka obecnější 

platnost. Je zaveden proto, že v dotazníku nejsou vždy přísně používány pouze otázky, 

často se v nich setkáváme i s příkazy. Respondent je např. vyzván, aby ze souboru tvrzení 

označil to, které odpovídá jeho názoru, aby na škále určil míru souhlasu apod. 
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Centrální úlohu v dotazníku má zdůvodněná volba a formulace otázek (položek). Autor 

dotazníku při koncipování položek musí především sledovat vztah otázky k výzkumnému 

cíli a k základním problémům výzkumu. Každá z položek má mít vztah k výzkumnému 

problému, k jeho náležitě vymezeným aspektům tak, aby získaných informací mohlo být 

použito k ověřování hypotéz výzkumu. 

 Otázky musí být jasně a konkrétně formulovány. Tím navozují jasné a konkrétní 

odpovědi. Jestliže jsou otázky nepřesné, neurčité, příliš široké, vyvolávají různé asociace, 

respondent není vázán k jasné odpovědi. Otázky formuluje tak, aby je respondenti skutečně 

chápali ve stejném významu. Tzn., že slovník, termíny, stupeň obecnosti pojmů musí být 

přiměřené respondentům. 

Jednoznačná formulace otázky umožňuje jednoznačnou odpověď. Otázku je zároveň 

nutné formulovat tak, aby vyžadovala pouze jednu informaci. Nelze se proto ptát 

zdvojenými otázkami, např.: pokládáte problémovou metodu za účelný prostředek 

aktivizace žáků a používáte ji?  

Je nutné vyloučit i otázky, které vyžadují vědomosti či informace, které dotazovaní nemají. 

Otázky musí být stylisticky promyšlené a gramaticky správné. 

 Způsob kladení otázek navozuje zároveň odpovědi respondentů. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme dva základní typy položek v dotazníku: 

a) položky otevřené (nestrukturované); 

b) položky uzavřené strukturované 

ad a) položky otevřené (nestrukturované) – dávají respondentům vztahový rámec, ale 

neurčují podrobněji ani obsah, ani formu odpovědi. Užívá se i otázek částečně otevřených, 

toto omezení se může týkat přesnějšího vymezení obsahu odpovědi, její délky i struktury. 

Otevřené otázky umožní hlubší průnik ke sledovaným jevům, lépe odhalují skutečné 

postoje respondentů, poskytují obsažnější informace. Jejich úroveň však záleží i na 

dovednosti dotazovaných písemně se vyjadřovat, i na jejich ochotě k poměrně náročné 

spolupráci. Zpracování těchto položek, zvláště kvantitativní, je pracné a časově náročné. 

ad b) položky uzavřené (strukturované) – nabízejí dotazovaným volbu mezi dvěma nebo 

více alternativami. Mohou to být položky zcela uzavřené – dichotomní čili vyžadující 

odpověď ano – ne, nebo položky s více volbami, např. působí trest vždy záporně? 

ano……….ne……….nevím 
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V dotazníku lze používat i škálové položky, které mají pevně stanovené alternativy; 

umísťují reagujícího jedince na některý bod na škále. Dotazovaný v nich neovlivňuje ani 

obsah, ani formu odpovědi. Vybírá z nabízených a přesně formulovaných odpovědí. Tato 

forma je náročná pro autora dotazníku. Musí se dbát na to, aby se vystihli všechny 

podstatné aspekty problému. 

Určitou variantou v této skupině jsou položky uzavřené, které nabízejí seznam hotových 

odpovědí k volbě, avšak jsou doplněny v závěru otevřenou možností volné odpovědi 

(kategorie jiné). 

 Forma uzavřených položek je vhodná tehdy, když můžeme vytvořit přehled 

možných odpovědí. Usnadňuje kvalitativní zpracování dotazníku s minimálním 

vynaložením času. Tato forma, podle stanovených kategorií, však vede často k postižení 

jen jevových stránek. Poté potřebujeme ještě další sondy k hlubší podstatě problému. 

 Součástí techniky sestavování dotazníku je postup, kdy se rozličnými položkami 

autor dotazníku dotazuje na tutéž informaci. Tím se zvyšuje vnitřní spolehlivost 

(reliabilita) dotazníku. Dále autor zvažuje formu položek, jejich počet a určí délku 

dotazníku. Položek by nemělo být příliš mnoho. Jejich velký počet vede nejčastěji 

k povrchnímu zodpovězení, čímž trpí i kvalita výsledku. Přitom je nutné vzít v potaz i 

konkrétní možnosti dotazovaného a odhadnout čas, nutný na vyplnění dotazníku. 

Je přínosné v předvýzkumu prověřit obsah položek, jasnost a jednoznačnost jejich 

vyjádření. Předvýzkum odhalí, zda každá položka je jasně formulována a každá odpověď 

správně předvídána. 

Významným aspektem dotazníku je rovněž výběr vzorku. Je třeba, aby výzkumník 

znal hlavní charakteristiky populace, na kterou se obrací. Musí být také s to odhadnout 

předpokládanou návratnost dotazníků. 

Interakce mezi dotazovatelem a dotazovaným je v dotazníkové metodě neosobní. 

Je reprezentovaná otázkami, kladenými písemnou formou. Také postup, vysvětlivky, 

instrukce jsou spolu s položkami v dotazníku tištěné. Snaha vyloučit nedostatky 

neosobních vztahů vedla k vypracování smíšených postupů, které se snaží spojovat 

neosobní i osobní vztahy tazatele a dotazovaného. Jde o případy setkaní se se skupinou 

respondentů, vysvětlení cíle a úkolů dotazníku, předání instrukcí a zodpovězení dotazů. 

Poté respondenti teprve vyplní dotazníky. 
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Dotazníkovou metodu je vhodné používat tehdy, jestliže sledované otázky nelze 

vyjasnit pomocí žádné jiné metody. 

Chyby při dotazování 

Sugesce – zastáváte rovněž názor, že …, takto uvozenou otázku každý bezpečně pozná 

jako otázku sugestivní. Otázka typu pijete raději světlé nebo tmavé pivo? mimoděk 

upřednostňuje světlé pivo a působí rovněž sugestivně. Tento příklad ukazuje, že do 

vědecky koncipovaného dotazníku sotva může být bezděčně zařazena nějaká normální 

otázka. 

Taraktika – tarakatické tj. matoucí jsou otázky, které dotazovaného zaskočí. Ovšem 

takové chyby mohou mít úspěch v kriminalistice při usvědčujících otázkách (byly šaty oné 

ženy červené? – při zjišťování, zda vůbec nějaká žena byla přítomna). 

Přetěžování – otázky mohou dotazovaného z nejrůznějších příčin unavovat. Nejjednodušší 

formou přetěžování je neznalost: je však třeba si uvědomit, že i v tomto případě mohou 

přicházet odpovědi. Obtížněji se posuzuje přetěžování vyvolané protichůdnými 

motivacemi, např. odporují-li odpovědi vlastním zájmům. 

Nedostatečné vytížení – tato chyba je nejzrádnější. Dotazovaný, jenž otázkami opovrhuje 

jako např. příliš jednoduchými, může tíhnout k ironizujícím doplňujícím odpovědím. [46] 

 

7.4 Kontrolní seznam - vypracování  Check listu 

Na základě dřívějších zkušeností a osobního dotazování předních psychologů ministerstva 

vnitra a AČR a po dalších konzultacích s odborníky v oboru mi bylo doporučeno z důvodu 

malého počtu respondentů vytvořit dotazníky s dvěma částmi, stávající stav a požadovaný 

stav. 

Stávající normy psychologie ve vztahu k názoru nám doporučují minimálně 7 stupňové 

bodové hodnocení na stupnici  1-7 = slabé až silné u charakteristik profilujících schopností. 

Kontrolní seznam byl sestaven z dvou částí a to stávající stav a požadovaný stav 

(viz Obrázek 13. a 14.). Dále byl rozdělen na (otázky) Požadavky na jednotlivce, které 

musí mít podle obecné psychologie minimálně 7 úrovní hodnocení. Při požadavku 

zaměstnavatele na zaměstnance v úrovni hodnocení  stavu ano u většiny (otázek) 
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Požadavků na kolektiv, kde jsou pouze ze dva stavy (ano – ne), vyžaduje se pro tento 

kolektiv součinnostní cvičení minimálně 2 krát ročně [37, 46]. Podkladem pro vlastní 

hodnocení byl již dříve provedený rozvojový projekt VŠB-TUO: STANOVENÍ 

PŘEDPOKLADŮ PRO PRÁCI V POŽÁRNÍ OCHRANĚ z roku 1994.   

Z toho důvodu byly zvoleny dva kontrolní seznamy: 

Kontrolní seznam: Kompetence SPS KŠK  - stávající (aktuální) stav 

Kontrolní seznam: Kompetence SPS KŠK  - požadovaný stav 

Tyto dotazníky byly rozeslány všem 14-ti tajemníkům KÚ, na všechny kraje ČR.  Získané 

poznatky z krajů byly statisticky zpracovány. 

 

7.4.1 Stanovení a konzultace osobnostních otázek kontrolního listu 

Vypracování checklist-u bylo konzultováno s hlavním psychologem AČR, psycholožkou 

HZS Moravskoslezského kraje a také s některými tajemníky krajských úřadů. 

 

Vybrané charakteristiky profilujících schopností: 

Sociální kompetence: 

Rozpoznávání pocitů a problémů u ostatních lidí. 

Schopnost realistického ocenění svého působení na druhé lidi. 

Ohleduplnost k potřebám druhých. 

Kontaktní schopnost: 

Vyložit otevřeně cíle, metody a úmysly. 

Sám od sebe dokázat přistoupit k ostatním a navázat s nimi rozhovor. 

Nabídnout radu. 

Vyjít s důvěrou vstříc k lidem. 

Schopnost spolupracovat: 

Chopit se s účastí názorů, myšlenek a nápadů druhých. 

Pomáhat při potížích. 

Sdílet radost z úspěchu jiných lidí. 

Schopnost integrace: 



79 

 

Definování pravidel postupů. 

Soustředění různých zájmů k jednomu cíli. 

Rozpoznávat konflikty a usilovat o jejich řešení. 

Souhlasit s jinými, ale nevzdávat se přitom vlastních idejí. 

Schopnost komunikace: 

Předávat dál informace druhým. 

Nezadržovat žádné důležité informace druhým. 

Naslouchat, druhé nepřerušovat. 

Věnovat rozhovoru potřebný čas. 

Sebekontrola: 

Chovat se klidně. 

Být odolný v zátěži. 

Racionalita chování. 

Nálada vyrovnaná, předvídatelná. 

Techniky komunikace: 

Schopnost názorného vyjadřování, resp. zobrazování (vizualizace). 

Schopnost moderování. 

Reprezentovat a řečnicky přesvědčovat. 

Ovládat techniky vyjednávání. 

7.4.2 Stanovení a konzultace otázek kontrolního listu k funkci v kolektivu 

Stávající normy psychologie ve vztahu k názoru na kolektiv nám doporučují stavové 

hodnocení ano – ne. Zvolil jsem charakteristiku profilujících schopností, jako jsou týmová 

organizace a týmová spolupráce s následnými otázkami. 

Práce v týmu: 

Týmová organizace: 

Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci? 
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Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory? 

Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem?  

Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační technikou 

pro práci kolektivu? 

Musí být nablízku kooperační partneři? 

Znají členové týmu jasný časový plán? 

Je jasná, přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu? 

Týmová spolupráce: 

Je možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci? 

Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu? 

Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu? 

Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Obrázek č. 13. Dotazník - stávající stav [vlastní zdroj] 
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Obrázek č. 14. Dotazník - požadovaný stav [vlastní zdroj] 
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7.5 Statistické vyhodnocení 

Jevy, které zkoumáme v technické praxi, popisujeme pomocí funkcí. Tak jako jsou některé 

z jevů jednodušší a jiné složitější tak jsou i odpovídající funkce jednodušší a složitější. Při 

popisu zkoumaných jevů musíme s funkcemi pracovat - provádět s nimi různé bodově 

definované aritmetické operace, derivovat je nebo integrovat a určovat jejich hodnoty 

v bodech, které nás z nějakého důvodu zajímají. Jestliže zkoumáme jev, který je projevem 

nějaké funkční závislosti, mohou nastat dvě situace:  

tato funkční závislost je buď známá (např. vyplývá z aplikace fyzikálních zákonů) 

nebo neznámá (a to buď zcela neznámá, nebo taková, že sice neznáme její přesnou podobu, 

ale známe alespoň její typ, příp. víme, že je např. periodická, lineární apod.). 

V některých případech je užitečné provést detailnější pohled na řadu 

(viz Tabulka 2. a 3.). Na rozdíl od jiných grafů obsahuje souhrnné charakteristiky zkoumané 

datové řady. Tento graf nám umožňuje odhalit některé důležité vlastnosti řady, jejich srovnání 

(viz Tabulka 4.), které z jiných grafů nejsou zřetelné. Jeho základním prvkem je krabička, jejíž 

dolní a horní hrana je tvořena 25% a 75% kvartilem, uvnitř je vyznačen medián a symbolem 

( + ) aritmetický průměr. Na koncích svislých čar vycházejících z krabičky leží hodnoty 

minima a maxima. Protože délka této svislé čáry může být maximálně 1,5x delší než krabička, 

jsou hodnoty přesahující tyto hranice označovány jako odlehlé a jsou zakresleny jako 

samostatné body (viz Tabulka 5.) Díky nim zjistíme rozdíly (viz Obrázek 15. a 16.) a korelace 

budou vyjádřeny dále. 

Medián je prostřední pozorování ve tříděném seznamu dat. Polovina z hodnot 

v souboru dat je menší než nebo rovna střední a polovina je větší než nebo rovno k ní. 

Interpolovány střední mediány ( IM ), které jsou obsaženy v této práci upravuje medián mírně 

nahoru nebo dolů (4). 

Interpolačně počítané mediány 

                  

 (4)     

 

 

Definujeme proměnné takto:     N = celkový počet platných odpovědí na otázku, 

      M = standardní medián skóre 

n1 = počet skóre méně než M (přísně méně, není rovno) 

n2 = počet bodů rovnající se M Grafické znázornění výsledků statistiky 
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Z čehož vyplývá, že lineární funkce mediánů bude ve tvaru (5) velmi nízká hodnota 

těsnosti a nespojitosti. Z výsledků statistického hodnocení jednotlivce vychází, že výsledky 

nejsou spojité a jednoznačné, z čehož dále vyplývá, že první hypotéza není potvrzena. Což 

můžeme graficky vyjádřit (viz Obrázek 17.). Tabulky 6. - 9. slouží jako pomocné pro 

výpočet dalších hodnot.  V tabulce č. 10. jsou vyjádřeny hodnoty Interpolace pro mediány 

a modusy. Výsledná funkce Interpolací je lineární (6) graficky zobrazeno (viz Obrázek 18.) 

v něm je zobrazena rovnováha.  
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Tabulka č. 2. Oblasti kompetence – stávající ( reálný)  stav [vlastní zdroj] 
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Tabulka č. 3. Oblasti kompetence – požadovaný stav [vlastní zdroj] 
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Tabulka č. 4. Srovnání jednotlivých otázek [vlastní zdroj] 

 

 

  



88 

 

Podrobné grafické statistické zobrazení dat najdete v příloze G. 

 

Data jsou zde zpracovaná podle četnosti a barevně jsou dále rozlišena na stávající 

a požadovaný stav. 

Dále je statistické zobrazení rozděleno na: 

a) Sociální kompetence 

b) Týmovou práci 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5. Srovnání v podskupinách [vlastní zdroj] 
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Obrázek č. 15. Otázky1-26 rozdíly mezi stávajícím  a požadovaným stavem  [vlastní zdroj] 

 

      

         

         

         

         

         

     

 

 
 

          

           

           

           Obrázek č. 16. Podskupiny-  rozdíly mezi stávajícím  a požadovaným stavem [vlastní zdroj] 
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Tabulka č. 6. Korelace – stávající(reálný) stav [vlastní zdroj] 

 

 

       KORELACE - STÁVAJÍCÍ STAV 
    

       
  x0,25  medián x0,75  modus 

  
x0,25 1 

     medián 0,8181 1 
    

x0,75 0,657311 0,895332 1 
   modus 0,553948 0,770057 0,742146 1 

  

         1Q/Me 1Q/3Q 1Q/Mo Me/3Q Me/Mo 3Q/Mo 

Korelace 0,8181 0,6573 0,5539 0,8953 0,7701 0,7421 

KH,  = 0,1 0,4259 0,4259 0,4259 0,4259 0,4259 0,4259 

KH,  = 0,05 0,4973 0,4973 0,4973 0,4973 0,4973 0,4973 

K/KH(0,1) 1,9209 1,5433 1,3007 2,1022 1,8081 1,7425 
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           Tabulka č. 7. Korelace - modus/medián [vlastní zdroj] 

 
 

       KORELACE - POŽADOVANÝ STAV 
  

  

      
  

  x0,25  medián x0,75  modus 
 

  

x0,25 1 
    

  

medián 0,852275 1 
   

  

x0,75 0,670921 0,909384 1 
  

  

modus 0,365161 0,638945 0,76956 1 
 

  

      
  

  1Q/Me 1Q/3Q 1Q/Mo Me/3Q Me/Mo 3Q/Mo 

Korelace 0,8523 0,6709 0,3652 0,9094 0,6389 0,7696 

KH,  = 0,1 0,4259 0,4259 0,4259 0,4259 0,4259 0,4259 

KH,  = 0,05 0,4973 0,4973 0,4973 0,4973 0,4973 0,4973 

K/KH(0,1) 2,0011 1,5753 0,8574 2,1352 1,5002 1,8069 

       
 

           

 

 

 

Tabulka č. 8. Interpolace medián/modus [vlastní zdroj] 

 
          

           

           

       

 
KORELACE - STÁVAJÍCÍ/POŽADOVANÝ STAV 

 

       

 
stáv\požad. x0,25  medián x0,75  modus 

 

 
x0,25 0,694953 0,670958 0,48648 0,367831 

 

 
medián 0,430217 0,431072 0,299092 0,245877 

 

 
x0,75 0,354505 0,427116 0,337804 0,296578 

 

 
modus 0,352007 0,3849 0,196403 0,10374 
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Tabulka č. 9. Celkové srovnání v podskupinách [vlastní zdroj] 

CELKOVÉ SROVNÁNÍ V PODSKUPINÁCH 
 

   

MEDIÁNY interpol 

   
stávající požadov. 

Sociální kompetence celkem 4,27 6,31 

Kontaktní schopnost celkem 5,58 6,41 

Schopnost spolupracovat 
celkem 5,79 6,29 

Schopnost integrace celkem 5,13 6,65 

Schopnost komunikace celkem 6,11 6,82 

Sebekontrola celkem 6,21 6,86 

Techniky komunikace celkem 5,96 6,82 
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Obrázek č. 17. Srovnání stávajících a požadovaných mediánů s ideálním stavem [vlastní zdroj] 

 

 

 

Výsledná lineární funkce mediánů stávající / požadovaný 

 

 

          (5) 

 

 

 

 

 

  

y = 1,6995x - 5,6292 
R² = 0,3978 

4,00
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5,00
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medián požadovaný 

Srovnání stávajících a požadovaných mediánů s ideálním stavem 

rovnováha

 
 
 

 
Lineární funkce: 

  
x C 

Tvar rovnice je :  1,699489 -5,62915 

  
0,93514 6,170528 

Koeficient těsnosti : 0,397794 0,578399 
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Tabulka10. Interpolace mediány a modusy [vlastní zdroj] 

 

 
MEDIÁNY interpol MODUSY interpol 

OTÁZKY stávající požadov. stávající požadov. 

1 4,06 6,00 4 6 

2 4,83 6,50 5 7 

3 4,06 6,50 4 7 

4 5,86 6,63 6 7 

5 5,00 6,33 6 6 

6 5,13 6,21 5 6 

7 6,17 6,50 7 7 

8 5,63 6,80 6 7 

9 6,50 6,00 7 6 

10 5,75 6,00 4 7 

11 5,33 6,72 5 7 

12 5,21 6,72 5 7 

13 5,17 6,50 7 7 

14 4,88 6,63 5 7 

15 5,90 6,96 6 7 

16 6,33 6,80 6 7 

17 6,00 6,72 7 7 

18 6,10 6,72 6 7 

19 6,00 6,86 6 7 

20 6,33 6,86 6 7 

21 6,50 6,86 7 7 

22 5,36 6,86 5 7 

23 6,25 6,86 6 7 

24 5,64 6,86 6 7 

25 6,00 6,86 6 7 

26 5,90 6,63 6 7 
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Obrázek č. 18. Srovnání stávajících/ požadovaných mediánů  [vlastní zdroj] 

 

Výsledná lineární funkce interpolací stávající / požadovaný  

 

                       y  =  0,9073. x   -    0,3887          R
2
= 0,3978

                                                                       
(6)

 

 

 

Tabulka č. 11. Oblasti týmové práce  – stávající ( reálný)  stav [vlastní zdroj] 

 

 

 

 

 

y = 0,9073x - 0,3887 
R² = 0,1516 

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20

mediány
stávající/požadovaný
rovnováha

Lineární (mediány
stávající/požadovaný)

OTÁZKY ano ne ano ne

1 10 4 13 1

2 10 4 12 2

3 7 7 12 2

4 Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační technikou pro práci kolektivu?10 4 13 1

5 7 7 14 0

6 10 4 11 3

7 10 4 14 0

ano ne ano ne

8 10 4 14 0

9 14 0 14 0

10 14 0 14 0

11 14 0 14 0

Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu?

Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu?

Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu?

Týmová organizace:

Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci?

Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory?

Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem? 

Musí být nablízku kooperační partneři?

Znají členové týmu jasný časový plán?

STÁVAJÍCÍ STAV POŽADOVANÝ STAV

Je jasná, přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu?

Týmová spolupráce

Je možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci?
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Tabulka č. 12. Waldův interval spolehlivosti [vlastní zdroj] 

 

 

Waldův interval spolehlivosti (viz tab. 12.) je interval založený na aproximaci 

binomického rozdělení normálním, slouží k testování statistických hypotéz. Je také 

považován za jedno z nejstarších užívaných intervalů spolehlivosti. Počítáme 95% interval 

spolehlivosti a proto ”kladnými” nazýváme ty dvojce (n, 0.5), jestliže C(n, 0.5) > 0.95 

a obráceně. Vstupní hodnoty jsou uvedeny (viz tab. 11.) z nichž jednoznačně vyplývá, že 

požadovaný stav je kladný a tím je druhá hypotéza je platná. 

 

7.6 Statistická analýza stávajících ( reálných) a požadovaných hodnot 

 

Bylo zvoleno 7 základních skupin schopností. Sedm schopností se skládá z 26-ti dílčích 

schopností. 

Zkontrolované jsou:  - požadovaný stav (viz tabulka 3.) 

                                  - stávající stav (viz tabulka 2.). 

 

 

dolní mez horní mez dolní mez horní mez dolní mez horní mez dolní mez horní mez

0,477647 0,950925 0,793667 1 0,455332 0,973239 0,780945 1

0,477647 0,950925 0,673843 1 0,455332 0,973239 0,656558 1

0,238089 0,761911 0,673843 1 0,213391 0,786609 0,656558 1

0,477647 0,950925 0,793667 1 0,455332 0,973239 0,780945 1

0,238089 0,761911 1 1 0,213391 0,786609 1 1

0,477647 0,950925 0,570776 1 0,455332 0,973239 0,550508 1

0,477647 0,950925 1 1 0,455332 0,973239 1 1

0,477647 0,950925 1 1 0,455332 0,973239 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

STÁVAJÍCÍ STAV POŽADOVANÝ STAV

Waldův interval spolehlivosti                  

(KH normální rozdělení)

Waldův interval spolehlivosti                  

(KH Studentovo rozdělení)

STÁVAJÍCÍ STAV POŽADOVANÝ STAV
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Nejvýznamnější podle středních hodnot jsou (viz příloha G graf G 1. - 26.): 

 

       - požadované    1.-2. Sebekontrola a Techniky komunikace 

        3. Schopnosti komunikace 

       4. Schopnost integrace 

        5. Kontaktní schopnosti  

        6. Sociální kompetence 

        7. Schopnost spolupracovat 

                  -    stávající         1. Schopnost sebekontroly 

    2. Schopnost komunikace 

                                               3. Techniky komunikace 

                                               4. Schopnost spolupracovat 

    5. Kontaktní schopnost 

                                               6. Schopnost integrace 

                  7.  Sociální kompetence 

 

Z analýzy výsledků vyplývá (viz příloha G graf G 27. - 37.), že:   

- není závislost mezi hlavními skupinami 

- není závislost mezi dílčími skupinami 

- závislost je mezi požadovanými a skutečnými schopnostmi 

- důležité korelace jsou pouze u 3 skupin, ostatní jsou na nich závislé 

 

 

Metodický závěr: 

Z analýzy x0,25 interpol a x0,75 interpol vyplývá, že jsou v silné korelaci 

s mediánem. Z toho vyplývá, že stačí analyzovat pouze modus a medián. Provést 

základní Personovu korelaci pro spolehlivost 0,05. Všude, kde je silná závislost, 

můžeme řešení metodicky vypustit. Výsledkem je, že stávající stav je horší než 

požadovaný, z toho vyplývají potřeby zlepšování se. Rovnováha je v našem případě 

rovnost požadavku a celku z čehož vyplývá potvrzení druhé hypotézy.  
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Z výsledků výzkumu jednotlivců (osobnostních otázek) vyplývá: 

- potřeba zlepšení ve všech schopnostech, zejména pak v schopnosti sebekontroly, 

techniky a schopnosti komunikace  

(rozdíly jsou vyjádřeny v obrázku č.15) 

Z výsledků výzkumu týmové práce (k funkci v kolektivu) vyplývá: 

- potřeba zlepšit se v týmové organizaci, zlepšit potřebu blízkosti (styk) 

s kooperačními partnery a zejména zabezpečit modernizaci stávajících pracovišť. 

(rozdíly jsou vyjádřeny v obrázku č.16) 

 

    

7.7 Vícekriteriální hodnocení  

Vícekriteriální hodnocení obecně neposkytuje jedno jediné řešení, ale výsledné řešení bude 

ovlivněno volbou vah a použitou metodou. V této části se budeme zabývat pouze výsledky 

z jednotlivých metod. 

7.7.1 Vyhodnocení osobnostních otázek 

Tajemníci krajů v seznamu stávající stav v oblasti osobnosti pracovníků krizového řízení 

definovali silné stránky stávajícího personálu. Dále v seznamu požadavků do budoucna 

potvrdili stále vyšší nároky pro výběr zaměstnanců z osobnostního  hlediska, které však 

naráží na stávající finanční ohodnocení zaměstnanců krizového řízení a problémy 

s personálním zabezpečením, tím je také mimo jiné limitován jejich výběr.  

Z výsledků výzkumu práce jednotlivců (osobnostních otázek) vyplývá: 

- potřeba zlepšení ve všech schopnostech, zejména pak ve schopnosti sebekontroly, 

techniky a schopnosti komunikace.  
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7.7.2 Vyhodnocení otázek k funkci v kolektivu 

Tajemníci krajů v seznamu stávající stav v oblasti funkci kolektivu pracovníků krizového 

řízení definovali zaměstnance spíše jako introvertní personál. 

V seznamu požadavků do budoucna však požadují spíše extrovertní personál. Pokud, ale 

do budoucna zůstane stávající personál, nevyhne se součinnostnímu výcviku nejlépe ve 

specializovaných školících zařízení typu assessment centra.  

 

Z výsledků výzkumu týmové práce (k  funkci v kolektivu) vyplývá: 

- potřeba zlepšit se v týmové organizaci, zlepšit potřebu blízkosti (styk) s kooperačními 

partnery. 

- potřeba modernizovat stávající pracoviště.  

 

7.7.3 Součinnostní výcvik  

Návštěva assessment centra vzbuzuje v lidech smíšené pocity. Nevědí, co je čeká a čemu 

přesně budou vystaveni. Nemohou se proto cíleně na nic připravovat, což jim bere pocit 

jisté půdy pod nohama. Bojí se, že se mezi ostatními uchazeči o práci ztrapní nebo o sobě 

nevědomky prozradí něco negativního. Právě tady dělají někteří zaměstnanci v assessment 

centru chybu. Mají pocit, že čím budou průraznější, tím lépe pro jejich image. Berou si 

proto za každou cenu slovo jako první, skáčou ostatním ve skupině do řeči, shazují jejich 

nápady, zkrátka snaží se vyniknout za každou cenu. Zaměstnavatelé mají zájem o lidi, kteří 

se dokáží prosadit, ale ne na úkor ostatních. Zaměstnanec, který ostatní shazuje 

v assessment centru, kdy v podstatě o nic nejde, o sobě nevysílá dobrý signál, že je týmový 

hráč. Vhodný není pochopitelně ani druhý extrém, kdy člověk všem ustupuje a drží se 

zpátky. Pozvali mě do assessment centra. online. Jana Machálková, Jobs.czcitováno 20. 8. 2014.  

Dostupné z WWW: http://www.jobs.cz 
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Johariho – okna (viz Obrázek 19.)  

Ukazuje, na kolik vím nebo nevím já a sociální prostředí (oni): 

 Veřejná osobnost = modely chování, které určitě fungují; 

 Nepoznaná osobnost = okolí nás vnímá jinak – o těchto skutečnostech nevíme; 

 Tajemná osobnost = předsudky, věci, za něž se stydíme; 

 Archetypální osobnost = věci, které se objeví až při vystavení se náročným nebo 

zátěžovým situacím. 

 

Obrázek č. 19 Johari okno – oblasti chování [23] 

 

1. Veřejná oblast obsahuje především ty způsoby chování a motivací, která je známá 

nám i ostatním. Veřejná oblast zahrnuje veřejně prezentované názory, postoje, 

motivy a vyjadřované city. Tyto vlastnosti má osobnost obvykle pod kontrolou 

(autocenzura), neboť na jejich kontrole netrvá a projevuje je zcela spontánně. 

Čím je toto okno větší, tím jsou ostatní menší. Rozšíření veřejné oblasti brání nízké 

sebevědomí, společenské konvence a strach z neznámého. 

2. Slepá oblast vyjadřuje to, že já o některých svých vlastnostech nevím, jsou však 

viditelné z pohledu druhých. 

Naše vědomé JÁ nemá celou psychiku pod kontrolou tak, jak se mu to na první 

pohled může zdát. Svým jednáním vnáší osobnost do situací každého života 

i nevědomou komponentu svojí psychiky, kterou ostatní bez problému registrují. 

Tak může dojít k paradoxní situaci, že druzí vědí o nás něco, co my sami nevíme. 

Poznání této vlastnosti pomocí sebereflexe není v našich silách, protože je možné 

jen za pomoci jiných osob. Zmenšení této oblasti je možné zejména pozorováním 
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reakcí jiných osob na naše chování a jejich reálným hodnocením nebo vyžádáním 

zpětné vazby od těchto lidí. 

3. Skrytá oblast vyjadřuje to, že já o něčem vím, ale před ostatními se to snažím 

z různých příčin skrývat (moje intimní záležitosti). Tady jsou vlastnosti, jejichž 

prozrazení by nás ohrožovalo, ponižovalo nebo nějak jinak škodilo. Jsou to různé 

skryté postoje, nepřípustné motivy, utajované vzpomínky. Zde se uplatňuje velká 

autocenzura a volná sebekontrola je velmi intenzivní. I přesto se občas tyto 

vlastnosti náznakově objevují v podobě nekontrolovaných neverbálních projevů, 

přeřeknutí apod., takže okolí je postupně zaznamenává. 

4. Neznámá oblast vyjadřuje to, že jisté skutečnosti nejsou, známé mě ani ostatním 

lidem. Tato oblast obsahuje podvědomí i chování, které poznávám, až když se do 

dané situace dostanu. Neznámá oblast představuje tak hluboko ukryté vlastnosti, 

které se neprojevují ani v jednání ani v našem vědomí. Některé psychické vlastnosti 

se totiž projeví jen v určitých speciálních situacích (např. při ohrožení života), 

které jsme dosud nezažili [23]. 

 

 

7.8  Diskuse 

Po sestavení byly dotazníky odeslány k tajemníkům KÚ a většina je okamžitě vyplnila 

a poslala faxem zpět. Někteří byli opětovně požádáni jak telefonicky, tak písemně. Po roce 

byly podklady ze všech 14-ti krajů nakonec získány. 

Obě hypotézy nám tajemníci KÚ v dotaznících verifikovali a na základě statistického 

vyhodnocení vychází že: 

Hypotéza č. 1 - zaměstnanec krajského úřadu pracující v SPS KŠK, by měl být vyšetřen 

psychologem psychotestem – hypotézu mi statistické vyhodnocení 

nepotvrdilo a z toho vyplývá, že není potřeba, 

Hypotéza č. 2 - kolektiv SPS KŠK  by se měl připravovat ve specializovaných školících 

zařízení typu assessment centra nebo v podobných zařízeních pro získání 

návyků, tato hypotéza se mi potvrdila. 
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Výsledek hypotézy č. 1 mně překvapil. Do této oblasti se zřejmě do budoucna nebude 

investovat a z toho vyplývají také postoje zodpovědných pracovníků. V současné době 

introvertní personál jak nám ho popisují Jahariho okna netouží po změnách v aktuálním 

způsobu krizového řízení a tím personál začíná technicky i odborně snižovat své 

schopnosti řídit a komunikovat. Z tohoto důvodu plně souhlasím s hypotézou č.2. 

 

7.8.1 Návrh změny ve výcviku 

V dnešní době mohou být členy krizových štábů i cizinci, kteří svým byť extrovertním 

chováním mohou díky návykům z rodin způsobovat problémy ostatním členům štábu. 

Z tohoto důvodu se vidí jako výhodné, aby se kolektiv krizového štábu kraje měl možnost 

připravovat se v zařízení typu assessment centra nebo v podobných zařízeních pro získání 

návyků a dovedností. (Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva 

a jiné)    

Dílčí závěr – návrh na výcvik a zabezpečení prostorů pro výkon služby Stálé pracovní 

skupiny krizového štábu kraje 

Z dříve provedené analýzy vyplývá, že v České republice platí pro uspořádání krizových 

štábů krajů striktní pravidla, ale ne pro SPS KŠK. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje 

přístupy ve složení krizových štábů z hlediska struktury a z ní se odvíjející funkcionality. 

Na základě statistických výsledků doporučuji základní výcvik v Assessment centru, nadále 

však pokračovat s organizací součinnostních cvičení s typickými příklady krizových 

situací. Nadále věnovat pozornost modernizaci materiálního zabezpečení pracovišť. 

V základním výcviku se věnovat zvláště situacím, kdy hlavní pozornost upoutá změna 

k horšímu, je pro nás pozorovatelná daleko dříve a vnímáme ji citlivěji, než změnu 

k lepšímu. Stav, kdy přicházejí zprávy o dopadech krize jedna za druhou, ostraha ztrácí 

přehled o pozitivních zprávách, které ji v daný moment připadají nedůležité, ale  navíc 

vnímá tyto byť pozitivní informace velmi obezřetně. Ty pak mohou vytvořit řetězec, který 

může změnit situaci a rozhodující složky se o této změně nedoví. Proto je důležité při 

výběru personálu pro tyto funkce a zejména při zácvicích, stanovovat kritéria nejen podle 

hlavního úkolu, ale také podle rutiny, kterou musí zaměstnanec bez zaváhání zvládat. 

Schematicky zobrazený veřejně publikovaný krizový štáb je na obrázku č. 10. Část pro 

chování člověka je zhodnocena v příloze A. 
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Organizační uspořádání krizových štábů, jak bylo přijato v Královéhradeckém kraji, 

je výsledkem analýzy přístupů ke složení krizových štábů u všech určených obcí 

Královéhradeckého kraje. Krizovému řízení v kraji patří i příčka nejnižších nákladů, 

viz příloha C.  

Pro zajištění ochrany objektů krizového řízení proti terorismu, kriminalitě, 

protispolečenskému chování a sociopatologickým jevům je potřeba vypracovat Návrh 

zásad pro umístění a zabezpečení prostorů – příkladem může být příloha E sloužícím 

k dosažení jednotného přístupu při zjišťování úrovně stavu fyzické ochrany. Návrh zásad 

by stanovil jednotné pravidla pro provedení posouzení úrovně minimálního 

bezpečnostního standardu a vyhodnocení stávající fyzické ochrany aktiv krajských úřadů.  

 

Objektivní posouzení stavu fyzické ochrany se provádí u následujících opatření: 

a) základní opatření fyzické ochrany, 

b) technická opatření - systémy technické ochrany, 

c) režimová opatření, 

d) fyzická ostraha, 

e) pojištění. 
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8 Návrh zásad pro umístění a zabezpečení prostorů - analýza 

rizik 

Proces analýzy rizik slouží pro vytvoření představy o rizicích, která mohou působit 

na zabezpečení prostorů zaměstnanců krizového řízení. K vlastnímu provedení analýzy 

rizik nám posloužila ČSN EN 31010 s určením akceptovatelného zbytkového rizika. Díky 

včasné identifikaci rizik, monitorování a struktuře vnitřních limitů pro jednotlivé druhy 

rizik se tyto eliminují s cílem nalézt přijatelné míry rizik. Dosažení tzv. nulového rizika 

není prakticky možné. Rozšířené metody identifikace rizik jsou následující: 

 Metoda finančního dopadu, kterou lze identifikovat, jakým rizikům jsou vystaveny 

budovy krajských úřadů, technologická zařízení uvnitř budov krajských úřadů, 

jakým rizikům je vystaven personál. Rizika lze také odhalit z účetních dokladů 

měřením finančních ztrát;  

 Metoda diagramu toku je systematickou procedurou, popisující veškeré akce 

v krajském úřadě, počínaje energiemi, ostatními vstupy atd.; 

 Metoda analýzy z hlediska rozmístění zahrnuje všechna zařízení krajských úřadů, 

která musí management rizik poznat, aby mohl čelit rizikům, jímž je vystaven; 

 Metoda interakce jednotlivých oddělení zahrnuje systematické návštěvy manažera 

na všech odděleních, aby získal informace o aktivitách a možných rizicích, 

plynoucích z těchto aktivit. Dále jde o analýzu ústních nebo písemných zpráv 

jednotlivých oddělení a ostrahy o vzniklých rizicích nebo ztrátách. Je důležité, aby 

se dozvěděl pravdu; 

 Metoda interakce externích zdrojů. Jedná se o doplněk předešlé metody rozšířené 

o externí konzultanty, právníky a další specialisty; 

 Metoda analýzy kontraktu, kde řada rizik plyne z nedokonalého zajištění smluv, 

ve které nejsou jednoznačně stanoveny požadavky krajského úřadu na dodavatele; 

 Metoda analýzy statistických záznamů o četnosti událostí a ztrátách. Záznamy 

a jejich analýza může být zdrojem odhalení budoucích ztrát. Je třeba analyzovat 
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příčiny ztrát, jejich umístění a další proměnné. Lze předpovídat náklady spojené 

s dopady rizik. 

Každé riziko prochází fází identifikace, analýzy, plánování, sledování (monitorování 

rizikových identifikátorů a zmírňovacích činností), řízení (korekce odchylek od plánu 

řízení rizik) a komunikace (zabezpečení informací o aktivitách managementu rizik, 

o existujících rizicích a o nenadále vzniklých rizicích a zajištění zpětné vazby vnější 

i vnitřní). Tyto aktivity působí souběžně. Činnosti směřující ke zmírnění jednoho rizika 

mohou vytvořit rizika jiná. 

Cílem identifikace rizik je vyhledání a lokalizace rizik dřív, než se stanou problémem. 

Identifikace rizika zahrnuje zachycení a popis rizika a zjištění dodatečných informací 

o okolnostech jeho vzniku. Mezi metody zachycení rizika patří brainstorming, periodické 

zprávy o rizicích, charakteristiky rizikových faktorů a jejich dopad, dokumentace rizik 

prováděná managementem rizik, dotazník a porady realizující zásady komunikace. 

Analýza zahrnuje především posouzení příčin ztrát, zahrnuje tedy inženýrské a lidské 

hledisko. Do inženýrských příčin ztrát patří vady materiálu, instalace atd. Do lidského 

selhání patří nepozornost, nezkušenost, charakterové vady, nevyškolenost atd.  

Prevencí rizik jsou veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují 

na všech stupních činnosti organizace k prevenci nebo snížení rizik. Proces, jehož cílem 

je optimalizace rizika, se nazývá hodnocení a řízení rizik. První část procesu se zabývá 

identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady pro druhou část procesu, 

ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Nelze–li rizika 

odstranit, bezpečnostní management krajského úřadu je vyhodnotí a přijme opatření 

k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti bylo minimalizováno.  

Vstupem do výše popisovaného procesu je bezpečnostní politika krajského úřadu, tedy 

základní strategie organizace v oblasti bezpečnosti, legislativní normy a kromě jiného také 

zkušenosti zpracovatelů v oblasti krizového řízení. Výstupem je katalog ohrožení, který 

slouží jako vstupní data do procesu plánování opatření. Ohrožení je chápáno jako jev, který 

za předpokladu uskutečnění alespoň jedné hrozby může přivodit mimořádnou událost. 

Řízení rizik na úrovni krajského úřadu usnadňuje řešení krizových situací a přináší 

i ekonomické efekty. Důležitým prvkem, proti dosavadnímu přístupu, je zapojení 

veřejnosti prostřednictvím komunikační strategie.  

http://www.waksystem.cz/navodkis/ohrozeni_formreadlist.htm
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Zajištění fyzické ochrany prostorů krizového řízení krajských úřadů  

Zajištění fyzické ochrany krizového řízení krajských úřadů řeší integraci bezpečí do 

objektů krajských úřadů v rámci zákonné odpovědnosti osob za ochranu osob a majetku 

nacházejících se v objektech a ve vlastnictví státu. Odpovědnost vyplývá z ustanovení 

právních předpisů a norem, které souvisejí s všeobecným právem a svobodou člověka, 

s právem vlastnit majetek, majetkovými vztahy, ochranou zájmů a hospodařením 

v souvislosti s činnosti krajských úřadů. Objekty krajských úřadů jsou různé kvality a to od 

nezabezpečených, až po dokonalé zabezpečení jako má IBC v Ostravě.  

Prostory určené pro práci krizového štábu mimo budovy krajských úřadů za krizových 

stavů mají standardní zabezpečení zodolněných a podzemních objektů podle normy 

STANAG 4623 a je za ně zodpovědné Ministerstvo vnitra [26, 34].  

Problematika zajišťování ochrany krajských úřadů je specifická a značně rozsáhlá. Proto 

při řešení praktických otázek zajištění fyzické ochrany krajských úřadů je nutný systémový 

přístup. Právě systémový přístup umožňuje řešení otázek fyzické ochrany krajského úřadu 

v jednotlivostech a souběžně i ve vzájemné propojenosti jednotlivých opatření v rámci 

celého systému ochrany.    

V obecné rovině je třeba řešit fyzickou ochranu krajských úřadů jako nezbytnou podmínku 

zajištění kontinuity činnosti krajských úřadů, spočívající v zabezpečení opatření ochrany 

osob, majetku a informací. 

Obraz nebezpečí pro prostředí krajských úřadů je třeba spatřovat v obecných trendech 

kriminality protispolečenského jednání a sociopatologických jevů v České republice 

a v možné hrozbě a formě teroristického útoku. Nejpodstatnějším specifikem 

je uplatitelnost vlivu těchto trendů na zájmovou skupinu občanů spojených s prostředím 

krajských úřadů (státní zaměstnanci, volení funkcionáři, návštěvy a poskytovatelé služeb).  

Zajištění fyzické ochrany krajských úřadů představuje komplex technických 

a organizačních opatření, jejichž cílem je minimalizace rizik, k zajištění bezpečnosti osob, 

k úniku citlivých informací a neoprávněné činnosti s majetkem, provedením optimálních 

bezpečnostních opatření. Při zajišťování fyzické ochrany krajských úřadů je třeba k její 

realizaci přistupovat tak, jako k fyzické ochraně jakékoliv jiné veřejné instituce, nicméně 

s přihlédnutím k určitým specifickým podmínkám prostředí krajských úřadů [19].   
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Zajištění fyzické ochrany krajských úřadů musí akceptovat následující specifické 

podmínky: 

 organizování veřejných akcí; 

 koncentrace pobytu a pohybu osob v určitém čase (den); 

 různorodost vybavení a působení ve více objektech (nejednotná organizační 

struktura); 

 působení v objektech stavebně nepředurčených k účelům krizového řízení; 

 v současné době i omezené provozní náklady.  

8.1 Posouzení stavu úrovně fyzické ochrany krajských úřadů  

Výchozím předpokladem zajištění fyzické ochrany objektu krajských úřadů je zjištění 

současné úrovně. Při provádění šetření fyzické ochrany na objektech krajských úřadů 

vycházím z všeobecných a specifických požadavků, které zahrnují následující okruh 

otázek prvotních opatření ochrany:  

 základní organizační opatření plánování a řízení fyzické ochrany – řízení, 

organizace, písemná forma včetně personálního zajištění; 

 technická opatření fyzické ochrany – rozsah instalace systémů technické 

ochrany; 

 režimová opatření fyzické ochrany – rozsah a forma definování pravidel; 

 fyzická ostraha – rozsah výkonu a způsob zajištění.  

K zjištění úrovně fyzické ochrany objektů krajských úřadů se musí přistoupit ze shrnutí 

komplexní skladby opatření fyzické ochrany ve vzájemných vazbách a souvislostech 

včetně závislostí na zájmech jednotlivých krajských úřadů. Na základě zjištěného stavu, 

úrovně a požadavků na fyzickou ochranu objektu krajských úřadu lze pak možno přistoupit 

k nastavení minimální požadované úrovně ochrany daného objektu.  

Dosažení optimální úrovně předpokládá úměru mezi účelností a vynaloženými prostředky 

na uskutečnění opatření fyzické ochrany. Tohoto cíle se nejvhodněji dosáhne především 

optimalizací výběru jednotlivých opatření stanovených v bezpečnostním standardu [41].  
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Standard minimální fyzické ochrany pro krajský úřad představuje výběr vhodných opatření 

fyzické ochrany, která by měla být aplikována v podmínkách krajského úřadu za běžné 

bezpečnostní situace. Vychází z platných technických norem a běžně používaných opatření 

k ochraně osob a majetku s přihlédnutím k identifikovaným specifickým podmínkám 

provozu objektů krajského úřadu.  

8.2 Opatření fyzické ochrany pro krajské úřady 

Přehled výchozích opatření fyzické ochrany pro krajský úřad zahrnuje: 

Základní organizační opatření fyzické ochrany – představují základní rozsah opatření 

související s řízením života krajského úřadu a zahrnují hlavní opatření, kterými se 

stanovuje systém bezpečnosti, odpovědnost za její realizaci, vazby mezi jednotlivými 

oblastmi bezpečnost s vymezením bezpečnostních rizik a hrozeb. Mezi tato opatření patří: 

 bezpečnostní politika – organizační a řídící dokument (stanovuje systém 

bezpečnosti), interní předpisy a dokumenty (související s fyzickou 

ochranou)   s určenými a záložními prostory krizového řízení; 

 bezpečnostní pracovníci – bezpečnostní management, bezpečnostní pracovníci, 

bezpečnostní pracovníci ostrahy; 

 preventivní opatření k fyzické ochraně – vnější okolí objektů, viditelnost opatření 

fyzické ochrany, správa a údržba prostředků fyzické ochrany, bezpečnostní řešení 

staveb, bezpečnostní označení. 

Základní organizační opatření se v záležitostech bezpečnosti na krajských úřadech vztahují 

k účelům užívání jednotlivých objektů a prostorů a k potřebám přítomnosti osob v daných 

objektech a prostorech. S tím bezprostředně souvisí rozdělení osob do jednotlivých skupin, 

vyprofilovaných zejména účelem přítomnosti v jednotlivých objektech a prostorech 

krajského úřadu: 

 volení funkcionáři (samospráva);  

 zaměstnanci krajského úřadu; 

 členové krizového štábu a skupin; 

 subdodavatelé služeb pro Krajský úřad; 

 předurčené osoby; 

  návštěvy a hosté [41].  
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Technické opatření fyzické ochrany – zahrnuje instalaci systému technické ochrany 

k dosažení minimálního rozsahu střežení podle rizik očekávaného narušení v různých 

místech chráněného objektu a prostoru krajského úřadu. Systémy technické ochrany pro 

zabezpečení objektů a prostorů krajského úřadu tvoří:  

 mechanické zábranné prostředky (MZP) – prosklené plochy, okna, dveře, 

uzamykací systémy;  

 poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) – ústředny PZTS, detektory 

PZTS, prostorová a plášťová ochrana objektů na perimetru, tísňový systém, 

vyvedení provozních a poplachových stavů; 

 systém kontroly vstupu – třída identifikace a přístupu, rozsah instalace, hlášení 

výstrah; 

 CCTV systém – rozsah instalace, způsob monitorování, záznam událostí, funkční 

vazby na jiné systémy; 

 bezpečnostní osvětlení – vnitřní a vnější prostory; 

 elektrická požární signalizace – požárně bezpečnostní řešení stavby [46].  

Přijetí technických opatření u objektů a prostorů krajského úřadu je nejúčinnější, s cílem 

řídit a kontrolovat přístup osob, především u ochrany: 

 vstupních míst (instalace zábranných a poplachových systémů); 

 objektu a prostoru s atraktivním hmotným a nehmotným materiálem (instalace 

zábranných a poplachových systémů); 

 prostoru, kde jsou umístěna nebezpečná nebo zneužitelná zařízení, materiály 

(instalace zábranných, poplachových a měřících systémů a zařízení, která 

znemožňují odposlech). 
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Režimová opatření fyzické ochrany – zahrnují kodifikovaný soubor organizačních 

pokynů a postupů sloužící ke stanovení režimu a způsobu použití bezpečnostních opatření. 

Režimová opatření zajišťují vzájemné vazby mezi technickými opatřeními a uživateli 

objektů. Režimová opatření fyzické ochrany objektů a prostorů krajského úřadu, které se 

uplatňují v běžném životě krajského úřadu, zahrnují: 

 existenci vnitřních předpisů (směrnice, příkazy apod.);  

 režim vstupu (volení funkcionáři, zaměstnanci, předurčené osoby a návštěvy); 

 režim manipulace s majetkem (hmotný a nehmotný); 

 režim identifikačních prvků (karty, PIN kódy, klíče); 

 způsob seznámení s režimovými opatřeními; 

 zajištění stanovených režimových opatření; 

 kontrolu prováděných opatření a jejich efektivitu; 

 opatření a postupy pro mimořádné události. 

Fyzická ostraha – zahrnuje opatření, kde dominantním prvkem zajištění fyzické ochrany 

osob a majetku je lidský faktor prostřednictvím aktivní činnosti fyzické osoby. 

Nejvýznamnější skutečností je, že fyzická ochrana je jako jediná schopna provést okamžité 

protiopatření k odvrácení nebo omezení nebezpečí.  Na druhé straně může být lidský faktor 

i nejslabším článkem při zajišťování fyzické ochrany, a to v návaznosti na odpovídající 

volbu výběru pracovníků fyzické ostrahy. Osoba pověřena fyzickou ostrahou musí být pro 

tuto činnost vybrána, náležitě proškolena a vycvičena [41].   

Fyzická ostraha krajského úřadu zpravidla zahrnuje: 

 formu zajištění (profesionální strážci vlastní nebo externí, neformální strážci); 

 rozsah zajištění (fyzické zajištění ostrahy, monitoring technických opatření); 

 způsob výkonu (místní výkon, výjezdová skupina); 

 písemně stanovené normativy (směrnice, interní předpisy). 
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Bezpečnostní opatření specifikovaná pro krajské úřady  

Bezpečnostní opatření specifikovaná pro krajské úřady zahrnují především: 

 řízení přístupu (hodnocení rizik a rozhodování o úrovni zabezpečení); 

 bezpečnostní zónování (veřejná zóna, neveřejná zóna); 

 fyzické střežení prostorů (prvky PZTS, CCTV kamery, strážci); 

 úklid (v souvislosti s umístěním nástražných výbušných systémů a únikových cest); 

 styl a kvalita perimetru - mechanické zábranné prostředky, konstrukce dveří a oken, 

prosklené plochy (tříštění skla při výbuchu); 

 plombování poklopů a skříní vhodných pro umístění nástražných výbušných 

systémů; 

 integrované bezpečnostní systémy technologie detekce narušení a monitorování 

(PZTS – CCTV systém); 

 osvětlení (prostředek odrazení, terciární preventivní opatření, monitorování, využití 

CCTV); 

 požadavek na výbušnou odolnost stavby (objekty určené pro shromažďování 

většího počtu osob), možnosti kompatibility bezpečnostních systémů; 

 školení pracovníků v postupech při zjištění podezřelého předmětu, při evakuaci; 

 kontrola systému organizace vstupu. 

Úspěšnost bezpečnostních opatření krajského úřadu vyžaduje podporu vrcholového vedení, 

povědomí zaměstnanců a předurčených osob o významu bezpečnostních opatření. Podpora 

a tlak vrcholového vedení na cokoliv, co se má stát, je nezbytná tj. význam ochrany života 

a majetku [41]. 
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8.3 Určení kategorizace objektů krajských úřadů 

Kategorizace objektů krajského úřadu, v souvislosti s bezpečnostními otázkami, 

předpokládá uskutečnění ochranných opatření vybraných aktiv společných pro 

charakterově shodný typ objektu a vnitřního prostoru. Takové řešení vychází 

ze skutečnosti, že plošná ochrana aktiv je sice možná, ale velmi nákladná a proto finančně, 

pro krajský úřad, neakceptovatelná. 

Pro zajišťování fyzické ochrany objektů krajských úřadů bylo třeba kategorizovat objekty 

krajského úřadu a jeho vnitřní prostory na bázi vymezených (vybraných) chráněných aktiv 

v souladu s akceptovatelnými všeobecnými bezpečnostními principy. Nezbytným bylo 

definování úrovně ochrany pro jednotlivé kategorie, kdy kritériem pro zařazení je hodnota 

aktiv a míra předpokládaného rizika. 

Jádrem procesu kategorizace objektů krajských úřadů zůstal návrh přijetí opatření 

příznivých pro ochranu a bezpečnost. V tomto případě šlo o vztah mezi řešením prostoru 

a způsobem, jimž je nebo bude využíván a spravován, včetně hodnot instalovaného nebo 

umístěného majetku v daném typu objektu.  

Určujícím aspektem kategorizace bylo definování a vymezení hranic objektu, které jsou 

nezbytné pro stanovení řešení možnosti zónování vnitřních prostor objektu krajského úřadu 

[41].  

8.4 Kategorizace aktiv krajských úřadů  

Stanovení kategorizace aktiv krajských úřadů souvisí s významem předmětu chráněného 

zájmu nacházejícím se v daném objektu/prostoru a tedy to co má být chráněno. Z důvodu 

jednotnosti systému zajištění fyzické ochrany u všech krajských úřadů jsou aktiva 

představovány objekty nebo prostory, které jsou určující pro přijetí a zavedení úrovně 

systému fyzické ochrany a pro které je tudíž požadována ochrana.   

Základním předpokladem pro zavedení systému fyzické ochrany a zohlednění významu 

chráněného zájmu se stalo zařazení objektu nebo prostoru do příslušné bezpečnostní zóny. 

Proto jsou aktiva krajských úřadů rozdělena podle jejich významu do čtyř kategorií – I. až 

IV. Do I. kategorie jsou zařazeny nejdůležitější aktiva s rozhodujícím významem 

pro  krajský úřad. Další aktiva jsou zařazena do zbývajících kategorií sestupně podle jejich 

významu. 
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8.5 Kategorie aktiv (objektů/prostorů) krajských úřadů podle 

významu 

Objekty a vnitřní prostory I. kategorie, které zahrnují objekty a prostory značného 

významu. Jejich napadení představuje možnost vzniku velké majetkové újmy. Zařízení 

a materiály zde uložené představují atraktivitu k možnostem dalšího zneužití k ohrožení 

zdraví a života osob. Z hlediska fyzické ochrany vyžadují vysokou ochranu s výjimečnou 

pozorností. 

Předpoklad je, že u krajského úřadu jsou na úrovni I. kategorie nejen prostory, ale 

i objekty.  

Objekty a vnitřní prostory II. kategorie, které zahrnují objekty a prostory obvyklého 

významu. Jejich napadení představuje možnost vzniku menší majetkové újmy, není zde 

možnost zneužití uložených zařízení a materiálů. Zařízení a materiály zde uložené 

představují menší atraktivitu k zneužití při ohrožení zdraví a života osob. Z hlediska 

fyzické ochrany vyžadují základní ochranu (běžná úroveň dobré praxe – Best Practice). 

Objekty a prostory III. kategorie, které zahrnují objekty a prostory nízkého významu. 

Jejich napadení představuje možnost vzniku minimální nebo nahraditelné majetkové újmy 

(např. pojištěním), nejsou zde uloženy zneužitelné zařízení a materiály. Zařízení 

a materiály zde uložené představují minimální nebo žádnou atraktivitu k ohrožení zdraví 

a života osob. Z hlediska fyzické ochrany vyžadují přiměřeně, možnou ochranu (běžná 

úroveň dobré praxe – Best Practice). 

Objekty a prostory IV. kategorie, které zahrnují objekty a prostory osobitého významu 

pro naplnění akademických svobod. Jejich napadení za určitých specifických podmínek 

představuje i možnost majetkové újmy a ohrožení zdraví a života osob. Z hlediska fyzické 

ochrany vyžadují akceptovatelnou nezbytnou ochranu [41]. 
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Vzor možné dislokace prostorů krajského úřadu různých kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip aplikace uvedeného vzoru (viz Obrázek 20.) možné dislokace objektů a prostorů 

krajského úřadu různých kategorií standardů fyzické ochrany podle následujících principů: 

1. objekty kategorie II. až IV. (jejich hranice, obvod a vstupy) musí splňovat 

požadavky stanovené minimálními standardy fyzické ochrany pro danou kategorii 

objektů, 

2. objekt kategorie II. a III. musí pro část hranice, obvodu, která je totožná 

s prostorem kategorie I., splňovat požadavky stanovené minimálními standardy 

fyzické ochrany pro kategorii prostorů kategorie I., 

3. objekt kategorie II. až IV. musí pro část hranice, obvodu, která je totožná 

s prostorem vyššího významu kategorie II. a IV, splňovat požadavky stanovené 

minimálními standardy fyzické ochrany příslušné kategorie prostorů, 

Obrázek č. 20.  Možné dislokace objektů a prostorů krajského úřadu různých kategorií [vlastní zdroj] 
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4. prostory kategorie I. až IV (jejich hranice, obvod a vstupy) musí splňovat 

požadavky stanovené minimálními standardy fyzické ochrany pro danou kategorii 

prostorů. 

8.6  Zónování objektů krajských úřadů  

V tato kapitola je věnována novému způsobu rozdělení prostorů objektů. Byly zde využity 

poznatky z účasti na projektech. 

8.6.1 Určení zónování vnitřních prostor objektů  

Bezpečnostní zónování je představované specifikováním míst (kategorizováním), ve 

kterých jsou umístěna chráněná aktiva, a je zde možnost vymezení hranice. 

Bezpečnostní zónování je v prostředí krajského úřadu akceptovatelným prostředkem 

a ochranným opatřením k snížení rizika zranitelnosti objektu a prostor, při zachování 

kontinuity bezpečnostních požadavků a nezávislosti související s akademickými 

svobodami a akademickým právem.  

Vytvoření bezpečnostních zón ve vnitřních prostorech objektu krajského úřadu souvisí 

s přijetím následujících základních podmínek zónování:  

 akceptování nebo snížení prostupností, která může omezit zdroj zranitelnosti 

k externím událostem a okolní delikvenci;  

 ve vztahu k okolí a otázce delimitace, fyzickou propustnost a také vizuální 

přehlednost, související s otázkou počtu a míst přístupu, míst a cest, ve vztahu 

k řízení pohybu a cirkulace pohybu osob uvnitř krajského úřadu; 

 organizování vstupních míst v souladu s přirozenými trasami pohybu osob mezi 

vnějšími a vnitřními prostory poskytujícími přístupy do kategorizovaných objektů 

a vnitřních prostorů krajského úřadu (ve vztahu k okolí a kapacitě) [46]. 

8.6.2 Bezpečnostní zóny u objektů krajských úřadů  

Výchozí princip bezpečnostního zónování je v profilovaných podmínkách krajského úřadu, 

založen na ustáleném nahlížení na rozdělování prostorů objektu, rozlišením na veřejné 

a neveřejné prostory.  
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Na základě zjištěných poznatků a dosahu zajištění bezpečnostního zónování bylo 

rozhodnuto, že pro potřeby krajského úřadu bude dostatečné zónování pouze vnitřních 

prostor objektu krajského úřadu.  

Základní bezpečnostní zónování zahrnuje následující zóny: 

 neveřejná zóna – oblast chráněná zvýšenou úrovní zabezpečení (režimová 

opatření, STO, fyzická ostraha),  

 veřejná zóna – oblast chráněná akceptovatelnou a v podmínkách krajského úřadu 

osobitou úrovni zabezpečení (režimová opatření, STO, fyzická ostraha). 

S bezpečnostním zónováním bezprostředně souvisí různé požadavky na fyzickou ochranu 

jednotlivých kategorií objektů a vnitřních prostorů a proto je žádoucí, aby byla neveřejná 

zóna dále členěna podle charakteristických ukazatelů zahrnujících jejich odlišnosti. 

Členění neveřejné zóny  

Zahrnuje dále následující zóny:  

 zabezpečená zóna – oblast s nejvyšší úrovní opatření majícími přímý vliv na 

pohyb osob (režimová opatření, STO, fyzická ostraha); 

 chráněná zóna – oblast se střední úrovní opatření majícími přímý vliv na pohyb 

osob (režimová opatření, STO, fyzická ostraha); 

 kontrolovaná zóna – oblast s nižší úrovní opatření majícími přímý vliv na pohyb 

osob (režimová opatření, STO, fyzická ostraha) [41]. 
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8.6.3 Kategorie aktiv (objektů/prostorů) a bezpečnostní zónování 

S kategorizací aktiv bezprostředně souvisí jejich dislokace do příslušných bezpečnostních 

zón. Bezpečnostní zóna (viz Tabulka 2.) je hranicí vymezená oblast (prostor) s různými 

požadavky na fyzickou ochranu. 

Tabulka č. 13. Vazby kategorií aktiv a bezpečnostních zón [vlastní zdroj] 

Kategorie aktiv Bezpečnostní zóna 

I. Neveřejná zóna Zabezpečená zóna 

II. Chráněná zóna 

III. Kontrolovaná zóna 

IV. Veřejná zóna 

 

Pro každou kategorii aktiv (viz Tabulka 14.) lze definovat minimální opatření fyzické 

ochrany příslušné bezpečnostní zóny. Zařazení aktiva do konkrétní kategorie vychází 

z bezpečnostního posouzení daného objektu a z analýzy hrozeb a rizik a provádí ho 

vlastník/provozovatel objektu tedy krajského úřadu. [41] Při změně charakteru objektu a 

jeho významu chráněného zájmu se upravuje i změna zařazení aktiva do příslušné 

kategorie. Způsob technického provedení je uvedeno v příloze E.  
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Tabulka č. 14. Kategorie aktiv (objektů/prostorů) a bezpečnostního zónování ve vztahu k ochraně osob a 

majetku KÚ [vlastní zdroj] 

aktiva objekt/prostor  bezpečnostní zóna 

I. Pokladna, ekonomický úsek  

Neveřejná zóna – 

 

zabezpečená zóna 
úložiště dat, serverovna, informační technologie 

 Místnosti - Důvěrné třídy „II“ , 

Oddělení krizového řízení 

zabezpečená zóna 

I. – II. Technologie provozu budov (specifický význam a 
určení) 

zabezpečená 

zóna 

chráněná zóna 

   

II. Kancelář hejtmana  

Neveřejná zóna –  

 

chráněná zóna 
Kancelář ředitele krajského úřadu 

Odbor kanceláře hejtmana kraje  

Oddělení krizového řízení 

Zasedací a řídící prostory krizového řízení mimo 

krajský úřad ( např. dislokovány u HZS ) 

technologie (zajištění provozu budov) 

II. -III. Kanceláře zastupitelstva  

chráněná zóna 

 

kontrolovaná 

zóna 
vrátnice (kritériem je, zda plní funkci monitorovacího 
centra nebo pracoviště recepce) 

školící a výcvikové středisko  

Kanceláře krajského úřadu 

Zasedací místnosti  

sklad (kriterium je cena a zneužitelnost skladovaného 
materiálu) 

   

III. ostatní kanceláře Neveřejná zóna –  

 

kontrolovaná zóna 
administrativní centrum 

informační centrum 

dílna (pro údržbu) 

garáže  

   

IV. pozemky, parkoviště, komunikace, stanovené 

vnitřní prostory 

Veřejná zóna 

jídelna, bufet, občerstvení                                      

(pronajatý objekt v prostorech KÚ) 
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9 Závěr 

Cílem disertační práce bylo provést analýzu řídících a rozhodovacích procesů ve vztahu 

k platným právním předpisům. V rešerši byla uvedena základní domácí a zahraniční 

literatura pro disertační práci, ze které byly získány základní informace o dané 

problematice. Jako prioritní byl řešen stav problematiky KŘ ve vyspělých zemích, jelikož 

ve vlastní zemi mám osobní zkušenosti z práce v krizovém štábu AČR a osobně znám 

i významné odborníky pracující dosud v dané oblasti. 

U rigorózní zkoušky bylo rozhodnuto optimalizovat řídící procesy a struktury 

Stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje z důvodu, že personální obsazení 

bezpečnostních rad a členů krizových štábů krajů je v současné době jednoznačně určeno 

právními předpisy ČR. SPS KŠB není přesně definována a proto bývá personálně často 

měněna a málo kdy pracuje v plné sestavě. Znamená to vysoké pracovní nasazení 

zbývajících členů s nahrazením chybějícího personálu.  

V metodologii byly řešeny základní technické podmínky a hodnocení práce krizových 

manažerů. Zde jsou uvedeny teoretické základy pro hodnocení činností člověka, metody 

spolehlivosti člověka a chybování. Zvláště pak je zde uveden přehled teoretických základů 

hodnocení člověka. Na základě výsledků projevů nežádoucích aspektů krizového řízení 

kraje s využitím kombinace matematických, inženýrských a znalostí sociálních věd byla 

vypracovaná výše uvedená doporučení na základě, které jsem stanovil hypotézy 

preferovaného typu osobnosti a typu kolektivu v krizovém řízení.  

Analýzou byla podrobena práce SPS KŠK, k vyhledání kritického místa a to pomocí studií 

k posouzení rozhodovacího procesu, požadavků na personální a odborné složení. Metodou 

analýzy technických a personálních aspektů jednotlivých oblastí bezpečnostní 

problematiky byl navržen způsob výběru a přípravy zaměstnanců SPS KŠK. Zdokonalila 

se tím schopnost řídit,  spolupracovat a minimalizovat rizika během mimořádných 

událostí.  Z provedené analýzy informací z oblasti přípravy zaměstnanců krizového řízení 

v České republice i v zahraničí vyplynulo, kde zdrojem informací byly nedostatky 

současného stavu připravenosti, že z důvodu časté fluktuace zaměstnanců a jejich 

kulturních odlišností, by se tak mohlo zabránit nevhodnému výběru zaměstnanců SPS KŠK  

a zvláště pak nevhodně zvolené sociální vazby a nedostatečné technické vybavenosti pro 

efektivní rozhodování v reálném čase.  
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Provedením statistického vyhodnocení hledání cesty s vlastním návrhem a jeho grafickým 

řešením - interpolací, jak pro objekty určené pro krizové řízení, tak pro posuzovaný 

kolektiv a osobu, jsou zobrazeny hodnoty v tabulce č. 10, graficky zobrazeno na obrázku 

č.17 a matematicky vyjádřeno vzorcem č. 6. Výsledkem vědecké práce bylo vytvoření – 

dvou kontrolních seznamů „check list-ů“ a vzorec výpočtu – č. 3 a jeho grafické zobrazení 

na obrázku č. 4 (Rozhodování v managementu rizika) s osobnostní křivkou doplněnou 

o (K) - koeficient prostředí v rozmezí (0,1 - 1), kde hodnota blížící se jedné je použita 

v ideálním prostředí. Je třeba zdůraznit, že existují i další – empirické matematické 

vyjádření. Z výsledků šetření vyplývá, že pro práci v kolektivu SPS KŠK  by byli 

vhodnější extrovertní zaměstnanci než stávající introvertní zaměstnanci a měli by mít 

vlastnosti popsány v kapitole Vícekriteriální hodnocení. 

Na práci se podílelo 14 vrcholových manažerů krizového řízení v ČR. Dotazníkového 

šetření se zúčastnili všichni tehdejší tajemníci krizových štábů viz. příloha A. Odpověděli 

písemně nebo telefonicky na jednotlivé otázky. Z čehož vyplynuli požadavky pro výběr, 

odbornou přípravu a vlastností jak u osob, tak kolektivů a prostředí pro kvalitní práci. 

 V návrhu základních zásad pro umístění a zabezpečení prostorů pro krizové řízení 

po provedené analýze stavu úrovně fyzické ochrany krajských úřadů, jsem navrhl zónování 

objektu krajského úřadu se vzorovým příkladem zabezpečení v příloze E.  

Disertační práce si zakládá na novosti tématu, které doposud nebylo publikováno a není 

vyjádřeno v žádném právním dokumentu ČR, které tím pádem definuje tuto oblast.  

Přínosem pro obor je ten, že takto ucelená fakta pomohou definovat potřeby a to nejen 

z hlediska zákonů, ale pomohou také v orientaci v dané problematice pro širokou odbornou 

veřejnost. Práce přispívá k poznání nových skutečností v oblasti krizového řízení na úrovni 

krizového řízení krajů a v sobě zachycuje dosavadní zkušenosti všech vedoucích Oddělení pro 

krizové řízení (tajemníků) krajů ČR.   

Pro splnění cíle doktorské disertační práce byl podán ucelený přehled poznatků 

technických, metodických, personálních a sociálních prvků, na vytváření procesů návyků 

a způsoby zácviku v jednotlivých odbornostech SPS KŠK, což je nezbytné pro optimální 

zásah složek integrovaného záchranného systému a tím minimalizované následky 

mimořádných událostí v podmínkách KÚ. 
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Conclusion 

 

The aim of my thesis was to analyze the management and decision-making processes in 

relation to applicable law. In a review I chose the basic domestic and foreign literature for 

my dissertation, of which I have a basic understanding. As I discussed, the priority of 

solving problems in developed countries. I have personal experience in working in crisis 

Staff. 

I have decided that I will optimize management processes and structures and analysing the 

priority status, Permanent Working Group Crisis Staff (PWGCS) counties because 

manning security councils and members of the Crisis Staff region is uniquely determined 

by the legislation of the Czech Republic. 

 

I have discussed the methodology the basic technical conditions, and evaluated the work of 

emergency managers and I brought a theoretical foundation for the evaluation of human 

activities and methods of human reliability and error. Based on the results of adverse 

aspects of the crisis management region, I have a hypothesis preferred personality type and 

the type of team in crisis management. 

I provide analysis to I have the personality type to lead a learn in crisis management 

(PWGCS) , to seek the critical points by means of studies to assess the decision-making 

process, requirements for personnel and professional composition. I designed the selection 

and training of employees (PWGCS), and the method of analysis of the technical and 

personnel aspects of the security field.  He perfected the ability to manage, collaborate and 

minimize the risk of incidents. We made analyz the information from the field of crisis 

management training of employees in the Czech Republic and abroad. I dealt with the 

shortcomings of the current state of readiness, such as frequent staff turnover and cultural 

differences and to avoid improper selection of employees (PWGCS), and especially not 

functioning without social ties, lack of technical facilities for effective decision making in 

real time. 

I performed a statistical analysis of the search path with its own design and graphics 

solution for both objects designed for crisis management and team assessed a person see 
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(Annex A). The result was the creation of scientific work - two checklists a"check-list of" a 

formula calculation - 3 and Figure 4 "Decision-making in risk management", and an “s” 

personality curve accompanied by a "K" - rate environment. 

A questionnaire was answered by all the former Secretaries of crisis staffs (see Annex A ), 

who responded, either in writing or by telephone to each question, which concluded the 

requirements for the selection, training and characteristics of the people and communities 

and the environment for quality work. 

 The basic design principles for placing and securing the premises for crisis management 

after the analysis state levels of physical protection of regional authorities, were proposed 

zoning building regional office is in (Annex E). 

This dissertation is also based on the novelty of the topic, which has not been published 

and is not expressed in any legal document. The benefit for the field is, that is follows  

comprehensive facts to help define the needs, not only in terms of law, but also help in 

understanding of the issues for the professional public. 

To meet the objectives, the doctoral dissertation gave a comprehensive overview of the 

field of technical, human and social elements. The creation process habits and methods of 

instruction, individual professions of Crisis Staff, are essential for optimal intervention 

units of the integrated rescue system and thus minimized the consequences of emergencies 

in terms of regional authorities. 
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krizového zákona, ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.;  

vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění 

hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č.542/2002 Sb.;  

vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady 

hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu 

prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, 
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zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího 

havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při 

zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování;  

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 167/2001 Sb., o stavech nouze 

v plynárenství;  

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 Sb., o postupu v případě 

hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice;  

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při 

vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství; 

vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 

předpisů; 

vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných 

informací; 

vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků; 

vyhláška NBÚ č. 527/2005 Sb.,o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti 

a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání 

osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby 

a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti). 

 

Věstník vlády 

věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí ze 16. listopadu 2004, Částka 4/2004, 4. 

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004, kterou se stanoví 

jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do 

pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti; 

věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí z 10. července 2003, Částka 6/2003, 

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 2003, 

kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních,  
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záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, 

řešením a odstraněním následků mimořádných událostí; 

Ministerstvo vnitra, GŘ HZS, č.j.: PO - 2675/PLA-2003 ze dne 7.října 2003, Metodika 

zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 

Internetové zdroje 

Česká republika 

Ministerstvo vnitra ČR 

www.mvcr.cz 

Krizové řízení – Portál krizového řízení ČR 

www.emergency.cz 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

www.vubp.cz 

TLP, s.r.o. 

www.tlp-emergency.com 

Ministerstvo životního prostředí ČR 

www.env.cz 

Základní informace o činnosti Správy státních hmotných rezerv [on-line]. 

www.sshr.cz 

Základní informace k informačnímu systému ARGIS [on-line].  

 www.argis.cz/index.php?q=informace 

Evropská unie 

EUROPA - Portál Evropské unie   

 http://europa.eu.int/index_cs.htm 

EUROPA - Portál Evropské unie - Civil Protection and Environmental Accidents

 http://www.europa.eu.int/comm/environment/civil/index.htm 

http://www.mvcr.cz/
http://www.emergency.cz/
http://www.vubp.cz/
http://www.tlp-emergency.com/
http://www.env.cz/
http://www.sshr.cz/
http://www.europa.eu.int/comm/environment/civil/index.htm
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EUROPA - Portál Evropské unie - Civilian Crisis Management

 http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cm.htm  

Rada Evropské unie     

 http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=CS  

Rada Evropské unie - tisk - tiskové zprávy

 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=CS&id=339&mode=g&name=  

EUROPARL - Plenární zasedání 

 http://www.europarl.eu.int/plenary/default_cs.htm  

Institute for the Protection and Security of the Citizen  

 http://ipsc.jrc.cec.eu.int/ NATO 

Ministerstvo obrany – NATO 

 http://www.army.cz/scripts/detail.php?pgid=91 

OSN 

ReliefWeb - Serving the Information Needs of the Humanitarian Relief Community

 http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf  

OCHA - United Nationals Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

 http://ochaonline.un.org/ 

Internetové stránky – okolní státy 

Informační systém krizového řízení Spolkové republiky Německo  

deutsches Notfallvorsorge-Informationssystem – deNIS 

 http://www.denis.bund.de/ 

 

Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 http://www.uco.sk/ 

 

  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cm.htm
http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=CS
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=CS&id=339&mode=g&name=
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_cs.htm
http://ipsc.jrc.cec.eu.int/
http://www.army.cz/scripts/detail.php?pgid=91
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf
http://ochaonline.un.org/
http://www.denis.bund.de/
http://www.uco.sk/
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Příloha A:  Vyhodnocení dotazníků 

Všech 14 tajemníků KÚ vyplnilo dotazníky a jejich výsledky součtů podle bodové stupnice 

jsou vyjádřeny v tabulkách. Požadavkem tajemníku KÚ bylo, aby originály vyplněných 

dotazníků zůstaly neveřejné. Zveřejněné jsou pouze výsledky zpracovaných hodnot. 

 

AA Současný stav kompetencí. 

Kompetence slouží k verifikaci osobnostních otázek současného stavu na pracovištích 

krizového řízení. 

1. Sociální kompetence: 

 

c) Rozpoznávání pocitů a problémů u ostatních lidí. 

Tabulka A1. Rozpoznávání pocitů a problémů u ostatních lidí [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení 

ve stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 14,29 

4 9 64,28 

5 2 14,29 

6 1 7,14 

7 0 0 

Celkem 14 100 
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d) Schopnost realistického ocenění svého působení na druhé lidi. 

Tabulka A2. Schopnost realistického ocenění svého působení na druhé lidi [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 4 28,57 

5 9 64,29 

6 0 0 

7 1 7,14 

Celkem 14 100 

e) Ohleduplnost k potřebám druhých. 

Tabulka A3. Ohleduplnost k potřebám druhých [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 14,29 

4 9 64,28 

5 0 0 

6 1 7,14 

7 2 14,29 

Celkem 14 100 
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2. Kontaktní schopnost: 

 

a) Vyložit otevřeně cíle, metody a úmysly. 

Tabulka A4. Vyložit otevřeně cíle, metody a úmysly [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 2 14,29 

5 0 0 

6 11 78,57 

7 0 0 

Celkem 14 100 

 

 

 

b) Sám od sebe dokázat přistoupit k ostatním a navázat s nimi rozhovor. 

Tabulka A5. Vyložit otevřeně cíle, metody a úmysly [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 5 35,71 

4 1 7,14 

5 2 14,29 

6 6 42,86 

7 0 0 

Celkem 14 100 
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c) Nabídnout radu. 

 

Tabulka A6. Nabídnout radu [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 2 14,29 

5 8 57,14 

6 4 28,57 

7 0 0 

Celkem 14 100 

   

 

 

d) Vyjít s důvěrou vstříc k lidem. 

 

Tabulka A7. Vyjít s důvěrou vstříc k lidem [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 14,29 

4 1 7,14 

5 2 14,29 

6 3 21,43 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 
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3. Schopnost spolupracovat: 

 

a. Chopit se s účastí názorů, myšlenek a nápadů druhých. 

Tabulka A8. Chopit se s účastí názorů, myšlenek a nápadů druhých [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 1 7,14 

5 4 28,57 

6 8 57,14 

7 0 0 

Celkem 14 100 

 

 

b. Pomáhat při potížích. 

Tabulka A9. Pomáhat při potížích [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 1 7,14 

5 3 21,43 

6 2 14,29 

7 7 50 

Celkem 14 100 
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c. Sdílet radost z úspěchu jiných lidí. 

Tabulka A10. Sdílet radost z úspěchu jiných lidí [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 14,29 

4 4 28,57 

5 0 0 

6 4 28,57 

7 4 28,57 

Celkem 14 100 
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4. Schopnost integrace: 

a) Definování pravidel postupů. 

Tabulka A11. Definování pravidel postupů [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 2 14,29 

5 6 42,86 

6 2 14,29 

7 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

b) Soustředění různých zájmů k jednomu cíli. 

Tabulka A12. Soustředění různých zájmů k jednomu cíli [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 14,29 

4 0 0 

5 7 50 

6 3 21,43 

7 2 14,29 

Celkem 14 100 
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d. Rozpoznávat konflikty a usilovat o jejich řešení. 

Tabulka A13.Rozpoznávat konflikty a usilovat o jejich řešení [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 2 14,29 

3 0 0 

4 3 21,43 

5 3 21,43 

6 0 0 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 

 

e. Souhlasit s jinými, ale nevzdávat se při tom vlastních idejí. 

Tabulka A14. Souhlasit s jinými, ale nevzdávat se při tom vlastních idejí [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 2 14,29 

3 0 0 

4 2 14,29 

5 8 57,14 

6 2 14,29 

7 0 0 

Celkem 14 100 
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5. Schopnost komunikace: 

a) Předávat dál informace druhým. 

Tabulka A15. Předávat dál informace druhým [vlastní zdroj] 

 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 0 0 

5 4 28,57 

6 5 35,71 

7 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

b) Nezadržovat žádné důležité informace druhým. 

Tabulka A16 Nezadržovat žádné důležité informace druhým [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 2 14,29 

5 0 0 

6 6 42,86 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 
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c) Naslouchat, druhé nepřerušovat. 

Tabulka A17 Naslouchat, druhé nepřerušovat  [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 1 7,14 

5 4 28,57 

6 2 14,29 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 

 

d) Věnovat rozhovoru potřebný čas. 

Tabulka A18 Věnovat rozhovoru potřebný čas  [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 3 21,43 

5 1 7,14 

6 5 35,71 

7 5 35,71 

Celkem 14 100 
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Sebekontrola: 

a) Chovat se klidně. 

Tabulka A19 Chovat se klidně [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 2 14,29 

5 2 14,29 

6 6 42,86 

7 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

b) Být odolný v zátěži. 

Tabulka A20 Být odolný v zátěži [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 2 14,29 

5 0 0 

6 6 42,86 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 
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Racionalita chování. 

Tabulka A21 Racionalita chování [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 7,14 

5 1 7,14 

6 5 35,71 

7 7 50 

Celkem 14 100 

 

 

c) Nálada vyrovnaná, předvídatelná. 

Tabulka A22 Nálada vyrovnaná, předvídatelná [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 7,14 

5 7 50 

6 0 0 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 
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Techniky komunikace: 

a) Schopnost názorného vyjadřování, resp. zobrazování (vizualizace). 

Tabulka A23Schopnost názorného vyjadřování, resp. zobrazování [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 7,14 

5 0 0 

6 8 57,14 

7 5 35,71 

Celkem 14 100 

 

b) Schopnost moderování. 

Tabulka A24 Schopnost moderování [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 1 7,14 

5 4 28,57 

6 7 50 

7 1 7,14 

Celkem 14 100 
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Reprezentovat a řečnicky přesvědčovat. 

Tabulka A25 Reprezentovat a řečnicky přesvědčovat [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 1 7,14 

5 2 14,29 

6 6 42,86 

7 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

c) Ovládat techniky vyjednávání. 

Tabulka A26 Ovládat techniky vyjednávání [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 1 7,14 

3 0 0 

4 1 7,14 

5 3 21,43 

6 5 35,71 

7 4 28,57 

Celkem 14 100 
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6. Týmová organizace: 

slouží k verifikaci otázek k současnému kolektivu. 

 

a) Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci? 

Tabulka A27 Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci  

[vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 10 71,43 

Ne 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

b) Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory? 

Tabulka A28 Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 10 71,43 

Ne 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

c) Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem? 

Tabulka A29 Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem  

[vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 7 50 

Ne 7 50 

Celkem 14 100 
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d) Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační 

technikou pro práci kolektivu? 

Tabulka A30 Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační 

technikou pro práci kolektivu [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 10 71,43 

Ne 4 21,42 

Celkem 14 100 

 

e) Musí být nablízku kooperační partneři? 

Tabulka A31 Musí být nablízku kooperační partneři [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 7 50 

Ne 7 50 

Celkem 14 100 

 

f) Znají členové týmu jasný časový plán? 

Tabulka A32 Znají členové týmu jasný časový plán  [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 10 71,43 

Ne 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

g) Je jasná, přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu? 

Tabulka A33 Je jasná, přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu   [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 10 71,43 

Ne 4 28,57 

Celkem x 100 
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7. Týmová spolupráce: 

slouží k verifikaci otázek k budoucímu kolektivu. 

a) Je možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci? 

Tabulka A34 Je možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci    

[vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 10 71,43 

Ne 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

b) Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu? 

Tabulka A35 Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu Znají členové týmu jasný časový plán  

[vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 

 

c) Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu? 

Tabulka A36 Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu  [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 

 

c) Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu? 

Tabulka A37 Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 
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AB  Požadovaný stav kompetencí. 

Kompetence slouží k verifikaci osobnostních otázek požadovaného stavu na pracovištích 

krizového řízení. 

 

1. Sociální kompetence: 

a) Rozpoznávání pocitů a problémů u ostatních lidí. 

Tabulka A38 Rozpoznávání pocitů a problémů u ostatních lidí [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení 

ve stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 3 21,43 

5 1 7,14 

6 6 42,86 

7 4 28,57 

Celkem 14 100 

 

b) Schopnost realistického ocenění svého působení na druhé lidi. 

Tabulka A39 Schopnost realistického ocenění svého působení na druhé lidi [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 5 35,71 

7 7 50 

Celkem 14 100 
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c) Ohleduplnost k potřebám druhých. 

Tabulka A40 Ohleduplnost k potřebám druhých [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 5 35,71 

7 7 50 

Celkem 14 100 

 

 

2. Kontaktní schopnost: 

a) Vyložit otevřeně cíle, metody a úmysly. 

Tabulka A41 Vyložit otevřeně cíle, metody a úmysly [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 6 42,86 

7 8 57,14 

Celkem 14 100 
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b) Sám od sebe dokázat přistoupit k ostatním a navázat s nimi rozhovor. 

Tabulka A42 Sám od sebe dokázat přistoupit k ostatním a navázat s nimi rozhovor  

[vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 6 42,86 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 

 

d) Nabídnout radu. 

Tabulka A43 Nabídnout radu [vlastní zdroj] 

 Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 7 50 

7 5 35,71 

Celkem 14 100 
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e) Vyjít s důvěrou vstříc k lidem. 

Tabulka A44 Vyjít s důvěrou vstříc k lidem [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 7,14 

5 2 14,29 

6 4 28,57 

7 7 50 

Celkem 14 100 

 

3. Schopnost spolupracovat: 

a) Chopit se s účastí názorů, myšlenek a nápadů druhých. 

Tabulka A45 Chopit se s účastí názorů, myšlenek a nápadů druhých [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 2 14,29 

7 10 71,43 

Celkem 14 100 
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b) Pomáhat při potížích. 

Tabulka A46 Pomáhat při potížích [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 10 71,43 

7 2 14,29 

Celkem 14 100 

 

c) Sdílet radost z úspěchu jiných lidí. 

Tabulka A47 Sdílet radost z úspěchu jiných lidí [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 7,14 

4 2 14,29 

5 3 21,43 

6 2 14,29 

7 6 42,86 

Celkem 14 100 
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4. Schopnost integrace: 

a) Definování pravidel postupů 

Tabulka A48 Definování pravidel postupů [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 3 21,43 

7 9 64,28 

Celkem 14 100 

 

b) Soustředění různých zájmů k jednomu cíli. 

Tabulka A49 Soustředění různých zájmů k jednomu cíli [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 5 35,71 

7 9 64,28 

Celkem 14 100 
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d) Rozpoznávat konflikty a usilovat o jejich řešení. 

Tabulka A50 Rozpoznávat konflikty a usilovat o jejich řešení [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 3 21,43 

6 4 28,57 

7 7 50 

Celkem 14 100 

 

e) Souhlasit s jinými, ale nevzdávat se při tom vlastních idejí. 

Tabulka A51 Souhlasit s jinými, ale nevzdávat se při tom vlastních idejí [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 4 28,57 

7 8 57,14 

Celkem 14 100 
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5. Schopnost komunikace:        

   a) Předávat dál informace druhým. 

Tabulka A52 Předávat dál informace [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 1 7,14 

7 13 92,86 

Celkem 14 100 

 

b) Nezadržovat žádné důležité informace druhým. 

Tabulka A53 Nezadržovat žádné důležité informace druhým [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 4 28,57 

7 10 71,43 

Celkem 14 100 
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d) Naslouchat, druhé nepřerušovat. 

Tabulka A54 Naslouchat, druhé [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 7,14 

5 4 28,57 

6 0 0 

7 9 64,28 

Celkem 14 100 

 

e) Věnovat rozhovoru potřebný čas. 

Tabulka A55 Věnovat rozhovoru potřebný čas [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 14,29 

6 3 21,43 

7 9 64,28 

Celkem 14 100 
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6. Sebekontrola:                                                                                                                 

 a) Chovat se klidně. 

Tabulka A56 Chovat se klidně [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 3 21,43 

7 11 78,57 

Celkem 14 100 

 

b) Být odolný v zátěži. 

Tabulka A57 Být odolný v zátěži [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 1 7,14 

6 2 14,29 

7 11 85,71 

Celkem 14 100 
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c) Racionalita chování. 

Tabulka A58 Racionalita chování  [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 1 7,14 

6 2 14,29 

7 11 78,57 

Celkem 14 100 

 

d) Nálada vyrovnaná, předvídatelná. 

Tabulka A59 Nálada vyrovnaná, předvídatelná [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 1 7,14 

6 2 14,29 

7 11 78,57 

Celkem 14 100 
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7. Techniky komunikace: 

 

a) Schopnost názorného vyjadřování, resp. zobrazování (vizualizace). 

Tabulka A60 Schopnost názorného vyjadřování, resp. zobrazování (vizualizace) 

 [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 3 21,43 

7 11 78,57 

Celkem 14 100 

 

b) Schopnost moderování. 

Tabulka A61 Schopnost moderování [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 3 21,43 

7 11 78,57 

Celkem 14 100 
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c) Reprezentovat a řečnicky přesvědčovat. 

Tabulka A62 Reprezentovat a řečnicky přesvědčovat [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 3 21,43 

7 11 78,57 

Celkem 14 100 

 

d) Ovládat techniky vyjednávání. 

Tabulka A63 Ovládat techniky vyjednávání [vlastní zdroj] 

Bodové hodnocení ve 

stupnici 

Absolutní počet % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 6 42,86 

7 8 57,14 

Celkem 14 100 

 

 

 

 

 

 

 

  



165 

 

 

8. Týmová organizace: 

slouží k verifikaci otázek k budoucímu kolektivu. 

a) Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci? 

Tabulka A64 Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci  

[vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 13 92,86 

Ne 1 7,14 

Celkem 14 100 

 

b) Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory? 

Tabulka A65 Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 12 85,71 

Ne 2 14,29 

Celkem 14 100 

 

c) Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem? 

Tabulka A66 Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem  

 [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 12 85,71 

Ne 2 14,29 

Celkem 14 100 
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e) Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační 

technikou pro práci kolektivu? 

Tabulka A67 Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační 

technikou pro práci kolektivu [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 13 92,86 

Ne 1 7,14 

Celkem 14 100 

 

f) Musí být nablízku kooperační partneři? 

Tabulka A68 Musí být nablízku kooperační partneři [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 

 

g) Znají členové týmu jasný časový plán? 

Tabulka A69 Znají členové týmu jasný časový plán [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 11 78,57 

Ne 3 21,43 

Celkem 14 100 

 

h) Je jasná, přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu? 

Tabulka A70 Je jasná, přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 
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9. Týmová spolupráce: 

slouží k verifikaci otázek k budoucímu kolektivu. 

a)  Je možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci? 

Tabulka A71 Je možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci  

[vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 

 

b) Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu? 

Tabulka A72 Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 

 

c) Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu? 

Tabulka A73 Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 

 

d) Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu? 

Tabulka A74 Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu [vlastní zdroj] 

 Absolutní počet % 

Ano 14 100 

Ne 0 0 

Celkem 14 100 
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Příloha B:  Příklad  - kraj Vysočina 

Bezpečnostní rada kraje Vysočina 

 Předseda - hejtman kraje Vysočina;  

 Tajemník - vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti Krajského úřadu kraje 

Vysočina; 

 Člen - náměstek hejtmana kraje Vysočina; 

 Člen - předseda bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina; 

 Člen - ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina; 

 Člen - ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina; 

 Člen - zástupce Policie České republiky; 

 Člen - ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina; 

 Člen - zástupce Krajského vojenského velitelství Jihlava; 

 Člen - ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. 

Krizový štáb kraje Vysočina  

Krizový štáb kraje Vysočina je pracovní orgán hejtmana kraje Vysočina k řešení krizových 

situací. 

Krizový štáb svolává hejtman v případě, že 

 je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do 

působnosti orgánu krizového řízení; 

 je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového 

řízení nebo jeho část; 

 jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací; 
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  je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a 

likvidačních prací; 

 jde o úkol prováděný při cvičení. 

Složení Krizového štábu kraje Vysočina 

 Vedoucí - hejtman kraje Vysočina; 

 Členové Bezpečnostní rady kraje Vysočina; 

 Členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

Členové stálé pracovní skupiny 

 tajemník krizového štábu - tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina; 

 vybraní pracovníci Krajského úřadu kraje Vysočina; 

 zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh 

řešené mimořádné události nebo krizové situace. 
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Příloha C:  Příklad -  Královohradecký kraj 

 Příklad:    Schéma krizového štábu Královéhradeckého kraje (viz Obrázek 15.) 

 

Obrázek C 1. Schéma krizového štábu královéhradeckého kraje [31] 

 

Skupina součinnosti a komunikace: součinnost a spolupráce s operačními 

a informačními středisky IZS (OPIS IZS), vyrozumívání orgánů veřejné správy a složek 

IZS o vzniklé situaci, přijatých opatřeních a o aktuálních změnách, sjednocení požadavků 

na zabezpečení provozu veřejných telekomunikačních služeb a radiového spojení, zejména 

organizace krizové komunikace pro danou situaci, provozování vyčleněných 

komunikačních prostředků a provádění údržby komunikačních prostředků, příprava 

a odesílání hlášení a jiných informačních relací KŠKhK jiným krizovým štábům, 

komunikační podpora všech členů KŠKhK při jejich činnosti. 

Skupina týlového zabezpečení: sjednocení a zajištění požadavků na zásobování 

nasazených složek IZS a obyvatelstva v postiženém území veškerými potřebami materiálně 

technického zabezpečení, včetně zabezpečení stravovacích, ubytovacích, zdravotnických 

služeb (HOPKS), zajišťování havarijních služeb, finanční a ostatní ekonomické činnosti 

a rozbory. 

Skupina analýzy situace a plánování: provedení analýzy konkrétní vzniklé krizové 

situace a prognózy dalšího vývoje, tvorba návrhu komplexu krizových a jiných opatření, 

sledování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti, dokumentování postupů při řešení 

krizové situace, monitoring a zabezpečování průzkumu v teritoriu. 
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Skupina nasazení sil a prostředků: soustřeďování informací o zásazích prostřednictvím 

OPIS, vedení přehledů o nasazení složek IZS a ostatních sil a prostředků, vedení přehledů 

o disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojích, posuzování poskytování 

a vyžadování vnější (exteritoriální) pomoci. 

Skupina ochrany obyvatelstva: poskytování přijímání a organizování humanitární pomoci, 

zabezpečení varování a informování obyvatelstva, organizování dekontaminace a označení 

nebezpečných oblastí, registrace pohřešovaných, identifikace a pohřbívání mrtvých osob, 

ochrana hospodářského zvířectva, ochrana vodních zdrojů, ochrana kulturních památek, 

sledování hygienicko-epidemiologické situace, pořizování centralizované evidence 

organizovaně nebo samovolně evakuovaných osob, zabezpečení odborné pomoci 

při radiačním nebo chemickém nebo biologickém nebezpečí, zabezpečení evakuace, ukrytí 

obyvatelstva, jeho nouzového ubytování, stravování, zabezpečení pitnou vodou a dalšími 

prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva. 

Sekretariát KŠ: zabezpečení administrativního a ostatního servisu pro činnost KŠ, právní 

pomoc a zhodnocení činnosti KŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



172 

 

Příloha D:  Příklad zřízení domobrany 

Ochranu zatopené obce vzala do svých rukou domobrana 

Zatímco ve vylidněném Terezíně hlídají opuštěné objekty evakuovaných lidí policisté a 

bezpečnostní agentura, v nedalekých Českých Kopistech si na ochranu domů před zloději 

místní zřídili domobranu. 

 

Zvětšit obrázek 

Obrázek D 1. Velitel domobrany Vít Bureš nese kanystry s naftou [FOTO: pro PRÁVO Vít 

Bureš ml. 2002, Právo ] 

do centrály, aby si mohli dobíjet mobily a počítač s internetem  „Tento systém ochrany 

majetku se jim osvědčil už při povodních v roce 2002,“ řekla Právu Růžena Čechová, 

starostka Terezína, pod který České Kopisty spadají 

„Jsou to vesměs mladí, zdatní a schopní kluci, kteří si o to sami řekli. Vnímají to tak, že je 

lepší bránit si majetek sami ve dne v noci, než kdyby obcí jen párkrát denně projela 

policejní hlídka,“ přiblížila jejich motivaci. 

Obyvatelé Českých Kopist byli kvůli rostoucí hladině nedalekého Labe evakuováni již 

v neděli večer. Zůstalo pětadvacet chlapů, kteří zde dohlížejí na pořádek s cílem zamezit 

případnému rabování. Přes den vesnici obcházejí v broďákách nebo objíždějí na loďkách 

a kontrolují, jestli se do domů nechce dostat někdo s nekalými úmysly. 

http://www.novinky.cz/domaci/304042-ochranu-zatopene-obce-vzala-do-svych-rukou-domobrana.html
http://www.pravo.cz/
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"Zároveň odstraňujeme první škody, popřípadě nějaké závady,“ řekl Právu velitel 

domobranců Vít Bureš. 

V noci pak každý přebývá ve svém zčásti zatopeném domě. „Hlídáme okolí svého baráku 

tak, aby byla pokrytá celá obec,“ přiblížil rozdělení rajónů. Na lapku zatím nikdo 

nenarazil. „Občas sem ale zavítají povodňoví turisti, tak je slušně vykážeme,“ dodal. 

Skončí, až se místní vrátí domů  

Obec je od středy zcela odříznutá od okolí, příjezdové silnice jsou zalité vodou. Chlapi ale 

nestrádají. 

„Jídla a pití máme dostatečné zásoby, stejně jako nafty do agregátu, abychom si mohli 

nabíjet mobily a počítač s internetem. Chceme být v obraze, jak se povodně vyvíjejí,“ řekl 

Právu Vít Bureš mladší. 

Jeho otec zatím nedokázal odhadnout, jak dlouho ještě budou majetek svůj a sousedů 

hlídat. 

„Voda pořád pomalu stoupá, momentálně je asi osmdesát centimetrů pod maximem z roku 

2002. Snad se už výš nedostane a uvidíme, jakým tempem půjde dolů,“ konstatoval. 

Úloha domobrany skončí v okamžiku, kdy voda opadne a místní se vrátí do svých domovů, 

včetně manželek a potomků party chlapů, kteří se obětovali a obec několik dnů dobrovolně 

střežili. 

„To víte, že se na nejbližší těšíme,“ dodal Bureš. 
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Příloha E:  Popis areálu a budovy krajského úřadu 

 

Areál 

 

Areál KÚ se nachází na ulici. Před budovou je parkoviště pro zaměstnance a návštěvy. 

Za ulicí je rozlehlý park. Ulice, která je kolmá k stávající ulici, ohraničuje areál z levé 

strany (při pohledu na hlavní vchod). Za touto ulicí se nachází rozlehlá snížená proluka 

s parkovištěm, za ní pak budovy některých dalších státních institucí a úřadů. Za areálem je 

komplex budov škol. Hranice je částečně tvořena i oplocením, které odděluje veřejně 

přístupné plochy od nádvoří. V oplocení jsou instalována dvoje dálkově ovládaná vrata.   

 

Budova 

Budova byla stavebně rekonstruována v roce 2001 ze starší administrativní budovy, 

sestávající ze tří traktů, označených písmeny A, B a C D. Dodatečně byly k těmto 

budovám přičleněny budovy E a F. 

 Budova A s hlavním vchodem a průčelím orientovaným do ulice 28. října (severní 

křídlo); 

 Budova B  orientovaná svou delší částí do ulice Na Jízdárně (východní křídlo); 

 Budova C D  (samostatný objekt s vnitřním členěním na C a D) se nachází 

za budovou A v pomyslném nádvoří, tvořeném budovami A, B a E; 

 Budova E orientovaná svou delší částí směrem na parkoviště před budovou F; 

 Budova F je orientovaná průčelím do ulice. 

 

Budova A je sedmipodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní. S budovou B a E 

je propojena chodbami v 1. až 5. NP, ve 2.NP je propojena s budovou C D. Východy jsou 

orientovány proti sobě, hlavní vchod směrem k parkovišti a přístupovému schodišti, 

přiléhajícími k ulici, vedlejší vchod ústí na nádvoří. Budova je vybavena čtyřmi výtahy, 

dva poskytují přístup do podzemního podlaží. V 1. NP je umístěna provozovna České 

pošty, která slouží výhradně KÚ. 
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Budova B je šestipodlažní, z čehož 1 podlaží je podzemní. Jediný východ vně ústí 

na nádvoří. V 2.NP je propojena spojovacím koridorem s budovou C D. Budova 

je vybavena jedním výtahem s dosahem i do podzemního podlaží. 

 

Budova C D je dvoupodlažní, je propojená spojovacími chodbami s budovami A a B. 

V 1. NP se nachází bufet a jídelna, v 2.NP je zasedací síň zastupitelstva. V přízemí působí 

cizí subjekt, který zde zajišťuje stravování. 

 

Budova E je šestipodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní. Jeden ze dvou 

východů vně ústí na nádvoří. Tento východ umožňuje pouze východ, nikoliv vstup. Druhý 

východ je orientován na parkoviště před budovou F a je trvale uzavřen. Budova 

je vybavena jedním výtahem s dosahem i do podzemního podlaží. V 2. NP je budova 

propojena s budovou F.  

 

Budova F je čtyřpodlažní. V 2.NP je propojena s budovami E a CD. 

 

Budova je veřejně přístupná. Režim návštěv zajišťuje ostraha. Hlavní vchod slouží 

ke vstupu veřejnosti i zaměstnanců, vjezd vraty a vedlejší vchody do budov z nádvoří jsou 

vyhrazeny pro zaměstnance a dodavatele a jsou monitorovány kamerami speciálního 

televizního systému (dále také „CCTV“). Rovněž hranice budovy a vstupní haly jsou 

monitorovány kamerami CCTV. V budově je instalována elektrická požární signalizace 

(dále také „EPS“), první NP a další provozně důležité prostory jsou chráněny elektrickým 

zabezpečovacím systémem (dále také „EZS“). Poplachové signály těchto technických 

prostředků jsou vyvedeny na stanoviště stálé ostrahy v budově.   

 

V budově je realizován přímý výkon ostrahy, kterou zajišťuje soukromá 

bezpečnostní služba (dále také „SBS“). Ostraha je zajišťována nepřetržitě. Ve vstupní hale 

hlavního vchodu je v provozní době rovněž zajišťována recepční služba zaměstnancem 

KÚ.  
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Zaměstnanci KÚ vstupují do budovy hlavním vchodem z ulice 28. října. Hlavní 

vchod je otevřen pouze v provozní době. Mimo tuto dobu je uzavřen a uzamčen. Při vstupu 

zaměstnanci prokazují ostraze svou totožnost, nepodrobují se vstupní kontrole a písemně 

se neevidují. Zaměstnanci mohou v budově setrvávat i nad rámec provozní doby, 

pokud jim to schválí příslušný vedoucí odboru. Mimo tuto dobu podléhá vstup 

zaměstnanců kontrole totožnosti a písemné evidenci, kterou provádí ostraha. 

 

Návštěvy vstupují do budovy rovněž hlavním vchodem a to pouze v provozní době. 

Návštěvy jsou při vstupu povinny oznámit recepční účel vstupu. Recepční ověřuje 

totožnost návštěvy, písemně je eviduje a viditelně označuje visačkou „Návštěvník“. 

Návštěvy se v budově pohybují bez doprovodu oprávněných osob, pokud nebyl vydán 

pokyn ředitelem KÚ k zavedení režimu návštěv s doprovodem. 

 

Stanovení objektu a jeho hranice 

 

Objektem, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona, jsou stanoveny místnosti krizového řízení 

v 1.PP budovy A, přičemž zabezpečenou oblastí kategorie Důvěrné třídy „II“ je zasedací 

místnost.  

 

Hranice objektu je schematicky znázorněna v části projektu fyzické bezpečnosti 

„Způsob použití opatření fyzické bezpečnosti“. 

 

Popis zabezpečení objektu 

 

Stavebně technický popis a mechanické zábranné prostředky 

 

Objekt je ohraničen: 

 vnější obvodovou zdí o tl. 600 mm s okny; 
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 vnitřní nosnou zdí o tl. 600 mm, která odděluje objekt od vedlejší místnosti; 

 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje objekt od chodby. V této příčce 

jsou instalovány vstupní dveře do objektu; 

 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje objekt od vedlejší místnosti; 

 betonovou podlahou a stropem o tl. 300 mm. 

 

Do objektu - do místnosti č. 041b, jsou situována tři okna. Tato okna jsou chráněna 

vnitřními nůžkovými mřížemi typu NBM 01, které jsou stejného typu, jako mříže 

v zabezpečené oblasti, viz kapitola 3.2.1. 

 

Na vstupu do objektu jsou instalovány bezpečnostní dveře SHERLOCK typ DP 

model F2, které jsou certifikovány NBÚ pro stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ 

T0066/2002. Součástí bezpečnostních dveří je bezpečnostní uzamykací systém. 

Bezpečnostní kování R1 a bezpečnostní cylindrická vložka s dvojitým profilovým 

systémem DP jsou certifikovány NBÚ v rámci bezpečnostních dveří.  

 

Elektrický zabezpečovací systém 

 

V objektu, v místnosti č. 041b, je instalován EZS v rozsahu prostorové a plášťové 

ochrany. Řídící jednotkou je ústředna EZS, která je umístěna na stanovišti stálé ostrahy 

v 1.NP. Typ ústředny EZS a její technické parametry jsou uvedeny v kapitole 3.2.2. 

 

Prostorovou ochranu tvoří čidlo prostorové kombinované (PIR+MW) 

s antimaskingem DUO 220 E AM. Technické parametry čidla jsou uvedeny v kapitole 

3.2.2. 

 

Plášťovou ochranu tvoří magnetické kontakty MK-440, které jsou instalovány na 

vstupních bezpečnostních dveřích a na všech oknech objektu. Součástí plášťové ochrany je 
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rovněž detektor rozbití skla s antimaskingem GLASSTECH AM. Technické parametry 

prvků plášťové ochrany jsou uvedeny v kapitole 3.2.2. 

 

Výše popisované prvky EZS tvoří samostatný podsystém, ovládaný klávesnicí, 

která je umístěna před vstupem do objektu. Poplachový signál je vyveden na stanoviště 

stálé ostrahy v budově KÚ.   

 

Elektrická požární signalizace 

 

V objektu je instalován hlásič kouře ionizační IR3-M1, který je součástí 

autonomního systému EPS, připojeného k ústředně EPS. Typ ústředny, umístění 

a technické parametry jsou uvedeny v kapitole 3.2.3. Poplachový signál požárního hlásiče 

je vyveden na stanoviště stálé ostrahy v budově a na centrum tísňového volání města 

Ostravy. 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací 

 

V objektu je umístěn skartovací stroj bLS 2422 CC, který je certifikován 

NBÚ pro stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ T5020/2001. 

Na skartovacím stroji se ničí utajované dokumenty na částice o rozměru 3,9 mm x 30 

mm. 

Typ objektu 

 

S ohledem na stavební dispozice objektu, rozsahu a bezpečnostní úrovní 

instalovaných technických prostředků v jeho hranici, odpovídá objekt dle vyhlášky 

č. 528/2005 Sb. typu 3. 
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Režimová opatření 

  

Režimová opatření jsou daná ČSN EN 31010. 

 

Režim vstupu do objektu 

 

Do objektu může samostatně vstupovat pouze úzký okruh oprávněných osob a to na 

základě rozhodnutí odpovědné osoby a bezpečnostního ředitele. Oprávněným osobám jsou 

přiděleny prostředky potřebné ke vstupu (klíč od vstupu, kód EZS). Ostatním osobám 

umožňují vstup do objektu pouze tyto oprávněné osoby.  

 

Režim návštěv v objektu 

 

Návštěvám umožňují vstup do objektu oprávněné osoby, které mohou do objektu 

vstupovat samostatně. Návštěvy se v objektu pohybují a zdržují výhradně v doprovodu 

oprávněných osob. Při vstupu se nepodrobují vstupní kontrole, jsou však evidovány 

do knihy návštěv. Evidence obsahuje osobní identifikační údaje návštěv a doprovázejících 

osob a časové údaje o tom, kdy byla návštěva vykonána. 

Dle vyhlášky č. 528/200 5Sb. odpovídá stanovený režim návštěv s doprovodem. 

 

Ostraha 

 

V budově je realizován přímý výkon ostrahy. Ostraha je zajišťována nepřetržitě. 

V provozní době je zajišťována následovně: 

 1 zaměstnancem SBS, který je nepřetržitě přítomen na stanovišti stálé ostrahy 

(velín). Na toto stanoviště, které se nachází od zabezpečené oblasti cca 100 m, jsou 

vyvedeny výstupy technických prostředků instalovaných v areálu, budově, objektu 

a zabezpečené oblasti; 
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 1 zaměstnancem SBS na stanovišti ostrahy, které se nachází ve vstupní hale hlavního 

vchodu. Tento zaměstnanec spolupracuje při zajišťování režimu vstupu osob, provádí 

obchůzky, jejíž intervaly jsou závislé na vnitřním provozu a míře předpokládaného 

rizika; 

 1 zaměstnancem SBS, který zajišťuje doprovod hostům, zaměstnancům KÚ 

při přepravách cenin a plní další úkoly velitele ostrahy; 

 1 zaměstnancem KÚ – recepčním, který poskytuje návštěvám informace, ověřuje 

jejich totožnost, eviduje je a viditelně je označuje. 

 

Nad rámec provozní doby je ostraha zajišťována minimálně 2 zaměstnanci SBS, 

z nichž jeden je nepřetržitě přítomen ve velínu, druhý na stanovišti ve vstupní hale 

hlavního vchodu. Ten provádí obchůzky způsobem popisovaným v předchozím odstavci 

i mimo provozní dobu. V době obchůzky je na stanovišti stálé ostrahy vždy přítomen jeden 

zaměstnanec SBS. Na případný poplachový signál EZS, EPS v budově, objektu 

či zabezpečené oblasti ostraha adekvátně reaguje. Kopie smlouvy o ostraze je vložena 

v provozním řádu tohoto PFB. 

 

Pravidla pro výkon ostrahy jsou stanovena písemně ve Směrnici pro výkon služby na 

objektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při změnách je tato směrnice 

aktualizována. 

 

Stanovení zabezpečené oblasti 

 

Zabezpečenou oblastí kategorie Důvěrné třídy „II“ je stanovena místnost v objektu 

č. 041a. Zabezpečená oblast je úložištěm utajovaných informací do stupně utajení Důvěrné 

včetně. V zabezpečené oblasti je umístěn samostatný certifikovaný informační systém 

pro zpracovávání utajovaných informací v elektronické podobě a dále také zařízení 

vládního utajeného spojení Vega-D. Jedná se o rack kryptografického prostředku RITTAL 

19“/15U, PC dc 7800 CMT s pevným diskem, Cisco IP Phone 7970G a identifikační 

terminál.   
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Hranice zabezpečené oblasti je schematicky znázorněna v části projektu fyzické 

bezpečnosti „Způsob použití opatření fyzické bezpečnosti“. 

 

Popis zabezpečení zabezpečené oblasti 

Popis zabezpečené oblasti obsahuje, stavebně technický popis a mechanické zábranné 

prostředky, elektrické zabezpečovací systémy, elektrické požární signalizace a další. 

Stavebně technický popis a mechanické zábranné prostředky 

 

Zabezpečená oblast je ohraničena: 

 vnější obvodovou zdí o tl. 600 mm s okny; 

 vnitřní nosnou zdí o tl. 600 mm, která odděluje zabezpečenou oblast od vedlejší 

místnosti; 

 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje zabezpečenou oblast od chodby; 

 vnitřní zděnou příčkou o tl. 100 mm, která odděluje zabezpečenou oblast od objektu. 

V této příčce jsou instalovány vstupní dveře; 

 betonovou podlahou a stropem o tl. 300 mm. 

 

Okna zabezpečené oblasti jsou chráněna nůžkovými bezpečnostními mřížemi NBM 

01, které jsou certifikovány NBÚ pro stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ 

T00247, bodové hodnocení SS3=2, SS4=1. 

Na vstupu do zabezpečené oblasti jsou instalovány plné dřevěné dveře, levého 

provedení, které se otevírají směrem do zabezpečené oblasti. Dveře nejsou certifikovány 

NBÚ. Jsou však pevné konstrukce a nevykazují znaky poškození nebo opotřebení, které by 

znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. Ředitelka KÚ vystavila na dveře 

Zápis o shodě vlastností těchto dveří s typem 1 mechanických zábranných prostředků, 

které mohou být instalovány v hranici zabezpečené oblasti typu 1. Tento zápis je v části 

„Způsob použití opatření fyzické bezpečnosti“. 

Vstupní dveře zabezpečené oblasti jsou vybaveny bezpečnostním kováním R1 

a cylindrickou vložkou FAB 2018. Certifikáty NBÚ těchto technických prostředků 
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T0077/2007 a T0011/2007 potvrzují ověření způsobilosti technických prostředků typu 2, 

bodové hodnocení SS4=2. 

Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb., odpovídají zabezpečená oblast a uzamykací systém 

typu 1.  

Utajované informace se ukládají do dvou stejných úschovných objektů 

(do archivačních skříní) ASV 2. Tyto úschovné objekty jsou certifikovány NBÚ pro stupeň 

utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ T0017/2001, bodové hodnocení S1=4. Dle ČSN 

EN 1143-1 splňují úschovné objekty požadavky bezpečnostní třídy „0“. Jejich zámky 

splňují požadavky bezpečnostní třídy „A“ dle ČSN EN 1300. 

Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb., odpovídají úschovné objekty a jejich zámky typu 2.  

Kontrola vstupu do zabezpečené oblasti je zajištěna mechanickou zábranou, 

tj. uzamykatelnými dveřmi. Klíč od těchto dveří je protokolárně přidělen pouze pověřeným 

osobám. Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. odpovídá kontrola vstupu typu 1. 

 

Elektrický zabezpečovací systém 

 

V zabezpečené oblasti je instalován EZS. Řídící jednotkou je ústředna EZS, která 

je umístěna na stanovišti stálé ostrahy v 1.NP. Ústředna EZS IRC 3000 CONCEPT 

je certifikována NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo certifikátu NBÚ T10236, 

bodové hodnocení SS91=3. EZS tvoří samostatný podsystém, který se ovládá nezávisle na 

EZS v objektu a jiných prostorách. Ovládací klávesnice je umístěna na chodbě před 

vstupními dveřmi do objektu. Poplachový signál je vyveden na stanoviště stálé ostrahy 

v budově.  

 

Prostorovou ochranu tvoří čidlo prostorové kombinované (PIR+MW) 

s antimaskingem DUO 220 E AM, které je certifikováno NBÚ pro stupeň utajení Tajné, 

číslo certifikátu NBÚ T1231/2002, bodové hodnocení SS91=3. 
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Plášťovou ochranu tvoří magnetické kontakty MK 440, které jsou instalovány na 

všech oknech (na vstupních dveřích není magnetický kontakt instalován). Magnetické 

kontakty jsou certifikovány NBÚ pro stupeň utajení Důvěrné, číslo certifikátu NBÚ 

T10328, bodové hodnocení SS91=2. 

Součástí plášťové ochrany je rovněž detektor rozbití skla s antimaskingem 

GLASSTECH AM, který je certifikován NBÚ pro stupeň utajení Tajné, číslo certifikátu 

T1165/2001, bodové hodnocení SS91=3.   

Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. odpovídá EZS typu 2, instalace EZS typu 1. 

 

Elektrická požární signalizace 

 

V zabezpečené oblasti je instalován hlásič kouře ionizační IR3-M1, který je 

součástí autonomního systému EPS. Tento hlásič je připojen k ústředně EPS LOOP 500, 

která je certifikována NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo certifikátu NBÚ T40035. 

Hlásič kouře ionizační IR3-M1 je certifikován NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo 

certifikátu NBÚ T40039. Ústředna EPS je umístěna na stanovišti stálé ostrahy. Poplachový 

signál hlásiče je vyveden na stanoviště stálé ostrahy a na centrum tísňového volání města 

Ostravy. 

 

Zařízení fyzického ničení nosičů informací 

 

V zabezpečené oblasti je umístěn skartovací stroj (CD, diskety) INTIMUS 502 CD (řez 

7,8 x 22 mm), který je certifikován NBÚ pro stupeň utajení Přísně tajné, číslo certifikátu 

NBÚ T5048/2003. Tento skartovací stroj je určen výhradně k ničení počítačových 

paměťových médií všech stupňů utajení. Na skartovacím stroji nelze ničit utajované 

dokumenty. 
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Další zařízení 

 

Na KÚ nedochází ke zpracovávání utajovaných informací v elektronické podobě 

na kopírovacím zařízení, zobrazovacím zařízení nebo psacím stroji s pamětí, které není 

součástí NBÚ certifikovaného informačního nebo komunikačního systému (ve smyslu § 36 

zákona č. 412/2005 Sb.). 

 

Utajované informace v elektronické podobě se zpracovávají pouze prostřednictvím 

NBÚ certifikovaného informačního systému. Opatření přijatá k zajištění bezpečnosti 

informačního systému jsou specifikovaná v Bezpečnostní dokumentaci informačního 

systému zpracované dle § 4 vyhlášky č. 523/2005 Sb. 

 

Ověřování opatření fyzické bezpečnosti 

 

Ověření, zda jednotlivá použitá opatření fyzické bezpečnosti odpovídají projektu fyzické 

bezpečnosti a právním předpisům v oblasti ochrany utajovaných informací, provádí 

bezpečnostní ředitel průběžně, nejméně však 1 x za 12 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



185 

 

Příloha F:  Rozhodování v krizových štábech 

 Obrázek F1 Krizové štáby-1 [Zdroj: por. Ing. Tomáš Hedrych, HZS Moravskoslezského kraje   ] 
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Obrázek F2 Krizové štáby-2 [Zdroj: por. Ing. Tomáš Hedrych, HZS Moravskoslezského kraje   ] 
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Obrázek F3 Krizové štáby-3 [Zdroj: por. Ing. Tomáš Hedrych, HZS Moravskoslezského kraje   ] 
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Příloha G:  Grafické statistické vyhodnocení 

Grafické statistické hodnocení se skládá ze sociální kompetence a týmové práce. 

G 1 Sociální kompetence 

V této části přílohy jsou dále zpracovány statistické údaje týkající se práce jednotlivce. 

 

G 1.1 Položky základní sociální kompetence 

 

a) Rozpoznávání pocitů a problémů u ostatních lidí. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G1: Rozpoznávání pocitů a problémů u ostatních lidí [vlastní zdroj] 
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b)  Schopnost realistického ocenění svého působení na druhé lidi. 

Zde se do budoucna se vyžaduje mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G1: Schopnost realistického ocenění svého působení na druhé lidi [vlastní zdroj] 

 

c) Ohleduplnost k potřebám druhých. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č.G2: Ohleduplnost k potřebám druhých [vlastní zdroj] 
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G 1.1  Kontaktní schopnosti 

a) Vynaložit otevřeně cíle, metody a úmysly. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G3: Vynaložit otevřeně cíle, metody a úmysly [vlastní zdroj] 

d) Sám od sebe dokázat přistoupit k ostatním a navázat s nimi rozhovor. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G4: Sám od sebe dokázat přistoupit k ostatním a navázat s nimi rozhovor [vlastní zdroj] 
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e) Nabídnout radu. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G5: Nabídnout radu [vlastní zdroj] 

f) Vyjít s důvěrou vstříc k lidem. 

Zde se do budoucna nevyžaduje zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č.G6: Vyjít s důvěrou vstříc lidem [vlastní zdroj] 
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G 1.2  Schopnost spolupracovat  

a) Chopit se s účastí názorů, myšlenek a nápadů druhých. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G7: Chopit se s účastí názorů, myšlenek a nápadů druhých [vlastní zdroj] 

b) Pomáhat při potížích. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č.G8: Pomáhat při potížích [vlastní zdroj] 

 

0

20

40

60

80

1
2

3
4

5
6

7

p
ro

ce
n

ta
 

1 2 3 4 5 6 7

současný stav 0 0 7,14 7,14 28,57 57,14 0

požadovaný stav 0 0 0 0 14,29 14,29 71,43



193 

 

c) sdílet radost z úspěchu jiných lidí. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č.G9: Sdílet radost z úspěchu jiných lidí [vlastní zdroj] 
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G 1.3. Schopnost integrace 

a) Definování pravidel postupů. 

Zde se do budoucna nevyžaduje zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. 10: Definování pravidel postupů [vlastní zdro 

d) Soustředění různých zájmů k jednomu cíli. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. 11: Soustředění různých zájmů k jednomu cíli [vlastní zdroj] 
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e) Rozpoznat konflikty a usilovat o jejich řešení. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č.G12: Rozpoznat konflikty a usilovat o jejich řešení [vlastní zdroj] 

f) Souhlasit s jinými, ale nevzdávat se při tom vlastních idejí. 

Zde do budoucna se vyžaduje jen mírné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č.G13: Souhlasit s jinými, ale nevzdávat se při tom vlastních idejí [vlastní zdroj] 
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G 1.4 Schopnost komunikace 

a) Předávat dál informace druhým. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G14: Předávat dál informace druhým [vlastní zdroj 

b) Nezadržovat žádné důležité informace druhým. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G15: Nezadržovat žádné důležité informace druhým [vlastní zdroj] 
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c) Naslouchat, druhé nepřerušovat. 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. 16: Naslouchat, druhé nepřerušovat [vlastní zdroj] 

d) Věnovat rozhovoru potřebný čas. 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č. 17: Věnovat rozhovoru potřebný čas [vlastní zdroj] 
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G 1.5  Sebekontrola 

a) Chovat se klidně. 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G18: Chovat se klidně [vlastní zdroj] 

b) Být odolný v zátěži. 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G19: Být odolný v zátěži [vlastní zdroj] 
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c) Racionalita chování. 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G20: Racionalita chování [vlastní zdroj] 

d) Nálada vyrovnaná, předvídatelná. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G21: Nálada vyrovnaná, předvídatelná [vlastní zdroj] 
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G 1.6 Techniky komunikace 

a) Schopnost názorného vyjadřování, resp. zobrazování (vizualizace). 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

Graf č. G22: Schopnost názorného vyjadřování, zobrazování (vizualizace) [vlastní zdroj] 

b) Schopnost moderování. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č.G23: Schopnost moderování [vlastní zdroj] 
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c) Reprezentovat a řečnicky přesvědčovat. 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G24: Reprezentovat a řečnicky přesvědčovat [vlastní zdroj] 

d) Ovládat techniky vyjednávání. 

Zde do budoucna se vyžaduje nevýrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G25: Ovládat techniky vyjednávání [vlastní zdroj] 
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G 2  Týmová práce 

V této části přílohy jsou zpracovány statistické údaje týkající se práce týmu. 

  

G 2.1  Týmová organizace 

a) Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci? 

Zde do budoucna se vyžaduje nevýrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G26: Potřebuje tým vlastní prostor (v materiálním smyslu) pro svou práci?  

[vlastní zdroj] 

b) Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory? 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G27: Potřebuje tým pro práci vhodné vedlejší prostory? [vlastní zdroj] 

0

50

100

ano
ne

p
ro

ce
n

ta
 

ano ne

současný stav 71,43 28,57

požadovaný stav 92,86 7,14

0

50

100

ano

ne

p
ro

ce
n

ta
 

ano ne

současný stav 71,43 28,57

požadovaný stav 85,71 14,29



203 

 

c) Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem? 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

Graf č. G28: Je oprávněný požadavek na moderní vybavení pracoviště nábytkem?  

[vlastní zdroj] 

d) Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační 

technikou pro práci kolektivu? 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č.G29: Je rozhodující požadavek na moderní vybavení pracoviště telekomunikační technikou pro práci 

kolektivu? [vlastní zdroj] 
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e) Musí být nablízku kooperační partneři? 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č.G30: Musí být nablízku kooperační partneři? [vlastní zdroj] 

f) Znají členové týmu jasný časový plán? 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č. G31: Znají členové týmu jasný časový plán?[vlastní zdroj] 
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g)  jasná přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu? 

Zde do budoucna se nevyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č.G32: Je jasná přehledná a aktualizovaná dokumentace práce týmu? [vlastní zdroj] 
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G 2.2  Týmová spolupráce 

a) e možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci? 

Zde do budoucna se vyžaduje výrazné zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č. G33: Je možnost pravidelného scházení se bez velkých nároků na koordinaci?  

[vlastní zdroj]  

b) Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu? 

Zde do budoucna se nevyžaduje zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č. G34: Je znalá dělba rolí a úkolů v týmu? [vlastní zdroj] 
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c) Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu? 

Zde do budoucna se nevyžaduje zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č. G35: Má každý člen mít šanci se dostat ke slovu? [vlastní zdroj] 

d) Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu? 

Zde do budoucna se nevyžaduje zlepšení proti stávajícímu stavu. 

 

 

Graf č. G36: Je možnost vyjádření nových podnětů v týmu? [vlastní zdroj] 
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Příloha H:  Vědecký postup při tvorbě disertační práce 

Postup při tvorbě disertační práce je v této souvislosti následující: 

a) Provedeme kvantitativní výzkum spočívající v návrhu testu pro podporu nebo 

zamítnutí nějakého tvrzení či hypotézy; 

b) Test hypotézy musí určit: zda je pravdivá v dané situaci a zda-li lze hypotézu 

zobecnit pro další situace; 

c) Model uvažování v kvantitativních studiích nám vytvoří následující lineárně 

propojené koncepty: 

 

1. teorie 

                                                 1.1 dedukce 

       2. hypotézy 

                                                 2.1 operacionalizace 

       3. sběr dat 

                                                 3.1 zpracování dat 

       4. analýza dat 

                                                4.1 interpretace 

        5. výsledky 

                                    Obrázek H1: Vědecký postup při tvorbě disertační práce [vlastní zdroj] 
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