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Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá antistresovými technikami pro hasiče s využitím 

chytrých hodinek. Je rozdělena do 6 částí. V první části je řešena rešeršní činnost, která je 

zaměřena na stres a antistresové techniky z pohledu fyziologie i psychologie. Druhá část je 

zaměřena na rešeršní činnost technických možností chytrých hodinek ve spojení na 

vyhodnocení aktuální i dlouhodobé stresové zátěže uživatele. Ve třetí části této práce jsou 

definovány specifické charakteristiky práce příslušníků hasičského záchranného sboru se 

zaměřením na stresovou zátěž. Čtvrtá část je řešena z hlediska kritérií pro výběr 

antistresových technik a chytrých hodinek pro prostředí represivní požární ochrany. Pátá a 

šestá část jsou zaměřeny na porovnání různých antistresových technik a chytrých hodinek a 

zároveň jsou zde uvedeny odpovědi dotazovaných příslušníků na řešenou problematiku.   

 

Klíčová slova: stres; chytré hodinky; antistresová technika; stresová reakce; relaxace; 

funkce; senzor; hladina stresu 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with anti-stress techniques for firefighters using smart 

watches. It is divided into 6 parts. The first part deals with research, which is focused on 

stress and anti-stress techniques from the perspective of physiology and psychology. The 

second part is focused on the research activities of the technical possibilities of smart 

watches in connection with the evaluation of the current and long-term stress load of the 

user. The third part of this work defines the specific characteristics of the work of members 

of the fire brigade with a focus on stress. The fourth part is addressed in terms of criteria 

for the selection of anti-stress techniques and smart watches for the environment of 

repressive fire protection. The fifth and sixth parts are focused on the comparison of 

various anti-stress techniques and smart watches, and at the same time there are answers of 

the interviewed members to the problem. 

 

Keywords: stress; smart watch; anti-stress technique; stress reaction; relaxation; 

function; sensor; stress level 
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Úvod 

V současné době, kdy jsme vystaveni nebezpečím, která číhají na každém rohu a 

svět obklopují spíše negativní zprávy a události, tak se stal stres každodenní součástí 

našich životů a jinak tomu není ani u příslušníků hasičského záchranného sboru České 

republiky. Vykonávat profesi hasiče s sebou nese náročnost jak po fyzické, tak i psychické 

stránce. Hasiči jsou totiž povoláváni k různým druhům mimořádných událostí. Dříve tomu 

bylo tak, že povolání hasiče bylo spojené pouze s hašením požárů a občasným technickým 

zásahem či dopravní nehodou, ale v současné době je náplň práce hasiče tvořena přes více 

jak polovinu technickými zásahy a zbylá procenta tvoří požáry a dopravní nehody.  

Na záchranu druhých hasiči nasazují své životy, i přes to, že mají doma své rodiny. 

Ačkoliv se to nezdá a hasiči působí jako velmi silní muži, tak stejně prožívají silné stresové 

situace obzvlášť v případech dopravních nehod, kdy jsou zraněné děti nebo dojde-li 

k neštěstí s kolegy u událostí anebo jen když musí udělat spoustu činností za krátkou dobu. 

Proto je potřeba chránit jejich psychickou stránku pomocí antistresových technik, ale 

v tomto případě ve spojení s chytrými hodinkami. 

Cílem této práce bylo vytvořit přehled antistresových technik využitelných 

v prostředí represivní požární ochrany s možností využití chytrých hodinek pro indikaci 

úrovně stresu v reálném čase a nadále vytvořit návod na efektivní využívání těchto 

antistresových technik v kombinaci s chytrými hodinkami za účelem kontroly a snižování 

úrovně stresu v průběhu pracovního procesu a po něm. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum publikací a zdrojů zabývajících se stresem, 

antistresovými technikami a nadále také chytrými hodinkami vhodných pro prostředí 

represivní požární ochrany. 

Pro zpracování této bakalářské práce bylo prostudováno dvanáct knih zabývající se 

stresem, antistresovými technikami a profesí hasiče. V doporučené literatuře byly uvedeny 

3 publikace zabývající se problematikou stresu a také všechny byly použity jako zdroje pro 

tuto práci, jednalo se o publikace [23], [24], [16]. Nejvíce stěžejním knižním zdrojem byla 

kniha Stres a zdraví, která poskytla řadu zajímavých informací a propojení veškerých částí 

lidského těla. Pro tuto práci byl prostudován návod týkající se funkcí chytrých hodinek, 

v tomto případě se jednalo o chytré hodinky Garmin Venu 2. Také bylo prostudováno šest 

bakalářských a diplomových prací, které se zabývaly tématem stres a jeho zvládáním a 

dále platný legislativní dokument České republiky uvedený v aktuálním znění (zákon). 

Zdroje [6], [33], [35], [36], [44], [45], [46], [47], [48] poskytly přehled o 

problematice chytrých hodinek a jejich sportovních i zdravotních funkcí, které byly pro 

tuto práci stěžejní z důvodu zaznamenávání úrovně stresu. 
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1 Terminologie 

Psychika – Psychikou je označen souhrn duševních vlastností ale i stavů a procesů, které 

má člověk uvnitř sebe. Jsou to tedy neviditelné procesy, jako je myšlení, vnímání, učení a 

emotivita. Myšlenka, pocit a představa jsou výsledkem toho, že tyto procesy uvnitř člověka 

opravdu proběhly. Impulsem, aby psychika spustila správnou funkci, je stav, který je 

označován jako potřeba. Potřebu lze dělit na fyziologickou, psychologickou nebo 

specificky definované lidské potřeby [2]. 

Stres – Pojem, kterým je označena nespecifická odpověď organismu, zahrnuje jakýkoliv 

druh zátěže, sloužící k adaptaci (přizpůsobení) organismu těmto zátěžím. Stres obsahuje 

jak psychické vzrušení, tak i fyzické [3]. 

Stresová reakce – Slovní spojení zahrnující souhrn neurčitých neuronálních, hormonálních 

a behaviorálních odpovědí. Na základě těchto odpovědí je uvnitř organismu spuštěna 

reakce, která zapříčiní ochranu jedince před působícími stresory [4]. 

Stresor – Jedná se o potenciálně nebezpečný nebo škodlivý podnět, který narušuje 

homeostázu a je jím vyvolána stresová reakce [4].  

Eustres – Stresor, který pozitivně působí na organismus. Jednoduše řečeno se jedná o stres 

zapříčiněný pozitivní událostí [5].  

Distres – Často označován jako negativní stresor, který může organismus poznamenat tím, 

že bude narušeno zdraví či dojde k onemocnění. Tento stresor upozorňuje na veškeré 

vnitřní i vnější požadavky, které jsou vyhodnoceny jako nepříjemné či nebezpečné [5]. 

Chytré hodinky – Jedná se o digitální hodinky, které kromě klasické časomíry poskytují 

mnoho dalších funkcí. Mezi jejich přednostní funkce patří například sledování srdeční 

frekvence a pohybové aktivity, ale také poskytování připomenutí jak z pohybového 

hlediska, tak i oznámení ze sociálních sítí či přijímání telefonních hovorů nebo textových 

zpráv po celý den. Chytré hodinky mají dotykový displej jako „smartphone“, který 

umožňuje provádět akce klepnutím na obrazovku [6]. 
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2 Pojem stresu 

Stres představuje v současnosti téma, které je velmi probírané, jelikož je jeho role 

při vzniku civilizačních chorob velmi významná. Tento pojem je v dnešní společnosti 

používán velmi obecně. Vyjadřuje nám stav určité nepohody, také jím lze označit příčiny 

tohoto stavu, popisuje vlastní pocity a reakce organismu na tuto nepohodu, ale také 

samotné zátěžové situace. Pokud zažíváme malé stresy a zvládneme je překonat na 

výbornou, tím učíme náš organismus a zocelujeme ho, ale pokud prožíváme velké stresy, 

poškozujeme a hubíme ho. Náš organismus se nám v každém případě snaží dát najevo 

svou situaci konkrétními a ve většině případů jasnými signály. Člověk, který je v dnešní 

době ovlivněn stresem, není schopen takovéto signály rozeznat, a proto upadá do 

nepříjemných stavů [7]. 

V důsledku stresu se v těle hromadí škodlivé látky, které mají na organismus 

negativní vliv. Na jedné straně této problematiky je řešena soustava biologických procesů, 

pocitů a množství způsobů, které jsou v lidském těle zrcadleny na základě pocitů a 

myšlenek, které člověk prožívá. Na druhé straně problematiky se zjišťuje, jak tyto pochody 

jsou ovlivňovány v organismu člověka [3]. 

Jednoduše řečeno, existuje velké množství životních situací, které nejsou 

hmatatelné, ale dokážou svým způsobem ovlivnit pochody v těle, které hmatatelné jsou 

[8]. 

2.1 Definice stresu 

Stres, jako termín takový, je velmi těžké definovat, protože každý ho vnímáme 

jinak a u každého z nás se i odlišně projevuje. V takovémto případě není zavedena jeho 

přesná definice, avšak v současné odborné literatuře lze nalézt nespočet různých definic, 

které se pokouší tento pojem vysvětlit. Například definice podle Seleyho zní, že stres je 

„výsledek interakce mezi určitou silou působící na člověka, a schopností organismu odolat 

tomuto tlaku [10]“ nebo Hartl, Hartlová popsali, že stres je „fyziologická odpověď 

organismu na nadměrnou zátěž neúnikového druhu, která vede ke stresové reakci [11]“[9].  
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Lidé, i přesto, tento termín používají, i když si nejsou zcela jistí, co skutečně 

znamená. Slovo stres, které bylo přejato z anglického termínu „stress“, je u nás překládáno 

jako zátěž, namáhání, tlak nebo napětí, které negativně působí na náš organismus [12].  

V životě existují činnosti a schémata, které živé organismy dělají pravidelně. Jedná 

se především o to, aby si organismus zajistil, poté využil a uchoval své energetické zdroje, 

protože je zapotřebí, aby organismus v pořádku fungoval. Reakce na změny můžeme 

v tomto případě rozdělit na předvídatelné a nepředvídatelné. V případě předvídatelných 

reakcí se jedná například o změnu letního či zimního času nebo ročního období a 

vztáhneme-li změny počasí na změny, které jsou nepředvídatelné, jedná se o krupobití, 

přírodní katastrofy nebo bouře. Co se týče člověka, tak společenské uspořádání populací se 

může zdát výhodné jak z důvodu zajištění základních lidských potřeb nebo vzájemné 

součinnosti, tak ale i nevýhodné, pokud není dosaženo vyhovujícího postavení na 

společenském žebříčku. Je-li o něco bojováno, tak dochází k procesu, při kterém se 

organismus přizpůsobuje reakcím jak předvídatelným, tak i nepředvídatelným. Odborným 

názvem je tento proces označen jako alostáza [8].  

Alostáza má za úkol udržet stabilitu v organismu pomocí změny a zároveň 

podporuje, aby byla nastavena v organismu rovnováha, kdy jsou všechny systémy 

z fyziologického hlediska na dané optimální úrovni. Odborně lze tento proces probíhající 

v těle organismu nazvat jako homeostázu. V případě, že jedinec prochází náročným 

obdobím či musí něco ve svém životě změnit, tak je nutné, aby se s tím dokázalo tělo 

poprat. K tomu, aby tělo dosáhlo tohoto stavu, tak využívá velké množství procesů, které 

k tomu využívá, čímž lze jednoduše vysvětlit dvojznačnost pojmu homeostáza a alostáza. 

Existují tedy systémy, které jsou životně důležité, v tomto případě homeostáza a systémy, 

které tyto systémy udržují v rovnováze, alostáza [8].  

Nejjednodušším způsobem, jak charakterizovat stres, je, že se jedná o událost, jejíž 

průběh jedince ohrožuje a spustí behaviorální a fyziologické reakce, které spadají, pod již 

výše zmíněnou alostázu [8]. 

2.2 Stresová reakce 

Prožívá-li člověk stresové reakce, tak to samo o sobě není vůbec špatně, protože 

jsou pro budování osobnosti velmi důležité a za její pomoci se člověk dokáže 

přizpůsobovat, učit, zvyšovat svou odolnost, ale také se vyvíjet.  
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Taktéž může být stres považován za situaci, v níž se lidé setkávají s událostmi, 

které vnímají jako ohrožení jejich tělesné i duševní pohody. V tomto případě jsou události 

nazývány jako stresory a reakce od lidí, jak na ně dokážou zareagovat, jsou označeny jako 

stresové reakce [3]. 

Pod pojmem stres si zajisté každý z nás představí negativní vliv, avšak stres jako 

takový může mít i pozitivní vliv. Tedy trocha stresu je pro náš život nejenom nezbytná, ale 

také prospěšná. Zatímco přebytek stresu i stresu chronického nám mohou velice škodit [9].  

Současné pohledy na stres vychází ze dvou základních koncepcí a jsou jím koncepce 

fyziologická a psychologická. 

2.2.1  Stresory 

Stresová reakce je spouštěna takzvanými stresory. Jedná se o potenciálně 

nebezpečné nebo škodlivé podněty, které narušují homeostázu. Mohou mít vnitřní či vnější 

příčinu. Mezi běžné stresory řadíme například stresory biologické, jež jsou důsledkem 

vystavení bakteriím, plísním, parazitům či virům. U chemické stresorů je jejich příčinou 

vystavení těla toxinům, herbicidům, pesticidům, fungicidům nebo také těžkým kovům, 

výparům, prachu či kouři. Environmentální stresory vznikají v důsledku vystavení těla 

extrémnímu horku nebo zimě, hluku, ultrafialovému záření, elektromagnetickým vlivům, 

alergenům, ale také radioaktivnímu záření. Dalším běžným stresorem může být nutriční 

stresor, který je způsoben příčinami jako jsou alergie na některé potraviny, nedostatečná 

výživa, drogy, alkohol a volné radikály. Bude-li spuštěn psychologický stresor, může být 

zapříčiněn strachem, žalem, depresí či významnou psychickou změnou nebo zničujícím 

pocitem zodpovědnosti. Psychický stres může být doprovázen stresem fyzickým. V 

případě fyzického stresoru se jedná o stresor, který je způsobený namáhavou fyzickou 

činností, zraněním, hladem, vysokým krevním tlakem, infekcí, vážným onemocněním či 

těhotenstvím. Pocit ztráty smyslu života či onemocnění duše je považován jako duševní 

stresor, který je způsoben právě těmito aspekty [10].  

Stres, který prožíváme, vyvolá změny hladin hormonů, funkcí imunitního systému 

srdce a trávicí soustavy. Působí-li na nás stres dlouhodobě, důsledky působení na tělo 

můžeme předvídat. I když stresová situace pomine, následky jak fyziologické, tak 

psychické z chronického i akutního stresu mohou přetrvávat i dlouho poté [8]. 
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Stresory nepředstavují pouze jednotné události s daným účinkem na 

neuroendokrinní a imunitní funkce. Můžou vést například k intenzivní aktivaci nervové 

soustavy, ale hormonální reakci tzv. osy hypotalamu-hypofýzy-nadledviny (dále osa HPA), 

můžou ovlivnit jen nepatrně. Za určitých okolností může zapůsobit jak na nervový systém, 

tak i na hormonální aktivitu. Pro různé stresory platí, že vždy aktivují stresové osy [4].  

Domněnky vědců spočívaly v tom, že stres je nespecifická reakce. Nespecifickou 

reakcí zde bylo myšleno, že různé stresory vždy vyvolají spuštění stejných obecných 

adaptačních mechanismů, avšak s tímto tvrzením většina odborné veřejnosti nesouhlasila, 

protože bylo zjištěno, že specifické stresory aktivují specifickou kombinaci adaptačních 

mechanismů. Při zranění, nemoci či strachu zapojujeme jiné adaptační reakce [10].  

2.2.2  Projevy stresové reakce 

Stresová reakce je fyziologická a psychologická reakce organismu na vnější i 

vnitřní nebezpečí, které prožíváme. Jedná se o poplachovou reakci organismu, kdy se tělo 

připravuje na boj nebo útěk a člověk musí vyslat obrovské množství energie, která je 

potřebná pro rychlou a soustředěnou akci. Setká-li se jedinec s výše uvedenými stresory, 

dojde ke stresové reakci, která přivádí organismus do stádia pohotovosti. Lidský 

organismus na takovéto stresory reaguje tím, že spustí složitý řetězec vrozených reakcí na 

vnímané ohrožení, avšak aby byl mechanismus stresové reakce efektivní, mělo by se jednat 

o případ, kdy organismus čelí fyzickému nebezpečí. Při psychologické hrozbě je tento 

mechanismus spíše neužitečný [7].  

2.2.3  Autonomní nervový systém 

Autonomní nervový systém, jinak také nazýván jako vegetativní nervový systém, je 

část centrální nervové soustavy. Jedná se o část nervového systému pomocí něho a 

somatického nervového systému dochází k regulaci funkcí organismu [8]. 

Somatická část nervové soustavy má na starost řízení kosterního svalstva, které je 

ovládáno vůlí. V případě autonomní části se jedná o systém, který není ovládán vůlí a jeho 

hlavní činností je řízení útrob neboli vnitřních orgánů, tedy veškeré procesy, které se zde 

dějí, tak jsou spouštěny automaticky. Tento systém řídí činnost oběhové, trávicí a 

vylučovací soustavy, hladkých svalů a pohlavních orgánů, ale také sekreci slzných, potních 

žláz [13].  
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Nejdůležitějším bodem, kvůli kterému je zde autonomní nervový systém zmíněn, je 

ten, že se účastní reakce, jak tělo zareaguje na stres. Právě centra, která řídí útrobní 

nervstvo, se nachází v míše, hypotalamu a mozkovém kmeni. Limbický systém spouští 

viscerální projevy emocí (emočních reakcí). Snadno lze poznat, pokud se začnou potit ruce 

nebo svírat hrdlo, že tělo zažívá stres. Autonomní nervový systém je složen ze 

sympatického a parasympatického systému [8]. 

Funkce sympatického systému je spuštěna právě tehdy, když situace začne být buď 

příliš alarmující nebo vzrušující. Dochází k tomu proto, protože výběžky sympatických 

nervů vystupují z mozku směrem ven páteří. Když páteř opustí tak se rozvětví a jsou 

schopni dosáhnout skoro ke každé cévě či orgánu. Reakce sympatického systému na 

jakýkoli stres přenáší ostražitost či aktivaci nebo mobilizaci přímo do našeho chování. 

Chování může mít projevy strachu nebo připravování se na útěk či útok [8], [13].  

V případě parasympatického systému je tomu naopak. Jeho funkcí je zajistit 

klidnou činnost a také činnost, která se týká všech životních funkcí, takže například ukládá 

energetické zásoby a podporuje růst. Díky řadě mechanismů je zabráněno, aby se ve stejný 

okamžik spustila jak sympatická část, tak parasympatická [8].  

2.2.4  Endokrinní soustava a její odpověď na stres 

Endokrinní soustava sestává ze žláz s vnitřní sekrecí. Jedná se o chemické látky, 

které jsou nazývány hormony a jsou uvolňovány do krevního oběhu, kde se následně šíří 

kvůli ovlivnění vzdálených orgánů [8]. 

Mozek je hlavním zprostředkovatelem komunikace pomocí nervů, které z něj 

vedou do všech orgánů, ale také pomocí hormonálního systému. Jak už bylo výše zmíněno, 

tak přenašeče chemických látek, které se uvolní ze zakončení sympatických nervů do krve, 

řídí právě reakce orgánů, pokud nastane stresová situace. Aby hormon dosáhl účinku, který 

je pro něj specifický, tak je důležité, aby na buňkách cílové tkáně byly receptory. Pokud se 

hormon naváže na receptor, tak se v dané buňce spustí velké množství reakcí, které 

ovlivňují její funkci. Mechanismus receptoru způsobuje ovlivnění těla pomocí účinků 

určitých hormonů. Nastane-li situace, kdy některý z hormonů začne být v organismu 

nadřazený a buňky cílové tkáně se stanou podřazenými, tak se stane to, že buňky sníží pro 

daný hormon počet receptorů, protože pokud se v těle vytvoří velké množství daného 

hormonu, tak buňka přestane být na tyto hormonální signály citlivá [15] . 
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Žlázy produkující hormony jsou řízeny samy sebou, což znamená, že ví, jakým 

způsobem by měly zareagovat na určité události, ale i přesto je možné naleznout výjimky, 

které potvrdí, že existují i žlázy, které nejsou řízeny samovolně. Jedná se především o 

podvěsek mozkový neboli hypofýzu, která se nachází přímo pod mozkem a dokáže 

ovlivnit ostatní žlázy a jejich výkon. Avšak mozek je nadřazený vůči hypofýze. 

Komunikace mezi hypofýzou a mozkem je způsobena pomocí nervových výběžků, které 

zasahují do žlázy, a tak dokážou uskutečnit, že se v mozku začne uvolňovat množství 

neurotransmiterů, což proběhne až po komunikaci mezi mozkem a hypofýzou [15].  

Základní částí mozku je hypotalamus produkující velké množství hormonů, které 

dávají signály hypofýze. Ta následně uvolní hormony, které řídí činnost dalších žláz 

v organismu [15].   

V neposlední řadě existuje velké množství hormonů, které lze naleznout při reakci 

na stres. Adrenalin a noradrenalin a jejich sekrece je řízena výše zmíněným sympatickým 

nervovým systémem. Dalším velmi důležitým souborem jsou steroidní hormony, které se 

dělí na hormony určitého chemického složení jako jsou androgeny, mezi které patří 

testosteron, poté estrogeny, glukokortikoidy, mineralokortikoidy nebo progestiny. 

Glukokortikoidy patří mezi zásadní hormony, které se jednoznačně účastní 

stresových reakcí a účinkem jsou podobné adrenalinu. Rozdíl mezi glukokortikoidy a 

adrenalinem je v trvání jejich působení. Působení adrenalinu nastupuje okamžitě, avšak 

trvá jen pár minut, ale glukokortikoidy, tvořeny v nadledvinkách, jsou takovou pojistkou, 

jelikož jejich účinky mohou trvat i několik hodin. Pokud je organismus vystaven stresu, tak 

mozek řídí sekreci glukokortikoidů, která probíhá v procesu, který se skládá z těchto 

procesů: 

• Hypotalamus zapříčiní vyloučení hormonů s uvolňujícím účinkem do 

oběhového systému hypotalamus – hypofýza. Nejdůležitějším hormonem je 

kortikotropin. 

• Po 15–20 vteřinách předá kortikotropin pokyn hypofýze, která uvolní 

adrenokortikotropní hormon. 

• Adrenokortikotropní hormon cestuje krevním řečištěm k cíli, kterým jsou 

nadledvinky, kdy během několika minut započne jejich kůra produkovat 

glukokortikoidy. 
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V důsledku stresu také hypofýza produkuje hormon, který je nazýván jako prolaktin a ten 

zapříčiňuje potlačení schopnosti reprodukce. Pokud je zapotřebí snížit práh vnímání 

bolesti, tak mozek i hypofýza uvolňují mnoho dalších podobných látek. Při 

kardiovaskulární stresové reakci dokáže hypofýza uvolnit antidiuretický hormon 

(vazopresin). Hormon glukagon je uvolňován pomocí slinivky břišní, a když se spojí 

společně se sympatickým nervovým systémem, tak jeho hlavní činností je, aby zvýšil 

hladiny cukru v krevním oběhu [8], [16].  

2.3 Reakce těla na stres 

Za regulaci stresových reakcí jsou v našem organismus zodpovědné tři základní 

tělesné systémy. Jako první se jedná o endokrinní soustavu, následně o centrální nervovou 

soustavu a v neposlední řadě o imunitní systém. K jednomu z hlavních a autoregulačních 

systémů těla patří endokrinní soustava žláz s vnitřní sekrecí, konkrétně již výše zmíněná 

osa HPA [9].  

Současné pohledy na stres vychází ze dvou základních koncepcí a jsou jím koncepce 

fyziologická a psychologická. 

2.4 Problematika stresu z fyziologického hlediska 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole Stresory, stres je nespecifická, nastávající 

stereotypně po zátěžích různého typu, fyziologická reakce organismu na jakýkoliv nárok, 

který je na organismus kladený. Následně bylo objasněno, že stres nevyjadřoval 

nadměrnou zátěž působící na organismus, avšak vyjadřoval způsob, jakým na ni dokáže 

zareagovat. Byla tedy odlišena odpověď organismu od stresorů. Pojetí stresu z tohoto 

hlediska velice napomohlo vymyšlení tzv. obecného adaptačního syndromu, (angl. General 

Adaptation Syndrome (GAS)). Tento syndrom charakterizují tři fáze, které je možné vidět 

detailněji na obr 1. Jedná se o fázi poplachovou, rezistence a vyčerpání [16].  

Poplachová fáze je tvořena varováními, které poukazují na přítomnost stresového 

faktoru, a tak dochází k mobilizaci organismu. Jedinec v tu chvíli zažívá obrovské 

množství energie, které je zaměřeno právě na zvládnutí této stresové situace. Z 

fyziologického hlediska dochází ke zvýšení činnosti sympatického nervového systému, 

tepové frekvenci i tlaku, člověk začne rychleji dýchat a značně se zvyšuje sekrece potních 
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žláz a krev je především shromažďována do svalů horních i dolních končetin, protože v 

této fázi se organismus připravuje buď na útěk nebo boj [18]. 

Po poplachové fázi nastává stav rezistence, v případě je-li expozice stresoru v 

souladu s adaptací na něj. Tělesné znaky, které jsou charakteristické pro poplachovou 

reakci zmizí, a tím je rezistence zvýšena nad normál. Tělo čelí chronickému stresoru a 

snaží se udržet homeostázu, a tak dochází k dlouhodobě probíhající aktivaci adaptace. 

Pokud organismus bojuje s takovýmto stresorem dlouhou dobu, je třeba předpokládat, že 

se můžou objevit symptomy, které budou prokazovat zhoršující se stav organismu [9],[18]. 

Poslední fázi označujeme jako stav vyčerpání, protože pokud působení chronického 

stresu nadále pokračuje a tělo se snaží s tímto stresorem vyrovnat, tak dříve či později 

nebude-li tento stresor poražený, adaptační energie bude vyčerpána. Následuje opětné 

objevení znaků poplachové reakce, ale v tomto případě se bude jednat o znaky, které 

budou již nevratné a části těla nebo celý systém se zhroutí. V těch nejhorších případech 

může člověk i umřít. Při této fázi z fyziologického hlediska dochází k aktivaci 

parasympatického nervového systému [18]. 



19 

 

 

Obr. 1 Fáze stresu [19] 

Hlavní funkcí limbického systému, který je umístěn v mozku, je vnímání stresu. 

Neurony okamžitě po stresové situaci aktivují osu HPA a sympatoadrenální systém 

uvolňující různé hormony, které jsou filtrovány pomocí osy HPA a putují do tkání a 

krevního řečiště. Stresory dokážou v hypotalamu stimulovat uvolňování kortikoliberinu, 

tedy hormonu, který uvolňuje kortikotropin. Ten následně putuje do hypofýzy, kde se 

spustí uvolňování adrenokortikotropního hormonu. Tento hormon spustí v kůře nadledvin 

produkci a uvolňování hormonů, které jsou nazývány jako glukokortikoidy, jedná se 

především o kortizol. Hypotalamus prostřednictvím sympatiku stimuluje nadledviny, které 

začnou vylučovat katecholaminy. Mezi katecholaminy se řadí adrenalin i noradrenalin, 

které jsou následně vylučovány do krevního řečiště. Pokud se nám do těla začne uvolňovat 

kombinace adrenalinu a noradrenalinu, organismus vyvolá známou alarmující reakci. A 
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právě glukokortikoidy a katecholaminy vyvolají škálu fyziologických, behaviorálních a 

biochemických změn, které jsou právě nazývány jako stresová reakce. Na obr. 2 je 

zobrazena fyziologická reakce na stresor [16], [19].  

 

 

Obr. 2 Fyziologická reakce na stresor [19] 

2.5 Problematika stresu z psychologického hlediska 

V duševní oblasti lze také najít řadu reakcí, které mohou vyvolat stres. Jedná se o 

psychologické reakce. Všestranné prožívání stresu z psychologického hlediska může 

člověk vnímat zejména ve třech hlavních úrovní. 

První úrovní je emocionální reakce na stres. Emoce můžou být vnímány v podstatě 

jako vrozené sklony k určitému jednání a jsou formovány našimi životními zkušenostmi. 

Úzkost je považována jako typický emoční prožitek stresu vyjadřující pocit stísněnosti 

nebo děsu, který je doprovázen vegetativní odpovědí. Jedinci, kteří tuší či mají pocit 

nějakého nebezpečí, napomáhá právě úzkost přijmout opatření, která způsobí odvrácení 

hrozby či jejímu čelení. Vztek a frustrace jsou další velmi časté reakce na stresovou 

událost. Tyto reakce mohou přejít až do agrese. Pokud dané okolnosti zabraňují přímému 
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útoku na objekt vyvolávající frustraci, může být agrese namířena na nevinnou osobu. Je-li 

člověk frustrovaný či podrážděný, můžeme předpokládat, že se jedná o důsledek 

neschopnosti řešit určitý problém. Uzavření o sebe až propadnutí do apatie patří taktéž do 

běžné emoční reakce. Projevuje se necitlivostí, lhostejností nebo nečetností vůči okolí. 

Pokud se tyto emoce nezačnou řešit včas a stresová situace nadále přetrvává a jedinec ji 

nezvládá, může propadnout až v depresi. Hlavními příznaky deprese jsou pocity 

méněcennosti a sebeobviňování, ztráta chuti k jídlu, emoční labilita, únava či nespavost 

[18]. 

Jedinec, který se často setkává se silnými stresory, může prokazovat oslabení 

poznávacích funkcí, co se stresu týče. Kognitivní reakce na stres se prokazuje potížemi 

soustředit se na danou věc či činnost, ale také logickým uspořádáváním myšlenek. Jedinec 

při této reakci prožívá zhoršení krátkodobé i dlouhodobé paměti, výpadky pozornosti, 

nesouvislé myšlení na obtížnější koncentraci. Hůře analyzuje vzniklou situaci a problémy, 

které vyžadují okamžitou reakci, řeší nepředvídatelným způsobem. 

Behaviorální reakce na stres promítá, jak se stresové situace dotýkají jednání i 

chování člověka. Zde můžeme zařadit do reakce útěk například vyhýbání se každodenním 

povinnostem, člověk je nerozhodný, kvalita jeho práce se výrazně zhoršuje, vyhýbá se 

lidem nebo se může stát, že zrychlí tempo životního i pracovního světa. Zde je myšlena 

rychlá chůze, zrychlený tón řeči nebo omezení spánku a odpočinku. Do reakce boj patří 

časté hádání se a konflikty s lidmi, projevy agrese a také nesnášenlivost [19]. 
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2.6 Eustres a distres 

 

Obr. 3 Reaktivita na stres [20] 

Běžnou součástí života je reagování na nejrůznější podněty, které ovlivňují 

proměnlivost nálady. Za každodenních podmínek osciluje reaktivita nálady kolem 

pomyslného středu, který se nachází v rozmezí vysoké aktivity a útlumu, mezi smutkem 

a radostí. Přirozené je, že jeho tendence směřuje vždy k větší aktivitě, tzn. většímu 

vzrušení či nabuzení. Naopak nedostatek podnětů způsobuje nudu, která se může 

v patologické podobě přirovnat k deprivaci [20].  

Příkladem eustresu může být motivace. Je všeobecně známé, že optimální hladina 

stresu má pozitivní dopad na snahu o dosažení životních cílů. Naopak traumatická stres 

neboli distres, je mimořádně destruktivní a poškozuje jak psychické, tak i tělesné zdraví.  

I přesto, že je průběh patofyziologických pochodů v poplachové fázi i rezistenci 

v zásadě analogický, je důležité brát v potaz kognitivní, motivační a emocionální stránky 

člověka, a to jakým způsobem ovlivní vyhodnocení konkrétní situace. Jednoduchým a 

velmi výstižným příkladem/vysvětlením může být sázení během dostihových závodů. 

Pokud vsadím na outsidera 10,- Kč, můžu dosáhnout sebou požadovaného vzrušení. Na 

druhou stranu člověk, který vsází 10 000,- Kč dosáhne podobného vzrušení, ale bude 

mnohem více ovlivněn distresem. Proto tedy stejná nebo velmi podobná situace může pro 

konkrétního jedince představovat různě intenzivní stres [20].  

Eustres, jinak také označován jako pozitivní stres, je založený na principu, kdy 

nějaká vzrušující nebo stresující událost zapříčiní chemickou reakci v těle. Ve většině 
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případů je produktem nervů, které se projevují při zábavné činnosti či výzvě. Příkladem 

eustresu může být motivace. Je všeobecně známé, že optimální hladina stresu má pozitivní 

dopad na snahu o dosažení životních cílů [20]. Člověk ho může zažívat stejně často jako 

stres negativní.  

Žít mimo naši komfortní zónu je z hlediska eustresu velmi důležité, jelikož jsou 

vyvolány pocity vzrušení, naplnění, smyslu, spokojenosti i sebejistoty.  Prožívání tohoto 

typu stresu umožňuje posun z hlediska následujících tří kategorií. První z nich je 

emocionální růst, který je pojen s pozitivními pocity spokojenosti, inspirace a také výše 

zmiňovanou motivací. Psychologický růst nám buduje vlastní odolnost a autonomii. 

Posledním růstem je fyzický, který napomáhá k vybudování lepší tělesné kondice – 

náročný trénink.  

Eustres je vázán na mnoho každodenních činností lidského života. Příkladem 

z hlediska pracovní pozice je přijetí nového projektu, který povzbudí a motivuje k využití 

stávajících dovedností, ale i k naučení nových. Projekty podporující eustres musí být 

nenáročné a realistické. Pokud by docházelo k přílišnému vypjetí, jednalo by se o negativní 

část stresu, kterou je distres. Dalším velice častým příkladem je cestování, které je 

stresující z hlediska poznávání nových míst a jazyků, avšak je často zážitkem vnímaným 

velmi pozitivně [5].  

Možnosti způsobů pro zahrnutí pozitivního stresu do života jsou následující:  

• každý den by měl být dnem, pro naučení nového úkolu-dovednosti 

• snaha o vykročení ze své komfortní zóny – odpovědnost v rámci zaměstnání  

• stanovení realistických cílů a sledování pokroku [5]. 

Distres neboli stres negativní, lze popsat jako nežádoucí dysfunkční sílu, která 

narušuje jak psychické, tak i tělesné lidské zdraví. Negativně působícími stresory jsou 

veškeré vnitřní a vnější požadavky, které jsou vnímány jako nepříjemné nebo nebezpečné.  

Rozděluje se na dva typy, a to na kumulativní a traumatický stres [21].  

Prvním z nich je kumulativní stres. Jedná se o stres, který je charakteristický tím, že 

se v průběhu času pomalu hromadí. Lze ho také označovat jako syndrom vyhoření a ve 

většině případů probíhá ve třech fázích. První fází je fáze vzrušení, která obsahuje úzkost, 

paniku, obtížnou koncentraci, ohromení a fyzické příznaky, kterými jsou trávicí obtíže, 

bušení srdce, svalová tenze a různé bolesti ať už hlavy či kloubů. Druhou fází je fáze 

energetického ustrnutí, která se vyznačuje prokrastinací, opožďováním, častou 
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nepřítomností, zvýšením příjmu čaje, kávy nebo pauzami na kouření, ale také vyhýbáním 

se. Třetí fází lze označit fázi vyčerpání, která se vyznačuje pocitem bezmoci a beznaděje, 

plně rozvinutou depresí, vážnými úvahami o změně zaměstnání, vážnými úvahami o 

změně života, touhou odstoupit, myšlenkami na sebevraždu nebo zneužíváním návykových 

látek [20]. 

Výrazný distres se také projevuje ve formě traumatického stresu, pokud podnět 

přesahuje běžnou lidskou zkušenost. Stresory jsou vnímány jako narušitelé psychické 

integrity [21]. 
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3 Příčiny stresu 

Jak již bylo výše zmíněno, stres nám způsobují stresory, které můžeme považovat 

za momentální okolnosti. Podnět, který nám stres vyvolá, může být jakýkoliv. Signál může 

přicházet například z naší mysli nebo těla, ale také z okolního prostředí, z čehož vyplývá, 

že stres má vnitřní a vnější stresové zdroje a může být ovlivňován situačními aspekty [3]. 

Každý jedinec je osobnost vnímající stres jinak, a ne každá situace musí člověka 

vystresovat. Největší rozdíly pravděpodobně nalezneme v různých věkových kategoriích. 

Velmi závisí na tom, jak se daný jedinec ke stresové situaci postaví. To, co někteří jedinci 

prožívají a berou jako výzvu a možnost na sobě zapracovat, jiní berou jako zátěžovou 

situaci. O zátěžových situacích a jejich zvládání se níže nachází samotná kapitola.  

Jak je uvedeno v [12]: „Všechny vlivy, které mohou vyvolat zátěž, můžeme obecně 

rozdělit na zátěžové životní události – stresory vysoké intenzity, které mohou prokazatelně 

poškodit zdraví člověka (např. úmrtí v rodině, těžká nemoc, ztráta zaměstnání, rozvod či 

rozchod s partnerem); chronické stresory – dlouhodobé potíže a problémy, které ovlivňují 

životní styl a spokojenost jedince (např. pracovní spokojenost, dlouhodobá péče o 

nemocného člena rodiny, bytové podmínky); každodenní nepříjemnosti či obtíže - (např. 

cestování dopravními prostředky, konflikty s rodiči)“ 

Stresory lze dále také rozdělit podle zdroje působení na vnitřní a vnější.  

Vnitřní stresory – Tyto stresory mají původ uvnitř jedince. 

- Emocionální (smutek, nenávist, strach, láska, …) 

- Psychické (nedostatek sebevědomí, pesimistický pohled na svět, přecitlivělost, 

…) 

- Fyzické (např. špatná životospráva a zlozvyky, které můžou mít za následek 

zdravotní problémy)  

Vnější stresory – Podněty z okolního prostředí člověka.  

- Zaměstnání (pracovní prostředí, náplň, kolektiv, …) 

- Sociální sféra (bydlení, místo bydliště, …) 

- Soukromý život (finanční problémy, …) 

Okolní prostředí (doprava, lokalita, počasí, …) 
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4 Indikátory stresové reakce 

Stres se u každého jedince projevuje individuálně, a to v různé míře, a především 

v různých kombinacích. Pokud člověk prochází těžkým obdobím či psychicky nebo 

fyzicky náročnou situací, tak níže zmíněné možné projevy stresu jsou naprosto normální. 

Tab. 1 Indikátory stresové reakce [21] 

Oblast těla Oblast emocí a myšlení Oblast chování 

Poruchy spánku Pocity osamělosti, oddělenosti od 

druhých 

Paradoxní projevy (např. 

nepatřičný smích) 

Stažený krk Neschopnost cítit emoce Negativismus, odmítání pomoci a 

spolupráce 

Nucení na močení (popř. 

průjem) 

Obavy, zlé předtuchy, katastrofické 

scénáře 

Ztráta zájmu o sebe 

(zanedbanost) 

Zrakové potíže  Podezřívavost, nedůvěra k lidem Ztráta zájmu o okolí (děti, 

partner, práce…) 

Vyplavení stresových 

hormonů do krve 

Zmatenost a dezorientace Psychomotorický neklid, panika 

Zrychlení srdečního tepu a 

zvýšený tlak 

Zpomalené myšlení, myšlenkové 

zárazy 

Pobíhání, neúčelné činnosti, 

přemísťování věcí… 

Bušení srdce Zrychlené myšlení, myšlenkový 

trysk 

Potíže v řeči (koktavost, 

nemluvnost, zrychlená řeč) 

Obtíže v dýchání Potíže se soustředěním a pamětí Agrese (verbální, fyzická) 

Slabost, závratě, mdloby Snížené racionální myšlení Sebevražedné chování 

Nevolnost, zvracení Zatěžující myšlenky Přehnaná ostražitost vůči okolí 

Bolesti – břicha, hlavy, na 

hrudi 

Strach, úzkost, panika Vyhýbavé chování 

Zvýšení, snížení prahu 

bolesti 

Žal, pocity bezmoci, beznaděje Stranění se druhých 

Zvýšené pocení Zloba, vztek Ztráta chuti k jídlu 

Třesavka, husí kůže, tiky Pocity viny Nutkavé kouření 

Zblednutí, zčervenání Pocity vlastní nedostačivosti Zneužívání alkoholu, léků, drog 

Žízeň, pocit sucha v ústech Sebevražedné myšlenky Křik pláč 

 



27 

 

 Mezi základní varovné signály můžeme zařadit: 

• poruchy spánku 

• chronický únavový syndrom 

• chuť na sladké a špatné stravování 

• tělesné projevy 

• psychické projevy 

• dráždivost a vznětlivost 

• tiky 

• nekoordinované pohyby a třes 

• porucha koncentrace pozornosti 

• střevní obtíže a porucha motility 

Signály, které se u populace objevují nejčastěji jsou poruchy spánku, chuť na 

sladké a porucha výživy, tělesné projevy a nekoordinované pohyby a třes. Tyto signály 

budou níže podrobněji popsány [23]. 

4.1 Poruchy spánku 

Spánek hraje v našem životě velikou roli. Vyspí-li se jedinec špatně, velmi se tato 

skutečnost odrazí na jeho chování po zbytek celého dne. Je nervní, rozmrzelý a je 

pravděpodobné, že ho rozhodí i maličkost. 

Jedná se o fyziologický projev živého organismu. Tedy nejen u člověka, ale také u 

ostatních obratlovců. Potřeba spánku u každého z nás je velmi rozdílná a existuje mnoho 

studií a vědeckých posudků, které tvrdí, že člověk by neměl spát méně jak 6-7 hodin, a 

naopak by neměl spát více jak 10 hodin, protože tím se organismus poškozuje. Spánek 

můžeme vnímat jako generalizovaný útlum, při kterém organismus odpočívá. Je důležité, 

aby každý jedinec spal tak dlouho, aby se cítil svěží a odpočatý. 

Spánek je ovlivňován vysokým i nízkým atmosférickým tlakem, některými typy 

potravin, nadměrným přísunem potravy před spaním či hladověním nebo přechodem front 

a teplým větrem. Před ulehnutím do postele se nedoporučuje náročná fyzická námaha, 

protože tělo se nastartuje a usínání je poté daleko těžší [23]. 

V dnešní době, když člověk nemůže usnout, hrají největší roli psychické příčiny, 

mezi které patří deprese, úzkost, nepříjemné zážitky či nesplnění toho, co jsme očekávali, 

konflikty a nejistoty v práci či ve vztahu nebo neodbytné a vtíravé myšlenkové pochody. 
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Pokud jedinec zažívá stresové selhávání, může prožívat dva typy poruchy spánku. 

První poruchou spánku je neurotická porucha, kdy člověk, který je unavený, ulehá do 

lůžka, ale dlouhou dobu nemůže usnout, a tak se stále převaluje, a nakonec s velkými 

obtížemi usne, ale přes noc se několikrát vzbudí. Přes den je tento jedinec velmi rozmrzelý, 

unavený a večer ulehá s pocitem, že stejný scénář se bude zase opakovat. A jelikož se 

scénář opakuje, únav se prohlubuje a tělo vyčerpáním onemocní [23]. 

Druhým typem je depresivní porucha spánku. Člověk, který je postižen touto 

poruchou má snadné usínání, ale budí se velice brzy, většinou po druhé hodině. Trpí 

nepříjemnými myšlenkami, které jsou depresivní až sebevražedné. 

Samostatnou kapitolu tvoří takzvaná zdánlivá nespavost. V tomto případě jedinec 

tvrdí, že nespal celé týdny či měsíce, což je z fyziologického hlediska nemožné. Jedná se o 

kratičké úseky mikro spánku, při kterých tělo dokáže načerpat energii. 

Abychom přemohli tento varovný signál, je důležité chodit spát a vstávat ve stejnou 

hodinu. Tělo si na tento režim dokáže velice rychle navyknout a člověk tak dokáže vstávat 

tak, aniž by musel mít nařízený budík. Doporučuje se, alespoň hodinu před ulehnutím do 

postele, nekoukat do elektroniky vylučující modré světlo. V místnosti, ve které spíme by 

mělo být vyvětráno a nejlépe úplná tma [26]. 

4.2 Nevyvážené stravování 

Nejčastějšími příznaky jsou stravovací ledabylost a záchvatovité přejídání. Co se 

týče stravovací ledabylosti, tímto problémem trpí nejvíce vytížení a pracovně 

zaneprázdnění lidé, kteří když nestíhají, dají si k jídlu hned první věc, kterou uvidí. Ve 

většině případů se nejedná o komplexní jídlo, které by obsahovalo živiny důležité pro 

lidský organismus, ale jedná se o průmyslově zpracované potraviny. Takovýto člověk jí 

přes den nepravidelně, ale pokud se večer dostane do blízkosti lednice, vyjí vše, co mu 

přijde pod ruku. 

Záchvatovitá žravost spočívá v tom, že jedinec dostane náhlou a neovladatelnou 

chuť na něco sladkého. Především se jedná o čokoládu. Jedinec za normálních okolností 

sladké pochutiny nemusí, raději má slané, ale pokud dostane chuť na sladké, nezná své 

meze. 
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Tyto stravovací návyky lidský organismus enormně zatěžují a napomáhají k 

vyčerpání a únavě. Tělo začne zvyšovat svou hmotnost, a jelikož se dotyčná osoba začne 

ve svém těle cítit nekomfortně, začne držet diety. 

Pokud se budeme potýkat s těmito problémy, měli bychom si stanovit časy, ve 

kterých budeme pravidelně jíst. Strava by neměla být jednostranná, ba naopak velice 

pestrá. Neměli bychom se nechat zbytečně svádět k jídlu různými lahůdkami a jídlo vždy 

pomalu rozkousat a do jídelníčku zařadit co nejvíce vlákniny [23]. 

4.3 Tělesné projevy 

Když se řekne pojem stres, většina lidí se domnívá, že příznaky selhání ze stresu se 

projevují jedině ve sféře psychiky. Je nutné vědět, že duševno a tělesno nelze od sebe 

oddělit, a právě tělesné projevy se při působení dlouhodobého stresu dají identifikovat 

daleko dříve než projevy psychické. Lidé navštěvují lékaře s tělesnými problémy jako je 

bolest hlavy, bolest zad, bolest kloubů či bodavá bolest u srdce, ale nikdo se už nezamyslí 

nad tím, že právě tyto bolesti můžou být způsobeny psychickým původem [23]. 

Dominujícím tělesným příznakem je tedy tenzní bolest hlavy, na kterou už 

nezabírají obvyklé léky proti bolesti. Byla způsobena neurotickým napětím. Trpíme-li 

v jednu chvíli napětím i úzkostí, tak se právě tyto dva faktory ovlivňují a způsobují nám 

bolest. Dále může být postihnuto trávicí ústrojí, a to nechutenstvím až anorexií, zvracením, 

průjmem či zácpou. Dalším tělesným projevem můžou být změny v dýchacím ústrojí. 

Nejpravděpodobněji nás bude svírat tíživý pocit na hrudi, můžeme rychleji dýchat nebo 

naopak se nebudeme moci nadechnout, ztratíme hlas nebo budeme koktat. Nejčastějším 

psychosomatickým onemocněním dýchacího ústrojí je astma. 

Za tělesné projevy můžeme považovat různé záchvaty, například zarudnutí 

v obličeji či návaly horka, infarkt myokardu nebo projevy kožní alergie. 

U tělesných příznaků stresového selhávání je za nejlepší terapii považována 

regulace energií, například akupunktura. Jedná se o perfektní způsob, jak naučit 

organismus jiným reakcím, které jsou brány jako správný způsob obrany proti stresu, 

namísto různých farmak [23]. 

Nekoordinované pohyby 

Člověk trpící tímto základním varovným signálem působí neohrabaně či nešikovně. 

Například má-li strčit klíč do klíčové dírky, trvá mu to delší dobu nebo pokud má provést 
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přesný a rychlý pohyb, tak přestřelí. Zpozorovat můžeme i třes rukou, který není ihned na 

první pohled znatelný. V tomto případě nejvíce trpí jemná motorika, pokud člověk prožívá 

dlouhodobé napětí. 

Dále při tomto stresovém selhávání, může první fázi spánku doprovázet křečovitá, 

nepříjemná odpověď našeho těla. Jelikož se v této fázi tělo uvolňuje, některé části centrální 

nervové soustavy jsou utlumené a postupně přechází přes limitní hranici bdělosti po 

spánek.  V tuto chvíli můžeme prožívat nepříjemná škubnutí končetinami, která nás 

probudí, my si tento zážitek uložíme do paměti a následně na to usínáme. K těmto 

záškubům dochází z důvodu nekoordinovaným postupným uvolnění centra nervové 

soustavy [23], [26]. 

4.4 Porucha koncentrace pozornosti 

Nejdříve je potřeba si objasnit, co si pod pojmem pozornost představit. Pozorností 

je zde myšleno zaměření s cílem vedoucím k určitému směru. Pozornost se skládá ze 

složek jako je údržnost, bdělost, koncentrace, kapacita, selektivita, oscilace a vzrušivost. 

Pokud dochází ke stresovému selhávání, tak je pozornost narušena globálně a člověk má 

tak pocit, že jeho paměť chátrá, a to v tom smyslu, že nedochází k vybavování určitých 

momentů, událostí či důležitých poznatků nebo údajů [23]. 

4.5 Vznětlivost a podrážděnost 

Někdy člověk odolává veškerým nepříjemným momentům tak dlouho až jednou 

dojde k tomu, že trpělivost selže a člověk nechtěně bouchne. Jedná se o stresové selhání, 

kdy člověka dokáží naštvat i maličkosti a ve většině případů tuto reakci odnese někdo 

nevinný. Faktem je, že člověk si tuto skutečnost uvědomuje, ale těžko se tomu ubrání. 

Propadne-li do tohoto stavu, tak většinou celý den reaguje ostražitě a vše si bere osobně 

[23]. 
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5 Způsoby zvládání stresu 

Způsobů, jak zvládnout stres, je spousta, a proto je velmi důležité, aby si každý 

jedinec vyzkoušel, které antistresové techniky na něj nejvíce fungují a ty pravidelně 

praktikoval.  Jedná se například o: 

• efektivní plánování času 

• uvědomování 

• spánek 

• pohybová aktivita 

• ovládání negativních emocí 

• zdravá strava a pitný režim 

• sociální podpora 

• žití podle svého hodnotového schématu 

• sebedůvěra a sebeláska 

• dokončení jednoho úkolu  

• RELAXAČNÍ TECHNIKY [29] 

- Progresivní svalová relaxace (Jacobsonova progresivní relaxace) 

Princip této techniky spočívá v uvědomění si rozdílu mezi napětím a 

uvolněním jednotlivých svalových částí a následně celého těla. Relaxace se 

provádí dvakrát denně po 10 minutách se zavřenými oči na místě, kde 

nebudete nikým a ničím rušeni, nejčastěji v leže, popřípadě v pozici, která je 

v danou chvíli vhodná. Napětí jednotlivých svalů by mělo trvat přibližně 5 

sekund a následné uvolnění 10–15 sekund. Poté, co postupně budou 

uvolněny všechny svalové skupiny v posloupnosti od končetin vedoucí ke 

středu těla, dále od ramen směrem ke krku přes svalstva umístěna na 

obličeji k očím a ústům. Je-li uvolněno celé tělo, relaxace končí hlubokým 

nádechem společně s otevřením očí a protažením celého těla [30].  

- Řízená vizualizace 

Touto relaxační technikou si lze osvojit velké množství činností. Jedná se o 

proces, kdy si člověk vytváří mentální scénáře, které obsahují podrobné 

detaily činnosti, jak by ji člověk chtěl prožít nebo vykonat. Vizualizace 

obsahuje dopady na poznávací procesy v mozku, zahrnující řízené vnímání, 
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pozornosti či paměti. Pomocí vizualizace lze zvýšit sebevědomí a motivaci 

k čemukoliv. 

- Procházky 

Cítí-li se člověk ve stresu, nejlepším způsobem, kterým ho lze snížit, je 

alespoň 10minutová procházka. Jelikož, jak je zmíněno níže, tak tělesná 

aktivita zvyšuje endorfiny, které právě dokážou snížit stresové hormony a 

deprese, které jsou na počátku. Aby by procházka co nejvíce účinná, je 

potřeba mysl dostat do přítomnosti. Do přítomnosti se člověk může dostat 

tím, že bude koukat na předměty, objekty či flóru, kolem které prochází. 

Důležité je hluboce a pravidelně dýchat. Benefitem procházky je možnost 

získání vitamínu D přímo ze Slunce. 

- Tai Chi 

Jinak meditace v pohybu jsou pomalé ale zároveň plynulé pohyby lidského 

těla, které učí člověka, jak ovládat tělo i myšlenky zároveň. Pohyby jsou 

takového typu, které donutí člověka, aby se plně soustředil a dokázal 

přemýšlet a vnímat energii, která mu proudí tělem, jednoduše přeměnit 

starou energii, která spíše bere elán do života na novou, která ten elán 

naopak přináší. 

- Meditace všímavosti 

Jednoduše řečeno je tato technika zaměřena na dýchání a plné soustředění 

na to, aby byla mysl plně v přítomnosti a člověk v sobě pomocí myšlenek 

neřešil budoucnost ani minulost. Napomáhá snižování hladiny kortizolu a 

má příznivý vliv na zlepšení stresových reakcí a jejich zvládání. 

- Veselost, smích a humor 

Smích, jak už je odpradávna o něm mluveno, je lék na všechny strasti a 

dokáže během pár okamžiků snížit stres. Pokud má člověk ve svém okolí 

osoby, které mají dobrý smysl pro humor, tak vyhrál, protože takový dobrý 

smysl pro humor dokáže odlehčit jak psychickou zátěž v hlavě, tak fyzikální 

přeměny v těle. Pomocí smíchu do těla získáme větší množství vzduchu, 

který obsahuje kyslík a pomocí endorfin se sníží hladina stresu. Veselost, 

smích a humor mají mezi sebou tenkou nit, protože humor dokáže vyvolat 
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veselost a zmiňovaná veselost zapříčiní smích. Veselost je vlastně emoce, 

smích je projev veselosti a humor je výmyk logiky [24]. 

- Masáž 

Benefitem masáží je zvýšení hladiny serotoninu a dopaminu v těle na 

základě manipulování s kůží, šlachy, vazy a svaly. Během 5 minut masáže 

je možné snížit stresovou reakci. 

- Relaxační hudba 

- Dechová cvičení 

- Jóga 

Jakákoliv pohybová aktivita je velmi účinná v boji proti stresu. Nejenomže nám 

pravidelné cvičení napomůže ke zlepšení fyzické kondice, ale je také obrovským přínosem 

pro naše duševní zdraví a výrazně dokáže snížit stres. Existuje spousta studií, které 

prokazují, že člověk, který pravidelně vykonává pohybovou aktivitu, je méně unavený, 

dochází u něj ke zlepšování bdělosti a koncentrace. Pokud na nás působí stres, napětí je 

možné cítit po celém těle. Je prokázáno, že pokud se v našem těle cítíme lépe, bude to mít i 

velice pozitivní vliv na naši mysl. Cvičení a jakákoliv fyzická aktivita podporují produkci 

endorfinů a hormonů štěstí. Mezi hormony štěstí můžeme také zařadit serotonin a dopamin 

působící jako přírodní léky, které napomáhají proti bolesti a zlepšují schopnost spánku. 

Tělesná aktivita by měla trvat nejméně 20 minut a měla by člověka bavit a naplňovat jej 

[25]. 

Sociální podpora jako je rodina, přátelé a lidé v našem blízkém okolí nám mohou 

pomoci v odolnosti vůči zátěži. Jsou tedy přirozeným zdrojem snížení stresu. Rodina nám 

už od narození poskytuje pocit jistoty a bezpečí. Je to domov, kam se můžeme vrátit a 

víme, že zde můžeme být zcela sami sebou. Dlouhodobá přátelství, která jsou založená na 

důvěře a respektu, jsou ta nejlepší, protože stejně jako u rodiny, můžete být před danou 

osobou sám sebou a říct mu vše, co vám leží na srdci. Taková osoba, která vás má opravdu 

ráda, vám vždy poradí tak, aby vám z trápení pomohla vybruslit. Velmi důležitým 

aspektem k tomu, abychom snížili stres a napětí v nás, je o všem komunikovat. Když nás 

trápí určitá věc, je nutné o tom okamžitě mluvit, protože když o tom člověk nemluví a dusí 

problémy v sobě, časem se vše nahromadí a nejvíce to odnese duševní a tělesná schránka. 

Pokud se ze všeho vypovídáme, nejpravděpodobněji z nás vše odpadne [26]. 
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Uvědomování si sama sebe, ale také vnějšího světa kolem nás, je přirozené, ale ne 

vždy nám hlava dovolí, abychom se uvolnili a uvolnění je v tomto případě klíčové, protože 

nám pomáhá rozpoznat počínající stres, vnitřní a vnější spouštěče. Vnitřním spouštěčem 

může být označen hlad a vnějším spouštěčem mohou být zprávy v televizi. Uvědomování 

lze zlepšit technikou nesoucí název Meditace vnitřního ticha, v psychoterapii nazývaná 

jako surfing, jejíž vznik je v buddhismu. Surfing značí stav, kdy člověk řeší své myšlenky, 

ale jen okrajově, ne že by se do nich ponořil, takže jen s nimi splývá společně s tělesnými a 

duševními pocity. Mezi uvědomování lze také zařadit případ multitaskingu, protože pokud 

člověk dělá více činností najednou, tak ani jednu nedělá pořádně a plně si ji neuvědomuje, 

avšak když se zaměří jen na jednu, tak jeho pozornost k té činnosti je stoprocentní  

Meditace vnitřního ticha 

Tuto techniku, která je zahrnuta do uvědomování, může člověk 

provádět v jakékoliv jím zvolené poloze, ve které se mu bude dobře 

dýchat do břicha a bude moci vnímat své myšlenky, pocity či emoce 

s nadhledem, prostě tak jako kdyby myšlenky, které nám proudí hlavou, 

byly někoho cizího a byly pozorovány z dálky a nebyly brány osobně. 

Technika zvaná jako Meditace vnitřního ticha napomáhá k tomu, že 

myšlenky jsou pouze něco, co nás nemusí ovlivňovat, pokud s nimi 

umíme správně zacházet a nepřipouštět si je. 

 Ovládání negativních emocí a celkové uvědomění si vlastních emocí, dokáže lidský 

život obohatit a zlepšit. Pokud je člověk schopen své emoce pochopit, prospívá tím svému 

psychickému zdraví, a to především z dlouhodobého hlediska. Člověk, který dokáže prožít 

pozitivní emoce daleko snadněji zvládá a je odolný ve stresových obdobích. Základem 

všeho je žít tady a teď, být tedy v přítomnosti a na každé negativní události si vždy najít 

něco pozitivního [31],[32]. 
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6 Zvládání zátěžových situací 

Zátěžovou situací rozumíme situaci, která u daného jedince vyvolá stav, kdy 

jedinec cítí nadměrné zatížení nebo dokonce ohrožení, a s tím dochází k úbytku 

uspokojení, které ohrožuje jeho celkovou duševní i tělesnou pohodu. Kognitivní i emoční 

složky jsou zahrnuty v hodnocení zátěžové situace. Co se týká emoční složky, tak jsou city 

součástí hodnocení spousty situací, hlavně u těch, které se odlišují od běžného standardu. 

U negativních emocí můžeme poznat, že se jedná o zátěžovou situaci, která je pro jedince 

velmi nepříjemná a ohrožující [28]. 

Při řešení zátěžové situace velice závisí na tom, jaký přístup na vyřešení dané 

situace bude využit. Zátěž může být zpracována jako výzva v případě, je-li podnět, který 

stimuluje úsilí, zaměřený na zvládnutí situace. Obtížnost a náročnost zátěže se může stát 

podnětem k aktivitě, která je právě zaměřena na překonání aktuálních trablí a v člověku 

obnoví pozitivní emoce, které jedince nasměrují a umožní mu dosáhnout lepšího výkonu. 

Situace, která dopadne na výbornou, pomůže posílit sebevědomí a sebejistotu určitého 

jedince [18]. 

Zátěžová situace způsobí stimulaci potřeby obrany a úniku v případech, kdy jedinec 

má pocit, že veškerá zátěž, kterou má momentálně na zádech jako břemeno, je 

nezvladatelná, a proto na ni bude reagovat únikovým jednáním. Má-li omezené možnosti 

nebo pouze nízkou sebedůvěru, zde nehraje žádnou roli, protože obranné jednání bude 

ovlivňovat jeho sebehodnocení, v případech bylo by jednání tímto způsobem opakované. 

Pokud člověk selže nebo nemá sílu problémy řešit, může trpět pocitem, že jeho důvěra 

v samu sebe rapidně klesá a nemá možnost se o sebe opřít. Negativní emoční odezvu může 

právě spustit pocit, že daná zátěžová situace nebyla zvládnuta. 

Existuje obecná míra odolnosti vůči zátěžovým situacím, která je nazývána jako 

frustrační tolerance. Jedná se o komplex protektivních faktorů, které nám pomáhají 

překonat nepříjemné události při zachované duševní rovnováze. Jde o využití veškerých 

pozitivních možností a vynaložení úsilí, abychom tuto událost zvládli se sebedůvěrou a 

vidinou, že nalezneme přijatelné řešení.  

Způsoby zvládání zátěžových situací můžeme rozdělit na vědomé a nevědomé. 

Coping, neboli zvládání, je vědomá volba určité strategie. Závisí na osobních vlastnostech, 

vrozených dispozicích, ale také na zkušenostech. Existují dvě varianty copingu, první 
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variantou je coping, který je zaměřený na řešení problému a coping zaměřený na udržení 

přijatelné subjektivní pohody. 

V případě copingu, který je zaměřený na řešení problém, vychází tato varianta 

z představy, že problém je řešitelný a jedinec toho může bez problému dosáhnout. Dokáže-

li být člověk v negativních situacích pozitivní a přijme pravdu, že problém zvládne vyřešit, 

tak to doopravdy zvládne [17]. 

Projevem tohoto typu zvládání je zvýšení aktivační úrovně a navození pozitivních 

emocí. Sociální podpora, kdy člověk na překonání problému není sám, je také velmi 

důležitá. 

 Při copingu, zaměřeného na udržení přijatelné subjektivní pohody, se vychází 

z představy, že problém je neřešitelný a je potřeba se s tím smířit. Nejčastěji se jedná o 

úmrtí blízké osoby, protože to nelze změnit. Člověk se postupem času musí naučit s tím žít. 

Když se vzdá toho, co je nedosažitelné, přichází do jeho duševního prostředí vyrovnanost, 

a poté může najít jiný smysl života [28]. 

Obranné reakce, jinak řečeno ego-obranné mechanismy, se řadí do reakcí, které 

nejsou plně uvědomované. Liší se mezi sebou mírou zkreslení skutečnosti a způsobem, jak 

člověk dokáže s danou informací naložit. Obranné reakce mohou mít velký užitek a 

umožnit tak jedinci získat energii a čas, který je tolik potřebný k nalezení jiného řešení. 

Tyto reakce nesou i určité riziko spočívající v tom, že ani později nemusí být schopen 

nalezení jiného řešení, a tak jeho osobnost obranné mechanismy úplně zahltí. Do ego-

obranných mechanismů lze zařadit například popření, kdy člověk přijímá pouze takové 

informace, které neohrožují jeho existenci. Dále sem patří rezignace, která je reakcí na 

dlouhodobou zátěžovou situaci a člověk boj předem vzdává, anebo racionalizace, kdy si 

člověk danou situaci vysvětlí dle svého logickým přehodnocením [17], [28] 
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7 Problematika chytrých hodinek 

Chytré hodinky neboli Smart Watch, patří do skupiny tzv. nositelných 

technologických zařízení (z anglického “wearable technological devices”). Na trh byly 

chytré hodinky poprvé uvedeny v roce 2013. Od té doby se tato technologie velmi 

vyvinula a získala mnoho nových funkcí a možností využití. V kombinaci s nejrůznějšími 

designy se tak chytré hodinky staly mezi lidmi velmi rozšířeným doplňkem. 

Chytré hodinky měly uživateli především zjednodušit základní interakci s 

telefonem. Jejich vhodné umístění na lidském těle, které uživatele nijak extrémně 

neomezuje, ale rozšiřuje využití těchto zařízení pro různé sportovní aktivity a umožnuje 

měření a zaznamenávání některých tělesných funkcí. 

7.1 Funkce chytrých hodinek 

Chytré hodinky disponují velkým množstvím nejrůznějších funkcí, které lze podle 

jejich způsobu využití rozdělit do třech základních kategorií – chytré, sportovní a zdravotní 

funkce. 

7.1.1  Chytré funkce 

Do této kategorie jsou zahrnuty ty funkce, které uživateli nějakým způsobem 

ulehčují interakci s telefonem nebo ji umožnují rozšířit. Patří sem například:  

- Přijímání / odmítnutí příchozího hovoru 

- Notifikace příchozích zpráv 

- Hlasové ovládání 

- Hledání telefonu 

- Přehrávač hudby v hodinkách / ovládání hudby v telefonu 

- Předpověď počasí 

- Režim spánku / nerušit 

- Možnost nastavení vzhledu 

- Navigace 

- Hry 

- Pořizování fotografií/videí 
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7.1.2  Sportovní funkce 

Chytré hodinky umožnují uživateli monitorovat také širokou škálu sportovních 

aktivit, jako například běh, plavání, fitness, jógu nebo třeba chůzi do schodů. To vše 

umožnují funkce, které se řadí do kategorie “sportovní” mezi které patří především: 

- Krokoměr 

- Detekce zahájení aktivity 

- Tempo 

- Měření tepové frekvence 

- Vystoupaná patra 

- Tepové zóny 

- Virtuální trenér 

- Výpočet kalorií 

- Měření vzdálenosti  

- A další… 

7.1.3  Zdravotní funkce 

Poslední kategorií jsou funkce zdravotní, které uživateli umožnují sledování 

různých tělesných funkcí, mohou uživatele upozornit na některé zdravotní problémy nebo 

mu třeba připomenout základní hygienické návyky či nedostatek pohybu. Do těchto funkcí 

spadá: 

- Monitoring spánku 

- Dechová cvičení 

- Měření saturace kyslíku v krvi 

- Měření krevního tlaku 

- Měření tepové frekvence 

- EKG 

- Připomenutí pohybu 

- Sledování menstruačního cyklu 

- Měření úrovně stresu 
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7.2 Senzory chytrých hodinek 

Hodnoty naměřené a zaznamenané pomocí chytrých hodinek jsou výrazně 

ovlivněny kvalitou senzorů, které jsou v nich zabudované. Spolehlivost senzorů je dána 

jejich čistotou. Pokud se člověk hodně potí, vyvíjí fyzickou námahu, tak je zapotřebí, aby 

senzory umístěné na spodní straně hodinek občas buď otřel hadříkem nebo umyl pod 

vlažnou tekoucí vodou. Může se stát, když je člověk hodně zpocený, ta měření hodnot 

bude nepřesné. 

Princip měření hodnot za pomoci senzorů je takový, že senzory mají optickou 

vlastnost, díky které snímají hodnoty na základě prosvěcování kůže a snímání hodnoty 

z kapilár, které jsou umístěné ve svrchní vrstvě. Tato část se nachází, jak už bylo výše 

zmíněno, na spodní straně hodinek, například u chytrých hodinek značky Apple Watch je 

kůže prosvěcována zeleným paprskem a sleduje se, kolik světla tkáň pohltí [36]. 

7.3 Měření hladiny stresu pomocí chytrých hodinek 

Spousta chytrých hodinek disponuje funkcí měření úrovně stresu. Tato úroveň se 

určuje na základě proměnlivosti srdečního tepu. Pro pochopení toho, jak tento proces 

funguje, je ale potřeba nejprve vysvětlit vztah mezi hladinou stresu a srdečním tepem. 

Součástí naší nervové soustavy jsou dvě části, které jsou, mimo jiné, zodpovědné za 

“aktivaci” nebo “deaktivaci” stresu. Tyto části se nazývají Sympatikus a Parasympatikus 

[33]. 

 Sympatikus je součást nervového systému, k jejíž zvýšené aktivitě dochází 

právě při nějakém “poplachu” v těle, tedy nejčastěji při stresu. Ten je totiž reakcí na 

jakoukoliv významnou duševní nebo tělesnou zátěž. Lidské srdce při zvýšené aktivitě 

sympatiku bije pravidelněji a proměnlivost srdečního tepu je tedy nižší [34], [35]. 

 Parasympatikus je součást nervového systému, která se naopak aktivuje při 

tělesné a duševní pohodě, například v průběhu spánku. V této fázi srdce bije 

nejpravidelněji, podle aktuální “potřeby” a variabilita srdečního tepu je tím pádem vyšší 

[34], [35]. 

7.4  Princip měření hladiny stresu 

 Optický senzor v chytrých hodinkách pro měření srdečního tepu zaznamenává 

také jeho variabilitu, nebo pro lepší pochopení, lze říci spíše nepravidelnost. Na základě 
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této nepravidelnosti poté funkce pro měření úrovně stresu vyhodnocuje jeho aktuální 

hladinu. Čím více je uživatel v klidu, je nepravidelnost srdečního tepu větší, a tedy hladina 

stresu nižší. Naopak při zvýšené tepové frekvenci bije srdce pravidelněji – úroveň stresu je 

vyšší. 

7.5 Vyhodnocení aktuální a dlouhodobé stresové zátěže 

uživatele 

Pro vyhodnocování stresové zátěže je z výše uvedených důvodů klíčové umožnit 

hodinkám kontinuální měření srdečního tepu. Aplikace měří a porovnává časové intervaly 

mezi jednotlivými údery srdce. Toto měření samo o sobě ale není dostatečný “nástroj” k 

tomu, aby určilo, zda je uživatel ve stresu nebo ne. To je způsobeno tím, že na odchylky v 

pravidelnosti srdečního tepu má vliv celá řada dalších faktorů, jako například aktuální 

zdravotní stav, poloha těla, denní doba, věk, atd… [35]. 

 Při vyhodnocování úrovně stresu proto hrají významnou roli algoritmy, které 

pomocí nejrůznějších vzorců, na základě například profilu uživatele, (hmotnost, věk, 

pohlaví atd.), nebo “vstupního testu”, rozpoznají stres a snaží se co nejpřesněji určit jeho 

hodnotu.  

 U naprosté většiny chytrých hodinek je úroveň stresu udávaná číslicí, popř. 

číslem na stupnici 0 (žádný stress) až 100 (extrémní stress). Smyslem tohoto měření je 

identifikovat činnosti a podněty které uživateli navozují stres, aby se jim poté mohl, pokud 

možno, vyhnout. Proto chytré hodinky měří nejen aktuální hodnotu stresu, ale také 

dlouhodobě zaznamenávají jeho vývoj v průběhu času do grafu, jak je možné vidět na 

obrázku 4, kdy je úroveň stresu měřena a zaznamenávána od půlnoci. Díky tomu lze z 

dlouhodobějšího hlediska lépe určit momenty, popřípadě situace, které jsou pro uživatele 

stresující. 
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Obr. 4 Zobrazení měření úrovně stresu v průběhu 24 hodin [35] 
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8 Charakteristika práce příslušníků HZS ČR 

Práce příslušníků hasičských záchranných sborů je velmi rozmanitá a každý výjezd 

i každá nová událost je jedinečná. Taková to práce však s sebou nese i velkou řadu úskalí. 

Mezi jedno z nich spadá stresová zátěž, která může nastat v průběhu celé situace, ale už i 

před událostí a může setrvávat i po návratu na základnu. 

8.1 Povinnosti a úkoly příslušníka  

Mezi základní povinnosti příslušníka HZS ČR patří, dle zákona č. 320/2015 Sb., o 

Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o 

hasičském záchranném sboru), zdvořilost. Takový příslušník, pokud plní úkol, který mu 

byl zadán hasičským záchranným sborem, musí dbát cti, a především zachovávat pravidla 

zdvořilosti. Důležité také je, aby byla zachována vážnost a důstojnost k osobám, včetně své 

vlastní. Co se týče chování jako takového, nesmí se stát, aby byla poškozena pověst 

hasičského záchranného sboru. 

Přiměřenost postupu je druhá povinnost příslušníka, kterou musí dodržovat. Je tím 

myšleno že, pokud mu byl zadán úkol, tak jeho hlavní prioritou je, aby osoba, která je 

zachraňovaná neutrpěla újmu, která bude bezdůvodná a také, aby nebylo zasahováno do 

jejích práv a svobod více než je to nutné pro dosažení cíle. 

Poslední povinností příslušníka hasičského záchranného sboru je být iniciativní. 

Iniciativou je zde myšleno že, pokud příslušník bude mimo službu, tak je jeho povinností i 

tak učinit rozhodnutí jejichž cíl bude veden k bezprostřední záchraně člověka a jeho zdraví, 

či záchraně majetku. Samozřejmě tato povinnost odpadá, pokud zdravotní stav příslušníka 

není zcela v pořádku a mohl by tak ublížit i sobě samotnému anebo pokud je pod vlivem 

léků, také není-li k dané činnosti řádně vyškolen a mohl by ohrozit celý chod situace nebo 

není-li možné daná opatření úspěšně dokončit [37]. 

Profese hasiče s sebou nese množství úkolů, na jejichž plnění je potřeba být 

zodpovědný a ručně zručný. Mezi úkoly příslušníka HZS ČR se řadí povinnost, kdy musí 

být dodržován denní řád a právní i vnitřní předpisy, které se týkají jeho funkce, provádění 

zásahové činnosti s použitím zásahových ochranných obleků, dýchacích přístrojů a 

veškerou technikou, která je potřeba k zvládnutí události (požár, dopravní nehoda, 

technická pomoc, …). K dalším úkolům se zahrnuje udržování, kontrola a oprava osobních 
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ochranných pracovních prostředků, které mu byly svěřeny, pomáhat při opravách věcných 

a technických prostředků a pomůcek, být nápomocný při kontrolách, zda je v mobilní 

požární technice vybavení kompletní a taktéž provádět její úklid, vždy nahlásit zjištěné 

závady a v neposlední řadě udržovat se ve fyzické kondici, která je při zásazích klíčová. 

 V dřívějších byla profese hasiče velmi často spojována převážně s hašením požárů, 

avšak s vývojem nové technologie a různých dalších aspektů se tato profese proměnila 

v komplexního záchranáře, který musí projít desítkami kurzů a být řádně vyškolen na 

specializované činnosti, které jsou součástí jeho práce. Příkladem může být to, že pokud 

jednotka dojede na místo události, bude se jednat o dopravní nehodu, dříve než 

zdravotnická záchranná služba, tak příslušníci HZS musí provést bezodkladnou první 

pomoc, která se stává prioritou. Příslušníci jezdí v dnešní době převážně k výjezdům 

technického typu, kdy se jedná například o záchranu osob a zvířat z jímek, vody, nouzová 

otevírání bytů či odstraňování stromů či jiných překážek na pozemních komunikací. 

Požáry a dopravní nehody tvoří zbylá procenta událostí, ke kterým hasiči denně vyrážejí.  

 Jelikož se jedná o rozsáhlou profesi založenou na fyzické i psychické připravenosti, 

avšak také na všestranných a komplexních znalostech z různých oborů, existuje takzvaný 

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany, do kterého je zahrnut 

cvičební řád jednotek požární ochrany, bojový řád jednotek požární ochrany a následně 

obsahující taktické postupy při různých událostech, řády odborných služeb, ale také 

například metodika pro činnost na místě zásahu. Toto jsou veškeré dokumenty, které by 

měl hasič znát. Jedná se o jednotlivé druhy mimořádných událostí, a jak se při nich chovat 

a co dělat.  

8.2 Specifické podmínky výkonu profese hasiče 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů shrnuje podmínky výkonu příslušníka HZS. Jednou z podmínek, 

aby zájemce o práci mohl usilovat, je plnoletost, čistý trestní rejstřík a získané 

středoškolské vzdělání s maturitou. Přijímací řízení obsahuje podmínky fyzické zdatnosti, 

osobní způsobilosti a převážně výborného zdravotního stavu. Pokud daný uchazeč splní 

veškeré podmínky včetně prokázaných znalostí a dovedností, tak se této práci ve 

služebním poměru zavazuje složením služebního slibu příslušníků hasičského záchranného 

sboru České republiky [37]. 
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Po složení služebního slibu čeká hasiče po přijetí k profesionálním hasičům 

nástupní kurz, který trvá patnáct týdnů, během kterých se hasič naučí základním znalostem 

a dovednostem, které pak uplatní pro svůj výkon tohoto povolání. Hasič se naučí 

manipulovat se zvířaty, poskytnout první pomoc, též se seznámí s právními předpisy 

požární ochrany a jejich problematikou, provádět základní úkony na místě dopravní 

nehody, provádět zásah v přítomnosti s nebezpečnými látkami či zvládat bojové rozvinutí 

v různých terénech jako je schodiště v panelovém domě nebo na žebříku. Též se naučí 

pohybovat ve výšce a volnou hladinou, kdy bude muset použít lezecké vybavení nebo umět 

provádět průzkum a vyhledávání osob v místech, kde jsou ztížené podmínky [38]. 

Po absolvování kurzu je už hasič zapojen do úplné činnosti výjezdové jednotky. 

Tak jako v ostatních pracích a povoláních zde hasič nastupuje do služebního poměru na 

dobu určitou, a když odslouží 3 roky, tak poté skládá služební zkoušku, a pokud je úspěšně 

složena, tak se jeho služební poměr mění na dobu neurčitou. Příslušníci slouží 24hodinové 

směny. Nástup je v 7:00 v ranních hodinách a následující den se opět v 7:00 ráno střídají 

směny, kdy si kompletně předají techniku a jiné úkony. Jelikož jsou 3 směny a to A, B, C 

tak každého příslušníka po odsloužené směně čekají dva dny volna. Při směně je určitý čas 

věnován odborné i fyzické přípravě, údržbě stanice a jejímu okolí, údržbě techniky a 

kondičním jízdám ve výjezdových vozidlech. 

Ke všem těmto povinnostem jsou hlavně neustále připraveni, když jim bude 

vyhlášena nová událost. Přes noc mohou spát, avšak drží noční pohotovost. Přes den i 

v noci je jejich úkolem po vyhlášení požárního poplachu vyjet ze své stanice do 2 minut. 

Jelikož příslušníci se mezi sebou dobře znají a jsou jako jedna velká rodina, což jim 

umožňuje daleko lepší spolupráci, co se týče organizačního a operačního řízení. Ale jelikož 

nějaké problémy v kolektivu přijdu vždy, tak se může stát, že příslušníci mohou pocítit 

v tomto případě sociální stres, který může být zapříčiněn vnitřními konflikty či 

ponorkovou nemocí [37],[39]. 
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            Obr. 5 Noční výcvik profesionálních hasičů v Brně [38] 

8.3 Stresové faktory při výkonu služby příslušníka HZS ČR 

Stresorů, které jsou spojené s profesí hasiče, je nespočet. Výkon služby u HZS ČR 

je vykonáván ve dvou sektorech. Prvním sektorem je operační řízení, kde jsou zahrnuty 

veškeré činnosti, které příslušník vykonává při výjezdu a příjezdu na místo události a 

druhým sektorem je organizační řízení obsahující veškeré činnosti příslušníka na svém 

místě dislokace, tedy na stanici. 

Nástup stresové reakce u hasiče nastává už při vyhlášení požárního poplachu. 

Každý příslušník zažívá stresovou reakci ale s rozdílem jejího důvodu, protože každý má 

ve svém sboru jinou funkci, příkladem může být strojník, řadový hasič a velitel jednotky. 

Strojník zodpovídá za celou posádku, kterou odváží na místo události. Jeho koncentrace 

musí být 100procentní a musí předvídat, co se stane na pozemních komunikacích 

z hlediska dopravní situace a zároveň být v postřehu. Po příjezdu na místo zásahu, strojník 

vydává kolegům vybavení, za které je zodpovědný a musí plnit další úkoly, které se týkají 

záchranných, ale také likvidačních pracích. Bude-li se jednat o záchranu osob a daná 

jednotka zasahující u události nemá dané vybavení k následně prováděnému úkolu, musí 

velitel zásahu povolat další síly a prostředky, aby mohla být záchrana vykonána. Stresující 

faktor zde nastává v případě, je-li jednotka v časovém shonu. Pokud na zasahující 

dlouhodobě působí stresové okolnosti a třeba zrovna záchrana se nedaří, tak může dojít 

k psychickému kolapsu anebo v případě požáru k termické zátěži organismu a tím pádem 

k rychlému úbytku sil z důvodu vysokých teplot na požářišti. Velitel zásahu musí ke všem 

aspektům sledovat i stav jeho zasahujících příslušníků. Existuje řetězec, který se skládá 

z dané aktivity, která působí zátěž, daná zátěž způsobuje stres, na který se daný příslušník 
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musí adaptovat, a jakmile dojde k porušení tohoto řetězce, tak dochází k únavovému 

syndromu, který se pojí na psychofyziologické vyčerpání. Projevy může být vzestup 

krevního tlaku, termoregulační porucha anebo vzestup tepové frekvence [40].  

Dalšími stresory můžou být stresory situační, které jsou spojené s určitými aspekty 

zásahu. Patří sem sálavé teplo vycházející z plamenů, časový tlak, povětrnostní vlivy, 

počasí jako takové nebo hluk. Kapacita hasiče může být z velké části snížena díky těmto 

působícím stresorům. Podepsat se to může na vnímání rozkazů a informací či na efektivní 

posloupnosti činností, avšak příslušníci HZS ČR tuto profesi vykonávají právě z důvodu, 

že mohou tyto situace vnímat jako výzvy, a tak překonávat své hranice a komfortní zóny. 

Setká-li se příslušník s nadlimitními stresory, které způsobí vnitřní napětí a vedou 

ke ohrožujícímu narušení homeostázy organismu, nastává náročnější proces se s takovými 

stresory vyrovnat. Potenciálně nadlimitní zátěžové stresory lze rozdělit na dvě podskupiny, 

kterými jsou traumatické a kumulativní stresory. Traumatické stresory vedou ke vzniku 

posttraumatického stresu. Typ události a typ reakce příslušné osoby ve smyslu vnímání a 

vnitřního zpracování vymezují traumatickou situaci [41]. 

8.3.1  Nadlimitní stresogenní faktory při výkonu služby hasiče [43] 

Operační řízení (zásahová činnost) 

• Traumatické stresory – přímý svědek úmrtí, přímý svědek těžkého zranění, 

přímý svědek tragické události, zavinění smrti, těžkého zranění nebo škody 

velkého rozsahu 

• Kumulativní stresory – tempo práce, množství informací, vnitřní nesouhlas s 

činností v operačním řízení, vnější faktory prostředí, negativní emoce zažívané 

u zásahu 

Organizační řízení (činnost na stanici) 

• Traumatické stresory – úmrtí kolegy, vážné zranění či onemocnění kolegy, 

odchod kolegy, konflikt na pracovišti 

• Kumulativní stresory – malý pracovní kolektiv, nedostatečné nebo nekoncepční 

vedení ze strany služebních funkcionářů, přibývající administrativní činnost 

hasičů, pravidelné přezkušování odborné způsobilosti, šikana na pracovišti 
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8.4 Péče o sebe zaměřená na situaci po těžkém zásahu 

Základním krokem je nebýt v takové chvíli sám se svými vlastními pocity a svěřit 

se velmi blízké osobě, ve které máte plnou důvěru. Může se jednat o kamaráda, rodinného 

příslušníka, kolegu či o odborníka. Pokud je to jen možné, je zapotřebí si vyhledávat 

příležitosti, které nám umožní relaxovat a odpočívat. Velkým pomocníkem, jak takovou 

situaci zvládnout, může být i okamžik, kdy jsme zde sami pro sebe a máme na sebe čas 

anebo se věnovat činnostem, které nám přinášejí radost do života. Vnímáním vlastního 

chování a prožitků lze z krátkodobého i dlouhodobého hlediska vypozorovat, zda se 

v průběhu času nějak mění. Dále jak překonat těžkou situaci, zahrnuje stanovení plánu, 

který nám určí, jaké kroky uděláme, a kterých cílů chceme dosáhnout. Postupem 

ubíhajícího času je potřeba se podívat, zda nám tato situace, kterou jsme prožili skrze různé 

zátěžové faktory, přinesla do života i jinou než negativní zkušenost. [21] 
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9 Vybrané chytré hodinky 

9.1 Apple Watch Series 7 

Apple Watch Series 7 zobrazeny na obr. 6, jsou chytré hodinky, které mají 

perfektní systémovou provázanost s ostatními zařízeními, avšak stejné značky. Jejich 

vlastnost jako je voděodolnost, je velmi spolehlivá. Obsahují jedny z nepřesnějších 

senzorů, a proto jsou často využívány v lékařství. Na naměřená data se lze spolehnout. 

V aplikaci Zdraví pak lze zjistit naměřené hodnoty a jejich statistiku. Jedná se například o 

variabilitu srdečního tepu či informace o stresu. Co se týče spánku, tak k němu v mobilní 

aplikaci není dostatek informací, abychom dostali podrobnější popis. Hodinky jsou 

kompatibilní pouze s mobilním telefonem od značky Apple. Cena těchto hodinek se 

pohybuje v rozmezí 11-12 tisíc [44]. 

 

Obr. 6 Chytré hodinky Apple Watch Series 7 [44] 

9.2 Garmin Venu 2 

Chytré hodinky Gamin Venu 2 na obr. 7 disponují především zdravotní funkcemi a 

jejich přesným měřením. Mobilní aplikace, jež je k těmto hodinkám určená, detailně 

popisuje veškeré sportovní aktivity a jejich statistiky. Jejich předností je aplikace Body 

Battery, která je označená jako statistika o energetické rezervě, která radí, kdy je lepší jít 

sportovat a kdy je lepší odpočívat. Dokáží vyhodnotit kvalitu spánku či informovat o 

hladině stresu přes den a též zobrazí věk podle kondice, která je zaznamenaná v mobilní 

aplikaci. Výdrž baterie je přibližně 3 dny. Pořizovací cena je okolo 8 500 Kč [45]. 
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Obr. 7 Chytré hodinky Garmin Venu 2 [45] 

9.3 Xiomi Amazfit GTR 3 Pro  

Xiomi Amazfit GTR 3 Pro jsou chytré hodinky, zobrazeny na obr. 8, které jsou 

vodotěsné, obsahují 

biotracker senzor, který vylepšuje senzory měřící tep, okysličení krve a stres, který člověk 

prožívá během dne. Obsahují teploměr a 150 sportovních aktivit, které pomocí hodinek je 

možné změřit. K těmto hodinkám je možné stáhnout aplikaci do mobilu, která detailně 

popisuje průběh spánku, a jak jej vylepšit. Přímo do nich si člověk může stáhnout přibližně 

400 písniček, které může za pomoci bezdrátových sluchátek poslouchat při sportu či jiných 

aktivitách. Výdrž baterie se pohybuje v rozmezí 12-13 dní. Cena se pohybuje okolo 5000 

Kč [46]. 

 

Obr. 8 Xiomi Amazfit GTR 3 Pro [46] 
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9.4 Samsung Galaxy Watch 4 Classic 

Chytré hodinky od značky Samsung na obr. 9 typu Galaxy Watch 4 Classic, které 

lze spárovat pouze s mobilním telefonem značky Samsung, pokud chce člověk využívat 

kompletní nabídku funkcí, které tyto chytré hodinky nabízejí. Hodinky nabízejí reverzní 

nabíjení, což znamená, že pokud se hodinky přes den vybíjí, stačí je položit na záda 

mobilního telefonu, a tak je dobít. Cena se pohybuje okolo 8 300 Kč. Jejich nabídka 

sportovních aktivit je rozsáhlá a měření téměř přesné [47]. 

 

Obr. 9 Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 Classic [47] 

9.5 TicWatch Pro 3 

TicWatch Pro 3 na obr. 10 představují chytré hodinky, které se jsou oproti výše 

uvedeným spíše chytřejší než sportovní. To znamená, že různé aktivity, délka a hloubka 

spánku či zdravotní funkce jsou měřené s většími odchylkami. Jejich voděodolnost není 

tolik spolehlivá, proto je lepší ze sportovních aktivit vyřadit plavání. Výdrž baterie se 

pohybuje okolo 3 dnů. Tyto hodinky je možné pořídit přibližně za 6 500 Kč [48]. 

 

Obr. 10 TicWatch Pro 3 [48] 
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10 Definování kritérií pro efektivní práci se stresem 

V této kapitole budou definována kritéria jak pro antistresové techniky, tak pro 

chytré hodinky 

10.1  Kritéria pro výběr antistresových technik 

Kritéria pro výběr antistresových technik jsou vybrána na základě časové 

náročnosti, prostředí, kde se dají realizovat, jaká je náročnost na jejich provedení, zda 

k daným antistresovým technikám jsou potřebné nějaké pomůcky a jako poslední kritérium 

je, zda je nutné danou techniku vykonat jen jednou nebo je zapotřebí ji pravidelně 

opakovat pro jejich efektivitu. 

• Čas 

• Prostředí 

• Pomůcky 

• Náročnost 

• Pravidelnost 

10.2  Kritéria pro výběr chytrých hodinek 

Kritéria pro výběr chytrých hodinek byla vybrána na základě délky pracovní doby, 

finančních možností, riziku poškození při práci, kompatibilitě ostatních zařízení a jejich 

připojení, a taktéž jaké funkce nabízejí a spolehlivost jejich měření. 

 

• Výdrž baterie 

• Cena  

• Odolnost 

• Funkce 

• Spolehlivost 

• Kompatibilita připojení k ostatním zařízením 

• Senzory 
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11 Porovnání antistresových technik a chytrých hodinek 

11.1  Porovnání antistresových technik 

Tab. 2 Porovnání antistresových technik 

Technika Čas Prostředí Pomůcky Náročnost Pravidelnost 

Progresivní 

svalová 

regenerace 

20 minut 

tiché místo 

bez rušivých 

elementů 

- lehká 
2 x denně 10 

minut 

Řízená 

vizualizace 
15 minut klidné 

určení 

konkrétních 

cílů na papír 

po osvojení 

lehká 

dle času, může 

být i několikrát 

denně 

Procházky 10 minut příroda - dle tempa každý den 

Tai Chi 30 minut 

příroda, 

vnitřní 

prostory  

podložka střední podle potřeby 

Meditace 

všímavosti 
dle potřeby kdekoliv - lehká každý den 

Veselost, 

smích a 

humor 

dle příležitosti kdekoliv - lehká 

nejlépe 

několikrát 

denně 

Masáž 45 minut 

klidné, bez 

rušivých 

elementů 

- - 1 x týdně 

Relaxační 

hudba 
dle pocitu kdekoliv 

sluchátka, 

stažené 

písničky 

- podle nálady 

Dechová 

cvičení 
dle pocitu kdekoliv - lehká 

několikrát 

denně 

Jóga 5–15 minut 

příroda, 

vnitřní 

prostory 

podložka podle tempa 
podle potřeby, 2 

x týdně 

Pohybová 

aktivita 
20 minut kdekoliv dle činnosti 

lehká, střední, 

těžká 
5–6 týdnně 
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 Výše je uveden přehled a porovnání antistresových technik napomáhající ke 

zmírnění stresu působícího na organismus. Nejméně náročná relaxační technika je dle 

tabulky Veselost, smích a humor, protože směje-li se člověk od srdce, tak z něj alespoň 

minimální stresová zátěž odpadne. Naopak nejnáročnější se jeví Tai Chi z důvodu toho, že 

se jedná o pomalé pohyby, na které je opravdu nutné se řádně soustředit. 
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11.2  Porovnání chytrých hodinek 

Tab. 3 Porovnání chytrých hodinek 

Chytré hodinky 

 

Apple Watch Series 7 

 

Garmin Venu 2 

 
Amazfit GTR 3 Pro 

Samsung Galaxy 

Watch 4 Classic 
TicWatch Pro 3 

Výdrž baterie 

 

1,5 dne 

 

3 dny 

 
12-13 dní 1,5 dne 3 dny 

Cena 

 

11 500,- 

 

8 500,- 

 
5 000,- 8 300,- 6 500,- 

Odolnost 

 

vysoká 

 

vysoká 

 
vysoká mimořádná Vysoká 

Funkce 

 

Monitoring spánku, 

Měření saturace 

kyslíku v krvi, EKG , 

Připomenutí pohybu , 

Sledování 

menstruačního cyklu , 

Upozornění na srdeční 

problémy 

 

Dechová cvičení, Pitný 

režim, Monitoring 

spánku, Měření 

saturace kyslíku v 

krvi, Měření úrovně 

stresu, Připomenutí 

pohybu , Sledování 

menstruačního cyklu , 

Upozornění na srdeční 

problémy 

 

Monitoring spánku, 

Měření saturace 

kyslíku v krvi, Měření 

úrovně stresu, Mytí 

rukou 

 

 

Měření tepové 

frekvence, krevního 

tlaku, okysličení krve, 

vzdálenosti a rychlosi, 

výpočet spálených 

kalorií 

Monitoring spánku, 

Měření saturace 

kyslíku v krvi, Měření 

 

 

Spolehlivost 

 

Nejpřesnější – 

používány v lékařství 

 

Velmi přesné 

 

Velká – přesné měření 

 
Velká – přesné měření 

Nepřesné – větší 

odchylky 

Kompatibilita 

 

iOS 

 

iOs, Android 

 
iOS, Android 

Android, především 

značka Samsung 
iOS, Android 
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Senzory 

 

Akcelerometr, GPS, 

Gyroskop, Vibrace, 

Kompas, Glonass, 

Galileo, Oxymetr, 

Intenzita světla, 

Barometr, Mikrofon, 

Reproduktor, 

Bezdrátové nabíjení 

 

Akcelerometr, GPS, 

Gyroskop, Vibrace, 

Kompas, Glonass, 

Galileo, Oxymetr, 

Intenzita světla, 

Barometr, Teploměr 

okolní teploty 

 

Akcelerometr, GPS, 

Gyroskop, Vibrace, 

Kompas, Glonass, 

Galileo, Mikrofon, 

Reproduktor 

Akcelerometer, 

Krokoměr, Senzor 

okolního světla, 

Kompas, Barometr, 

Gyroskop, Spálené 

kalorie, Senzor 

srdečního tepu 

Akcelerometr, GPS, 

Gyroskop, Vibrace, 

Kompas, Glonass, 
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12 Přehled  antistresových technik využitelných 

v prostředí represivní PO s využitím chytrých hodinek 

Antistresových technik, které by mohly být využívány společně s chytrými 

hodinkami v prostředí požární ochrany (dále jen PO) není tolik. Jedná se především o 

sportovní aktivity, které lze spíše vykonávat po pracovním procesu či v průběhu 

pracovního procesu, kdy příslušník podstupuje v rámci služby fyzickou přípravu. 

Jedná se o jógu, procházky, relaxační hudbu, dýchání a spánek. Tyto techniky jsou 

popsány níže a během nich lze bez problému využívat chytré hodinky. 

12.1  Jóga  

Jóga je nejen velmi příjemná pohybová aktivita, kterou lze v rámci fyzické přípravy 

zahrnout i do prostředí represivní PO.  Při józe si člověk protáhne celé tělo, a jelikož 

příslušníci HZS zvedají těžké předměty a při zásazích vykonají spoustu pohybu, jóga 

napomůže nejen k odbourání stresu, ale také díky ní lze předcházet zraněním a úrazům. 

Jedná se o skvělou relaxační techniku. Obsahuje velké množství pozic, které navodí klid 

v mysli a uvolnění těla. Šavásana neboli pozice mrtvoly je právě jednou z nejoblíbenějších 

pozic jógy. Člověk leží na zádech do písmene X, tedy s rozpaženými rukami a nohami a 

tato poloha dokáže navodit postupné uvolňování stresu ze všech svalů. V poloze by měl 

člověk zůstat v rozmezí od 5 do 15 minut s cílem uvědomovat si části svého těla a jejich 

uvolňování, zároveň vnímat svůj dech. Lze sem zařadit vizualizaci, která se zaměřuje na 

to, že pozornost je dána za čelo, kdy v tomto okamžiku si člověk představuje různá 

prostředí či předměty, sám sebe na místě, kde by chtěl zrovna být a zároveň vnímá veškeré 

vůně, barvy, teploty, které se nacházejí na daném místě. Dále svá předsevzetí ve smyslu 

pochvaly sám sebe a závěrem této techniky by měl být pozvolný návrat do reality, kdy si 

člověk uvědomí svůj dech, celé tělo a poděkuje si za vše, co zvládl [29]. 

12.2  Procházky 

Cítí-li se člověk ve stresu, nejlepším způsobem, kterým ho lze snížit, je alespoň 

10minutová procházka. Jelikož, jak je zmíněno níže, tak tělesná aktivita zvyšuje endorfiny, 

které právě dokážou snížit stresové hormony a deprese, které jsou na počátku. Aby by 
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procházka co nejvíce účinná, je potřeba mysl dostat do přítomnosti. Do přítomnosti se 

člověk může dostat tím, že bude koukat na předměty, objekty či flóru, kolem které 

prochází. Důležité je hluboce a pravidelně dýchat. Benefitem procházky je možnost získání 

vitamínu D přímo ze Slunce. 

12.3  Relaxační hudba 

Pomocí hudby, která je relaxačního typu či člověku vykouzlí úsměv na tváři, je 

možné snížit hladinu stresového hormonu Kortizolu. 

12.4  Dýchání 

Dechová cvičení představují jeden z nejlepších a nejúčinnějších způsobů, jak 

zmírnit stres. Jsou snadno naučitelná a dají se prakticky použít kdykoli a kdekoli. Aby byla 

dechová cvičení účinná, je potřeba, aby se jim člověk věnoval pravidelně každý den. 

Spousta lidí nedokáže správně dýchat a používá místo bránice, dýchacího svalu, ramena a 

hrudník, které způsobují krátké a mělké nádechy, jejichž přítomnost může zvýšit hladinu 

úzkosti a stresu. Při dechovém cvičení si jedinec najde pohodlnou polohu, která je mu 

příjemná, zavře oči, aby se mohl lépe soustředit na mechaniku dýchání a nevnímal vnější 

rušivé elementy. Jednu ruku si položí na břicho a druhou na hruď. Je zapotřebí, aby při 

každém nádechu a výdechu stoupalo i klesalo břicho, protože se bude jednat o přirozený 

způsob dýchání. Hluboký, dlouhý nádech nosem a výdech ústy. Zůstane-li břicho nehybné 

a bude stoupat a klesat pouze hrudník, je třeba se zaměřit na správný dech přímo do břicha 

[25]. 

12.5  Spánek 

Spánek je v této profesi velice nevyzpytatelný, jelikož směna trvá od 7 hodin od 

rána do 7 hodin následujícího dne, drží příslušníci tzv. noční pohotovost. Kdykoliv se 

může stát, že bude vyhlášen požární poplach a vykonává-li člověk takovouto profesi, tak je 

v podvědomí neustále v pozoru, i když spí. Málokdy se poštěstí, aby spánek trval alespoň 6 

hodin. A jelikož chytré hodinky umožňují zaznamenávání délky a hloubky spánku, může 

příslušník alespoň takto vědět, jak danou noc ve službě spal a podle toho zlepšit spánek 

v dalších dnech, kdy ve službě není. Spánek je ovlivněn několika faktory a pro dobrý 

spánek se doporučuje chodit spát a vstávat ve stejnou dobu. Pokud příslušník nemůže 
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usnout po službě, může vyzkoušet hluboké dýchání, které najde ve svých hodinkách. 

Jelikož jak už bylo výše zmíněno, hluboké dýchání tělo uvolňuje, a tak navozuje pocit 

klidu a úlevy.  

  



59 

 

13 Návod na využívání antistresových  technik 

v kombinaci s chytrými hodinkami pro indikaci stresu 

13.1  Návod na využívání antistresových technik v kombinaci s 

chytrými hodinkami pro indikaci stresu před pracovním 

procesem 

Stres nezažívá hasič jen při pracovní činnosti, avšak stresem je doprovázen při 

každodenních činnostech, proto může hasič využít funkce, které chytré hodinky nabízejí, a 

díky těmto funkcím monitorovat svůj zdravotní stav a pomocí statistiky vytvořené 

v mobilní aplikaci analyzovat jeho každodenní stresové situace, a tím bude příslušník 

vědět, s jakými stresory se v průběhu dne mimo službu potýká a bude moci těmto 

stresorům zamezit a bude moc chodit do práce s čistou a chladnou hlavou. 

Návod zní: 

1. Za pomoci chytrých hodinek a jejich funkcí, které 

nabízejí, tak definovat stresovou situaci. 

2. Poté na řadu přichází psychická příprava na stresovou 

situaci. 

3. Postupné navykání na stresovou situaci tím, že sám 

sebe bude příslušník uvádět do stresové situace a 

naučí se využívat antistresové techniky, které mu 

vyhovují a ví o nich, že fungují. 

13.2  Návod na využívání antistresových technik v kombinaci s 

chytrými hodinkami pro indikaci stresu v průběhu pracovního 

procesu 

Když je příslušník na události, při které na sobě pocítí stres, tak existují techniky, 

které napomůžou krátkodobě ulehčit stres. Základem takovéto techniky je promlouvat k 

sobě v pozitivním slova smyslu a povzbuzovat a také zastavit negativní myšlenky, které 

oslabují vnitřní sílu. Postavit se tak, aby příslušník cítil, že stojí pěvně na celých 

chodidlech a uvědomil si, že má vše ve svých rukách. Dalším krokem je se zaměřit na svůj 

vlastní dech. Pomocí aplikace dýchání v chytrých hodinkách, která udává, kdy se člověk 
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má nadechnout, na jak dlouho zadržet dech a vydechnout, se dostane příslušník daleko 

rychleji do psychické pohody, než kdyby si tempo dýchání určoval sám. Základ je se 

především soustředit na danou činnost, kterou sám příslušník vykonává. Je-li příslušník na 

kraji svých sil, měl by přerušit svou práci a nebát se požádat o vystřídání jeho kolegy 

anebo dokonce o pomoc. V boji se stresem může pomoci napít se a opláchnout si obličej 

studenou vodou nebo se usadit a využít uvolňující techniku. Příslušník by neměl zapomínat 

na to, že se může pokusit odvrátit myšlenky od události, která je velmi psychicky zatěžující 

a zná-li své emoce, tak je akceptovat a nenechat se jimi zaskočit. 

Bezprostředně po události by se neměl příslušník izolovat od svých kolegů a 

pokusit se s nimi mluvit o věcech, kterého trápí. Říct si veškeré dobré i zlé poznatky z oné 

proběhlé události. Pokusit se uvolnit napětí, které proudí celým tělem a to tak, že si 

příslušník dá sprchu, či vyvine nějakou pracovní či sportovní činnost, ze které má vždy 

radost a dobrý pocit. nebo vyzkouší nějaká relaxační cvičení. Mezi nevhodné techniky se 

řadí alkohol, mstění se nebo agresivita. Příslušník má také možnost kontaktovat 

psychologa Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR) nebo člena 

Týmu posttraumatické péče [21],[22]. 

V průběhu pracovního procesu hasiče není možné aby, když hasič sám na sobě 

začne pociťovat zvyšující se stres, tak si nemůže dovolit přerušit záchranné a likvidační 

práce a začít využívat některou z výše uvedených antistresových technik. 

13.3  Návod na využívání antistresových technik v kombinaci s 

chytrými hodinkami pro indikaci stresu po pracovním procesu 

Jednou z možností, jak eliminovat stres po pracovní činnosti, je věnovat se fyzické 

aktivitě. Díky chytrým hodinkám, které disponují aplikacemi pro zaznamenávání různých 

sportovních aktivit.  

Při této aktivitě můžeme využít chytré hodinky jež disponují různými sportovními 

aplikacemi a aplikacemi, které zaznamenávají sportovní a zdravotní údaje v průběhu právě 

vykonávané aktivity. Nelze říci, který sport je na snižování úrovně stresu nejúčinnější, 

záleží zde na tom, kdo má jaký sport rád, a při jakém dokáže daný příslušník sám sebe 

odreagovat a danou stresovou situaci přijmout a konfrontovat. Proto zde nelze jednoznačně 

říci či vytvořit jednotný návod, který povede u všech příslušníku ke stejnému cíli, a to 

zbavit se stresu. 
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14 Dotazník o využívání chytrých hodinek a 

antistresových technik u příslušníků HZS ČR 

Dotazník zaměřený na využívání chytrých hodinek a antistresových technik u 

příslušníků HZS ČR jsem rozeslala 50 osobám vykonávající tuto profesi. Zpětnou vazbu 

k tomuto tématu mi poskytlo 30 příslušníků. Hlavním cílem tohoto dotazníku bylo 

potvrzení či vyvrácení hypotéz, které byly určeny ihned na začátku před rozesláním 

dotazníku. 

Jednalo se o 2 hypotézy zaměřené na chytré hodinky a 2 hypotézy na antistresové 

techniky, ve znění: 

- Příslušníci HZS ČR využívají chytré hodinky za účelem zjištění, jak jsou na 

tom s fyzickou činností a jejich tepovou frekvencí. 

- Příslušníci HZS ČR nevyužívají chytré hodinky, protože při zásahu není čas 

je kontrolovat. 

- Příslušníci HZS ČR řeší stresové situace pomocí vypovídání se blízkým 

osobám či návštěvy restaurace s kolegy, popřípadě procházkou v přírodě. 

- Příslušníci HZS ČR zvládají stresové situace pomocí vizualizačních cvičení 

a novodobých relaxačních technik. 

Dotazovaní respondenti odpovídali na 12 otázek, ze kterých bylo 5 otázek určených 

na výběr odpovědi a na zbylých 7 otázek odpovídali dotazovaní svými vlastními slovy. 

Výsledky jsou níže zobrazeny na obrázcích 11, 12, 13, 14 a 15, kde jsou graficky 

znázorněna data týkajících se chytrých hodinek. 

 První otázka, která byla dotazovaným položena měla zjistit, kolik příslušníků na své 

ruce nosí chytré hodinky. Graf na obr. 11 poukazuje na využitelnost chytrých hodinek u 

příslušníků. Ti, co odpověděli, že jsou majiteli chytrých hodinek, uvedli, jaký mají typ a 

nejčetnější odpověď byla, že mají chytré hodinky Apple Watch a Samsung Galaxy Watch. 

Dále uvedli značku Amazfit GTR a Huawei. Ti, kteří majiteli chytrých hodinek nejsou, 

napsali převážně tyto důvody: 

- Zdravotní důvody – otéká mi zápěstí nebo jsou moc volné. 

- Vadí mi při práci. 

- Zatím mě to nezaujalo. 
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- Nebyl jsem s tím seznámen. 

- Nepotřebuji je. 

A ti, co odpověděli, že uvažují o jejich koupi, uvedli jako hlavní důvod monitoring 

srdečního tepu a sledování spálených kalorií. 

 

Obr. 11 Využitelnost chytrých hodinek příslušníky HZS ČR 

 

Druhá otázka měla objasnit, kvůli kterým funkcím majitelé používají jejich chytré 

hodinky. Z grafu zachyceného na obrázku č. 12 je možné vidět, že hlavními 3 vedoucími 

funkcemi jsou: 

- Přijímání hovorů a textových zpráv 

- Počet kroků za den a sledování tepové frekvence 

 

Obr. 12 Důvod využívání chytrých hodinek příslušníky HZS ČR 



63 

 

Z odpovědí na třetí otázku týkající se, zda příslušníci mají chytré hodinky nasazené i 

při zásahu vyplynulo, že více než polovina dotazovaných vlastnící chytré hodinky, je u 

zásahu nepoužívá, jak je patrné z grafu na obr. 13. 

 

Obr. 13 Využitelnost chytrých hodinek příslušníky HZS ČR při zásahu 

Další otázkou bylo, zda jim chytré hodinky umožňují rozpoznat stres. V tomto 

případě odpovědělo 9 příslušníků, že ano a 4 příslušníci, že ne. 

Chytré hodinky dokážou člověka motivovat ve sportovní aktivitě a v tomto případě 

je i patrné z odpovědí, že u příslušníků mají hodinky podíl na jejich denní aktivitě, jak 

ukazuje graf na obr. 14. 

 

Obr. 14 Motivace k pohybu pomocí chytrých hodinek 
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       Na obr. 15 je vykreslený graf, který zobrazuje počet příslušníků, kteří si pomocí 

chytrých hodinek spánek zaznamenávají. Odpovědi zaměřené na variantu, že s nimi nespí 

převažují pouze o jeden hlas. 

 

Obr. 15 Zaznamenávání spánku pomocí chytrých hodinek 

 Poslední otázkou, která byla zaměřena na chytré hodinky, byla, zda jsou pro 

příslušníky, kteří využívají chytré hodinky důležité hodnoty, které díky chytrým hodinkám 

získají a popřípadě proč. Nejčastější odpověď zněla tak, že hodnoty jsou pro ně důležité, 

protože si pomocí nich mohou lépe ohlídat zdravotní stav a aktivitu během dne. 

  Následující 4 otázky byly zaměřené na stresové situace a antistresové techniky. 

V případě otázky, jak se příslušníci připravují na stresové situace vyplynulo, že 13 

dotazovaných se na stresové situace nijak nepřipravuje a 17 dotazovaných uvedlo v rámci 

jejich přípravy tyto odpovědi: 

- Tréninkem ve ztížených podmínkách s velkou zátěží. 

- Trávení času s rodinou a přáteli. 

- Spánkem či studiem, jak stresové situace zvládat. 

- Přemýšlení nad prožitými událostmi. 

- Psychická odolnost, která byla s postupem času silnější a silnější. 

- Před udáním situace si v hlavě projíždět scénář, jak bych si přál, aby ta daná situace 

proběhla. 

Otázka, která se zabývala vyrovnání se stresem po odeznění stresové situace si 

vyžádala od příslušníků tyto odpovědi: 

- Zklidněním dechu a několika hlubokými nádechy. 
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- Bohatě postačí ticho, klid a čerstvý vzduch. 

- Cvičením a poté je třeba si dát pivo. 

- Čas v klidu pro sebe. 

- Humorem. 

- Komunikací s kolegy či rodinou. 

- Stres převedu do vtipné formy. 

- Snažím se si vzít z té situace pozitivní věci. 

Předposlední otázka byla položena v duchu návyků při zvládání stresových situací. 

Objevilo se zde 9 odpovědí, že příslušníci žádné návyky nemají, avšak za nejčastější 

odpověď s návyky bylo uvedeno: 

- Brát situaci s nadhledem, povídat si s kolegy či lidmi, které jsou v danou 

chvíli v mém okolí. 

- Přemýšlet nad tím, že to brzy skončí a vše se zvládne. 

- Chladná hlava a čistá mysl. 

- Co největší soustředěnost, snaha o pozitivní myšlení a být nad věcí. 

- Číst si svoje staré rady. 

- Zajít si na pivo a jít spát. 

- Dechová cviční. 

- Snaha o empatii a pochopení těch, co mě stresují. 

- Nepřipouštět si nátlak dané situace, ale ba naopak ji brát jako každodenní 

činnost. 

- Zpomalit tempo a začít se daleko více soustředit. 
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15 Závěr 

Zpracováním této bakalářské práce byl vytyčen cíl, který obnášel vytvoření 

přehledu antistresových technik využitelných v prostředí represivní požární ochrany 

s možností využití chytrých hodinek pro indikaci úrovně stresu v reálném čase a nadále 

vytvořené návodů na efektivní využívání těchto antistresových technik v kombinaci 

s chytrými hodinkami za účelem kontroly a snižování úrovně stresu v průběhu pracovního 

procesu a po něm. 

Ačkoliv je stres v současné době velmi probírané téma, lidé o něm ví spíše obecná 

fakta nežli podrobnosti, které by jim mohli pomoci v boji s ním a stejně tomu je tak i u 

příslušníků hasičských sborů České republiky. Důležité je mít v povědomí, že existuje 

nejen negativní stres, ale také pozitivní, který zoceluje a je pro nás prospěšný.  

Stresové situace číhají na hasiče každém rohu a jsou spouštěny stresory. Existuje 

několik druhů stresorů, které když začnou rozpoznávat a uvědomovat si jejich váhu, tak je 

v reálných situacích dokážou definovat a nedopustí, aby je daná stresová situace negativně 

ovlivnila. 

Stres z fyziologického hlediska byl zde rozebrán podle obecného adaptačního 

syndromu, který se dělí na 3 fáze – poplachovou fázi, stav rezistence a stav vyčerpání. Co 

se týče stresu z pohledu psychologického, velkou roli zde hrají emoce, zpomalení 

kognitivních funkcí a behaviorální reakce, kdy se stresové situace dotýkají každodenního 

chování a jednání člověka. 

Psychická a tělesná schránka v průběhu života chátrá, když je příslušník delší dobu 

ve stresu, aniž by si to uvědomoval, a tak vysílá varovné signály. Mezi nejčastěji 

vyskytující se signály patří poruchy spánku, nepravidelnost stravování, bolesti hlavy, 

kloubů či nekoordinované pohyby nebo třes končetin. U příslušníků bývá nejčastějším 

důvodem odchodu z povolání vyčerpání svých vnitřních sil, co se týče stresových situací. 

Existuje několik způsobů, jak zvládat a předcházet zátěžovým situacím. Nejvíce 

vždy však závisí na přístupu příslušníka k určité stresové situaci. Po porovnání veškerých 

uvedených antistresových, relaxačních technik, které by mohly být využitelné v prostředí 

represivní požární ochrany spolu s využitím chytrých hodinek, se ukázalo, že se jedná o 

pohybovou aktivitu jako je jóga, procházení se v přírodě, poslouchání relaxační hudby, 

hluboká dechová cvičení a zajisté také spánek. V tomto případě se jedná o techniky, pro 
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které je v každých chytrých hodinkách připravena aplikace, která zachycuje, jak dlouho 

daný příslušník cvičil, jeho tepovou frekvenci, obsah kyslíku v krvi a také spálené kalorie,  

Po porovnání 5 typů chytrých hodinek bych doporučila příslušníkům HZS ČR si 

pořídit chytré hodinky Apple Watch Series 7 z důvodu velkého množství funkcí, a 

především kvůli tomu, že mají v sobě zabudované jedny z nejlepších senzorů, co se týká 

měření zdravotních funkcí jako měření hladiny stresu nebo obsahu kyslíku v krvi. Jako 

druhé bych doporučila k zakoupení chytré hodinky Garmin Venu 2, jelikož také vynikají 

tím, že mají v sobě velmi přesné senzory, co se týče zdravotních funkcí na měření hladiny 

stresu a jako třetí bych doporučila příslušníkům chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 

Classic z toho stejného důvodu jako u předešlých chytrých hodinek. 

Ke konci závěru této práce byly vytvořeny 3 návody obsahující antistresové 

techniky s využitím chytrých hodinek. Prvním návod byl zaměřen na využívání 

antistresových technik v kombinaci s chytrými hodinkami pro indikaci stresu před 

pracovním procesem. Za pomoci chytrých hodinek a funkcí, které hodinky nabízejí, 

příslušník definuje stresovou situaci, poté přichází na řadu psychická příprava na stresovou 

situaci a dále se do této stresové situace příslušník uvádí a naučí se využívat antistresové 

techniky, které mu napomůžou zůstat v klidu. Dále byl vytvořen návod, který má pro 

snížení stresu sloužit v průběhu pracovního procesu. V tomto případě není možné, když 

hasič sám na sobě začne pociťovat zvyšující se stres, tak aby přerušil záchranné a 

likvidační práce a začal využívat některou z výše uvedených antistresových technik. V této 

fázi u příslušníka hraje velkou roli adrenalin. Poslední návod je určen pro indikaci stresu 

po pracovním procesu. Každý příslušník si společně se svými hodinkami oblíbí nejspíše 

jinou antistresovou techniku, která u něj bude účinná, avšak je potřeba vždy být důsledný a 

dodržovat pravidelnost. 

Jako poslední jsem vytvořila dotazník, díky kterému zjistila, jaké antistresové 

techniky hasiči využívají a zda používají chytré hodinky. Většina dotazovaných 

respondentů odpověděla, že chytré hodinky při zásahu nevyužívají, a co se týče 

antistresových technik a návyků na stresové situace, nejčastější odpověď byla, že žádné 

návyky nemají,  anebo že volí formu popovídání si s přáteli, zajít si na pivo či pořádně 

dýchat. 
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