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Cíl práce:
Vytvoření přehledu antistresových technik využitelných v prostředí represivní požární ochrany s možností
využití tzv. chytrých hodinek pro indikaci úrovně stresu v reálném čase. Vytvoření návodu 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.

Charakteristika práce:
Rešeršní činnost zaměřená na stres a antistresové techniky z pohledu fyziologie i psychologie. Rešeršní
činnost zaměřená na technické možnosti tzv. chytrých hodinek ve vazbě na vyhodnocení aktuální i
dlouhodobé stresové zátěže uživatele. Definování specifických charakteristik práce příslušníků hasičských
sborů se zaměřením na stresovou zátěž. Definování kritérií pro výběr antistresových technik a chytrých
hodinek pro účely efektivní práce se stresem v prostředí represivní požární ochrany. Analýza a porovnání
jednotlivých antistresových technik a různých typů chytrých hodinek s ohledem na specifika práce v
prostředí represivní požární ochrany. Doporučení na využití konkrétních antistresových technik a typů
chytrých hodinek s příslušnými funkcemi pro příslušníky hasičských záchranných sborů.
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