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ABSTRAKT

Miliarda lidí žije za méně než jeden dolar na den, miliony lidí jsou nuceni žít mimo svůj 

domov, problematika humanitární pomoci je velmi naléhavé téma. Tato diplomová práce 

má za cíl vytvořit učební jednotku pro studenty středních zdravotnických škol, která by 

prohloubila znalosti  a ovlivnila jejich postoje k humanitární pomoci.  Nejprve je v práci 

v části  teoretické  věnován  prostor  ucelenému  přehledu  humanitární  pomoci,  počínaje 

historii, současné strategii humanitární pomoci, jednotlivým aktérům pomoci, přes pravidla 

a rizika pomoci, až po etiku a právní ukotvení pomoci. V teoretické části jsou také stručně 

popsány  tři  neziskové  nevládní  organizace,  které  se  zabývají  humanitární  pomocí 

(Mezinárodní  hnutí  Červeného  kříže  a  červeného  půlměsíce,  Lékaři  bez  hranic  známá

též pod názvem Medecins Sans Frontieres, kterým je věnováno více prostoru s ohledem na 

zaměření studentů a česká organizace Člověk v tísni).  Ve výzkumné části je provedeno 

dotazníkové  šetření  na  vybrané  zdravotnické  škole,  které  zjišťuje  základní  znalosti

o humanitární pomoci a třech vybraných neziskových organizacích a také mapuje postoje 

studentů k dané problematice.  Na základě analýzy sesbíraných dat  je  vytvořena učební 

jednotka.  Z dotazníkového  šetření  vyplynuly  mezery  ve  znalostech  studentu  v oblasti 

humanitární  pomoci,  pozitivní  výsledky  přineslo  mapování  postojů  studentů  k dané 

problematice. Učební jednotka se soustředí na prohloubení znalostí  v oblasti  definování 

humanitární  pomoci,  vymezení  rolí  jednotlivých aktérů  pomoci,  upozorňuje  na  zásady, 

pravidla  a  rizika  plynoucí  z poskytování  humanitární  pomoci  a  představuje  vybrané 

neziskové organizace.

KLÍČOVÁ SLOVA

Humanitární pomoc, neziskové humanitární organizace, formy pomoci, Lékaři bez hranic, 

Člověk v tísni, Mezinárodní červený kříž



ABSTRACT

One billion of people lives less than one dollar a day, millions of people are forced to live 

out of their home, problems of humanitarian aid are very pressing theme. This diploma 

thesis aims to create a didactit unit for students of medical school, which would deepen 

their knowledges and influence their attitudes to humanitarian aid. At first at theoretic part 

the space is focused on complete overview in humanitarian aid, starting on history, current 

strategy of humanitarian aid, individual participants of aid, over the rules and risk, up to 

ethic and legal anchoring of aid. In theoretic part is giving a description in brief of three 

non-governmental  non-profitable  organization,  whose are  engaging in  humanitarian  aid 

(International  Movement  of  Red  Cross  and  Red  Crescent  Societies,  Docktors  without 

Borders known as Medecins Sans Frontieres, which is devoted more space in view of the 

fact that  students´orientation and Czech organization People in Trouble). In research part 

the questionnaire survey is performed in chosen medical school, which inquires the basic 

knowledges of humanitarian aid and three chosen non-profit  organization and monitors 

students´attitudes to given problems. The didactic unit is created in the basis of analysis of 

collected  data.  From the  questionnaire  survey is  clear  the  loopholes  in  knowledges  of 

humanitarian  aid,  the  positive  results  are  in  students´attitudes  to  given  problems.  The 

didactic  unit  is  concentrated  on  making  improvements  to  knowledges  in  defining 

humanitarian  aid  and  individual  participants  of  aid,  notifies  students  of  rules  and risk 

follow from humanitarian aid and introduces students to  three chosen non-governmental 

non-profitable organization.

KEYWORDS

Humanitarian aid, non-profit humanitarian organizations, forms of help, Doctors without 

Borders, People in Trouble, International Red Cross
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Úvod

„Nejhoršími zbraněmi hromadného ničení jsou chudoba a lhostejnost.“

Henry Labouisse, držitel Nobelovy ceny za mír, 1965

Žijeme  v zemi,  která  se  v současné  době  řadí  mezi  vyspělé  země.  Nepotýkáme  se  s 

extrémní chudobou, migrační krizí, přírodními katastrofami. Na našem území se neválčí, 

naše země není cílem teroristických útoků. Ovšem naše země je součástí světa, ve kterém 

žijí  lidé,

kteří se s těmito problémy potýkají denně, jsou nuceni řešit situace, které by nikdo z nás 

nechtěl prožívat, ať už v důsledku nenadálé přírodní katastrofy, války, teroristického útoku 

nebo vleklé krize, jakou je třeba hladomor díky dlouhému období sucha. Prostřednictvím 

sdělovacích prostředků jsme informování o těchto problémech, často označovaných jako 

„problémy  třetího  světa“.  Jsme  informování  o  utrpení  lidí.  Denně  na  následky  hladu 

umírají tisíce lidí, převážně děti do 5 let, denně jsou na světě porušována základní lidská 

práva.  Těmto lidem pomáhají  především nevládní  neziskové  organizace,  které  nabízejí 

svou  pomoc  v různých  podobách.  Lze  rozlišit  pomoc  humanitární  -  okamžitou  a 

rozvojovou – dlouhodobou. 19. srpen je Světový humanitární den. 

Tato práce se zaměřuje spíše na pomoc humanitární, nelze jí ovšem od té rozvojové zcela 

oddělit. Nejenom proto, že se jí zabývají stejné organizaci, poskytují jí stejní lidé, ale také 

proto, že musí jít ruku v ruce, navazovat na sebe, aby jako celek přispěli k dobru věci,

aby co nejefektivněji pomohli lidem, kteří pomoc potřebují.

Cílem teoretické  části  práce  je  přehledně  zpracovat  problematiku  humanitární  pomoci,

na základě studia vědecké literatury, které je v českém jazyce poměrný nedostatek. Téma je 

velmi obsáhlé a v práci je stručně nastíněna daná problematika - historie pomoci, současná 

strategie pomoci u nás i ve světě, aktéři pomoci, pravidla a rizika pomoci, etika a právní 

ukotvené  humanitární  pomoci.  V teoretické  části  je  věnován  prostor  i  vybraným 

neziskovým  organizacím  s důrazem  na  Lékaře  bez  hranic.  Část  je  věnována 

mezinárodnímu hnutí  Červeného kříže a červeného půlměsíce,  které má ve světě  zcela 
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zásadní  postavení

a v neposlední řadě také české neziskové organizaci Člověk v tísni. 

Cílem praktické části je na základě dotazníkového šetření na zdravotnické škole navrhnout 

učební  modul,  který  by  prohloubil  znalosti  a  ovlivnil  postoje  studentů  v oblasti 

humanitární pomoci. Studenti,  kteří si vybrali studovat zdravotnickou školu a u kterých 

předpokládám  zvýšený  zájem  o  tuto  problematiku,  potažmo  je  vnímám  jako  budoucí 

možné  aktéry  pomoci,

a to hlavně v roli dobrovolníků.
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A. TEORETICKÁ ČÁST

1 Humanitární pomoc

Humanitární  pomoc  je  intervence  s  cílem  zamezit  ztrátám  na  životě,  zmírnit  utrpení

a obnovit  základní životní podmínky lidí.  Dalším cílem humanitární pomoci je zmírnit 

dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí, předcházet jejich vzniku a negativním 

důsledkům. Výraz humanitární pomoc se v ČR užívá i v souvislosti s pomocí následnou, 

dlouhodobou, zvanou rozvojovou (Humanitární pomoc, ZÁKLADNÍ PŘEHLED).

Humanitární pomoc se poskytuje na základě žádosti daného státu nebo základě rozhodnutí 

OSN. V zásadě jde o to zajistit  vodu, potravu, přístřešek a přikrývku, základní ošacení

a  základní  zdravotní  ošetření,  ochranu  civilního  obyvatelstva,  s cílem  zajistit  obnovu 

normálních životních podmínek. Důraz je kladen na řádné vyhodnocení situace, koordinaci

a odpovědnost poskytovatelů a příjemců pomoci. Snahou je využít místní zdroje a zapojit 

místní obyvatele maximálně možným způsobem, tak aby se podíleli na pomoci (Project 

Sphere, 2003).

1.1Vývoj humanitární pomoci od středověku po současnost

Kořeny  humanitární  pomoci  lze  nalézt  již  u  Řádu  maltézských  rytířů.  Členové  řádu 

pomáhali zraněným během války (např. ve Stoleté válce, při Svatých válkách), pomáhali

i při epidemiích (např. období černého moru v Evropě ve 14. století). S objevem nového 

kontinentu

a  vznikajících  konfliktů  na  novém  území  v obou  částech  Ameriky,  lze  zaznamenat

i humanitární pomoc Jezuitů, kteří pomáhali Indiánům. Významnou osobností byl Vincent 

de Paul, který žil v 16. století a v 18. století byl prohlášen za svatého a jež je považován

za  předchůdce  evropské  moderní  charity,  zakladatel  řádu  Dcery  Charity  a  Lazaritů. 

Příslušníci řádu, i V. de Paul sám, léčili nemocné nejen na území Francie, ale i v Africe, 

kde byl sám zajat. Pomáhal chudým lidem, žijícím v bídných podmínkách, a současně se 

snažil je obrátit na víru v Boha (Pavlíková, 2017).
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Následovaly různé protestanské  reformy po celé  Evropě,  zdůrazněno bylo zanedbávání 

bohatých v oblasti milosrdenství – dávání almužen (Princová, 2012).

Zemětřesení  v Lisabonu  roku  1755  mělo  velký  význam  pro  rozvoj  osvícenství  a 

humanismu. Soudobím myslitelům událost potvrdila, že nelze trpně čekat na rány osudu a 

všemocnost boží, ale že lidé se musí spoléhat sami na sebe. Tyto myšlenky podporovaly 

rozvoj  věd

a zámořské objevy. Setkání s domorodci, které začali považovat za sobě rovné, i když byli 

místní  obyvatelé  necivilizovaní.  Myšlenka  humanismu  –  možnost  zlepšit  jim  život,

po stránce morální, materiální i politické. Odmítali křesťanské hodnoty a charitu, odmítali 

předurčenost danou narozením, nechtěli nerovnost. V tomto období se lze setkat s pojmem 

filantropie, což je pomoc, forma sekularizované křesťanské charity (Princová, 2012).

V roce 1812 po zemětřesení v Caracasu, datujeme první větší humanitární akcí. Při tomto 

zemětřesení  zemřelo  více  jak  10 000  lidí.  Pomoc  byla  realizována  pomocí  lodí,  které 

připluly z USA (ti v tom viděli mocenský zájem, vliv ve španělské části nového světa). 

V USA

se  utvářely  sbory  reformovaných  církví,  které  poskytovaly  pomoc  raněným  ve  válce 

Severu proti Jihu (Princová, 2012).

Z pohledu  humanitární  historie  je  třeba  též  zmínit  kolonizaci  nových  území.  Vojáci

a  misionáři  kolonizovali  nové  území  z pozice  nadřazenosti.  Ačkoliv  došlo 

k pozoruhodnému  nárůstu  počtu  obyvatel,  rozvoji  civilizačních  výdobytků,  jako  byla 

hygiena,  vzdělanost,

bylo vše provázeno pokořením a útlakem domorodého obyvatelstva. Pozitivní byl rozvoj 

tropické medicíny. Od 2. poloviny 19. století ustupuje náboženská podoba misí, do popředí 

se  dostávají  tzv.  civilizační  mise,  bohužel  doprovázeny  vzrůstajícím  barbarstvím 

(Pavlíková, 2017). 

Francouzská a americká revoluce měla velký vliv na rozvoj lidských práv, která se začaly 

postupně prosazovat. Katolická církev se začala zabývat sociální naukou a kromě pojmu 

láska  k bližnímu svému se  začínáme setkávat  s pojmy,  jako je  solidarita,  spravedlnost, 

lidská  práva.  Myšlenky  osvícenců,  lidská  práva  a  sociální  nauka  měla  vliv  na  vznik 

organizované humanitární pomoci (Princová, 2012).
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 Vlivem změn ve společnosti v 19. století, jako byla industrializace, rozvoj trhu, přesun 

obyvatelstva  do  měst,  nastal  ve  společnosti  odklon  od  náboženství  a  vznikl  směr 

humanitarismus, který zahrnoval myšlenky osvícenství, náboženské,  politické a sociální 

ideály a  o politické a  sociální  reformy začala  usilovat  sama veřejnost -  snaha o zákaz 

dětské  práce,  pomoc  chudým,  všeobecná  vzdělanost  a  vrcholem  byl  zákaz  obchodu 

s otroky. V roce 1863 byl ustanoven Mezinárodní výbor Červeného kříže a v roce 1864 

byla schválena první Ženevská konvence (Princová, 2012).

Během dvou světových válek, které se odehrály v první polovině 20. století, prokázal svou 

prospěšnost Červený kříž, který získal za své působení v 1. světové válce Nobelovu cenu, 

pomoc raněným ale i zajatcům (obsah 1., 2. a 3. Ženevské konvence). Po První světové 

válce  vznikla  mezinárodní  organizace  Liga  Národů.  Za  2.  světové  války bylo  zraněno 

podstatně  více  civilistů,  bylo  nutno  zpracovat  úmluvu,  která  by  chránila  civilní 

obyvatelstvo,

což je obsahem 4. Ženevské konvence, která byla uzavřena až po válce (Princová, 2012).

Druhá světová válka svým absolutním zneuctěním lidskosti, způsobila jednání o kolektivní 

bezpečnosti  a  vedla  k vyhlášení  Charty OSN a  založení  Organizace  spojených národů, 

které  je  dodneška  hlavním orgánem v  pomoci  bezprostřední,  dlouhodobé  i  rozvojové. 

Existuje organizace pod záštitou OSN, která se touto problematikou výhradně zabývá – 

Organizace  Spojených  národů  na  koordinace  humanitární  pomoci  OCHA.  Významnou 

událostí v souvislosti s koncem 2. světové války, byl i rozpad koloniálního světa, který měl 

velký vliv  na rozvoj  vzdálené pomoci.  V roce 1973 vznikla organizace Médecins Sans 

Frontières  (MFS),  Lékaři  bez  hranic,  jako  reakce  na  hladomoru  v Baiře.  Hladomor 

v Etiopii  v roce  1985  podnítil  uspořádat  hudebníky  multiakci  s názvem  „Live  Aid“, 

výtěžek z ní byl určen na potlačení tohoto hladomoru. Celá druhá polovina 20. století je 

v duchu  filantropie,  paternalistického  vztahu,  ale  už  v duchu  mezinárodní  spolupráce 

s ohledem na bipolární rozdělení světa. Některé organizace např. Lékaři bez hranic se již 

začínají zabývat ideou účinnější pomoci, jakou je podpora lidských práv. Konec Studené 

války zapříčinil vznik nových rizik – vnitrostátní konflikty a občanské války. Důsledkem 

byly  masové  útěky,

což ohrožovalo mezinárodní bezpečnost. Tato skutečnost neunikla pozornosti médií. Státy, 
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potažmo jejich vlády, se zajímají o lokální konflikty, které jsou hrozbou mezinárodního 

míru  v našem  globálním  světě  a  podílí  se  na  podpoře  a  realizaci  pomoci.  Příčinou 

humanitárních krizí se stávají tzv. komplexní krize, které vedly k rozvoji humanitárních 

organizací,

jak do kvality, tak do kvantity. „Celkově se do zahraniční pomoci za posledních 50 let 

investovalo  23  biliónů  USD.“  (str.  22,  Princová,  2012).  Existuje  2 500  organizací,

které  se  nějakým  způsobem  podílely  na  humanitární  pomoci  koordinované  OCHA,

z toho  asi  250  mělo  významný  podíl,  ale  jen  6  organizaci  kontroluje  50  %  globální 

humanitární pomoci (Princová, 2012, Pavlíková 2017).

V roce  2003  byly  ve  Stockholmu  přijaty  principy  dobrého  humanitárního  dárcovství,

ČR k nim přistoupila v roce 2006. Tato deklarace je základním návodem při poskytování 

humanitární  pomoci  vyspělých  donorů.  Předkládá  čtyři  základní  principy:  Lidskost, 

nestrannost,  neutralita  a  nezávislost.   Lidskost  –  primárním cílem já  záchrana života a 

snížení utrpení lidí. Nestrannost – poskytnutí pomoci dle zjištěných potřeb ne na základě 

příslušnosti  k určité  skupině.  Neutralita-  neutrální  postoj  v ozbrojených  konfliktech. 

Nezávislost  –  ekonomické,  politické  ani  mocenské  zájmy  nejsou  motivem  pomoci. 

Součástí  deklarace  je

i prevence katastrof, zásady včasné a efektivní pomoci s ohledem na další rozvoj a podporu 

příjemců,  jejich  aktivní  zapojení  do  pomoci  (Humanitární  pomoc,  ZÁKLADNÍ 

PŘEHLED).

Vývoj české humanitární pomoci po roce 1989

Česká republika  (ČR)  vstoupila  v roce  1995 do OECD (Organizace  pro  hospodářskou 

spolupráci  a  rozvoj),  kde  se mimo jiné  zavazuje  poskytovat  rozvojovou a  humanitární 

pomoc. V roce 1996 obnovila svůj program zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci.  Před  vstupem  ČR  do  Evropské  unie  (EU)  prošla  česká  humanitární  politika 

zásadními  změnami,  které  vedly  k dosažení  standardů  ostatních  členů  unie,  přesto  po 

vstupu  do  EU,  musela  humanitární  politika  projít  několika  fázemi  změn  v oblasti 

humanitární  pomoci.  Např.  v roce  2004  přijal  ČR  Usnesení  č.  302  o  zásadách  pro 

poskytování  zahraniční  spolupráce  po  vstupu  ČR  do  EU.  Toto  rozhodnutí  se  týká 

především uvolnění prostředků při tzv. okamžité pomoci. ČR se aktivní hlásila k principům 
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tzv. Dobrého humanitárního dárcovství (2006) a k Evropskému konsensu o humanitární 

pomoci (2007), na jehož vniku se aktivně podílela. Jako zlomový se dá označit rok 2009, 

jednak v rámci EU došlo k oddělení agendy pro pomoc rozvojovým zemím a agendy pro 

pomoc  humanitárním,

ale  hlavně  došlo  k prvnímu  přijetí  Operační  strategie  humanitární  pomoci  ČR  a 

Ministerstvo  zahraničních  věcí  poprvé  vypsalo  výběrové  dotační  řízení  na  projekty 

humanitární  pomoci  v  zemích zasažených komplexní  humanitární  krizí  (dotovány byly 

prostřednictvím  neziskových  organizací  např.  země  v Africe  –  Konžská  demokratická 

republika).  V roce  2010 vstoupil  v platnost  Zákon o zahraniční  rozvojové  spolupráci  a 

humanitární pomoci poskytované v zahraničí (Zákon č. 151/2010), který vymezil definici 

humanitární pomoci, její dělení a způsoby pomoci a definoval pravomoci ministerstev při 

jejím poskytování, zejména Ministerstva zahraničních věcí (Sládková, Fors).

1.2Současná strategie zahraniční pomoci

Výrazem zahraniční pomoc rozumíme pomoc lidem vzdáleným, někdy se také používá 

název  mezinárodní  pomoc.  Dle  účelu  dělíme  zahraniční  pomoc  na  rozvojovou  a 

humanitární. Rozvojová pomoc reaguje na dlouhodobé problémy, jako je např. nedostatek 

obživy

a následný hladomor,  opírá se o lidská práva,  zatímco humanitární pomoc je reakcí na 

náhlé katastrofy (zemětřesení, válka) a vychází z humanitárního práva. Oba druhy pomoci 

mají tedy odlišné cíle a přístupy. Je však žádoucí, aby oba druhy pomoci nebyly vnímány 

odděleně.  Objem peněz,  který  je  čerpán na  zahraniční  pomoc,  je  jen  jeden.  Lidé  jsou 

mnohem vnímavější  k náhle  vzniklým katastrofám, než k dlouhodobě se odehrávajícím 

problémům, byť mohou mít za následek mnohem více obětí. Dále je velmi žádoucí, aby 

byly tyto druhy pomoci vzájemně propojené i personálně, obzvláště pak kvůli opakujícím 

se  krizím  (lidé,  kteří  pracují  na  obnově  a  rozvoji  po  katastrofě,  musí  být  schopní 

zareagovat na novou krizi). Zejména proto, aby se nepřekrývaly aktivity a finanční dotace 

a  hlavně  existovala  návaznost  mezi  okamžitou  pomocí  a  rozvojovou  podporou,  byl 

vypracován  koncept  spolupráce  humanitární,  následné  a  rozvojové  tzv.  Linking  Relief 

Rehabilitation  and  Development  (LRRD),  který  se  stal  koordinačním nástrojem.  Díky 

němu mohou různé druhy pomoci působit synergicky a jeví se jako prospěšné, zejména 
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pak,  když  dojde  k rozvoji  různým  druhů  pomoci,  ihned  v raných  fázích  katastrofy 

(Princová, 2012).

Termín humanitární pomoc se užívá, i pokud jde o pomoc uvnitř států. Státy s rozvinutými 

systémy pomoci o zahraniční pomoc většinou nežádají, dokážou si pomoci během krize 

sami (pomoc přichází jak ze strany státu, tak funguje i solidarity mezi občany). V České 

republice se označuje tento druh pomoci výrazem krizová pomoc a je definována v zákoně 

o  sociálních  službách  (zákon  č.  108/2006  Sb.).  O humanitární  pomoci  uvnitř  státu  se 

hovoří, pokud nastane stav nebezpečí a krajský úřad v souladu se zákonem o krizovém 

řízení  (zákon

č.  240/2010  Sb.)  organizuje  humanitární  pomoc,  nebo  v době  záplav  se  termínem 

humanitární pomoc, rozumí jakákoliv materiální pomoc uvnitř státu (Princová, 2012).
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Mezinárodní dokumenty o poskytování zahraniční pomoci 

Členské státy Evropské unie přijaly několik dokumentů, které zavazují vlády jednotlivých 

zemí ke správnému poskytování humanitární pomoci (Pincová, 2014). Jedním z takových 

dokumentů je nazýván „Principy a dobré praxe humanitárního dárcovství“ (viz příloha 1). 

Obsahuje záměr a definice humanitární akce (čtyři základní principy humanitární pomoci). 

Obecné  zásady,  kde  je  zmíněno  nutné  dodržování  lidských  práv,  uprchlických  práv

a humanitárního práva. Zásada spravedlivého rozdělování financí dle zhodnocení potřeb, 

zásada zapojení příjemců pomoci do poskytování pomoci a posilování jejich kompetencí, 

odpovědnosti  a  odolnosti,  zásada  poskytovat  humanitární  pomoc  tak,  aby podporovala 

obnovu a dlouhodobý rozvoj. Také odkazuje na jedinečnou roli OSN, Mezinárodního hnutí 

červeného  kříže  a  červeného  půlměsíce  a  neziskových  organizací  v poskytování 

humanitární pomoci (Deklarace dobrého humanitárního dárcovství, 2003).

Základní  principy  dobrého  humanitárního  dárcovství  jsou  v dokumentu  s názvem 

„Konsensus o humanitární  pomoci“ rozšířeny o princip partnerství,  účinnosti  a kvality. 

Zmiňuje také odpovědnost a nutnost rychlé reakce. Posiluje význam připravenosti místních 

na katastrofya propojování pomoci, obnovy a rozvoje (Princová, 2014).

Významným dokumentem je „Evropský konsensus o rozvoji,“ Česká republika se aktivně 

podílela na vzniku verze dokumentu z roku 2007, který klade důraz na koordinaci mezi 

dárci,  zapojení  příjemců  pomoci  coby  partnerů  a  jejich  osvojení  rozvojové  strategie. 

Zabývá se vymýcením chudoby a sociálním smírem (Princová,  2014). V roce 2017 byl 

přijat nový Evropský konsensus, který je poprvé závazný pro všechny orgány EU a pro 

všechny členské státy, které se zavázaly intenzivněji spolupracovat. Jedná se o společnou 

strategii vymýcení chudoby, která navazuje na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 ze září 

2015,  závazná

pro  všechny  členské  země  OSN,  definuje  17  cílů  udržitelného  rozvoje,  které  se  mají 

naplnit do roku 2030 (tisková zpráva).

Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Česká republika v návaznosti na Evropský konsensus, přijatý v roce 2017, rozpracovala 

Strategii  zahraniční  rozvojové  spolupráce  České  republiky  2018  –  2030,  kterou  vláda 
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schválila usnesením č. 591 v srpnu 2017. V dokumentu si ČR klade 5 tematických priorit, 

týkajících  se  budování  demokratických  institucí,  udržitelného  nakládání  s přírodními 

zdroji,  ekonomického  růstu  a  důstojné  práce,  rozvoje  venkova  (budování  udržitelné, 

ekologicky  šetrné  a  výnosné  místní  zemědělské  produkce  s cílem  odstranění  hladu)  a 

zajištění  zdravého  života  a  zvyšování  jeho  kvality  (aktivity  v oblasti  vzdělávání, 

zdravotnictví  a sociální inkluze).  V dokumentu se ČR zavazuje poskytovat  humanitární 

pomoc  v souladu

se  zásadami  dobrého  humanitárního  dárcovství  a  v návaznosti  na  vytýčené  priority. 

Odpovědné za naplňování strategie je Ministerstvo zahraničí v těsné součinnosti s Českou 

rozvojovou agenturou (Strategie zahraniční rozvojové spolupráce).

1.3Důvody poskytnutí humanitární pomoci

Humanitární pomoc je poskytována bezprostředně po vzniku katastrofy, chudoby, hladu 

nebo válečných konfliktů, s cílem předejít vzniku dlouhodobé humanitární krize.

Za katastrofu je považováno neštěstí,  ať už přírodní povahy nebo ovlivněné člověkem. 

„Následky katastrofy jsou tedy ztráty na životech, zranění, ztráty obživy, obydlí, chudoba, 

hlad, migrace.“ (Princová, 2012, str. 10). 

1.3.1 Přírodní katastrofa

Přírodní katastrofa je například zemětřesení nebo tsunami.  Ke katastrofám ovlivněných 

člověkem jsou řazeny sucha, povodně, sesuvy půdy. „Humanitární katastrofa je ad hoc, 

nenadálá krize, která zasáhne geograficky vymezenou oblast (obydlenou aglomeraci, část 

země,  eventuálně  části  několika  zemí)  a  zanechá  po  sobě  oběti  na  životech,  zraněné, 

nezvěstné či jinak trpící lidi i značné materiální škody.“ (Humanitární pomoc, ZÁKLADNÍ 

PŘEHLED).  V závislosti  na  lokalitě,  ve  které  se  neštěstí  odehrálo,  se  odvíjí  následky 

katastrofy. Existuje faktor, který má velký vliv na ničivý dopad humanitárních katastrof

a tím je zranitelnost lidí, komunit, i celých území. Dalším faktorem následků katastrof je 

hustota zalidnění inkriminované oblasti a druh přírodní katastrofy. Významnou roli hraje 

skutečnost, zda jsou si lidé schopni sami pomoci, nebo se situaci podaří zvládnout v rámci 

daného státu aktivitou vlastní vlády nebo je nutná intervence zahraniční pomoci. Lidská 

zranitelnost je tedy do značné míry ovlivněna člověkem, snaha o snižování zranitelnosti 
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svých obyvatel patří k znakům vyspělosti země.  Přírodě člověk nevládne, a i přes veškeré 

snahy nás dokáže nemile překvapit, jako tomu bylo například v roce 2011, při zemětřesení 

v Japonsku a následné havárii v atomové elektrárně (Princová, 2012).

V tomto  typu  humanitární  pomoci  se  rozlišují  různé  fáze  –  okamžitá  pomoc,  časná 

rehabilitace a fáze obnovy. V jednotlivých fázích se sledují různé cíle. Ve fázi okamžité 

pomoci,  jedná  se  o  období  bezprostředně  navazující  po  katastrofě,  se  jedná  zejména

o záchranu životů a prvotní podporu přeživších. Kooperace se ujímá OSN, pokud je to 

nutné vydává tzv. okamžitou humanitární výzvu (flash appeal) na pokrytí elementárních 

potřeb pomoci, důležitou roli může hrát Červený kříž. Dva týdny až 3 měsíce po katastrofě 

se hovoří o časné rehabilitaci, zahrnuje zejména péči o lidi, které katastrofa připravila o 

domov, obnovu základní infrastruktury. Probíhá vyhodnocování škod, plánuje se obnova, 

na  území  působí  nevládní  organizace,  které  využívají  mezinárodní,  vládní  i  soukromé 

zdroje.  Nastupuje  fáze  obnovy,  ve  které  je  snahou  obnovit  životní  podmínky  směrem 

k vyšší  úrovni  rozvoje  (building back better),  probíhá  zhruba dva  roky po katastrofě - 

obnova  domova

a zdrojů obživy obyvatelstva a veřejných institucí. V rámci fáze obnovy hraje důležitou 

roli jednak prevence dalších katastrof (zvláště pak v oblastech s jejich častým výskytem, 

jako  jsou  jihovýchodní  Asie  –  např.  Barma,  Srí  Lanka,  subsaharská Afrika  –  např. 

Somálsko, Rwanda,  Jemen,  Karibská oblast  – např.  Haity)  a  jednak i  aktivita samotné 

přijímací  země

a její spoluúčast na obnově. Důležitá je návaznost humanitárních a rozvojových aktivit

a kooperace mezi donory (Humanitární pomoc, ZÁKLADNÍ PŘEHLED).

1.3.2 Válečné konflikty a teroristické útoky

Existují  také  katastrofy,  které  způsobí  sám člověk,  jako  je  například  teroristický  útok

či  válečný  konflikt.  Jedná  se  buď  o  dlouhodobé  záležitosti,  nebo  o  variantu  ad  hoc 

katastrofy.  Velmi často se jedná o vnitrostátní konflikty např. Balkánské války, válečné 

konflikty

ve Rwandě, Somálsku atd. Zatímco v první polovině 20. století se odehrávali  konflikty 

mezinárodního  charakteru,  v druhé  polovině  a  v současné  době se  setkáváme převážně 

s vnitrostátními konflikty a teroristickými útoky. Po druhé světové válce byly vypracovány 
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a většinou států přijaty lidskoprávní dokumenty a Ženevské úmluvy, které se soustředily 

především  na  pravidla,  která  zajišťují  ochranu  osobám  (civilistům,  zdravotníkům, 

válečným zajatcům, zraněným) během mezinárodního konfliktu.  S proměnou charakteru 

konfliktu bylo nutné vypracovat dodatkové protokoly, které zohledňují současný charakter 

konfliktů. Během poskytování humanitární pomoci se aplikují pravidla odkazující právě na 

tyto  dokumenty.  Důsledkem  současných  vnitrostátních  konfliktů  jsou  nejen  oběti  na 

životech,  ztráty  obydlí,  ale  i  uprchlíci,  kteří  se  shromažďují  v uprchlických  táborech 

převážně vybudovaných v sousedních zemích, kde je také nutná intervence mezinárodní 

pomoci.  Velmi  častý  je  také  vznik  komplexní  krize,  kdy  vedle  válečného  konfliktu 

propukne také hladomor  a  epidemie.  Nebo naopak přírodní  katastrofa  způsobí  válečný 

konflikt  (Princová,  2012).   Zvláště  pak  v zemi,  kde  se  setkáváme  se  souběhem  více 

faktorů,  jako je  politická  nestabilita,  sociální  nerovnost,  chudoba,  vysoký nárůst  počtu 

obyvatelstva, neúroda (Humanitární pomoc, ZÁKLADNÍ PŘEHLED). 

Zvláštním  úkazem  ve  válečných  konfliktech  jsou  humanitární  intervence  –  vojenské 

jednotky, které vytváří ochranu pro humanitární pracovníky, kteří sami nemohou zajistit 

odpovídající  ochranu  civilistů.  Humanitární  intervence  je  nástroj  humanitární  pomoci,

při kterém ovšem dochází k porušení zásady neutrality a nestrannosti, rozhoduje o ní Rada 

bezpečnosti OSN, s ohledem na ochranu obětí konfliktu. Humanitární intervence v oblasti 

Iráku a Afghánistánu ovšem byla rozhodnutím jiné mocnosti (Princová, 2012). 

1.3.3 Chudoba

Chudoba je jedním z důvodů humanitární pomoci, v této práci je použit výraz chudoba

ve smyslu absolutní, extrémní chudoby. Nejedná se tady o stav, kdy se jedinec nachází

pod nějakým společenským standardem,  jak  je  chudoba vnímána v Evropě.  Je  to  stav,

kdy  člověk  není  schopen  naplnit  své  základní  lidské  potřeby,  absolutní  chudoba  je 

v rozporu s lidskými právy. V kombinaci se sociálním vyloučením je v rozporu s lidskou 

důstojností (Šrámková, 2011). Miliarda lidí žije přibližně za 1 dolar na den, tito lidé žijí 

v asi 50 zemích světa, v kontrastu s faktem, že na miliardu lidí v bohatém světě připadá tři 

čtvrtiny světového hrubého domácího produktu (Collier,  2009).  Hrubý domácí  produkt 

ovšem není zcela přesným ukazatelem kvality života v daném státě, více užívaný ukazatel 

s vyšší  výpovědní  hodnotou  je  tzv.  Index  lidského  rozvoje  –  zahrnuje  ekonomickou 
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úroveň,  ale  i  vzdělání,  životní  standard  a  délku  života  (Princová,  2012).  Z hlediska 

humanitární pomoci je důležité zmínit, tzv. globální chudobu, kdy v nejchudších zemích 

jde o kombinaci špatných geografických podmínek (přírodní zdroje, geografická poloha) a 

špatných  ekonomických

a politických poměrů (konflikty, způsob vlády a způsoby potírání chudoby) (Collier, 2009).

Nejzásadnější projev chudoby je hlad, na následky hladu zemře denně přes 20 000 lidí, 

převážně většina z nich jsou dětí mladších 5 let (Collier, 2009). 

Je  globální  snahou  podporovat  rozvojové  ekonomiky  -  obchod,  nová  výroba,  odbyt 

výrobků,  některé  rozvojové  ekonomiky  posílily,  zvláště  v oblasti  Asie.  Zde  se  ovšem 

chudoba začala  projevovat  jinak,  jako čím dál  větší  rozdíl,  mezi  chudými a  bohatými, 

jinými  slovy navenek  stát  dorovnává  rozdíly,  ale  uvnitř  se  rozdíly  prohlubují.  Ovšem 

v oblasti  subsaharské  Afriky,  kde  je  špatná  politická  situace,  nízká  vzdělanost, 

nedostatečná  strukturovanost  státu,  problémy  s  náboženstvím,  tyto  snahy  nepřinesly 

kýžené výsledky. Naopak nejchudší země se stali ještě chudšími (Princová, 2012). 

1.3.4 Novodobá rizika, která zapříčiňují vznik humanitárních katastrof

„Počet katastrof se od roku 1965 do roku 2005 zvýšil asi desetkrát od 80 po 850 ročně.

Za  posledních  20  let  (od  roku  1985  do  roku  2005)  vzrostl  i  počet  lidí  zabitých  při 

katastrofách na dvojnásobek.“ (Princová, 2012, str. 28).

Odpověď na narůstající počet obětí katastrof může být velký nárůst počtu lidí. Zejména 

vysoké koncentrace obyvatel v předměstských částech světových metropolí, vznikajících 

hlavně v Asii, Africe a Jižní Americe (tzv. slumy), kde není přívod vody ani kanalizace. 

Ilegální  stavby  rozkládající  se  většinou  v záplavových  oblastech,  velmi  nízká  životní 

úroveň  místních  obyvatel.  V momentě,  kdy  vznikne  katastrofa,  záchrana  je  víceméně 

nemožná (Princová, 2012).

Druhým novodobým fenoménem je migrace obyvatel.  Již v roce 2007 se mimo domov, 

mimo svou zemi, nacházelo 11,4 miliónů lidí, daleko před migrační krizí, která je stále 

aktuálním tématem. V roce 2007 se ale mimo domov nacházelo dalších 26 miliónů lidí, 

ovšem v rámci své země, tito uprchlíci jsou nazýváni vnitřní uprchlíci. Jejich přesídlení

je většinou v důsledku válečných konfliktů (Princová, 2012).
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Svět se mění a s ním i rizika a hrozby, což má vliv na vzrůstající nároky na poskytování 

humanitární  pomoci.  Roste  důležitost  humanitární  pomoci  v ochraně  civilního 

obyvatelstva,  soustavné  poskytování  pomoci  prostřednictvím  uprchlických  táborů. 

Vysokou důležitost má zejména ochrana humanitárního prostoru a zajišťování dostupnosti 

pomoci potřebným, s tímto fenoménem se setkáváme např. v Afghánistánu či Somálsku 

(Humanitární pomoc, ZÁKLADNÍ PŘEHLED).

1.3.5 Dlouhodobé humanitární krize

Oproti  katastrofám  vznikajících  ad  hoc,  existují  dlouhodobé  krize,  též  nazývané 

komplexní, strukturální, vznikající vlivem politických problému, bezpečnostní nestability, 

chudoby, výraznému nárůstu obyvatel i možných negativních klimatických jevů. V oblasti 

subsaharské  Afriky,  kde  se  s tímto  typem  krize  setkáváme  nejčastěji,  jde  především

o zahraniční pomoc ve formě potravinové pomoci, zajištění vody, obnově obydlí, zajištění 

základní  zdravotní  péče.  Opět  zde  hraje  důležitou  roli  humanitární  ochrana,  zejména 

vnitřních uprchlíků. V této oblasti se setkáváme s dalším problémem a to jsou ženy a děti, 

které  byly  sexuálně  zneužity  a  lidé  infikováni  virem  HIV  (Humanitární  pomoc, 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED).

V případě intervence hovoříme nejen o humanitární pomoci, ale i o dlouhodobé rozvojové 

spolupráci. Základním globálním nástrojem pro identifikaci humanitárních potřeb těchto 

zemí je Konsolidovaná humanitární výzva OSN a paralelní globální výzvy Mezinárodního 

výboru Červeného kříže a hlavních organizací (Princová, 2012).

1.4Aktéři humanitární pomoci

Na mezinárodní  pomoci  se  podílí  mnoho aktérů,  jedná se o velmi složitý  systém,  kde 

každý účastník má svou roli a svou odpovědnost. Vlivem propojování světa a sdružování 

států

do  mezinárodních  uskupení,  hrají  nemalou  roli  v poskytování  humanitární  pomoci 

nadnárodní  organizace.  Velkou  roli  zastávají  vlády  zemí,  které  pomoc  poskytují,

ale i ty země, které pomoc přijímají, roli prostředníka většinou zastává OSN. Mimo vlád 

jednotlivých  zemí  v posledních  letech  stále  větší  roli  sehrávají  mezinárodní  nevládní 

organizace,  které  dokážou být  mnohem efektivnější  v humanitární  pomoci,  zvláště  pak 
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v pomoci  chudým,  zranitelným  zemím  (oproti  tomu  v případě  rozvojové  pomoci  jsou 

hlavními  aktéry  ziskové  organizace,  které  získávají  zakázky  od  vlády).  Zcela  zvláštní 

postavení  pak  má  Mezinárodní  hnutí  Červeného  kříže  a  červeného  půlměsíce,  které 

vystupuje v roli koordinátora mezinárodní pomoci. Dále se na pomoci podílí přijímající 

organizace  (místní  nevládní  organizace,  místní  správa,  místní  podnikatelé).  Příjemce 

pomoci může být vláda (forma pomoci je například grant, odpuštění dluhů mezinárodní 

institucí) nebo lidé postiženi humanitární katastrofou.  Dle toho, kdo se na pomoci podílí, 

rozlišujeme pomoc vládní a nevládní (Pavlíková, 2017). 

1.4.1 Mezinárodní organizace

V oblasti  ekonomické  jsou  významnými  aktéři  Světová  obchodní  organizace  –  WTO, 

Světová banka, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – IBRD a Mezinárodní měnový 

fond - MFF. V roli organizátora pomoci často vystupuje OSN, zvláště pak jeho jednotlivé 

programy  např.  Program  OSN  pro  rozvoj  -  UNDP,  Dětský  fond  OSN  –  UNICEF, 

Organizace  OSN pro  výživu  a  zemědělství  -  FAO Světový  potravinový  fond  –  WFP, 

Dobrovolníci OSN – UNV. 

Pro Českou republiku je významná a závazná rozvojová politika Evropské unie (Zpráva

o zahraniční rozvojové spolupráci ČR, MZV, 2002).

1.4.2 Vlády

Vládní pomoc je poskytována ze státního rozpočtu, hlavními dárci jsou vlády „bohatého 

severu“, tedy státy s rozvinutou ekonomikou. Mezi motivy pomoci na mezinárodní úrovni 

jednotlivých  zemí  se  uvádí  na  jedné  straně  snaha  pomoci  v krizové  situaci,  snižovaní 

chudoby  a  napomáhat  rozvoji  a  na  druhé  straně  snaha  prosazovat  vlastní  zájmy,

ať  už  politické  či  obchodní.  V posledních  letech  vystupují  do  popředí  motivy  spjaté 

s globalizací, je to snaha o zmírňování dopadu negativních důsledků globalizace a snaha

o  šíření  veřejných  globálních  statků,  včetně  veřejného  dobra.   Oproti  tomu  motivy 

některých  států  sahají  do  historie,  hovoří  se  o  tzv.  koloniální  vině  (dopady  chování 

tradičních kolonizátorů v dnes rozvojových zemích) a vina za bohatství, které tyto země 

získaly

na úkor kolonizovaných. Velmi často hovoří politici vyspělých států o morální povinnosti, 
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odstranění rozdílů mezi lidmi a nemalou roli zde hraje dodržování lidských práv v zemi, 

které  je  pomoc  určena.  Přístup  jednotlivých  zemí  v poskytování  pomoci  osciluje  mezi 

absolutistickou perspektivou - přístup Japonska (pomáhá jen tam, kde byla vyvinuta snaha 

o překonání události svépomocí) nebo Maďarska, které pomáhá jen tam, kde se nachází 

vlastní  minorita,  a  mezinárodní  perspektivou  –  závazky  plynoucí  z členství 

v mezinárodních  uskupení  (zejména  pomoc  finanční).  Tato  pomoc  je  podmíněna 

dodržováním  lidských  práv,  současně  však  nemá  ambice  vměšovat  se  do  vnitřních 

záležitostí příjemce pomoci, nastává zde tedy rozpor - mezinárodní společenstva vnímají 

extrémní chudobu - lidské utrpení jako zjevné porušení lidských práv, které by zasloužily 

mezinárodní ochranu, na druhou stranu ctí suverenitu státu přijímajícího pomoc (Riddel, 

2007). Neexistuje jednotný princip vyhodnocování potřeb, natož pak koordinovaný sytém, 

který by reagoval na vzniklé katastrofy a efektivně a účinně rozděloval alespoň finance 

v humanitární pomoci. Existuje ale již od roku 2003 Deklarace Dobrého humanitárního 

dárcovství,  kterou  přijali  donorské  státy  a  která  má  obecnou  platnost  pro  mezivládní 

organizace i  mezinárodní nevládní organizace,  které  se podílejí  na humanitární pomoci 

(Princová, 2012). 

Zcela zásadní roli v humanitární pomoci hraje vláda země, do které pomoc směřuje. Vláda 

může o pomoc zažádat a následně pak dohlížet nad poskytovanou pomocí, může ale také 

pomoc  odmítnout  (aktuálně  např.  situace  v Jemenu)  a  mezinárodní  organizace  v ten 

moment stojí před nelehkým úkolem vyjednávání o poskytování pomoci vůbec. Z pohledu 

rozvojové pomoci je také důležitá stabilita místní vlády. Vzhledem k tomu, že rozvojová 

pomoc je záležitost dlouhodobá, je pro efektivní pomoc zásadní, aby vláda země byla silná.

V opačném případě  právě  nestabilní  vláda,  která  má  být  koordinátorem pomoci,  stojí

za hospodářským kolapsem země a zhoršující se situací, proto donorské země, hledají jiné 

způsoby,  kterými  se  snaží  pomoci  nejchudším  zemím  světa,  často  prostřednictvím 

neziskových organizací.  Země s miliardou nejchudších  lidí,  které  se  nacházejí  v Africe

a v Asii,  kterých je zhruba 50,  mají  nestabilní  vlády.  A tyto vlády se snaží  ovlivňovat 

nevládní  organizace  působící  v jejich  zemi  ve  svůj  prospěch,  bez  ohledu  na  zoufalou 

situaci  v sociální  a  zdravotní  oblasti,  pracovníci  nevládních organizací  se pak setkávají 

s nelehkým úkolem, jak pomoc účinně realizovat (Princová, 2012).
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1.4.3 Nevládní zprostředkující organizace a přijímající organizace

V ČR se  používá  termín  neziskové  organizace,  zatímco  v zahraničí  je  obvyklý  termín 

nevládní  organizace.  Neziskové  zprostředkující  organizace,  které  působí  mezinárodně, 

mají obvykle sídlo v dárcovských zemích, nazývané „headquaters“. Finanční prostředky i 

lidské  zdroje  pochází  z těchto  zemí.  V zemi,  která  pomoc přijímá,  se  zřizují  kanceláře 

v případě  složitějších,  dlouhodobých  projektů.  Nevládní  organizace  se  původně 

zaměřovaly

na realizaci humanitární pomoci (zde je velmi rychlý i  zisk financí  pro projekty),  tím,

že mají přístup k těm nejohroženějším vrstvám obyvatelstva a umí jim poměrně efektivně 

pomoci,  rozšířilo  se  jejich  působení  i  v oblasti  rozvojové  pomoci,  především  vlády 

dárcovských zemí využívají jejich služeb. Na druhé straně spolupracují i s vládami zemí 

přijímajících pomoc a místní samosprávou. „…jsou nositeli hodnot dárcovské civilizace. 

Jsou  odpovědné  za  správnou  realizaci  a  prosazování  hodnot  dárcům  i  daňovým 

poplatníkům, ale zároveň v nemenší míře jsou odpovědny příjemcům pomoci.“ (Princová, 

2012, str. 50)

Velmi  důležitou  roli  sehrávají  přijímající  organizace,  které  jsou  schopny  komunikovat

jak s postiženými lidmi, tak se zprostředkujícími organizacemi. Tím, že jejich členové jsou 

většinou místními obyvateli, mají výbornou znalost prostředí, kultury a i přehled o stupni 

postižení. Bohužel i zde je možné se setkat s nekalými praktikami jednotlivých místních 

organizací  (nasazení  cen,  spolupráce  navzájem  mezi  různými  místními  organizacemi),

které  ve  finále  brání,  aby  se  pomoc  dostala  k těm  nejvíce  potřebným.  Spolupráce 

s takovými  organizacemi  je  jednou  z nejtěžších  úloh  zprostředkovatelských  organizací 

(Společný svět, 2004).

1.4.4 Veřejnost 

Zahraniční  pomoc,  zejména  objem  financí  poskytnutý  vládou  dané  země,  popřípadě 

úspěšnost  veřejné  sbírky,  jsou  závislé  na  mínění  veřejnosti  a  potažmo  tlaku  médií. 

Veřejnost je ovlivněna skutečnostmi, které média vybírají pro svá sdělení. Jejich vliv na 

chování  lidí  je  zcela  zásadní.  Ačkoliv  mnohem více  obětí  a  lidského  utrpení  mají  za 

následek dlouhotrvající problémy, jako jsou hladomory, lidé více peněz věnují při nějaké 

nenadálé  humanitární  katastrofě,  zvláště  pak,  když  je  dramaticky medializována.  Lidé, 
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kteří přispívají do sbírek, nerozlišují,  zda se jedná o pomoc humanitární či rozvojovou. 

Vliv  na úspěšnost  sbírky nemá rozsah,  následek katastrofy,  ale  spíše téma (lidé  raději 

přispěli obětem tsunami, než uprchlíkům) (Princová, 2012).

Motivy jednotlivých lidí,  kteří  se rozhodnou přispět  do sbírek určených pro zahraniční 

pomoc, jsou odpovědnost (díky globalizaci i na lidi vzdálené), morální povinnost, soucit

i  pocit  viny (vyvolání  pocitu  vinu za blahobyt  na úkor  třetího světa  cílí  některé spoty 

veřejných sbírek). 

Pomáhat je možné i jinak než materiálně, motivy lidí, kteří vstupují do řad dobrovolníků

a  pracovníků  neziskových  organizací,  jsou  solidarita,  odpovědnost,  hledání  smyslu,

ale i touha po moci, snaha utéct před vlastním životem a touha po dobrodružství (Baštecká, 

2005).

1.4.5 Příjemce pomoci

Nejdůležitější  článek,  jsou  to  ti,  kvůli  kterým  celý  systém  existuje.  Lidé  zasažení 

katastrofou, neštěstím, nejsou jen pasivním příjemcem pomoci. Mají vybudované vlastní 

obranné  mechanismy  proti  nepřízni  osudu.  Laický  pohled  na  ně  jako  na  vyčerpané, 

zranitelné a pouze bojující o přežití je mylný. Velmi důležitá je participace místních na 

pomoci v dané oblasti,  jejich účast může být ve formě zdroje informací, pracovních sil 

apod.  Ideální  je,  pokud  jsou  místní  obyvatelé  spolutvůrci  celého  projektu  a  na  jeho 

realizaci  se  přímo podílejí  –  tomuto  způsobu se  říká  participace.  V krizi,  kdy je  třeba 

reagovat  rychle,  není stále spolupráce s místními obyvateli  ideální,  organizacím se toto 

pravidlo  stále  nedaří  aplikovat,  lépe  se  daří  spolupracovat  s místní  komunitou  v rámci 

dlouhodobé, rozvojové spolupráce (Pavlíková, 2017). 

Potřeby a  práva  lidí  v nouzi  by měly být  těmi  hlavními  důvody poskytování  pomoci,

ne bezhlavé rozdávání pomoci bez ohledu na příjemce. Lidská důstojnost a její ochrana

je velmi důležitá pro příjemce pomoci, rovnost mezi lidmi v celém lidském společenství

je zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a je závazná pro všechny pomáhající 

organizace a vlády. V místech, kde jsou lidé dlouhodobě zužování hladem, válkou, přírodní 

katastrofou je prosazování lidských práv velmi důležité pro příjemce pomoci, ne vždy však 

možné.  Tam,  kde  lidé  trpí  hlady,  ze  strany  státu  nejsou  dodržována  lidská  práva,
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se organizace na tuto skutečnost neohlíží a pomáhají trpícím lidem, protože je přednější 

zmírnění lidského utrpení a záchrana lidského života, což je v tu danou chvíli vyšší princip, 

než dodržování lidských práv (Princová, 2014). Není žádoucí tuto skutečnost ignorovat,

jak  ze  strany  humanitárních  organizací,  tak  ze  strany  vlád.  Jak  se  ukázalo  například 

v Bosně nebo ve Rwandě, pomoc bez zřetele na dodržování lidských práv je krátkozraká 

(Princová, 2014).

Z mezinárodní  humanitární  charty vyplývají  základní  práva  příjemců  pomoci  (civilním 

obětem), jakými jsou: právo na důstojný život, ochranu a pomoc (Sphere Project, 2011). 

Příjemci pomoci nejsou tedy oběti, ale bytosti s právy, jimž se děje spravedlnost (Princová, 

2014).

1.5Rizika v humanitární pomoci

Humanitární  pomoc  je  obecně  vnímána  jako  prospěšná  pomoc  lidem  ohroženým 

katastrofou. Na světě existují oblasti, kde jsou lidé častěji vystaveny riziku humanitární 

katastrofy, což je nazýváno rizikem primárním. Existuje však i riziko z poskytnutí pomoci, 

nazývané sekundární. I dobře míněná pomoc může příjemce poškodit.  Mezi sekundární 

rizika se řadí: nerovnoprávní vztah (pocit podřízenosti příjemce), ztráta lidské důstojnosti

a  svobody,  nabourání  přirozené  sítě  pomoci.  Další  rizika  se  projevují  většinou  tam,

kde se jedná o pomoc rozvojovou dlouhodobou a vznikají tak nežádoucí jevy, jakou jsou 

např. závislost na pomoci, likvidace místních trhů, vychýlení místní ekonomiky a s tím 

související  inflace  cen  a  tlak  cizích  hodnot  (donorské  země).  Důležitou  roli  zde  může 

sehrát zprostředkující organizace, která zná místní prostředí (kulturu, zvyky a tradici) a je 

schopna vyjednávat s donorem o způsobu prospěšné pomoci, limituje se tak riziko selekce 

(příkladem může být adopce na dálku) a neefektivní pomoc (např. postavení porodnice 

v subsaharské Africe, která zeje prázdnotou, protože africké ženy rodí doma a stydí se před 

doktory muži, bílé pleti). Specifická je problematika výměny pomoci za alkohol, drogy či 

zbraně.

Mezi  příjemci  pomoci  existuje  výměna,  která  je  užitečná  (přístup  k různým  zdrojům 

pomoci a vzájemně prospěšná výměna příjemců) a je považována za přirozený důsledek, 

protože  krizovou  pomoc  nelze  přesně  naplánovat,  ovšem  směna  za  alkohol  a  drogy 

prospěšná není a rozmáhá se právě tam, kde jsou lidé navyklí na pomoc, bez toho aniž by 
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se  museli  snažit.  Ohrožení  života  místních  spolupracovníků  mezinárodních  organizací, 

vyplývá  z rozdílného  přístupu  například  v bezpečnostních  opatřeních  k místním  a 

zahraničním  pracovníkům  (různá  hodnota  životů).  Ohroženy  jsou  také  místní  ženy 

pracující pro mezinárodní organizace, obzvláště místní fundamentalisté s tímto jevem mají 

velký problém, což souvisí s odlišnými kulturními hodnotami (Princová, 2014).

Existují také rizika, které se přímo netýkají příjemců pomoci, protože k ním pomoc vlivem 

těchto rizik ani nedorazí. Jedná se například o korupci, jak v zemi dárce – příkladem může 

být zkorumpovaný úředník, tak i v zemi příjemce, kde může být zkorumpovaný celý režim. 

Existují  také  případy,  kdy se ztráta  finančních  prostředků nedá  označit  přímo korupcí,

ale stejně se k příjemci dostane pouze polovina z původně zamýšlených prostředků, vlivem 

přehnané  byrokracie  nebo  se  část  peněz  rozpustí  mezi  různé  zprostředkovatelské

a poradenské firmy v donorské zemi. K neefektivitě také dochází vlivem manažerského 

selhání,  zvláště  pak  začínající  organizace  se  s tímto  problémem  potýkají  (obzvlášť

po velkých  humanitárních  katastrofách,  kdy veřejnost  daruje  velké  množství  peněz  na 

konta  těchto  organizací,  dochází  k chybám,  jako  jsou  neznalost  terénu,  poskytnutí 

nepotřebné pomoci a netransparentnost). Manažeři nevládních organizaci musí často čelit 

tlaku  médii

a vlád donorských zemí, které mohou mít své politické zájmy, které ne vždy jsou v souladu 

s cíli  pomoci  a  manažeři  organizací  jsou  nuceni  ustoupit,  protože  na  darech vlád  jsou 

existenčně závislý, např. trvání na neutralitě či dodržování lidských práv na úkor přístupu

ke komunitě (Nicklová, 2015).

Neblahý  vliv  na  poskytnutou  pomoc  má  i  personální  otázka.  Pracovníkům organizací 

nestačí jen nadšení, je zapotřebí profesionalita a zkušenost. Jejich práce je velmi náročná a 

únava se může projevit jako nezájem a lhostejnost vůči příjemcům pomoci, vyústit může

až  v syndrom  vyhoření.  Při  poskytování  pomoci  je  důležité  navázání  vztahu  mezi 

příjemcem a poskytovatelem pomoci, časté střídání pracovníků není dobré, má za následek 

neschopnost vytvořit důvěrný vztah a zjistit opravdovou potřebnost. Důležité je mít pevně 

zakotveny hodnoty organizace, přijeté všemi pracovníky – od managementu až po terénní 

pracovníky (Baštecká,  2005).  V humanitárních  krizích  spojených s válečnými  konflikty 

mohou  být  organizace  vystaveni  různým  dilematům.  Porušením  pravidel,  principů, 
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efektivněji pomohou potřebným. Například úplatky v zemích, kde vládne zkorumpovaný 

režim,

bez kterých by se organizace nedostala k potřebným, protože by jim byl znemožněn pobyt, 

jenže  tím se  vlastně  stanou  zdrojem financí  pro  ozbrojené  složky,  které  jsou  mnohdy 

příčinou vzniklé katastrofy (Princová, 2014).

1.6 Pravidla poskytování humanitární pomoci

Po Genocidě ve Rwandě desítky humanitárních organizací z celého světa iniciovaly vznik 

projektu  Sphere,  díky  rozčarování  humanitárních  pomocníků  nad  neúčinností  pomoci. 

Vznikla  příručka  Humanitarian  Charter  and  Minimum  Standards  in  Humanitarian 

Response, která je též nazývána Sphere Handbook. Byla již třikrát přepracována v reakci 

na měnící se mezinárodní situaci a nabytí nových zkušeností, naposledy v roce 2011 a stojí 

na  dvou  ideálech:  právo  na  důstojný  život  příjemců  pomoci  a  povinnost  podniknout 

všechny kroky vedoucí ke snížení lidského utrpení vzniklého při humanitární katastrofě 

(Princová,  2012).  „Kostru  příručky Sphere  tvoří  humanitární  charta,  principy  ochrany, 

ústřední standardy, technická opatření a průřezové témata.“(Princová, 2012, str. 71).

Součástí projektu Sphere je Etický kodex, který byl sepsán v roce 1991, díky iniciativě 

francouzského Červeného kříže, jeho celý název zní: Etický kodex Mezinárodního hnutí 

Červeného  kříže  a  Červeného  půlměsíce  a  nevládních  organizací  pro  poskytování 

humanitární  pomoci  v krizových  situacích.  Obsahuje  10  ustanovení,  klade  důraz

na  odpovědnost,  partnerství,  participaci  a  udržitelnost.  Jednotlivá  ustanovení  se  věnují

i  rozvojové  problematice,  nejenom  humanitární  pomoci.  Kodex  neobsahuje  zásadu 

neutrality,  která  bývá  při  pomoci  v rámci  vnitřních  konfliktů  nesplnitelná.  Formulace 

jednotlivých ustanovení nejsou povinnostního charakteru, ale spíše vyjadřují úsilí, snahu, 

směr, umožňují prostor pro manévrování a jsou následující:

1. Humanitární potřeby mají vždy prioritu.

2. Pomoc je poskytována bez ohledu na rasu, náboženství, nebo národnost

příjemců a bez jakéhokoli negativního rozlišování. Priority pomoci jsou

stanovovány pouze na základě potřeb.

3. Pomoc nesmí být zneužita k podpoře určitého politického nebo
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náboženského názoru.

4. Budeme usilovat o to, abychom se nestali nástrojem vládní zahraniční

politiky.

5. Budeme respektovat místní kulturu a zvyklosti.

6. Budeme se snažit odvíjet pomoc při krizích od lokálních možností a zdrojů.

7. Budeme se snažit nalézt způsob, jak zapojit příjemce pomoci do daného

programu.

8. Pomoc by měla naplňovat základní potřeby lidí, ale také minimalizovat

budoucí ohrožení krizovou událostí.

9. Cítíme odpovědnost jak vůči těm, kterým se snažíme pomoci, tak vůči těm,

od nichž dostáváme prostředky.

10. V naší informační a  publikační činnosti  budeme k obětem krize přistupovat

v souladu se čtyřmi základními principy poskytování dobré humanitární pomoci 

(lidskost, nestrannost, neutralita a nezávislost).

Kodex  je  vázán  na  potřeby  lidí  v nouzi,  uplatňuje  se  tedy  humanitární  imperativ 

(poskytnout pomoc, pokud se vyskytne potřeba, v souladu s křesťanskými tradicemi), jeho 

přijetí  je

pro neziskové organizace dobrovolné (Princová 2012).

Především proto,  aby se předešlo další  újmě příjemcům pomoci  při  jejím poskytování,

je nutné dodržovat určitá pravidla. Zároveň je nutné si uvědomit, že ne vždy je možné tato 

pravidla  dodržet.  Nelze  tedy  uvažovat  v rovině  povinnosti,  ale  nutnosti  dodržování 

pravidel. Nutnost dodržení pravidel a zároveň toho nemožnost patří k etickým dilematům 

humanitární pomoci (Ostrčilová, 2012).

1.7Etika a právní ukotvení humanitární pomoci

Diskuze, jak má vypadat správná pomoc, se odvíjí na poli povinnostní etiky, kde osciluje 

mezi dvěma přístupy: charitativně filantropickým a lidskoprávní přístupem a dále se dá 

pohlížet  na  pomoc  z hlediska  utilitaristického  přístupu  či  konsekvencionalistického 

přístupu (Princová, 2012).

Charitativně filantropický vs. lidskoprávní přístup
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Nelze  jednoznačně  říci,  který  z přístupů  je  vhodný.  Charitativně  filantropický  přístup,

o který se opírá Kodex pomoci, ve své krajnosti  vede k bezhlavému rozdávání pomoci

bez  ohledu  na  cokoliv,  oproti  tomu  lidskoprávní  přístup  ve  své  krajnosti  může  vést 

k politizování pomoci (určování, za jakých podmínek bude pomoc poskytnuta s odkazem

na lidská práva).  Způsob pomoci,  který se opírá  o dodržování  lidských práv,  má větší 

naději na udržitelnost (Princová, 2012), lidská práva však nejsou cílem, ale prostředkem 

rozvoje (Princová, 2011).

Utilitaristický přístup a konsekvencionalistický přístup

Tito dva přístupy jsou teorie, na základě kterých hodnotíme jednání v zahraniční pomoci. 

Utilitarismus hodnotí  pomoc na základě výsledného užitku,  bezprostředního prospěchu, 

posuzuje čtyři principy (princip následků, princip užitečnosti - uskutečnit něco, co je dobré 

samo o sobě, princip hedónismu a sociální princip - štěstí, prospěch, dobro či užitek jako 

následek), zabývá se důsledky jednání. Jedním z představitelů je filosof Peter Singer, který 

se zabývá pomoci chudým lidem a požadavku na spravedlivé spravování peněz, který staví 

na teorii, že člověk nemá jen sobecké záměry (cílem jeho jednání tedy není vždy vlastní 

prospěch)  a  že  vlastní  záměry  nestojí  nad  záměry  druhého.  Velmi  podstatný  je  důraz

na  individuální  odříkání  a  skromnost,  která  povede  k nižší  spotřebě  v bohatém  světě 

(Pavlíková, 2017). 

„Etická teorie obecně má dva komponenty: teorii dobra a teorii správnosti. Teorie dobra

se týká hodnot, teorie správnosti způsobu jejich dosažení. Konsekvencionalismus je teorie 

zvažující  cestu,  jak  hodnoty  prosadit.“(Princová,  2012,  str.  79)  Tato  teorie  nepracuje 

s hodnotami, ale s cíli, úspěšnost soudí dle míry dosažení cíle. O tuto teorii, která obhajuje 

humanitární  intervence  ve  spolupráci  s armádou,  se  opírá  i  dokument  OSN,  který  byl 

schválen na světovém summitu v roce 2005 a pojednává o „sdílené odpovědnosti“, jedním 

z bodů tohoto dokumentu je včasný a rázný zásah, jehož cílem je zastavit genocidu, etnické 

čistky,  válečné  zločiny  a  zločiny  proti  lidskosti,  jde  tedy  o  humanitární  intervenci,

která používá sílu, zasahuje do suverenity státu a jako taková může být lehce zneužitelná. 

Včasný a rázný zásah jako jediný, ale umožní záchranu lidských životů. Otázka je, zda je 

správné, obětovat některé lidské životy za záchranu druhých lidských životů? (Princová, 

2012)
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Právní ukotvení humanitární pomoci

Mezinárodní  humanitární  právo  je  disciplínou  mezinárodního  práva  veřejného,

které  upravuje  vedení  ozbrojených  konfliktů,  jehož  cílem je  zmírnit  utrpení  a  omezit 

negativní dopady, které ozbrojené konflikty způsobují. Humanitární právo se snaží zabránit 

tomu, aby nevznikalo další lidské utrpení, které není nutné k dosahování válečných cílů, 

dodržování  pravidel  usnadňuje  návrat  k míru.  Humanitární  právo  se  zabývá  také  rolí 

humanitárních organizací v období konfliktů. V rámci humanitárního práva existují čtyři 

obyčejové zásady: zásada lidskosti, zásada vojenské nezbytnosti, zásada rozlišování (mezi 

příslušníky ozbrojených sil a civilními osobami i mezi vojenskými a civilními objekty)

a zásada proporcionality. Základními prameny v oblasti humanitárního práva jsou Haagské 

úmluvy  regulující  způsoby  a  techniky  boje,  Ženevské  konvence  a  jejich  dodatkové 

protokoly (Fuchs, 2007).
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2 Vybrané neziskové organizace působící na poli zahraniční pomoci

2.1Lékaři bez hranic

Lékaři  bez  hranic  jako  organizace  si  zakládá  na  své  nezávislosti  na  jakékoliv  vládě,

je  politicky  neutrální,  pomoc  poskytuje  všem  potřebným,  lidem  v nouzi.  Základními 

hodnotami jsou nestrannost (v roce 2016 organizace Lékaři bez hranic přijala rozhodnutí,

že nebude přijímat dary od EU a jejích členských států), neutralita (nestojí na žádné straně, 

zbraně a spory musí zůstat  před dveřmi nemocnice) a nezávislost (největší  část  financí 

pochází od soukromých dárců, až 90% - díky pravidelným dárcům je organizace schopna 

vystavět nemocnici do 48 hodin kdekoliv na světě, granty od vlád jsou přijímány pouze

pro malé projekty – díky finanční nezávislosti  nelze jejich pomoc zneužít  ve prospěch 

mocenských zájmů).  V roce 1999 se organizace stala  laureátem Nobelovy ceny za mír 

(Lékaři bez hranic).

2.1.1  Historie Lékařů bez hranic

22.  prosinec  1971  je  oficiální  datum  vzniku  organizace  Lékařů  bez  hranic.  Lékaři, 

zdravotní  sestry a další  personál – celkem 300 dobrovolníků, včetně týmu 13 lékařů a 

novinářů,

kteří stáli u zrodu organizace. Ten je spojen s událostí v Nigérii, kdy se provincie Biafra 

oddělila  od Nigerie.  Nigerijská armáda obklíčila  tuto jižní  provincii,  obyvatelstvo bylo 

zužováno  hladomorem  (poprvé  se  v televizi  objevily  záběry  dětí  umírajících  hladem

ve vzdálených zemích naší  planety),  Francouzský Červený kříž  vydal  prohlášení,  jímž 

vyzval k pomoci dobrovolníky. Do Biafry odjel šestičlenný tým, včetně dvou lékařů, Max 

Recamier a Bernard Kouchner. Během mise se stali svědkem hrůzných událostí (vraždění 

civilistů, hladomoru), otevřeně kritizovali nigerijskou vládu i červený kříž, za jejich přístup 

k celé záležitosti, s cílem informovat veřejnost, přidali se k nim další lékaři. Dva novináři,

z  lékařského  magazínu  Tonus,  Raymond  Borel  a  Philippe  Bernier,  iniciovali  vznik 

organizace, která pomáhá lidem při humanitárních katastrofách. Jet za nimi, do míst, kde se 

nacházejí pacienti, velmi pokroková myšlenka, odtud i název - Médecins Sans Frontières, 

Lékaři bez hranic. První mise se uskutečnila v nikaragujském hlavním městě Managua, 
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kvůli ničivému zemětřesení v roce 1972, další mise byla v roce 1974 v Hondurasu – ničivé 

následky  hurikánu,  následoval  první  velký  lékařský  projekt  na  pomoc  uprchlíkům 

v Kambodži v roce 1975, kde se naplno projevila nezralost mladé humanitární organizace 

– nepřipravenost  lékařů  a  velké  mezery v zásobování.  Nastala  tedy změna ve  způsobu 

vedení organizace, které nabyla pevnější strukturu, Claud Malhuret a Rony Brauman stáli 

v letech  v 80  -  letech  v čele  organizace  a  Lékaři  bez  hranic  získali  svou profesionální 

podobu,

která přetrvává dodnes (Lékaři bez hranic). „Od roku 1980 otevřeli Lékaři bez hranic své 

pobočky v  28  zemích  a  v  současnosti  zaměstnávají  přes  30  tisíc  lidí  po  celém světě.

Od založení ošetřili přes 100 milionů pacientů. Jen v roce 2011 provedli na 8,3 milionu 

ambulantních vyšetření.“ (Lékaři bez hranic, on – line, 14. 4. 2018)

2.1.2 Současná podoba Lékařů bez hranic

Lékaři  bez  hranic  jako  organizace  existují  již  více  jak  47  let.  Po  celou  dobu  trvání

se organizace vyvíjí, reaguje na aktuální problémy na poli zahraniční pomoci. Pro orientaci 

v současné  podobě organizace  je  představena její  struktura,  charta,  způsob financování

a stručně představena Kancelář Lékařů bez hranic v České republice.

Struktura organizace

Mezinárodní  kancelář  Lékařů  bez  hranic  má  sídlo  v  Ženevě.  Nemá  výkonnou  funkci

(to  znamená,  že  přímo  neřídí  operace  v  terénu),  ale  reprezentativní,  zastupuje  Lékaře

bez hranic navenek. Současnou mezinárodní prezidentkou je Dr. Joanne Liu. O směřování 

organizace  rozhodují  národní  a  regionální  asociace,  složené  ze  současných  i  bývalých 

spolupracovníků. Dále působí operační centra, které se starají o aktivity v terénu, je jich 

celkem pět,  v Paříži,  Bruselu,  Amsterdamu, Barceloně a v Ženevě,  která mohou jednat 

samostatně,  ale  všichni  jsou  členy  mezinárodní  organizace  MFS.  Mimo  to  mají  MFS 

kanceláře po celém světě (zvané sekce, nebo pobočky), jejich náplní je získávat finanční 

prostředky, nabírat účastníky na mise a přinášet svědectví o událostech ve světě k lidem 

v dané  zemi.  Kanceláře  jsou  po  celém  světě  (namátkou  v  Austrálii,  Brazílii,  Dánsku, 

Holandsku, Hongkongu, Itálii, Japonsku, Jihoafrické republice, Kanadě, Švýcarsku, USA, 

Velké  Británii,  Argentině,  Indii,  Irsku,  Mexiku,  Jižní  Koreji  a  ve Spojených arabských 

emirátech). V roce 2006 vznikla kancelář i v České republice, patří pod švýcarské operační 
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centrum  a  náleží  k  rakouské  asociaci.  Mimo  tyto  kanceláře,  jsou  důležité  ještě  tyto 

organizační jednotky – zásobovací centra (např. MSF Logistique), zdravotnické jednotky 

(např. Manson Unit) a specializovaná centra pro veřejné zdraví (např. Epicentre, Aedes

a Health.net).  Pro všechny organizační jednotky je závazná a všechny členy organizace 

váže Charta lékařů bez hranic (Lékaři bez hranic). 

Charta Lékařů bez hranic

Členové organizace Lékařů bez hranic ctí zásady obsažené v chartě organizace. Pomáhat

při  humanitární  katastrofě  nestraně,  bez  ohledu  na  rasu,  etnický  původ  a  náboženské

či politické přesvědčení. Ctí profesní etiku a v souladu s dodržením mezinárodního práva

na humanitární  pomoc pracují  neutrálně,  nestranně a  při  výkonu své  činnosti  vyžadují 

plnou  a  neomezenou  svobodu  (bez  jakéhokoliv  vlivu  náboženského,  politického

či ekonomického). Členi organizace jsou si vědomi nebezpečí, kterému jsou během misí 

vystaveni, nebudou požadovat oni ani jejich blízcí po organizaci odškodnění, než jaké je 

v silách organizace (Charta Lékařů bez hranic).

Způsob financování Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic čerpají své finanční prostředky převážně od soukromých dárců, zavázali 

se,  že  minimálně  80  %  ze  získaných  finančních  prostředků  musí  být  využito  na 

humanitární projekty, na provoz organizace a získávání dalších finančních prostředků smí 

být využito maximálně 20 % (Finance).

Dle výroční zprávy z roku 2016, hospodařila organizace s rozpočtem 1 459 miliónů Euro, 

pocházejících  z 95  %  od  6,1  miliónů  soukromých  dárců.  Z toho  87  %  bylo  využito

ve  prospěch  jednotlivých  misí  a  17  % pro  fungování  organizace  a  fundraising.  MFS 

působili v 71 zemích (58 % programů v Africe - např. Jemen, Jižní Sudán, Sýrie, 28 % 

v Asii

a  na  Středím  východě  -  Afghánistán,  Irák,  8  % v Evropě  -  pomoc  uprchlíkům,  5  % 

v Americe a 1 % v Pacifiku) (Finance).

Kancelář Lékařů bez Hranic v České republice

Kancelář MFS v ČR sídlí na Praze 3, v ulici Seifertova, byla založena v roce 2006. Mimo 

náborů dobrovolníků na mise, získávání finančních prostředků a informování veřejnosti, 
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pravidelně  kancelář  organizuje  akce,  výstavy a  setkání  s lidmi,  kteří  se  účastnili  misí. 

V současné době probíhá putovní výstava po České republice Lékaři bez hranic zblízka,

kde se mohou lidé seznámit s tím, jak vypadá práce dobrovolníků na misích (průvodci 

lidem představí, jak vypadá intervence v případě přírodních katastrof, boj s epidemii eboly, 

psychosociální pomoc lidem prchajícím z domovů kvůli válkám, nepokojům, přírodním 

katastrofám, extrémní chudobě, léčba podvýživy, včetně možnosti ochutnání terapeutické 

pasty,  možnost  vyzkoušet  triáž,  masáž  srdce,  nebo  díky  brýlím  na  virtuální  realitu 

nahlédnout například do uprchlického tábora Domíz v Iráku). V roce 2016 pocházelo 100 

%  finančních  zdrojů  od  soukromých  dárců  v celkové  výši  98,6  miliónů  korun,  které 

věnovalo celkem 65 000 dárců, podařilo se podpořit projekty v 11 zemích světa v celkové 

částce

71,1 miliónů korun (Lékaři bez hranic v ČR). 

2.1.3 Vybraná zdravotnická témata, kterým se Lékaři bez hranic věnují

Základním motivem organizace je pomoc těm, kteří  jí  potřebují.  Lékařské programy se 

týkají  různých  problémů,  které  trápí  obyvatelstvo  území,  kde  organizace  působí,  např. 

očkovacích programů (např. proti spalničkám), přenosných chorob, léčby podvýživy, péči 

o  těhotné

a porody až po komplexní chirurgické zákroky, ale i psychosociální pomoc a komplexní 

pomoc  obětem  sexuálního  násilí,  potřebná  zejména  při  ozbrojených  konfliktech. 

(Zdravotnická  témata).  Není  cílem  této  práci  představit  všechny  zdravotnická  témata, 

kterým  se  organizace  zabývá.  Pro  zorientování  v této  problematice  jsou  podrobněji 

představena vybraná témata: HIV/AIDS, podvýživa, malárie, tuberkulóza, ebola, cholera, 

očkovací kampaně a psychosociální pomoc (Zdravotnická témata).

HIV/AIDS

34 miliónu lidí na světě (největší část v subsaharské Africe) trpí touto nemocí dle WHO.

3,4 miliónu z nich jsou dětí, přičemž se denně nakazí 1 000 dětí touto nemocí, bez cílené 

léčby zemře polovina HIV pozitivních dětí do dvou let. Velkým problémem v subsaharské 

Africe  je  neinformovanost  lidí  o  tomto onemocnění  a  nevědomost  o  svém zdravotním 

stavu (60 % neví, že ji HIV pozitivní, proto se Lékař bez hranic soustředí mimo léčbu (v 
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roce 2016 to bylo 232 400 pacientů) i na osvětu, prevenci, vzdělávání (způsoby přenosu a 

zabránění šíření nemoci) (HIV/AIDS).

Podvýživa

Dle WHO největší hrozba světového veřejného zdraví, v současné době trpí podvýživou 

178 000 miliónů dětí mladších 5 let. MFS přijali do své péče v roce 2016 261 800 vážně 

podvyživených dětí. Dle odhadů organizace se pomoc dostane jen k 3 % z 20 miliónů dětí 

trpících vážnou akutní podvýživou a každou minutu zemře 9 dětí v důsledku podvýživy. 

K diagnóze  se  používá  tzv.  MUAC  pásek  (MUAC  =  mid-upper-arm-circumference). 

Nejohroženějšími skupinami jsou děti do 5 let, adolescenti, těhotné a kojící ženy, starší lidé 

a chronicky nemocní (Podvýživa). 

Malárie

V roce  2015 dle  WHO se malárií  nakazilo  214 milionů lidí,  na  nemoc zemřelo  okolo

438 000 lidí, z toho je 78 % děti mladší 5let (nejčastější příčina úmrtnosti v tomto věku)

a 90 % obětí této nemoci pochází ze subsaharské Afriky. Nemoc se vyskytuje v chudých 

zaostalých oblastech a má i svůj negativní socio-ekonomický dopad (neschopnost postarat 

se o rodinu). Ačkoliv je známa velmi efektivní léčba s minimálními nežádoucími účinky,

je pro lidi z nejpostiženějších oblastí velmi těžko dostupná (zhruba 20 % nemocných jsou 

aplikovány vhodné léky).  MFS v roce 2016 po celém světě ošetřili  2 536 400 případů 

malárie (Malárie).

Tuberkulóza

Tuberkulóza je jednou ze tří infekčních onemocnění, na které zemře ročně ve světě nejvíce 

lidí. Každý rok onemocní touto nemocí okolo 10 milionu lidí převážně v rozvojových zemí 

a 1,7 miliónu lidí zemře. V rozvojových zemích je především zastaralá diagnostika, léčba 

tedy  není  zahájena  včas.  Celkově  diagnostika  i  léčba  je  v rozvojových  zemích 

nedostatečná, i proto se Lékaři bez hranic v roce 2017 zapojili do klinické studie, jejímž 

předmětem je zefektivnění léčby TBC. V roce 2016 bylo diagnostikováno a byla zahájena 

léčba u 20 900 nových případů TBC v rámci působení organizace MFS (Tuberkulóza).

Ebola
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Vysoce  nakažlivé  a  často  smrtelné  onemocnění,  proti  kterému  není  lék  ani  očkování, 

úmrtnost je až 90 %, léčba je symptomatická. Během největší epidemie eboly v historii 

v roce 2014, přijali Lékaři bez hranic celkem 10 287 pacientů, u 5 225 se nákaza potvrdila, 

2  475 našich  pacientů  se vyléčilo.  Důležitou  roli  hraje  také  osvěta  v oblasti  prevence, 

kterou  zajišťují  terénní  sociální  pracovníci  organizace.  Lékaři  bez  hranic  zapojili  do 

ošetřování  nakažených  vyléčené  pacienty,  kteří  tím,  že  prodělali  onemocnění,  získali 

celoživotní imunitu. Obzvlášť účinné toto opatření bylo u polohování dětských pacientů, 

kdy neděsili děti v ochranných oblecích a pozitivní dopad to mělo i na dospělé pacienti, 

protože nabyli víru, že onemocnění je možné překonat (Ebola).

Cholera

Toto bakteriální onemocnění, kterým onemocní dle WHO 3 – 5 miliónů lidí ročně z toho je 

smrtelná  v 100 000  -  130 000  případech,  vzniká  především  v přelidněných  oblastech 

(díky nedostatku  čisté  pitné  vody  a  nedořešeným  systémem  kanalizace).  Onemocnění,

které vyvolává urputné průjmy a zvracení, způsobující vážnou dehydrataci, na jejímž konci 

může být smrt, se převážně vyskytuje zejména po katastrofách (např. zemětřesení na Haiti 

v roce 2010), díky kontaminaci vody kanalizací a způsobu života lidí vysídlených ze svých 

domovů a koncentrovaných na jednom místě. Klíčovou roli zde kromě lékařů hrají logistici 

a specialisté na čištění vody, pracující pro MFS. V roce 2016 poskytly Lékaři bez hranic 

péči  20 600  pacientů,  kteří  onemocněli  touto  chorobou,  s úmrtností  menší  než  1  % 

(Cholera).

Očkovací kampaně

Žlutá zimnice, cholera, spalničky a meningitida, nemoci, které se snadno šíří v místech,

kde  se  soustřeďuje  velké  množství  lidí  ve  špatných  hygienických  podmínkách.  Šíření 

dokáže zabránit jen rozsáhlá očkovací kampaň (Zdravotnická témata).

Psychosociální pomoc

Psychosociální  pomoc  má  více  jak  20-ti  letou  historii  spolupráce  s organizací  Lékařů

bez hranic. V roce 2016 spolupracovníci MFS (psychologové a psychiatři) poskytly 282 

300 individuálních a skupinových terapeutických sezení pro lidi, kteří prožili a prožívají 

děsivé události (ztráta dítěte při zemětřesení, trauma ze sexuálního násilí, oběť násilného 
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konfliktu,  psychické  rozpoložení  provázející  celou  řadu závažných onemocnění  jako je 

HIV/AIDS,  tuberkulóza,  podvýživa),  trpícími  vážnými  psychickými  následky (deprese, 

trauma  apod.).  Hlavním  cílem  je  zmírnit  nežádoucí  příznaky  a  zvýšit  akceschopnost 

pacientů  v jejich  životních  podmínkách.  Pomoc  těmto  lidem je  také  často  zajišťována 

prostřednictvím terapeutů – místních spolupracovníků, kteří prošli speciálním výcvikem, 

psychologové

a psychiatři působí pak spíše jako podpora či supervizor (Duševní zdraví). 

2.1.4 Projekty lékařů bez hranic

Lékaři  bez  hranic  prostřednictvím  projektů  realizují  bezplatnou  profesionální 

zdravotnickou pomoc. Projekt vzniká na základě reakcí na vzniklou katastrofu (přírodní 

katastrofu,  ozbrojený  konflikt,  problémy s uprchlíky,  lidé  vyloučení  ze  zdravotní  péče, 

reakce

na vzniklé epidemie). Relevantní informace o těchto událostech pochází z různých zdrojů, 

vlastní  tým, který  v dané  oblasti  již  působí,  informace od místní  vlády,  mezinárodních 

společenství, OSN, jiné humanitární organizace a média a sociální sítě. Po vyhodnocení 

informací  je  zaslán  do  míst  postižených katastrofou tým zkušených specialistů  (lékaři, 

logistici,  manažeři),  tzv.  krizový  tým,  který  zhodnotí  rychle  situaci  (aktuální  lékařské, 

nutriční  i  hygienické  potřeby,  politické  klima,  bezpečnostní  situaci,  dopravní  možnosti

a místní infrastrukturu) a navrhne řešení a odešle své stanovisko do operačního centra,

které schvaluje navrhované řešení situace. Krizový tým je v pohotovosti 24 – hodin denně

a  může  být  kdykoliv  vyslán  k místě  katastrofy,  kde  může  zůstat  několik  měsíců  a 

poskytovat pomoc, zatímco je vytvářen dlouhodobý projekt. Budování projektu může začít 

do  několika  hodin  od  schválení,  díky  finanční  nezávislosti  organizace  (příjmy  od 

soukromých  dárců)

a propracovanému systému logistiky (Jak se zakládá projekt).

V jednom  projektu  působí  4-12  zahraničních  dobrovolníků  tzv.  expati  a  zhruba  200 

místních  pracovníků.  Expati  působí  v rolích  supervizorů,  mentorů,  provádí  trénink 

místních pracovníků, aby mohli do budoucna pracovat místní i bez jejich pomoci. Projekty 

řídí  terénní  manažer  pro  danou  zemi  a  koordinační  tým  (zdravotnický  koordinátor, 

logistická koordinátor a finanční koordinátor). Součástí každého projektu je zajištění pitné 
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vody

a hygienických zařízení, nesmírně důležité v těchto projektech, zainteresovaní specialisté 

se snaží  využít  především místní  zdroje vody.  Pokud je  to  možné využívají  lékaři  bez 

hranic  během  svých  misí  stávající  zdravotnická  zařízení,  které  rekonstruují.  Vedení 

dokumentace  je  nedílnou  součástí  každého  projektu  (údaje  o  úmrtnosti,  počtu 

podvyživených, zdravotnická dokumentace na ambulancích a klinikách) (Jak fungují naše 

projekty).

Primárním cílem projektů je pomoc lidem v nouzi, sekundární je učinit místní zdravotní 

systém  nezávislým  na  pomoci.  Na  základě  analýzy  a  zkušeností  se  tedy  projekty  po 

nezbytně dlouhé době uzavírají (cílem je poskytnout akutní pomoc), MFS se snaží předat 

vše místním organizacím, popřípadě jiným humanitárním organizacím, a cílem je, aby se 

v daném místě poskytovala zdravotnická péče i po odchodu MFS. Pokud ovšem nejsou 

pokryty základní potřeby obyvatel  v oblasti  zdravotnictví nebo se změní situace v dané 

lokalitě

(např. opětovně se objeví zemětřesení), MFS se na místo vrací. Bezpečnost zahraničních 

dobrovolníků je také důvodem, proč může být projekt ukončen a organizace se z dané 

lokality stáhne. MFS reagují na vzniklé krize rychle, poskytují akutní pomoc a stahují se 

v případě,  kdy  přichází  na  řadu  pomoc  rozvojová,  své  aktivity  přenechají  jiným 

humanitárním  organizacím,  popřípadě  vládám  daných  států  (Jak  se  zavírá  projekt).

Pro úplnost jsou představeny vybrané konkrétní projekty, na kterých organizace pracovala 

v roce 2016.

Vybrané projekty Lékařů bez hranic v roce 2016

V roce 2016 působila organizace v 71 zemích světa (např. projekty v Sýrii, Jemenu a krize 

v Bornu, Nigérii) (Projekty 2016). Pro názornou představu jsou ve stručnosti představeny

3 projekty, kterým se organizace v roce 2016 věnovala: projekt v Jemenu, Nigérii a Sýrii.

Jemen, projekt: Akutní zdravotní péče a pomoc zranitelným skupinám 

Od roku 2015 je  v Jemenu válka,  která  zanechává neblahé následky nejen na  místním 

obyvatelstvu, ale i na kvalitě i kvantitě poskytovaných zdravotnických služeb. Proto lékaři 

bez  hranic  navýšili  své  kapacity  v této  zemi  (týmy  MFS  poskytovaly  péči  ve  12 
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nemocnicích a dalších 18 podporovali). V zemi je přes 1 300 místních spolupracovníků a 

103  mezinárodních  dobrovolníků,  což  činí  z tohoto  projektu  jeden  z největších,  co  do 

počtu personálního obsazení (Projekty 2016).

Nigérie,  projekt:  Krizová  pomoc  lidem  postiženým  konfliktem,  léčba  akutní 

podvýživy

Již od roku 2013 se odehrávají konflikty mezi vládními silami a teroristickou organizací 

Boko Haram, v důsledku těchto bojů, umírají například v  Bornu tisíce dětí hlady (mnohé 

z nich jsou mimo dosah humanitárních organizací), 1,4 miliónu lidí bylo nuceno opustit 

svoje domovy a žít v uprchlických táborech bez přístupu k základní pomoci, jejich situaci 

je  více  než  kritická,  zhruba  v polovině  roku  organizace  MFS začala  poskytovat  těmto 

lidem pomoc, kde v takto náročných podmínkách, byla nucena přistoupit na kompromisy – 

například využití ozbrojeného doprovodu. V červenci roku 2016 začala organizace působit 

v uprchlickém táboře  v Banki,  kde  bylo hlavním cílem snížení  nemocnosti  a  úmrtnosti

na podvýživu, malárii a průjmy. Během 4 měsíců bylo naočkováno více jak 13 500 dětí 

mladších deseti let na malárii, byla poskytnuta potrava více jak 2 300 rodinám a podařilo 

se zvýšit dostupný objem vody na osobu na den na celkovou spotřebu v táboře čtyřikrát

(z 5 litrů na 20 litrů) (Projekty 2016).

Sýrie, projekt: Zdravotní péče a péče o matku a dítě uprostřed konfliktu

Již  7  rokem trvá  válka  v Sýrii,  důsledkem je  více  jak  4,7  miliónů  uprchlíků  hledající 

útočiště v okolních zemích a více jak 7,6 miliónů lidí vysídlených uvnitř země. Situace je 

velmi komplikovaná, v roce 2014 v důsledku únosu pěti spolupracovníků byla organizace 

nucena uzavřít některé projekty v této zemi. Situace je nadále komplikovaná a organizace 

nezískala  povolení  k dlouhodobému  působení  v této  zemi.  Na  severovýchodě  země 

poskytuje organizace kvalitní bezplatnou zdravotní péči v guvernorátu Hassake, primární 

zdravotnická  péče  poskytovaná  vysídleným obyvatelům a  hostitelským komunitám,  se 

zaměřením na péči o matku a dítě a na přenosné choroby. Celkem bylo poskytnuto 44 873 

ambulantních vyšetření a 5 598 konzultací týkajících se reproduktivního zdraví (1 325 

porodů,  včetně

281 císařských řezů) (Projekty 2016).
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2.2Mezinárodní hnutí červeného kříže a červeného půlměsíce

Mezinárodní  hnutí  červeného  kříže  a  červeného  půlměsíce,  též  označován  jako 

Mezinárodní červený kříž, je největší mezinárodní asociací působící v oblasti zahraniční 

pomoci.  Řídí  se  sedmi  principy:  humanita,  neutralita,  nestrannost,  nezávislost, 

dobrovolnost, jednota, světovost (Základní principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže 

a Červeného půlměsíce). Hnutí působí po celém světě, disponuje s rozpočtem zhruba 850 

miliard  ročně,  pomáhá  lidem  například  v Iráku,  Libyi,  Nigeru,  Somálsku,  Jemenu, 

Kolumbii, Sýrii zasaženým probíhajícím násilím, v Tibetu lidem zasaženým zemětřesením, 

migrantům  po  celém  světě.  Aktuálně  působí  například  i  v Keni,  kde povodně  po 

monzunových deštích, postihly tisíce lidí (IFRC News). 

2.2.1 Struktura hnutí

Mezinárodní  červený  kříž  tvoří  tři  základní  složky:  národní  společnosti,  Mezinárodní 

výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 

V současné chvíli  je  191 národních společností  (2  čekatelé),  které  sdružují  80 miliónů 

členů,  16 miliónů dobrovolníků a  456 000 zaměstnanců.  Tyto  národní  společnosti  jsou 

nositeli  principů  a  práce  Červeného  kříže.  Stanovy  hnutí  definují  jejich  role  jako 

pomáhající organizace veřejné správě, v rozhodování jsou však nezávislé na státní moci, na 

svém území autonomní. Pomáhají civilistům na poli humanitárním, zdravotním, sociálním 

a  podporují  vojenskou  zdravotní  službu,  zajišťují  služby  v oblasti  připravenosti  na 

katastrofy.  Věnují  se  jak  pomoci  okamžité,  tak  i  dlouhodobé  (počínaje  poskytnutím 

nouzového ubytování, stravy, hygieny léků, přes výuku a poskytování první pomoci až po 

osvětové  programy v boji  proti  infekčním onemocněním a  programy pro  dobrovolníky 

z řad mládeže). Český červený kříž, respektive jeho vznik, se datuje k roku 1868, což je 

13. místo v rámci organizace (Národní společnosti Mezinárodního hnutí ČK&ČP).

Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nezávislá, apolitická, humanitární instituce, 

která  uznává  národní  společnosti  v jednotlivých  zemích  a  působí  v roli  koordinátora

při ozbrojených konfliktech. Jeho hlavní úlohou je chránit oběti válek a vnitřních nepokojů 

(pomoc  vojenským  obětem,  válečným  zajatcům,  zadržovaným  civilistů,  navštěvuje

též  politické  rukojmí),  má  působit  jako  neutrální  zprostředkovatel  v humanitárních 
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otázkách např. při výměně zajatců. Dohlíží na dodržování mezinárodního humanitárního 

práva, opírá se o Ženevské konvence a dodatkové protokoly, které přímo definují jeho roli, 

má mezinárodně právní subjektivitu a má tzv. právo iniciativy, jeho činnost nemůže být 

pozastavena  z titulu  vměšování  se  do  vnitřních  záležitostí.  Mezinárodní  výbor  vznikl 

v roce 1863, sídlí  v Ženevě,  je složen z 25 členů – pouze švýcarských občanů (správní 

agendu okolo ICRC zajišťuje zhruba 950 pracovníků přímo v Ženevě a okolo 14 000 osob 

spolupracující  po  celém světě  s národními  společnostmi).  Prezidentem MVČK je  od r. 

2012 Dr. Peter Maurer (Mezinárodní výbor Červeného kříže).

V roce 1919 byla založena Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce  (dále  jen  federace)  se  sídlem  v  Ženevě.  Federace  působí  jako  řídící  a 

koordinační orgán při mírových programech (přírodní a technologické katastrofy, pomoc 

uprchlíkům, pomoc lidem v oblastech se zdravotními a sociálními riziky), zastupuje též 

národní společnosti na poli mezinárodním. Od svého vzniku pomohla již při více jak 1 800 

událostech a ročně poskytne pomoc více jak 230 miliónů obětem. Podporuje vzájemnou 

spolupráci  národních  společností,  disponuje  sítí  delegátů  po  celém světe,  kteří  mapují 

vzniklé  situace  (Mezinárodní  federace  společností  Červeného  kříže  a  Červeného 

půlměsíce).

2.2.2 Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Jednou  za  čtyři  roky  se  koná  Mezinárodní  konference  Červeného  kříže  a  Červeného 

půlměsíce - nejvyšší orgán hnutí, naposledy zasedala v roce 2015. Účastní se jí vlády států 

- smluvních stran Ženevských úmluv, národní společnosti ČK/ČP, Mezinárodní výbor ČK, 

Mezinárodní federace ČK a ČP. Setkávají se zde zástupci vlád a hnutí, projevuje se zde 

specifická úloha červeného kříže. Hnutí  je na vládách nezávislé, je neutrální, ale vlády 

jednotlivých  zemí  mají  rozhodující  pravomoc  na  konferencích  a  schvalují  základní 

dokumenty hnutí). Konference přijímá rezoluce, které jsou pro složky hnutí závazná, od 

roku 1999 státy předkládají  závazky,  ke kterým se dobrovolně zavazují  ke konkrétním 

činům podporující hnutí, např. v r. 2003 se vlády zemí EU zavázaly zařadit do výuky na 

školách principy mezinárodní humanitární pomoci (včetně ČR) (Seriál Novin Červeného 

kříže).

41



2.3Člověk v tísni

V roce 1992 byla založena humanitární organizace Člověk v tísni, jejím zakladatelem je 

Šimon  Pánek,  dosavadní  ředitel  organizace.  Organizace  sídlí  v Praze.  V roce  2016 

zaměstnávala organizace 1136 zaměstnanců (z toho 786 působilo v zahraničí). Za 25 let 

existence  se  z ní  stala  jedna  z největších  nevládních  humanitárních  organizací

ve  střední Evropě.  V roce  2016  „vláda  Velké  Británie  svěřila  Člověku  v tísni  vedení 

konsorcia  humanitárních  organizací  pomáhajících  v Sýrii.  Organizace  tak  bude  několik 

dalších let řídit projekt v objemu 30 miliónů liber.“ (Dražen, Pergler, 2017, str. 286).

Organizace  Člověk  v tísni  pomáhá  v krizových  oblastech  v oblasti  humanitární  pomoci

i  rozvojové  spolupráce  (v  duchu  Kodexu  Mezinárodního  červeného  kříže),  podporuje 

občanskou společnost  v zemích svého působení,  je aktivní na poli  dodržování lidských 

práv  ve  světě  vyjádřené  ve  Všeobecné  deklaraci  lidských  práv.  Postupem  času  se 

organizace začala věnovat i programům sociální intervence a je aktivní i na poli vzdělávání 

a  šíření  osvěty.  Dané  oblasti  pomoci,  kterým  se  organizace  věnuje,  se  střetávají 

v jednotlivých projektech pomoci ve světě i v ČR (Dražen, Pergler, 2017).
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Humanitární a rozvojová pomoc Člověka v tísni

Humanitární pomoc byla důvodem založení organizace,  okamžitá pomoc lidem v nouzi 

(zajištění přístřeší, distribuce potravin, zjištění vody a hygieny, zdravotní péče, zřizování 

uprchlických táborů, psychosociální pomoc i provizorní školní výuka), postupem času se 

přidala  i  pomoc rozvojová (ekonomická obnova oblasti,  obnova základní  infrastruktury

v  oblasti  vzdělávání,  zdravotní  péče  a  životního  prostředí).  V současné  chvíli  působí 

Člověk v tísni ve 22 zemích (v 16 zemích má své stálé pobočky), je členem Alliance2015 

(strategické partnerství 7 nevládních evropských organizací). Rychlost reakce je klíčové

při poskytování humanitární pomoci,  organizace je schopna velmi rychle reagovat díky 

Fondu  okamžité  pomoci,  který  je  tvořen  z příspěvků  dárců  (Humanitární  a  rozvojová 

pomoc). 

V rámci rozvojové pomoci se Člověk v tísni soustředí na posilování odolnosti  místních 

obyvatel, což je jedna z možností, jak zmírnit dopady případných humanitárních katastrof. 

Posilováním nejenom jejich zdraví, ale i způsobu obživy a majetku (zvláště si organizace 

věnuje chudým zemědělcům, zavedením efektivnějších, šetrnějších a trvale udržitelných 

postupů). V oblasti výživy, respektive obživy obyvatel, se hovoří o tzv. více sektorovém 

přístupu,  což  je  posilování  kapacit  místních  zástupců  a  posilování  spolupráce  napříč 

sektory, jako je voda, sanitace, životní prostředí atd. (Odolnost lidí a výživa).

Vzdělávání jako součást rozvojové pomoci v pojetí Člověka v tísni

Vzdělání je jednou z dalších možností, jak zvýšit odolnost místních obyvatel. Vzdělání je 

jeden  z předpokladů  pro  budoucí  zaměstnání.  58  miliónů  dětí  na  světě  nemůže  chodit

do školy, přestože je právo na vzdělání nezpochybnitelné, podmínky jim to neumožňují,

ať už z důvodu válečného konfliktu, humanitární katastrofy, chudoby, či je místní systém 

etnicky,  zdravotně  či  genderově  diskriminační.  Vzdělávací  programy  organizace  se 

zaměřují jednak na vzdělávání dětí bez ohledu na jejich etnickou příslušnost či pohlaví, 

odborné vzdělávací programy se zaměřují na mladé lidi s cílem posílit jejich kompetence 

k získání zaměstnání a celkově prostřednictvím vzdělávání potírat diskriminaci, chudobu a 

usnadnit  transformaci  zemí,  kteří  mají za  cíl  stát  se  zemí  demokratickou  (Vzdělání  a 

praktické dovednosti).
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Podpora občanské společnosti Člověka v tísni

Člověk  v tísni  klade  velký  důraz  na  zapojení  se  občanů  do  dění  ve  společnosti. 

V oblastech,  kde  organizace  pomáhá,  obyvatelé  často  nemají  důvěru  v místní  vládu. 

Nevládní  humanitární  organizace  nemají  možnost  ovlivnit  rozhodnutí  místních  vlád, 

nezřídka se setkávají s korupcí a celkovou netransparentností místní státní správy. Podpora 

občanské  společnosti  je  tedy cesta,  kterou  se  organizace  rozhodla  podporovat,  s cílem 

aktivně zapojit místní obyvatele do dění v jejich zemi a prosazovat svá práva, uplatňovat 

své potřeby. Například v oblasti rozvojové pomoci se organizace soustředí na lidi postižené 

extrémní chudobou, kterých je v současné době okolo 800 miliónů. Programy organizace 

se  zaměřují  na  podporu  občanské  společnosti.  Prostřednictvím jejího  rozvoje  se  snaží 

přispět k potírání chudoby nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva, jako jsou děti, ženy, 

staří lidé, lidé s postižením, lidé dlouhodobě nemocní, migranti, náboženské menšiny a lidé 

s nízkým příjmem (Dobré vládnutí).

Podpora lidských práv Člověka v tísni

V rámci organizace bylo utvořeno Centrum pro lidská práva a demokracii,  které působí 

v zahraničí a podporuje osoby či skupiny obyvatel, které jsou pro své názory či aktivity 

persekvované, pronásledované či vězněné. V současné době působí ve Východní Evropě 

(Arménie,  Ázerbajdžán,  Ukrajina)  a  Latinské  Americe  (Kuba,  Venezuela,  Ekvádor), 

Egyptě,  Vietnamu  a  Libyi.  Tam,  kde  vládne  diktátorský  režim  či  v zemí  probíhá 

transformace  k demokracii.  Pomoc  probíhá  v různých  rovinách,  ať  už  prostřednictvím 

přímé pomoci  postiženým osobám (v roce 2016 pomoc 1080 lidem stíhaných místním 

režimem,  pomoc  právní,  lékařskou,  psychologickou  a  podporu  rodiny)  či  posilováním 

aktivit  občanské  společnosti  (v roce  2016  spolupráce  s 350  představitele  tamních 

občanských  společností)

anebo upozorňováním na porušování lidských práv ve světě různými aktivitami. Mezi tito 

aktivity  patří  např.  pořádání  mezinárodního festivalu  dokumentárních  filmů Jeden svět 

v Praze,  v Bruselu  a  v ostatních  českých  městech,  udělování  ceny  Homo  Homini 

osobnostem,  které  se  významně  zasloužili  o  prosazování  lidských  práv  a  demokracie

ve světě (v roce 2017 se stala nositelkou ceny Pham Doan Trang, která je jednou z vůdčích 

postav vietnamského disidentu) (Lidská práva ve světě).
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Vzdělávání a šíření osvěty v ČR Člověka v tísni

Člověk v tísni je velmi aktivní na poli vzdělávání nejenom v zemích, kde prostřednictvím 

vzdělávání  podporuje  rozvoj  a  odolnost  místních  obyvatel,  ale  i  v České  republice. 

Vzdělávací  programy,  které  se  věnují  problematice porušování  lidských práv,  chudoby, 

migrace,  rasové  diskriminace  jsou  určeny  pro  žáky  a  studenty  základních,  středních

a vysokých škol (např. Jeden svět na školách, Varianty, Program migrace). Rozvojovka je 

informační  sekce organizace Člověk v tísni  určena pro širokou veřejnost  s cílem zvýšit 

zájem české společnosti o problémy současného světa (Vzdělání a osvěta).

Programy sociální intervence

Vedle humanitární, rozvojové pomoci a vzdělávání se organizace též věnuje problémům 

sociálního vyloučení v rámci ČR a to již od roku 1999. V roce 2016 organizace podpořila 

více jak 6 200 lidí (z toho 30 % dětí). Formy pomoci jsou různého druhu od individuálního 

poradenství,  doučování  dětí,  karierního  nebo dluhového poradenství,  mateřských klubů

až po různé resocializační programy (Sociální práce v ČR). 

Vybrané projekty humanitární pomoci Člověka v tísni v roce 2016

V roce 2016 působila organizace v oblasti humanitární i rozvojové pomoci v 24 zemích 

světa,  spolupracovala  s 98  místními  organizacemi.  Na  227  projektech  pracovalo  1136 

zaměstnanců – převážně místních obyvatel. Celkově bylo rozděleno 2 324 000 měsíčních 

dávek potravin, 39 500 osobám organizace pomohla s obnovou přístřeší, pro 650 000 byla 

zajištěna pitná voda, 46 500 ženám byla poskytnuta psychosociální pomoc a 125 100 osob 

bylo  podporováno  přímou  finanční  pomocí  a  to  v zemích  po  celém  světě  (Sýrie, 

Afghánistán,  Nepál,  DR Kongo,  Etiopie,  Řecko,  Mongolsko,  Srí  Lanka  atd.)  (Dražen, 

Pergler, 2017)

Organizace  působila  v Jižním  Súdánu,  kde  je  velkým  problémem  nejenom  akutní 

podvýživa místních dětí v důsledku vleklé humanitární krize, způsobené jednak etnickými 

konflikty

a ekonomickou krizí, ale i neúrodou způsobenou dlouhými obdobími sucha. Mimo to je 

v zemi špatná úroveň zemědělství, zdravotní péče a hygieny. Člověk v tísni se soustředil

na  zkvalitnění  života  obyvatel  na  severu  země,  kde  podpořil  přes  6 000  domácností 
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v projektu Udržitelné zemědělství k lepší výživě. Podvýživa dětí mladších 6 – ti let zde 

významně klesla.

V důsledku  vleklého  válečného  konfliktu  je  v zemích  blízkého  východu  odkázáno

na humanitární pomoc více jak 24,5 miliónů lidí. V Sýrii i v Iráku se organizace soustředila 

kromě  humanitární  pomoci  (distribuce  potravin  a  drobných  finančních  příspěvků)

i na rozvojovou pomoc (podpora farmářů, místní správa a školství). V oblasti posilování 

odolnosti místních lidí a jejich výživy organizace působila mimo jiné v Etiopii (zajištění 

zásobování  vodou  pro  182  00 lidí),  v DR Kongo  (2 629  dětí  mladších  6  let  léčených

na podvýživu), v Angole (pro 84 000 lidí zajištění přístupu k pitné vodě) a v Afghánistánu 

(rozvoj zemědělství) (Výroční zpráva Člověk v Tísni 2016).
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B. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část  je  věnována kvantitativnímu výzkumu a vzdělávacímu projektu na téma 

humanitární pomoci, který je vypracován na základě analýzy sesbíraných dat.

Hlavní cíl praktické části:

Hlavní cíl a hlavní výzkumná otázka

Hlavním  cílem  praktické  části  je,  na  základě  vyhodnoceného  dotazníku  (vyplněného 

studenty  vybrané  střední  zdravotní  školy),  vypracovat  vzdělávací  projekt,  který  rozšíří 

znalosti o humanitární pomoci a ovlivní postoje budoucích zdravotníků.

Hlavní výzkumná otázka: Jakou podobu má mít vzdělávací projekt, aby rozšířil znalosti

a ovlivnil postoje studentů (vybrané střední zdravotní školy) k humanitární pomoci?

3 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM

Kvantitativní výzkum je realizován pomocí anonymního dotazníkové šetření na vybrané 

střední  zdravotní  škole  v Jihlavě,  cílem  výzkumu  je  vypracovat  vzdělávací  projekt

na základě analýzy dat z dotazníkového šetření, která mapuje znalosti a postoje studentů 

v oblasti humanitární pomoci. 

3.1Dílčí cíle a výzkumné otázky praktické části

Prvním dílčím cílem je zjistit, zda jsou studenti schopni vydefinovat humanitární pomoc.

Druhým dílčím cílem je prozkoumat vědomosti studentů o aktérech humanitární pomoci.

Třetím dílčím cílem je zmapovat vědomosti studentů o zásadách správného poskytování 

pomoci.

Čtvrtým dílčím cílem je odhalit znalosti žáků o vybraných humanitárních organizacích.

Pátým dílčí cíl je odhalit postoj studentů k humanitární pomoci.

Výzkumná otázka č. 1: Umějí studenti definovat humanitární pomoc?

Výzkumná otázka č. 2: Chápou studenti, kdo se podílí na humanitární pomoci?
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Výzkumná  otázka  č.  3:  Orientují  se  studenti  v  zásadách  správného  poskytování 

humanitární pomoci?

Výzkumná otázka č. 4: Mají studenti znalosti o vybraných humanitárních organizacích?

Výzkumná otázka č. 5: Jaké jsou postoje studentů k humanitární pomoci?

3.2Metodika výzkumu

Pro diplomovou práci byly použity anonymní dotazníky pro studenty vybrané zdravotnické 

školy.

3.3Dotazníkové šetření

Dotazník,  vytvořený  pro  tuto  diplomovou  práci,  je  nestandardizovaný,  sestavený  na 

základě  prostudované  literatury.  Skládá  se  z  31  otázek  uspořádaných  do  6  oddílů 

označených A, B, C, D, E, F. První oddíl dotazníku, nazvaná Osobní informace, obsahuje 

identifikační údaje (věk, pohlaví, ročník, obor, víra) a dvě otázky na informovanost žáků o 

dané  problematice

a  tvoří  ho celkem 7 otázek.  V oddílu  B dotazníku,  označeného jako HUMANITÁRNÍ 

POMOC  definice,  důvody,  realizace  pomoci,  jsou  celkem  3  otázky,  z nichž  jedna  je 

otevřená,  zbylé  dvě  otázky  jsou  uzavřené,  kde  studenti  mohou  zvolit  více  správných 

odpovědí. Třetí oddíl dotazníku pojmenován C. Aktéři humanitární pomoci, je složen ze tří 

otázek, dvě jsou uzavřené s jednou správnou odpovědí a jedna otázka s více správnými 

odpovědi.  Ve čtvrtém oddílu dotazníku s názvem E. Zásady humanitární pomoci,  je pět 

otázek, z toho dvě uzavřené otázky s jednou správnou odpovědí a zbylé tři otázky s více 

možnými  správnými  odpovědi.  Pátý  oddíl  dotazníku  je  věnován  otázkám  na  vybrané 

humanitární  organizace,  skládá  se  z osmi  otázek,  z nichž  jedna  je  otevřená,  dvě  jsou 

uzavřené otázky s více správnými odpovědi a pět otázek je uzavřených s jednou správnou 

možností odpovědi. Šestý oddíl dotazníku se zaobírá postoji studentů k dané problematice, 

obsahuje 5 otázek, uzavřených s možnou jednou volbou odpovědi. Na závěr dotazníku je 

vyčleněn  prostor  pro  komentáře  a  vlastní  náměty.  Jako  příloha  je  zařazen  nevyplněný 

dotazník (Příloha 2).
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3.4Popis a technika výběru cílové skupiny 

Výzkumným vzorkem pro diplomovou práci se stali studenti Střední zdravotnické školy 

(celým názvem Obchodní  akademie,  Střední  zdravotnická škola,  Střední  odborná škola 

služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky) se sídlem v Jihlavě, v ulici 

Karoliny Světlé  2.  Rozhodujícím důvodem pro  výběr  školy byly v minulosti  navázané 

kontakty a snazší přístup ke studentům, byla použita strategie nenáhodného, dostupného

a záměrného výběru.  Dotazníky byly rozdány pouze studentům oborů Praktická sestra/ 

zdravotní  asistent  a  ošetřovatel,  autorka  předpokládá  jejich  zvýšený  zájem  o  danou 

problematiku,  vzhledem  k tomu,  pro  jaký  obor  se  studenti  rozhodli.  Z dotazníkového 

šetření byli předem vyloučeni studenti 4. ročníků, a to z toho důvodu, že příští školní rok 

již na této škole studovat nebudou a nebylo by možné si ověřit případný efekt vzdělávacího 

projektu.

3.5 Výsledky dotazníkového šetření

Tato  kapitola  je  věnována  výsledkům  dotazníkového  šetření,  pro  lepší  orientaci  jsou 

získaná data zpracována do tabulek a grafů, se slovním komentářem.

Bylo  rozdáno 136 dotazníků (obor  Praktická  sestra/  zdravotní  asistent  –  1.  ročník  63,

2.  ročník  29,  3.  ročník  24,  obor  Ošetřovatel  –  1.  ročník  10,  2.  ročník  10).  Celková 

návratnost byla 87,5 %, celkem 119 dotazníků vyplněno (obor Praktická sestra/ zdravotní 

asistent  –

1. ročník 87 % návratnost, 55 dotazníků, 2. ročník – 93% návratnost,  27 dotazníků, 3. 

ročník – 83 % návratnost, 20 dotazníků, obor Ošetřovatel – 1. ročník – 80 % návratnost,

8 dotazníků, 2. ročník – 90 % návratnost, 9 dotazníků). V příloze 3 jsou přiloženy ukázky 

vyplněných dotazníků od respondentů (Příloha 3). 
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Oddíl A – Osobní informace

V tomto oddíle je zařazeno sedm otázek.

Otázka číslo 1 zjišťuje pohlaví respondentů.

Tabulka 1: Pohlaví
Téma otázky Možnosti Počet odpovědí % vyjádření

Pohlaví
žena 105 88 %

muž 14 12 %

Celkem 119 100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Dotazník  vyplnilo  88  %  žen  (105)  a  12  %  mužů  (14).  V  oboru  Praktická  sestra/ 

Zdravotnický asistent byl poměr žen: muži v prvním ročníku 46:9, v druhém ročníku je 

poměr  25:2,

ve třetím ročníku 19:1. V oboru ošetřovatel byl poměr ženy: muži v prvním ročníku 7:1

a v druhém ročníku 8:1.

V 2. otázce respondenti uvádějí ročník, který navštěvují.

Tabulka 2: Ročník
Téma otázky Obor Možnosti Počet odpovědí % vyjádření

Ročník

Praktická sestra / 
Zdravotní asistent

první 55 46 %

druhý 27 24 %

třetí 20 17 %

Ošetřovatel
první 8 6 %

druhý 9 7 %

Celkem 119 100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

V prvním ročníku  vyplnilo  dotazník  celkem 63  studentů,  55  z oboru  Praktická  sestra/ 

Zdravotnický  asistent  a  8  z oboru  ošetřovatel.  Z druhého  ročníku  se  šetření  zúčastnilo 

celkem  36  studentů,  27  z oboru  Praktická  sestra/  Zdravotnický  asistent  a  9  z oboru 

ošetřovatel.  Dotazník  byl  vyplněn  studeny  třetích  ročníků  v počtu  20,  a  to  z oboru 

Praktická sestra/ Zdravotnický asistent, obor Ošetřovatel v tomto ročníku nebyl otevřen.
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V otázce č. 3 je zjišťován věk respondentů.

Tabulka 3: Věk
Téma otázky Možnosti Počet odpovědí % vyjádření

Věk

15 10 8 %

16 54 45 %

17 28 25 %

18 18 13 %

19 9 9 %

Celkem 119 100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Nejpočetnější  skupinou,  která  vyplňovala  dotazník,  byli  studenti  ve  věku  16  –  ti  let

(54  studentů,  45  %).  Druhou  skupinou  byli  17  –  ti  letí  studenti,  kterých  bylo  25  %

(28 studentů), dále vyplnilo dotazník 13 % osmnáctiletých studentů, 9 % devatenáctiletých 

studentů  a  8  %  patnáctiletých  studentů.  V prvním  ročníku  oboru  Praktická  sestra/ 

Zdravotnický asistent bylo 9 studentů ve věku 15 – ti let, 41 studentů ve věku 16 – ti let,

9 studentů ve věku 17 – ti  let.  V druhém ročníku oboru Praktická sestra/  Zdravotnický 

asistent vyplnili dotazník 4 studenti ve věku 16 – ti let, 18 studentů ve věku 17 - ti let,

4 ve věku 18 – ti let a 1 student ve věku 19 – ti let. Ve třetím ročníku oboru Praktická  

sestra/ Zdravotnický asistent vyplnilo dotazník 13 studentů ve věku 18 – ti let a 7 studentů 

ve věku 19 – ti let. V oboru Ošetřovatel v prvním ročníku odevzdal dotazník jeden 15 – ti 

letý student a sedm studentů 16 – ti letých, v druhém ročníku oboru ošetřovatel odevzdali 

dotazník dva 16 – ti letí, pět 17 – ti letých, jeden 18 – ti letý a jeden 19 – ti letý student.

V otázce číslo 4 volí studenti obor, který studují.

Tabulka 4: Obor

Téma 
otázky Možnosti Počet 

odpovědí
Pohlaví

% vyjádření
Žena Muž

Obor

Praktická sestra / 
zdravotnický asistent

102 90 12 86 %

Ošetřovatel 17 15 2 14 %

Celkem 119 105 14 100 %
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Zdroj: Vlastní zpracování

Dotazníkové šetření proběhlo na zdravotnické škole z 86 % na studentech oboru Praktická 

sestra / Zdravotní asistent a z 14 % na studentech oboru ošetřovatel. V oboru Praktická

sestra / Zdravotní asistent 90 žen a 12 mužů se zúčastnili dotazníkového šetření a v oboru 

ošetřovatel se zúčastnili 15 žen a 2 muži.

V otázce číslo 5 studenti uvádějí, zda jsou věřící.

Tabulka 5: Víra
Téma otázky Možnosti Počet odpovědí % vyjádření

Víra

Bez vyznání 81 68 %

Křesťan 38 32 %

Muslim 0 0

Jiné 0 0

Celkem 119 100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že školu navštěvuje 68 % studentů, kteří se nehlásí 

k žádnému náboženství a 32 % křesťanů, jiné náboženství nebylo zastoupeno. V prvním 

ročníků  oboru  Praktická  sestra/  Zdravotní  asistent  bylo  35  studentů  bez  vyznání

a 20 křesťanů, v druhém ročníku 19 studentů bez vyznání a 8 křesťanů, ve třetím ročníku 

bylo 12 studentů bez vyznání a 8 křesťanů. V oboru ošetřovatel  bylo v prvním ročníku

7 studentů bez vyznání a 1 křesťan a v druhém ročníku 8 bez vyznání a 1 křesťan. Z šetření 

je  patrné,  že  více  křesťanů  se  nachází  na  studijním oboru  Praktická  sestra/  Zdravotní 

asistent  a  to  v počtu  36  studentů,  tedy  35  %  studentů  oboru  jsou  křesťané.  V oboru 

ošetřovatel jsou 2 křesťani, čili 12 % z dotazovaných studentů oboru.
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Otázka č. 6:  Jaká je  podle  Vás  Vaše  informovanost  o  problematice  humanitární 
pomoci?

Tabulka 6: Informovanost
Téma otázky Možnosti Počet odpovědí % vyjádření

Informovanost

Jsem informovaný dostatečně 4 3 %

Některé informace nevím jistě 27 23 %

Znám nejspíš pouze základní 
informace

61 51 %

Jsem spíše neinformovaný 21 18 %

O této problematice nemám 
žádné informace 6 5 %

Celkem 119 100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Polovina  dotazovaných  (61  studentů)  se  domnívá,  že  má  o  dané  problematice  pouze 

základní informace, z toho je 56 žen a 5 mužů. 24 % dotazovaných odpovědělo, že některé 

informace  neví  jistě  a  to  v poměru  22 žen  a  5  mužů.  Neinformováno  si  přijde  10  % 

respondentů (z toho 20 žen a 1 muž). 5 % respondentů o této problematice nemá žádné 

informace  (4  ženy,

2 muži) a 3 % se cítí být informováni dostatečně (3 ženy a 2 muži).
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Otázka č. 7: Setkal/a jste se někdy v průběhu Vašeho studia s tématem humanitární 
pomoci v rámci výuky na škole?

Zdroj: Vlastní zpracování

Z celkového počtu  119 dotazovaných,  29  uvedlo,  že  se  setkali  během výuky na  škole 

s tématem humanitární pomoci, to je 24 %. 37 studentů uvedlo, že se s tématem dosud 

nesetkalo,  což  je  31  %  dotazovaných.  Nejčastější  odpověď,  kterou  respondenti  volili

(až  na  třetí  ročník  –  zde  byla  nejčastější  odpověď ne),  byla,  že  neví,  zda  se  s daným 

tématem setkali, a to v počtu 53, což bylo v 55 % všech dotazovaných.
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Oddíl B – HUMANITÁRNÍ POMOC definice, důvody, realizace pomoci

Otázka č. 8: Co je podle Vás hlavním cílem humanitární pomoci?

Graf 30: Cíl humanitární pomoci
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Zdroj: Vlastní zpracování

Ze  119  respondentů  odpovědělo  „Nevím/nic“  28  %  dotazovaných  (33  studentů),

26  %  studentů  definovalo  humanitární  pomoc  jako  pomoc  lidem/druhým/slabším,

a to v počtu 31 studentů. Jako pomoc lidem v krizi/nouzi popsalo humanitární pomoc 12 % 

dotazovaných, což je 15 studentů a 7 studentů se domnívá, že humanitární pomoc nastává 

po nějaké katastrofě, což je 6 % ze všech dotazovaných. 28 % studentů (33) definovalo 

pomoc odlišnými způsoby,  které  jsou uvedeny v tabulce č.  7.  Otázka číslo 8 je otázka 

s otevřenou odpovědí. Pro přehlednost jsou tabulky č. 7 - 11 zpracovány po ročnících. 
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Tabulka 7: Definice humanitární pomoci 1. ročník PS/ZA
Obor Praktická sestra/ Zdravotní asistent
První ročník (55 studentů)

Muži (9) Ženy (46) Celkem

Odpověď Četnost Odpověď Četnost

Nevím/nic. 3 Nevím/nic. 14 17

Pomoc lidem 
v krizových situacích.

1 Pomoc lidem 
v krizových situacích.

6 7

Pomoc lidem s potížemi 
(dodat vodu, jídlo).

1 Pomoc lidem s potížemi 
(dodat vodu, jídlo).

2 3

Zachránit člověka 
v nebezpečí.

1 Zachránit člověka 
v nebezpečí.

1 2

Pomoc ostatním lidem 
k přežití.

1 1

Zajistit bezpečí, 
lékařskou a finanční 
pomoc.

1 1

Pomoc lidem postavit 
se na vlastní nohy. 1 1

Pomoc lidem. 16 16

Události ve světě, jak 
lidé žijí.

1 1

Pomoc lidem s určitým 
nedostatkem (např. 
financí).

1 1

Záchrana lidských 
životů a zajištění 
základních potřeb.

1 1

Cílem je, aby všichni 
měli svoje obydlí.

1 1

Zajistit obětem lepší 
život.

1 1

Když je daná oblast 
neschopna fungovat 
samostatně – pomoc.

1 1

56



Pomoc lidem, kteří jsou 
sociálně slabší.

1 1

Zdroj: Vlastní zpracování

17  respondentů  tuto  otázku  vůbec  nezodpověděli  (14  žen,  3  muži).  Druhá  nejčastější 

odpověď  byla:  „Pomoc  lidem“,  a  to  v 16  případech,  vždy  takto  odpověděly  ženy.

7 respondentů odpovědělo, že se jedná o pomoc lidem v krizových situacích (6 žen a 1 

muž). Tři dotazovaní (1 muž, 2 ženy) se domnívají, že se jedná o pomoc lidem s obtížemi 

(dodat  vodu a  jídlo).  2  dotazovaní  (1 žena a  1 muž)  se  domnívají,  že  jde o záchranu 

člověka  v nebezpečí.  Všechny  ostatní  odpovědi  v celkovém  počtu  10  se  vyskytovali 

v četnosti 1.

Tabulka 8: Definice humanitární pomoci 2. ročník PS/ZA
Obor Praktická sestra/ Zdravotní asistent
Druhý ročník

Muži (2) Ženy (25) Celkem

Odpověď Četnost Odpověď Četnost

Pomoc druhým, kteří se 
nachází v obtížné 
situaci/ v nouzi.

2
Pomoc druhým, kteří se 
nachází v obtížné 
situaci/ v nouzi.

6 8

Pomoc lidem po 
katastrofě. 4 4

Nevím/Nic 4 4

Pomoc lidem 3 3

Pomoc lidem dle 
základních potřeb. 3 3

Pomoc slabším 
jedincům. 2 2

Pomoc lidem a nečekat 
nic nazpět. 2 2

Pomoc lidem, co 
potřebují a nedokážou 
sami.

1 1

Zdroj: Vlastní zpracování
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V druhém ročníku  se  jako  nejčastější  odpověď  vyskytovala  „Pomoc  druhým,  kteří  se 

nachází  v obtížné  situaci  /  v nouzi.“  A to  v 8  případech  (2  muži  a  6  žen).  4  ženy 

odpověděly,

že se jedná o pomoc lidem po katastrofě a 4 ženy neodpověděly nebo odpověděly, že neví. 

Pomoc lidem uvedly 3 ženy a stejný počet žen uvedlo, že se jedná o pomoc dle základních 

potřeb. Dvě ženy se domnívají, že se jedná o pomoc slabším jedincům a dvě studentky 

uvádějí, že se jedná o nezištnou formu pomoci lidem. Jedna studentka uvedla, že se jedná

o pomoc lidem, kteří jí potřebují a sami to nedokáží.

Tabulka 9: Definice humanitární pomoci 3. ročník PS/ZA
Obor Praktická sestra/ Zdravotní asistent
Třetí ročník

Muži (1) Ženy (19) Celkem

Odpověď Četnost Odpověď Četnost

Pomoc lidem 
bezprostředně po 
vzniku nebezpečí, 
katastrofy. Hlavní je 
zachránit lidské životy a 
uspokojit základní 
potřeby obětí.

1 1

Nevím/Nic 6 6

Pomoc lidem v nouzi. 4 4

Pomoc lidem po 
katastrofě.

3 3

Pomoc slabším 
jedincům.

3 3

Nezištná pomoc. 3 3

Zdroj: Vlastní zpracování

Z dvaceti  dotazovaných  6  neodpovědělo,  nebo  jejich  odpověď  zněla  nevím.  Čtyři 

studentky se domnívají, že se jedná o pomoc lidem v nouzi. 3 studentky uvedly, že se jedná 

o pomoc po katastrofě  a  stejný  počet  studentek  uvedlo,  že  jde o tom pomoci  slabším 

jedincům. Tři se domnívají, že se jedná o pomoc nezištnou. 1 student napsal, že se jedná o:  

„Pomoc lidem bezprostředně po vzniku nebezpečí, katastrofy. Hlavní je zachránit lidské 

58



životy a uspokojit základní potřeby obětí.“ To byla ostatně i nejpřesnější definice ze všech 

dotazovaných.
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Tabulka 8: Definice humanitární pomoci 1. ročník ošetřovatel
Obor Ošetřovatel
První ročník

Muži (1) Ženy (7)
Celkem

Odpověď Četnost Odpověď Četnost

Nevím/nic. 1 Nevím/nic. 3 4

Pomoc. 2 2

Pomoc lidem. 2 2

Zdroj: Vlastní zpracování

V prvním ročníku  oboru  ošetřovatel  se  nejčastěji  vyskytovala  odpověď:  „Nevím/nic.“,

a to v celé polovině – 4 dotazovaní (3 ženy, 1 muž). Dvě studentky odpověděly, že se jedná 

o pomoc. A dvě studentky, že se jedná o pomoc lidem.

Tabulka 9: Definice humanitární pomoci 2 ročník ošetřovatel
Obor Ošetřovatel
Druhý ročník

Muži (1) Ženy (8) Celkem

Odpověď Četnost Odpověď Četnost

Pomoc lidem v nouzi. 1 Pomoc lidem v krizi. 1 2

Nevím/nic. 2 2

Pomoc druhým. 2 2

Pomoc druhým v nouzi, 
poskytnou azyl, úkryt, 
jídlo a pití, ošetření, 
oblečení.

1 1

Pomoc lidem po určitou 
dobu, co jsou v tísni, 
základní věci.

1 1

Chtít pro všechny 
bezpečí a pro všechny 
dobré podmínky.

1 1

Zdroj: Vlastní zpracování

V druhém ročníku oboru ošetřovatel studenti 2 studenti neodpověděli, 2 studenti uvedli,

že se jedná o pomoc v krizi, nouzi, dvě studentky uvedly, že se jedná o pomoc druhým.
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2 studentky vydefinovaly humanitární pomoc zdařilým způsobem, jedné studentce pokus

o definici humanitární pomoci nevyšel.

Otázka č. 9: Vyberte  skutečnosti,  které  dle  Vašeho  názoru mohou vést  ke  vzniku 

humanitární krize?

Tabulka 10: Důvody vzniku humanitární krize – zeleně jsou vyznačeny správné odpovědi a žlutě 
špatné odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma 
otázky

Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Důvody 
vzniku 
humanitárn
í krize

Přírodní katastrofa 101 85 % 8 7 % 10 8 %

Válečné konflikty 97 80 % 9 9 % 13 11%

Terorismus 82 69 % 21 18 % 16 13%

Demonstrace 24 20 % 77 65 % 18 15%

Chudoba 95 80 % 13 11 % 11 9%

Migrace obyvatel 63 53 % 27 23 % 29 24%

Život ve slumech 52 43 % 34 29 % 33 28%

Sociální vyloučení 59 49 % 21 18 % 39 33%

Rasismus, xenofobie 70 59 % 32 27 % 17 14%

Technologická havárie 50 42 % 43 36 % 26 22%

Ekonomická krize 66 55 % 27 23 % 26 22%

Genocida 54 35 % 27 23 % 38 32%

Zdroj: Vlastní zpracování

Přes 80 % studentů si uvědomuje, že skutečnosti jako přírodní katastrofa, válečné konflikty 

a  chudoba  zapříčiňují  vznik  humanitární  krize.  65  %  dotazovaných  si  uvědomuje,

že  demonstrace  není  spouštěčem  humanitární  krize.  Přes  polovinu  studentů  správně 

označilo jako možný spouštěč humanitární krize terorismus, migraci obyvatel, rasismus a 

xenofobii,  více  jak  polovina  jich  však  chybně  označila  ekonomickou  krizi.  Sociální 

vyloučení a život ve slumech označila chybně více jak polovina dotazovaných. Více jako 

polovina respondentů neví nebo neuvedla jako důvod vypuknutí  humanitární katastrofy 

technologickou havárii. Pouze 35 % dotazovaných ví, že genocida může být spouštěčem 

humanitární krize. Pouze jeden student z 3. ročníku ze všech 119 dotazovaných označil 

všechny možnosti správě.
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Otázka č. 10: Vyberte, co zahrnuje humanitární pomoc.

Tabulka 11: Podoba humanitární pomoci – zeleně jsou vyznačeny správné odpovědi a žlutě špatné 
odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma 
otázky

Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Důvody 
vzniku 
humanitárn
í krize

Zajistit vodu, potravu 116 98 % 0 0 % 3 2 %

Zajistit přístřeší, 
přikrývku 110 93 % 4 3 % 5 4 %

Zajistit přístup ke 
vzdělání 60 50 % 31 26 % 28 24 %

Zajistit přístup 
k informacím (WiFi) 12 10 % 85 71 % 22 19 %

Zajistit ochranu 
civilního obyvatelstva 80 67 % 17 14 % 22 19 %

Zajistit základní 
zdravotní ošetření 110 93 % 3 2 % 6 5 %

Zajistit základní ošacení 88 74 % 11 9 % 20 17 %

Zajistit stávající životní 
úroveň

24 20 % 51 43 % 44 37 %

Zajistit kulturní 
program

6 5 % 89 75 % 24 20 %

Zajistit přístup 
k vlastnímu obydlí

57 48 % 29 24 % 33 28 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Přes 90 % dotazovaných označili správně, že zajištění vody, potravy, přístřeší, přikrývky

a základního zdravotního ošetření patří mezi formy humanitární pomoci. O něco méně, 

pouze 74 % udává respondentů,  se domnívá,  že mezi  formy pomoci patří  i  poskytnutí 

základního ošacení. Respondenti se ale chybně domnívají, že úkolem humanitární pomoci 

je  zajištění  ochrany  civilního  obyvatelstva  a  to  80  případech,  čili  67  %  všech 

dotazovaných. Polovina z nich se mylně domnívá,  že součástí  humanitární pomoci  je i 

přístup  ke  vzdělání  a  48% se  chybně  domnívá,  že  zajistit  obětem přístup  k vlastnímu 

obydlí  je  také  jedním  z úkolů  humanitární  pomoci.  Přes  70  %  dotazovaných  správně 

označilo,  že  úkolem  humanitární  pomoci  není  zajistit  obětem  přístup  k informacím, 
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například připojením k WiFi a jejím úkolem také není zajistit obětem kulturní program. 3 

studenti  ze  všech dotazovaných  označili  všechny možnosti  správně  (jeden  student  z 3. 

ročníku, 1 student z 2. ročníku – obor Ošetřovatel a 1 student z 2. ročníku – obor Praktická 

sestra/Zdravotní asistent).

Oddíl C - Aktéři humanitární pomoci

Otázka č. 11: Kdo se podle Vašeho názoru podílí na humanitární pomoci?

Tabulka 12: Aktéři humanitární pomoci – zeleně jsou vyznačeny správné odpovědi a žlutě špatné 
odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma 
otázky

Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Aktéři 
humanitárn
í pomoci

Veřejnost 105 88 % 4 3 % 10 9 %

Vlády jednotlivých zemí 60 50 % 22 19 % 37 31 %

Policie, vojsko 66 56 % 29 24 % 24 20 %

Humanitární neziskové 
organizace 110 93 % 5 4 % 4 3 %

Mezinárodní organizace 
OSN 54 45 % 27 23 % 38 32 %

Světová obchodní 
společnost 13 12 % 75 63 % 31 27 %

Evropská unie 70 58 % 24 20 % 25 22 %

NATO 40 34 % 39 32 % 40 34 %

Africká unie 26 23 % 46 38 % 47 39 %

Organizace pro 
bezpečnost a 
spolupráci v Evropě

61 51 % 21 18 % 37 31 %

Zdroj: Vlastní zpracování

93 % respondentů správně zvolilo možnost Humanitární organizace v odpovědi na otázku, 

zda se podílí  na humanitární pomoci  (ve 3.  ročníku PS/ZA tomu tak bylo ve 100 %).

88 % respondentů také správně zvolilo, že veřejnost se také podílí na humanitární pomoci 

(v 2. ročníku oboru ošetřovatelů to bylo ve 100 %). Pouze polovina dotazovaných si myslí,  

že se na humanitární pomoci podílí vlády jednotlivých zemí a přes polovinu respondentů 

se domnívá,  že policie a vojsko se podílí  na humanitární pomoci.  45 % dotazovaných 
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uvedlo, že se OSN podílí na humanitární pomoci, 58 % uvedlo, že Evropská unie je jedním 

z aktérů  humanitární  pomoci  a  63  %  dotazovaných  si  nemyslí,  že  Světová  obchodní 

společnost  se  podílí  na  humanitární  pomoci.  U  možnosti,  kde  se  volilo  NATO,  jsou 

výsledky velmi rovnoměrné – více jak třetina respondentů si myslí, že je jedním z aktérů, 

více  jak třetina  neví  a  méně jak třetina si  myslí,  že  se  na humanitární  pomoci  NATO 

nepodílí.

23 % dotazovaných si myslí, že Africká unie se podílí na humanitární pomoci. Organizaci 

pro  bezpečnost  a  spolupráci  v Evropě  jako  aktéra  humanitární  pomoci  označilo  51  % 

dotazovaných. Žádný z dotazovaných studentů nezodpověděl tuto otázku bezchybně.

Otázka č. 12: Co se týká příjemců pomoci (lidé, které potkalo neštěstí), zkuste vybrat 

tu možnost, která je nejvíce charakterizuje?

Tabulka  13:  Charakteristika  oběti  –  zeleně  jsou  vyznačeny  správné  odpovědi  a  žlutě  špatné 
odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma otázky Možnosti Počet 
odpovědí

% vyjádření

Charakteristika 
oběti

Oběti, které čekají na záchranu. 
Vyčerpaní, zranění a bojující o přežití.

65 55 %

Oběti neštěstí, které si samy neumějí 
pomoc, čekající na zachránce, kteří jim 
řeknou, co a jak mají dělat

37 31 %

Lidé, kteří mají vlastní obranné 
mechanismy a kteří se snaží zvládnout 
kritickou situaci.

17 14 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Pouze  14  %  dotazovaných  zvolilo  správnou  možnost  odpovědi.  Respondenti  v 55  % 

vnímají  příjemce  humanitární  pomoci,  jak  oběti,  kteří  čekají  na  záchranu,  a  31  % 

respondentů  se  domnívá,  že  oběti  jsou  pasivními  příjemci  pomoci.  Výrazně  se  poměr 

odpovědí nelišil ani po ročnících.
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Otázka č. 13: Je podle Vás důležité, aby místní obyvatelé byli zapojeni do programů 

humanitární pomoci?

Graf 31: Participace místních obyvatel při humanitární pomoci

76%

3%

20%

ano ne nevím

Zdroj: Vlastní zpracování

V této  otázce  91  respondentů  uvedlo,  že  je  důležité  zapojení  místních  obyvatel  do 

humanitární pomoci z důvodu jejich znalosti místního prostředí, 77 % dotazovaných volili 

správnou odpověď. 4 respondenti zvolili možnost, že není vhodné zapojit místní obyvatele 

do  humanitární  pomoci,  protože  jsou  příliš  vyčerpaní,  tedy 3  % dotazovaných.  20  % 

respondentů (24 studentů) neznalo odpověď na tuto otázku. 
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Oddíl D - Zásady poskytování humanitární pomoci

Otázka č. 14: Při poskytování pomoci je velmi důležité.

Tabulka  14:  Zásady  při  poskytování  humanitární  pomoci  –  zeleně  jsou  vyznačeny  správné 
odpovědi a žlutě špatné odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma 
otázky

Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Zásady při 
poskytování 
humanitárn
í pomoci

Zachování lidské 
důstojnosti.

98 82 % 6 5 % 15 13 %

Uspokojení základních 
lidských potřeb.

116 97 % 2 2 % 1 1 %

Respekt k místní 
kultuře

73 62 % 29 25 % 17 13 %

Pomáhat jen těm, kteří 
si to zaslouží.

15 13 % 99 83 % 5 4 %

Pomáhat jen těm, kteří 
přijmou hodnoty 
západního světa.

6 5 % 98 82 % 15 13 %

Pomáhat tak, aby se 
podařily prosadit zájmy 
vlád.

10 8 % 88 74 % 21 18 %

Pomáhat všem bez 
ohledu na rasu či 
náboženství.

112 95 % 3 2 % 4 3 %

Pomáhat jen těm, kteří 
mají šanci přežít. 8 7 % 101 85 % 10 8 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Přes 95 % studentů si uvědomuje, že v humanitární pomoci jde o uspokojení základních 

lidských potřeb a že pomoc je poskytovaná všem bez ohledu na rasu či náboženství (ve 

třetím ročníku PS/ZA byly tyto možnosti zvoleny ve 100 %). Zachování lidské důstojnosti 

jako zásadu při poskytování humanitární pomoci uvedlo 82 % dotazovaných (2. a 3. ročník 

PS/ZA ve 100 %). Respektovat místní kulturu jako zásadu uvedlo 62 % dotazovaných. 

Pomáhat jen těm, kteří si to zaslouží, jako zásadu nezvolilo 83 % respondentů, ale celých 

13%, což je 15 studentů tuto možnost jako zásadu uvedlo. 8 studentů uvedlo (7 %), že by 

se mělo pomáhat jen těm, kteří mají šanci přežít, 101 studentů zvolilo opačnou možnost.

66



82 % respondentů si nemyslí, že v humanitární pomoci jde o šíření hodnot západního světa 

a 74 % studentů si nemyslí, že humanitární pomoc slouží k prosazování politických zájmů.

Na tuto otázko odpovědělo zcela správně 7 studentů (2 studenti z 3. ročníku, 2 studenti

z 1.  ročníku –  obor  PS/ZA,  2  studenti  z 2.  ročníku  –  obor  Ošetřovatel,  1  student  z 1. 

ročníku - obor Ošetřovatel).

Otázka č. 15: Existují  určitá  pravidla  při  poskytování  humanitární  pomoci,  zvolte 

prosím ty odpovědi, které dle Vašeho názoru, do nich patří.

Tabulka  15:  Pravidla  při  poskytování  humanitární  pomoci  -  zeleně  jsou  vyznačeny  správné 
odpovědi a žlutě špatné odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma 
otázky

Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Pravidla při 
poskytování 
humanitárn
í pomoci

Humanitární potřebu 
mají vždy prioritu.

67 56 % 13 11 % 39 33 %

Priority pomoci jsou 
stanovovány na základě 
potřeb.

81 68 % 18 15 % 20 17 %

Jde o to, prosadit 
politické zájmy dárců 
pomoci.

21 18 % 58 49 % 40 33 %

Snaha o prosazení 
křesťanství, a tím 
předcházet dalším 
konfliktům.

9 8 % 84 70 % 26 22 %

Snaha o maximální 
využití lokálních zdrojů.

71 60 % 20 17 % 28 23 %

Jde o to, pomoci tak, 
aby daná země byla 
maximálně závislá na 
dárci, a ten mohl 
následně využít její 
nerostné bohatství 
(např. ropa).

20 17 % 67 56 % 32 27 %

Zasažení mají právo 
pomoc odmítnout. 91 76 % 9 8 % 19 16 %

Ten, kdo pomáhá, 
rozhoduje bez ohledu 

37 31 % 59 50 % 23 19 %
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na místní pravidla.

Zdroj: Vlastní zpracování

91 studentů (76 %) shodně uvedlo, že zasažení mají právo pomoc odmítnout, 9 studentů

(8  %)  uvedlo,  že  zasažení  tuto  možnost  nemají.  68%  dotazovaných  (81  studentů)  si 

uvědomuje, že priority pomoci jsou stanoveny na základě potřeb. Pouze 56 % studentů 

(67) vnímá humanitární potřeby jako prioritu, třetina studentů zvolila možnost nevím a 13 

studentů (11 %) se domnívá, že humanitární potřeby nejsou prioritou. 60 % studentů (71) 

si  uvědomuje,  že je důležité  při  pomoci využít  místní  zdroje,  17 % (20) studentů jsou 

opačného názoru. 70 % studentů (84) si uvědomuje, že při humanitární pomoci nejde o to 

prosadit  křesťanství a tím předcházet konfliktům a 49 % studentů (58) se domnívá,  že 

nejde  ani

o prosazení  politických zájmů,  třetina studentů neví a 18 % (21) studentů si  myslí,  že 

naopak jde o prosazení politických zájmů. Přes polovinu studentů (56 % - 67 studentů) 

uvedlo,

že  cílem  pomoci  není  vybudovat  v obětech  závislost  na  pomoci  a  využít  jí  ve  svůj 

prospěch, nicméně 17 % studentů (20) se domnívá, že tomu tak je a 27 % studentů zvolili  

možnost, nevím. Polovina studentů (59) se domnívá, že ten kdo je dárcem pomoci, určuje 

pravidla,

31 % studentů se domnívá, že tomu tak není. Žádný z respondentů neodpověděl na tuto 

otázku zcela správně.
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Otázka č. 16: Zkuste  odhadnout,  jaká  rizika  plynou  z  poskytování  humanitární 

pomoci?

Tabulka 16: Rizika při poskytování humanitární pomoci – zeleně jsou vyznačeny správné odpovědi 
a žlutě špatné odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma 
otázky

Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Rizika při 
poskytování 
humanitárn
í pomoci

Závislost lidí na pomoci. 100 84 % 11 9 % 8 7 %

Selekce příjemců 
pomoci. 33 28 % 24 20 % 62 52 %

Pocit podřízenosti 
příjemce pomoci. 70 59 % 25 21 % 24 20 %

Výměna pomoci (jídla) 
za alkohol a drogy. 48 40 % 52 44 % 19 16 %

Likvidace místních trhů, 
inflace. 37 31 % 50 42 % 32 27 %

Ohrožení ekonomiky 
dárcovské země. 44 37 % 40 34 % 35 29 %

Tlak cizích hodnot 
(západní civilizace). 46 39 % 31 26 % 42 35 %

Neefektivní pomoc (bez 
znalosti místní kultury a 
místních zvyklostí).

57 48 % 29 24 % 33 28 %

Ztráta lidské důstojnosti 
obětí.

70 59 % 23 19 % 26 22 %

Zdroj: Vlastní zpracování

84  %  studentů  (100)  si  uvědomuje,  že  závislost  lidí  na  pomoci  je  jedním  z rizik 

humanitární  pomoci,  pouze 9 % studentů  uvedlo,  že  závislost  na pomoci  nepatří  mezi 

rizika.  Shodně,

59 % (70) respondentů si uvědomuje, že pocit podřízenosti a ztráta lidské důstojnosti jsou 

rizika  při  poskytování  pomoci.  Riziko  plynoucí  z neznalosti  místní  kultury  a  místních 

zvyklostí,  jakým je neefektivní pomoc, označilo 48 % respondentů (57), opak označilo

28 % respondentů (33 studentů), 24 % dotazovaných (29 studentů) nevědělo, zda do rizik 

tuto skutečnost zasadit. 44 % dotazovaných uvedlo, že výměna pomoci za drogy a alkohol 

nepatří mezi rizika spojená s humanitární pomocí, 40 % dotazovaných uvedli opak. Tlak 
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hodnot  západní  civilizace,  jako  jedno  z rizik  označilo  39  %  dotazovaných,  26  % 

respondentů  jsou  opačného  názoru  a  35  %  označilo  odpověď:  „Nevím.“  37  % 

dotazovaných (44) se domnívá, že humanitární pomoc může ohrozit ekonomiku dárcovské 

země a zároveň 42 % dotazovaných (50) si myslí, že pomoc nemůže ohrozit místní trhy. 2 

z dotazovaných studentů zvolili všechny možnosti správně (oba 2 studenti 2. ročníku, obor 

PS/ZA).

Otázka č. 17: V případě nenadále vzniklé humanitární katastrofy a v momentě, kdy 

je nutná zahraniční pomoc - mezinárodní, je nutná koordinace jednotlivých aktérů 

pomoci. Víte, kdo tuto roli ve světě zaujímá?

Graf 32: Role koordinátora ve světě

21%

22%
57%

EU OSN USA UNICEF

Zdroj: Vlastní zpracování

57  %  respondentů  (68)  dotazovaných  se  domnívá,  že  v roli  koordinátora  humanitární 

pomoci  ve  světě  vystupuje  organizace  UNICEF.  22  % respondentů  (26)  označilo  jako 

koordinátora  OSN,  a  21  %  respondentů  (22)  Evropskou  unii.  Nikdy  z dotazovaných 

nezvolil možnost: „USA.“ 
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Otázka č. 18: Může stát,  ve kterém se odehrála humanitární katastrofa, odmítnout 

mezinárodní pomoc, a tím nadále přihlížet lidskému utrpení?

Graf 33: Odmítnutí pomoci
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Zdroj: Vlastní zpracování

62 % dotazovaných (74) uvedlo, že stát může odmítnout humanitární pomoc, přestože jeho 

obyvatelstvo trpí.  Shodně 19 % respondentů si  myslí  opak – zvolilo  možnost  ne (22), 

anebo neví (23), jaká možnost je správná.
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Oddíl E - Vybrané humanitární organizace

Otázka č. 19: Znáte organizaci Lékaři bez hranic?

Graf 34: Znalost organizace Lékaři bez hranic
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droj: Vlastní zpracování

Z celkového počtu 119 respondentů uvedlo 69 z nich, že zná organizaci Lékaři bez hranic, 

tedy 58 % dotazovaných. 50 studentů, celých 42 %, zdravotní školy tuto organizaci nezná. 

Ve třetím ročníku PS/ZA neznali tuto organizaci pouze 3 studenti z celkových 20 (pouze

15 %). Oproti tomu v prvním ročníku PS/ZA převažoval počet těch, co organizace nezná - 

30 studentů, tedy 54 %.
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Otázka č. 20: Vyberte zdravotnická témata, kterými se organizace primárně zabývá?

Tabulka 17: Vybraná zdravotnická témata organizace Lékařů bez hranic – zeleně jsou vyznačeny 
správné odpovědi a žlutě špatné odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma otázky Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Vybraná 
zdravotnická 
témata

Malárie 85 71 % 7 6 % 27 23 %

Tuberkulóza 73 61 % 14 11 % 32 27 %

Podvýživa 87 73 % 9 8 % 23 19 %

Psychosociální pomoc 52 43 % 34 29 % 33 28 %

Péče o matku a dítě 
(včetně péče 
v těhotenství)

69 58 % 19 16 % 31 26 %

Očkování 82 68 % 13 12 % 24 20 %

Zhoubné onemocnění 35 29 % 40 34 % 44 37 %

Civilizační 
onemocnění 60 50 % 31 26 % 28 24 %

Pomoc obětem 
sexuálního násilí 37 31 % 32 27 % 50 42 %

Léčba závislostí 21 18 % 54 45 % 44 37 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Přes 70 % dotazovaných si uvědomuje, že podvýživa (73 %, tedy 87 studentů) a malárie

(71 %, tedy 85 studentů) jsou zdravotnická témata, kterým se organizace Lékaři bez hranic 

zabývá, pouze 6 % dotazovaných (7) v případě malárie a 8 % (9) dotazovaných v případě 

podvýživy  uvedlo,  že  tyto  okruhy  nejsou  témata,  kterými  se  organizace  zabývá.  82 

studentů,  čili  68 %, uvedlo,  že  jedním z témat  je  očkování,  12 % respondentu  (13)  je 

opačného názoru. 58 % respondentů (69) zvolilo jako jedním z témat organizace péči o 

matku  a  dítě.  Psychosociální  pomoc  jako  součást  témat  organizace  vybralo  43  % 

respondentů  (52),

29  % jsou opačného  názoru  (33).  31  % respondentů  (37)  si  myslí,  že  pomoc obětem 

sexuálního násilí patří mezi témata organizace Lékaři bez hranic, 42 % studentů (50) se 

domnívá, že tomu tak není. Oproti tomu 50 % studentů (60) by do zdravotnických témat, 

kterými  se  organizace  primárně  zabývá,  zařadili  civilizační  onemocnění.  Zhoubné 
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onemocnění jako téma volilo 29 % respondentů (35), 34 % dotazovaných (40) zhoubné 

onemocnění jako téma neuvedlo a 24 % respondentů (28) neví, zda do témat organizace 

patří.  45  %  respondentů  (54)  se  shodlo,  že  se  organizace  primárně  nezabývá  léčbou 

závislostí. 37 % dotazovaných (44) neví, zda by toto téma zařadila a 18 % respondentů 

(21) si myslí, že se touto problematikou organizace zabývá. Pouze 1 student zvolil všechny 

odpovědi správně (student 3. ročníku, obor PS/ZS)

Otázka č. 21: Lékaři bez hranic realizují pomocí projektů bezplatnou zdravotnickou 

pomoc v  místě  katastrofy.  Projekt  je  například vybudování  či  obnova nemocnice. 

Odhadněte, jaký je poměr místních pracovníků vs. zahraničních?

Graf 35: Poměr zahraničních pracovníků vs. místních

21%

42%

37%

 50.50 více zahraničních více místních
 

Zdroj: Vlastní zpracování

Ze 119 respondentů se 50 domnívá – 42 %, že organizace Lékařů bez hranic při svých 

projektech využívá mnohem více zahraničních lékařů a sester – dobrovolníků, než místních 

obyvatel.  21  %  dotazovaných  (25)  se  domnívá,  že  poměr  místních  vs.  zahraničních 

pracovníků  je  tak  50:50.  37  %  dotazovaných  (44)  správně  odpovědělo,  že  v jednom 

projektu pracuje 4 - 12 zahraničních dobrovolníků a zhruba 200 místních spolupracovníků. 
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Otázka č. 22: Odhadněte, v kolika zemích působila organizace Lékařů bez hranic v 

roce 2016?

Graf 36: Počet zemí, kde působí organizace Lékařů bez hranic

19%

71%

9%

15 zemí 35 zemí 71 zemí
Z

droj: Vlastní zpracování

Pouze 11 dotazovaných odpovědělo správně, že počet zemí, ve kterých organizace Lékaři 

bez hranic působila, byl v roce 2016 71, což je 9 %. Valná většina z dotazovaných (72 %), 

celých 85 studentů,  zvolila prostřední  variantu mezi  nabízenými možnostmi (35 zemí).

19 % respondentů (23) se domnívá, že organizace v roce 2016 působila v 15 zemích. 

Otázka č. 23: Víte,  jaké  mezinárodní  hnutí  dohlíží  na  dodržování  mezinárodního 

humanitárního práva, věnuje se pomoci okamžité i dlouhodobé, pomáhá civilistům i 

válečným  zajatcům,  navštěvuje  politické  rukojmí  a  spolupodílí  se  na  koordinaci 

mezinárodní humanitární pomoci?
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Tabulka 18: Role koordinátora – zeleně jsou vyznačeny správné odpovědi a žlutě špatné odpovědi,  
pro snadnější orientaci.

Odpověď 1.r 
PS/ZA

2.r 
PS/ZA

3.r 
PS/ZA 1.r Oš. 2.r Oš. Celkem %

Červený kříž 0 0 2 0 0 2 2 %

Nevím/nic 48 25 12 8 6 99 83 %

OSN 5 1 3 0 3 12 10 %

UNICEF 2 1 3 0 0 6 5 %

Zdroj: Vlastní zpracování

Na tuto otázku, která byla otevřená, odpověděli správně jen 2 studenti z třetího ročníku 

PS/ZA,  čili  pouze  2  %  dotazovaných  zmínilo  Mezinárodní  hnutí  Červeného  kříže

a Červeného půlměsíce.  83 % studentů (99)  neodpovědělo nic,  nebo napsalo -  nevím.

10  % studentů  (12)  se  domnívá,  že  tuto  roli  zastává  OSN a  5% studentů  (6)  uvedlo 

UNICEF.

Otázka č. 24: Největší  česká  nezisková  organizace  je  Člověk  v  tísni,  znáte  jejího 

zakladatele a současného ředitele?

Graf 37: Zakladatel organizace Člověk v tísni
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Tomáš  Šebek Šimon Pánek Václav Klaus
 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Zakladatele  organizace  Člověk  v tísni  správně  označilo  39  % studentů  (47),  polovina 

studentů  jím  označila  Tomáše  Šebka  (59  studentů).  11  %  studentů  jako  zakladatele 

označilo Václava Klause (13 dotazovaných). V druhém ročníku ošetřovatelů byl výsledek 

odlišný, v tomto ročníku správně Šimona Pánka označilo 67 % žáků (6 studentů).

Otázka č. 25: Člověk  v  tísni,  mimo svou  humanitární  činnost,  se  věnuje  i  boji  za 

lidská práva a pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Víte, jak se tento 

festival jmenuje?

Graf 38: Název Mezinárodního dokumentárního festivalu filmů Člověka v tísni

50%
42%

8%

Mezinárodní dokumentární festival  fi lmů festival  Jeden svět
Mezinárodní festiva l  outdoorových fi lmů

Z
droj: Vlastní zpracování

Festival  Jeden svět znalo 50 studentů,  což je 42 % dotazovaných.  50 % studentů (60) 

mylně označilo Mezinárodní dokumentární festival filmů a poslední možnost zvolilo 8 % 

respondentů (9 studentů). Nejlépe v této otázce dopadl 3. ročník PS/ZA, kde festival Jeden 

svět správně označilo 55 % dotazovaných (11).

Otázka č. 26: Člověk v tísni se mimo okamžité pomoci v nouzi věnuje i  posilování 

odolnosti  místních  obyvatel,  tím  se  snaží  zmírnit  jejich  zranitelnost  při  vzniku 

nenadálých katastrof v budoucnu, jaké možnosti k tomu využívá?
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Tabulka 19: Možnosti posílení odolnosti obyvatelstva, které volí organizace Člověk v tísni – zeleně 
jsou vyznačeny správné odpovědi a žlutě špatné odpovědi, pro snadnější orientaci.

Téma otázky Možnosti
Počet odpovědí a vyjádření v %

ano % ne % nevím %

Možnosti 
posílení 
odolnosti 
obyvatelstva

Podpora místní vlády. 52 44 % 29 24 % 38 32 %

Podpora občanské 
společnosti. 70 59 % 21 18 % 28 23 %

Podpora místních 
bohatých vrstev 
obyvatelstva.

20 17 % 63 53 % 36 30 %

Podpora vzniku měst, 
popřípadě růst 
stávajících měst.

43 36 % 37 31 % 39 33 %

Modernizace 
společnosti. 36 30 % 45 38 % 38 32 %

Podpora místních 
zemědělců (efektivnější 
postupy).

54 45 % 25 21 % 40 34 %

Šíření hodnot západní 
společnosti.

23 20 % 47 39 % 49 41 %

Vzdělávání místních 
obyvatel.

84 70 % 16 14 % 19 16 %

Podpora lokálních trhů. 50 40 % 30 25 % 39 35 %

Podpora těžby 
nerostného bohatství. 31 26 % 38 34 % 50 40 %

Zdroj: Vlastní zpracování

70 % dotazovaných (84) označilo vzdělávání místních obyvatel jako za jednu z aktivit, 

kterou se organizace snaží posílit odolnost místních obyvatel, 14 % dotazovaných (16) tuto 

možnost nevybralo. 59 % respondentů (70) vybralo možnost podpory občanské společnosti 

jako jednu z cest  zvyšování odolnosti  obyvatelstva a 44 % dotazovaných (52) označilo 

jako jednu z cest podporu místní vlády. 53 % respondentů (63) nesouhlasí s tím, že by 

Člověk  v tísni  podporoval  místní  bohaté  vrstvy  obyvatelstva  s cílem  zvýšit  odolnost 

obyvatelstva.  Přes  40 % studentů (50)  neví,  zda  podpora těžby nerostného bohatství  a 

šíření hodnot západní civilizace je možnost,  jak přispět k posilování odolnosti  místních 
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obyvatel. Přes 40 % respondentů uvedlo, že podpora místních zemědělců (54 studentů) a 

podpora  lokálních  trhů  (50  dotazovaných)  je  jednou  z cest,  kterou  organizace  přispívá 

k odolnosti  místního  obyvatelstva.  38  %  respondentů  (45)  nesouhlasí  s tím,  že  by 

modernizace  společnosti

byla  cesta,  kterou  organizace  zvolila,  s cílem  posílení  odolnosti  obyvatelstva

a 39 % dotazovaných (47) uvedlo, že cestu nevidí ani v šíření hodnot západní společnosti. 

36  %  dotazovaných  (43)  souhlasí,  že  v podpoře  vzniku  měst,  popřípadě  v  rozrůstání 

stávajících měst, vidí organizace možnost, jak posílit odolnost obyvatelstva, s tímto tvrzení 

nesouhlasí 31 % respondentů (37) a 32 % dotazovaných (38) volilo možnost: „Nevím.“ 

Podobně nerozhodné výsledky byly i u možnosti: „Modernizace společnosti.“ (36:45:38). 

Ani jeden ze 119 dotazovaných neodpověděl na tuto otázku zcela správně.

Oddíl F - Postoje studentů k humanitární pomoci

Otázka č. 27: Jak důležité je podle Vás téma humanitární pomoci?

Tabulka 20: Důležitost humanitární pomoci

Téma otázky Možnosti Počet 
odpovědí % vyjádření

Důležitost 
humanitární 
pomoci

velmi důležité 43 36 %

spíše důležité 56 47 %

ani důležité, ani nedůležité 18 15 %

spíše nedůležité 1 1 %

úplně nedůležité 1 1 %

Celkem 119 100 %

Zdroj: Vlastní zpracování

47 % respondentů (56) se uvádí,  že je pro ně téma humanitární pomoci spíše důležité

a  36  %  dotazovaných  (43)  ho  vnímá  jako  velmi  důležité,  což  znamená,  že  83  % 

respondentů (99) vnímá důležitost tohoto tématu. Neutrální postavení k tématu zaujímá 15 

%  studentů  (18).  Jako  nedůležité  a  úplně  nedůležité  ho  označilo  shodně  po  jednom 

studentu

a v procentuálním vyjádření jsme také na 1. Pouze 2 % studentů vnímají toto téma jako 
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nedůležité.  Jako  nejméně  důležité  toto  téma  vnímají  studenti  1.  ročníku  ošetřovatelů,

kde  5  studentů  označilo  svůj  postoj  za  neutrální  a  1  student  vnímá  téma  jako  úplně 

nedůležité, to znamená, že 75 % studentů (6) nevnímají toto téma jako důležité.

Otázka č. 28: Myslíte  si,  že  je žádoucí  pomáhat lidem, kteří  prožívají  humanitární 

katastrofu?

Graf 11: Hodnocení humanitární pomoci jako žádoucí
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5%
7%

ano ne nevím
Z

droj: Vlastní zpracování

88  %  všech  dotazovaných  (105)  označilo  jako  žádoucí  pomáhat  lidem  zasaženým 

katastrofou, 7% dotazovaných (8) neví a 5 % respondentů (6) si  myslí,  že není žádoucí 

pomáhat lidem zasažených katastrofou. V prvním ročníku ošetřovatelů, jako možnost ne a 

nevím vybralo shodně po 2 respondentech, takže 50 % z ročníku neví anebo si myslí, že není 

žádoucí pomáhat lidem zasažených katastrofou. Z prvního ročníku a z třetího ročníku oboru 

Praktická sestra/Zdravotní asistent žádný student nezvolil možnost ne.
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Otázka č. 29: Myslíte  si,  že  prostor,  který  je  věnován  humanitárním  katastrofám

v mediích, je dostatečný?

Graf 39: Mediální prostor vymezený humanitárním katastrofám
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ano ne nevím

Zdroj: Vlastní zpracování

62 % dotazovaných (74) se nemyslí, že by media věnovala dostatečný prostor problematice 

humanitární pomoci, 27 % studentů (32) neví, zda tomu tak je a 11 % respondentů (13) se 

domnívá, že je dané problematice věnováno dostatečně prostoru.
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Otázka č. 30: V případě, že byste se rozhodl/a podpořit veřejnou sbírku, kterou byste 

si vybral/a?

Graf 40: Výběr sbírky
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Z
droj: Vlastní zpracování

V případě  vypsání  veřejné  sbírky  by  se  pro  podporu  lidí  trpících  dlouhotrvajícím 

hladomorem v Jemenu rozhodlo 52 respondentů,  čili  44 %. Pro sbírku určenou obětem 

povodní v ČR by se rozhodlo 42 dotazovaných, tj. 35 %. 11 dotazovaných, tj. 9 %, by se 

rozhodlo podpořit sbírku vyhlášenou po zemětřesení v Nepálu a stejný počet respondentů 

by se rozhodlo nepodpořit žádnou sbírku, také 9 %. Zbylá 3 % respondentů (3) se rozhodla 

podpořit sbírku na podporu migrantů v Řecku.
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Otázka č. 31: Uvažoval/a  jste  o  tom,  že  byste  se  zúčastnila  sám/sama,  některé 
humanitární mise?

Graf 41: Účast na misi
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Z

droj: Vlastní zpracování

37 % dotazovaných (44) uvažuje o tom, že by se v budoucnu zúčastnilo humanitární mise. 

32 % dotazovaných (38) neví a 31 % respondentů (37) o této možnosti neuvažuje.

Prostor pro náměty a komentáře.

Ze 119 studentů využilo prostor pro náměty a komentáře 7 studentů:

„Bohužel nejsem s tématem humanitární pomoci seznámena, ale po vyplnění dotazníku si 

určitě dohledám další informace.“

„Myslím si, že humanitární pomoc je velmi důležitá, protože, co kdyby se to stalo nám? 

Taky bysme byli rádi za každou pomoc. Lidi by se nad sebou měli více zamyslet a nabýt 

tak sobecký (neříkám, že jsou takový všichni) ale je to můj názor.“

„Humanitární pomoc mě zajímá, vzhlížím k tomu a beru jako cíl, který bych jednou chtěla 

získat. Napadlo mě odjet na misi a doufám, že se toho opravdu zúčastním.“
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Některé  humanitární  organizace  by  se  měli  zaměřit  na  hlídání  hranic  Evropské  unie,

před ilegálními migranty, kteří nectí naše evropské hodnoty. Lidem by se mělo pomáhat 

v místě jejich bydliště.“

„Myslím, že jakkoliv pomoci a podporovat humanitární krizi by měl každý, když se vžiju

do těch, kteří pomoc potřebují, vím, že by udělali to samé, po dostudování bych se rád 

zapojil do nadace UNICEF a Dobrý anděl. Každý by se měl vcítit do role těch lidí, kteří  

mají problém a jakkoliv pomoci.“

„Moc dlouhý, ale fajn dotazník.“

„Dotazník dlouhý, ale dobrý.“

3.6Diskuze a komparace dat dotazníkového šetření

Prvním dílčím cílem je zjistit zda studenti vědí, co je humanitární pomoc (definici,

na co reaguje, co poskytuje).

Výzkumná otázka č. 1: Umějí studenti definovat humanitární pomoc?

K tomuto tématu se v dotazníku vztahují otázky č. 8, 9, 10.

O8: Co je podle Vás hlavním cílem humanitární pomoci?

O9: Vyberte skutečnosti,  které dle Vašeho názoru mohou vést ke vzniku humanitární 

krize?

O10: Vyberte, co zahrnuje humanitární pomoc:

Tabulka 21: Shrnutí - výzkumná otázka č. 1, počet správných odpovědí

Otázka: Počet správných 
odpovědí:

Počet špatných 
odpovědí:

Neúplné odpovědi 
/odpovědi 

s možností nevím:

8. Co je podle Vás hlavním 
cílem humanitární pomoci? 6 % 29 % 65 %

9. Vyberte skutečnosti, 
které dle Vašeho názoru 
mohou vést ke vzniku 
humanitární krize?

56 % 25 % 19 %

10. Vyberte, co zahrnuje 
humanitární pomoc: 61 % 22 % 17 %
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Zdroj: Vlastní zpracování

Pouze 5 % studentů bylo schopno odpovědět na otevřenou otázku, co je cílem humanitární 

pomoci. Celých 29 % studentů neodpovědělo vůbec, nebo jejich odpověď byla zcestná.

66 % studentů napsalo neúplnou odpověď (tolerovány byly odpovědi typu: pomoc druhým, 

slabším). Otázky 9 a 10 byly otázky s danými možnostmi odpovědí. 56 % studentů správně 

označilo  skutečnosti,  které  mohou  vést  ke  vzniku  humanitární  pomoci  nebo  správně 

označilo ty, které k ní nevedou. 61 % studentů správně označilo, co zahrnuje humanitární 

pomoc nebo správně označilo, co humanitární pomoc nezahrnuje.

Tabulka 22: Znalost respondentů, výzkumná otázka č. 1

Výzkumná otázka č. 1

8. Co je podle Vás 
hlavním cílem 
humanitární 

pomoci?

9. Vyberte 
skutečnosti, které 
dle Vašeho názoru 

mohou vést ke 
vzniku humanitární 

krize?

10. Vyberte, co 
zahrnuje 

humanitární 
pomoc:

Správné odpovědi: 7 studentů 1 student 3 studenti

Současně správná odpověď 
na otázku 8, 9 1 student

Současně správná odpověď 
na otázku 8, 10 2 studenti

Současně správná odpověď 
na otázku 8,9,10 1 student

Zdroj: Vlastní zpracování

6 % respondentů (7), kteří bylo schopni vydefinovat humanitární pomoc, navštěvují ročník 

3. - obor PS/ZA (1 student), 2. ročník - obor Ošetřovatel (2 studenti),  1. ročník - obor 

PS/ZA (4 studenti), z těchto studentů byl v otázkách č. 9 a č. 10 úspěšný student 3. ročníku 

–

100 %. Z druhého ročníku, jeden student, který správně vydefinoval humanitární pomoc, 

už neodpověděl na otázky č. 9 a č. 10 správně a jeden student odpověděl správně jen na 

otázku č. 10. Studenti z 1. ročníku, kteří správně vydefinovali cíle humanitární pomoci, 

byli v otázkách č. 9 a 10 neúspěšní. 

Výsledek šetření: Studenti nejsou schopni sami definovat cíle humanitární pomoci. Pokud 

mají  možnost  volit  z předem  daných  odpovědí,  je  jejich  úspěšnost  v průměru  59  % 
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v oblastech  příčin  vzniku  pomoci  a  jak  je  pomoc  realizována.  6  % studentů  (7)  jsou 

schopni vydefinovat cíle humanitární pomoc, pouze 1 z nich zná důvody, které mohou vést 

k humanitární katastrofě a současně správně odpověděl na otázku: co zahrnuje humanitární 

pomoc? 

Závěr 1: 60 % respondentů má mezery v základních otázkách humanitární pomoci, jakými 

jsou cíle pomoci,  důvody poskytnutí  pomoci a konkrétní realizace pomoci.  Pouze 1 % 

studentů (1) odpovědělo správně na všechny otázky, které se vtahují k výzkumné otázce 

číslo 1.

První dílčí cíl byl naplněn a první výzkumná otázka zodpovězena.

Druhým  dílčím  cílem  je  prozkoumat  vědomosti  studentů  o  aktérech  humanitární 

pomoci.

Výzkumná otázka č. 2: Chápou studenti, kdo se podílí na humanitární pomoci?

K tomuto tématu se v dotazníku vztahují otázky č. 11, 12, 13

O11: Kdo se podle Vašeho názoru podílí na humanitární pomoci?

O12: Co se týká příjemců pomoci (lidé, které potkalo neštěstí), zkuste vybrat tu možnost, 

která je nejvíce charakterizuje?

O13: Je podle Vás důležité, aby místní obyvatelé byli zapojeni do programů humanitární 

pomoci?

Tabulka 23: Shrnutí - výzkumná otázka č. 2, počet správných odpovědí

Otázka: Počet správných 
odpovědí:

Počet špatných 
odpovědí:

Odpovědi 
s možností nevím:

11. Kdo se podle Vašeho 
názoru podílí na 
humanitární pomoci?

46 % 29 % 25 %

12. Co se týká příjemců 
pomoci (lidé, které potkalo 
neštěstí), zkuste vybrat tu 
možnost, která je nejvíce 
charakterizuje?

14 % 86 % XXX

13. Je podle Vás důležité, 
aby místní obyvatelé byli 

77 % 23 % XXX
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zapojeni do programů 
humanitární pomoci?

Zdroj: Vlastní zpracování

46 % odpovědí  na  otázku č.  11  bylo  správně  označeno,  studenti  vybrali  z nabízených 

možností  ty  aktéry,  které  se  podílí  na  humanitární  pomoci.  Pouze  14  %  respondentů 

vybralo správné tvrzení, co se týče příjemců humanitární pomoci a 77 % studentů správně 

označilo možnost, která se týkala zapojení obětí do programů humanitární pomoci.

Tabulka 24: Znalost respondentů, výzkumná otázka č. 2

Výzkumná otázka č. 2

11. Kdo se podle 
Vašeho názoru 

podílí na 
humanitární 

pomoci?

12. Co se týká 
příjemců pomoci 

(lidé, které 
potkalo neštěstí), 
zkuste vybrat tu 

možnost, která je 
nejvíce 

charakterizuje?

13. Je podle Vás 
důležité, aby 

místní obyvatelé 
byli zapojeni do 

programů 
humanitární 

pomoci?

Správné odpovědi: 0 studentů  17 studentů 91 studenti

Současně správná odpověď 
na otázku 12, 13 13 studentů

Současně správná odpověď 
na otázku 11, 12, 13 0 studentů

Zdroj: Vlastní zpracování

Studentů, kteří správně odpověděli na otázku č. 12 a zároveň odpověděli správně na otázku 

č. 13, bylo 13, tj. 11 % dotazovaných. Nikdo z těchto studentů nedokázal správně označit 

všechny aktéry pomoci, čili správně odpovědět na otázku č. 11.

Výsledek šetření: 86 % dotazovaných vnímá oběti krize jako lidi, kteří si nejsou schopni 

pomoci  sami  a  kteří  čekají  na  záchranu,  výsledek  dotazníkového  potvrzuje,  co  uvádí 

Pincová (2012). Více jak ¾ studentů správně označilo, že je třeba zapojit oběti humanitární 

krize

do programů humanitární pomoci. Ale pouze 11 % dotazovaných chápe, že jednak je třeba 

zapojit  oběti  humanitární  katastrofy  do  programů  pomoci,  ale  zároveň  i  to,  že  oběti 

humanitární katastrofy jsou lidé, kteří mají vlastní obranné mechanismy a kteří se snaží 
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zvládnout  krizovou  situaci.  Nikdo  z dotazovaných  neoznačil  správně  všechny  aktéry 

pomoci, úspěšnost správné volby možnosti byla v této otázce 46 %. 

Závěr 2:  Žádný z dotazovaných studentů nebyl schopen správně označit všechny aktéry 

pomoci,  46 % z nabízených možností,  studenti  označili  správně.  Pouze  11 % studentů 

správně odpovědělo na otázky, které se týkaly příjemců humanitární pomoci.

Druhý dílčí cíl byl naplněn a druhá výzkumná otázka zodpovězena.

Třetím  dílčím  cílem  je  zmapovat  vědomosti  studentů  o  zásadách  správného 

poskytování pomoci.

Výzkumná  otázka  č.  3:  Orientují  se  studenti  v  zásadách  správného  poskytování 

humanitární pomoci?

K tomuto tématu se v dotazníku vztahují otázky č. 14, 15, 16, 17, 18.

O14: Při poskytování pomoci je velmi důležité:

O15: Existují  určitá  pravidla  při  poskytování  humanitární  pomoci,  zvolte  prosím  ty 

odpovědi, které dle Vašeho názoru, do nich patří:

O16: Zkuste odhadnout, jaká rizika plynou z poskytování humanitární pomoci?

O17: V případě  nenadále  vzniklé  humanitární  katastrofy  a  v  momentě,  kdy je  nutná 

zahraniční pomoc - mezinárodní, je nutná koordinace jednotlivých aktérů pomoci. 

Víte, kdo tuto roli ve světě zaujímá?

018: Může stát,  ve kterém se odehrála humanitární katastrofa, odmítnout mezinárodní 

pomoc, a tím nadále přihlížet lidskému utrpení?
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Tabulka 25: Shrnutí - výzkumná otázka č. 3, počet správných odpovědí

Otázka: Počet správných 
odpovědí:

Počet špatných 
odpovědí:

Odpovědi 
s možností nevím:

14. Při poskytování pomoci 
je velmi důležité: 83 % 9 % 8 %

15. Existují určitá pravidla 
při poskytování 
humanitární pomoci, zvolte 
prosím ty odpovědi, které 
dle Vašeho názoru, do nich 
patří:

61 % 15 % 24 %

16. Zkuste odhadnout, jaká 
rizika plynou z poskytování 
humanitární pomoci?

47 % 26 % 27 %

17. V případě nenadále 
vzniklé humanitární 
katastrofy a v momentě, 
kdy je nutná zahraniční 
pomoc - mezinárodní, je 
nutná koordinace 
jednotlivých aktérů pomoci. 
Víte, kdo tuto roli ve světě 
zaujímá?

22 % 78 % XXX

18. Může stát, ve kterém se 
odehrála humanitární 
katastrofa, odmítnout 
mezinárodní pomoc, a tím 
nadále přihlížet lidskému 
utrpení?

62 % 19 % 19 %

Zdroj: Vlastní zpracování

83  %  studentů  správně  označilo  z možností  zásady,  které  je  třeba  dodržovat  při 

poskytování humanitární pomoci. 61 % studentů dokázalo vybrat z nabízených možností 

pravidla, která je třeba dodržovat při poskytování humanitární pomoci a 47 % respondentů 

odhadlo rizika spojená s poskytováním humanitární pomoci. Pouze 22 % studentů vybrala 

organizaci OSN, jako koordinátora mezinárodní pomoci. 62 % dotazovaných vědělo, že 

stát má možnost odmítnout humanitární pomoc.
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Tabulka 26: znalost respondentů, výzkumná otázka č. 3

Výzkumná otázka č. 3 Otázka
č. 14

Otázka
č. 15

Otázka
č. 16

Otázka
č. 17

Otázka
č. 18

Správné odpovědi: 7 
studentů

 0 
studentů 2 studenti 26 

studentů
74 

studentů

Současně správná 
odpověď na otázku 17, 
18

24 studentů

Současně správná 
odpověď na otázku 14, 
15, 16

0 studentů

Současně správná 
odpověď na otázku 14, 
17,18

5 
studentů

Zdroj: Vlastní zpracování

Pouze 22 % studentů (26) správně odpovědělo, že v roli koordinátora na poli mezinárodní 

spolupráce  v humanitární  pomoci  vystupuje  OSN (otázka  č.  17).  Z těchto  26  studentů,

24  studentů  správně  zodpovědělo  i  otázku  č.  18,  tj.  20  % studentů  z celkového  počtu 

respondentů, současně ví, že stát má právo odmítnout mezinárodní humanitární pomoc.

6  %  studentů  (7)  správně  odpovědělo  na  otázku  č.  14  ohledně  zásad  poskytování 

humanitární pomoci (2 studenti z 3. ročníku, obor PS/ZA, 2 studenti z 1. ročníku, obor 

PS/ZA,  2  studenti  z 2.  ročníku,  obor  Ošetřovatel  a  1  student  z 1.  ročníku,  obor 

Ošetřovatel). Nikdo z nich současně nedokázal odpovědět na otázku č. 15, kde ani nikdo ze 

zbylých dotazovaných neodpověděl správně a současně nikdo z nich neodpověděl správně 

na  otázku  č.  16,  kde  sice  byly  vyhodnoceny  2  zcela  správné  odpovědi,  které  ovšem 

zodpověděli 2 studenti 2. ročníku, obor PS/ZA. 

6 % studentů (7),  kteří  označili  zcela  správně zásady poskytování  humanitární  pomoci 

v otázce č.  14,  tak všichni  zodpověděli  správně i  otázku č.  18 a 5 z nich zodpovědělo 

současně správně i na otázku č. 17, tj. 4%.

Výsledek šetření:  Na otázky, které se týkaly zásad a pravidel humanitární pomoci, byla 

správnost odpovědi 72 %, ale pouze 47 % byla správnost odpovědí ohledně rizik, které 

plynou z humanitární pomoci. Studenti neznají hlavního koordinátora humanitární pomoci 
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– 78 % špatných odpovědí a 38 % z nich neví nebo si myslí, že stát nemůže odmítnout 

humanitární pomoc. 

Otázka,  na  kterou  nikdo  nebyl  schopen  zcela  správně  odpovědět,  byla  otázka  č.  15 

(pravidla  poskytování  humanitární  pomoci),  pouze  2  % studentů  (2)  správně  označilo 

všechny rizika v humanitární pomoci (otázka č. 16). 6 % studentů (7) bezchybně volilo 

možnosti,  které byli  nabízeny v otázce č. 14 – zásady humanitární pomoci.  Pouze 4 % 

dotazovaných  (5)  správně  odpověděla,  že  OSN  vystupuje  v roli  koordinátora  na  poli 

mezinárodní pomoci (otázka č. 17) a současně správně označilo odpověď, že stát má právo 

humanitární pomoc odmítnout (otázka č. 18) a současně správně označilo všechny zásady 

při poskytování humanitární pomoci (otázka č. 14).

Závěr 3: V tomto oddíle dotazníku byla úspěšnost správných odpovědí 55 %. Méně jak 

polovina respondentu se neorientuje v zásadách správného poskytnutí humanitární pomoci. 

Žádný ze studentů neodpověděl na všechny otázky v tomto oddíle správně.

Třetí dílčí cíl byl naplněn a třetí výzkumná otázka zodpovězena.

Čtvrtým  dílčím  cílem  je  odhalit  znalosti  žáků  o  vybraných  humanitárních 

organizacích.

Výzkumná  otázka  č.  4:  Mají  studenti  znalosti  o  vybraných  humanitárních 

organizacích?

K tomuto tématu se v dotazníku vztahují otázky č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

O19: Znáte organizaci Lékaři bez hranic?

O20: Vyberte zdravotnická témata, kterými se organizace primárně zabývá?

O21: Lékaři  bez  hranic  realizují  pomocí  projektů  bezplatnou zdravotnickou pomoc v 

místě katastrofy. Projekt je například vybudování či obnova nemocnice. Odhadněte, 

jaký je poměr místních pracovníků vs. zahraničních?

O22: Odhadněte, v kolika zemích působila organizace Lékařů bez hranic v roce 2016?

O23: Víte, jaké mezinárodní hnutí dohlíží na dodržování mezinárodního humanitárního 

práva,  věnuje se pomoci  okamžité  i  dlouhodobé,  pomáhá civilistům i  válečným 
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zajatcům, navštěvuje politické rukojmí a spolupodílí se na koordinaci mezinárodní 

humanitární pomoci?

O24: Největší  česká  nezisková  organizace  je  Člověk  v  tísni,  znáte  jejího  zakladatele

a současného ředitele?

O25: Člověk v tísni, mimo svou humanitární činnost, se věnuje i boji za lidská práva

a  pořádá  Mezinárodní  festival  dokumentárních  filmů.  Víte,  jak  se tento  festival 

jmenuje?

O26: Člověk v tísni se mimo okamžité pomoci v nouzi věnuje i posilování odolnosti 

místních obyvatel,  tím se snaží zmírnit jejich zranitelnost při vzniku nenadálých 

katastrof v budoucnu, jaké možnosti k tomu využívá?
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Tabulka 27: Shrnutí - výzkumná otázka č. 4, počet správných odpovědí

Otázka:
Počet 

správných 
odpovědí:

Počet 
špatných 

odpovědí:

Odpovědi 
s možností 

nevím/
formulace 
odpovědi 

nevím:

19. Znáte organizaci Lékaři bez hranic? 58 % 42 % XXX

20. Vyberte zdravotnická témata, 
kterými se organizace primárně 
zabývá?

51 % 28 % 21 %

21. Lékaři bez hranic realizují pomocí 
projektů bezplatnou zdravotnickou 
pomoc v místě katastrofy. Projekt je 
například vybudování či obnova 
nemocnice. Odhadněte, jaký je poměr 
místních pracovníků vs. zahraničních?

37 % 63 % XXX

22. Odhadněte, v kolika zemích 
působila organizace Lékařů bez hranic v 
roce 2016

9 % 91 % XXX

23. Víte, jaké mezinárodní hnutí dohlíží 
na dodržování mezinárodního 
humanitárního práva, věnuje se pomoci 
okamžité i dlouhodobé, pomáhá 
civilistům i válečným zajatcům, 
navštěvuje politické rukojmí a 
spolupodílí se na koordinaci 
mezinárodní humanitární pomoci

2 % 15 % 83 %

24. Největší česká nezisková organizace 
je Člověk v tísni, znáte jejího 
zakladatele a současného ředitele?

39 % 61 % XXX

25. Člověk v tísni, mimo svou 
humanitární činnost, se věnuje i boji za 
lidská práva a pořádá Mezinárodní 
festival dokumentárních filmů. Víte, jak 
se tento festival jmenuje?

42 % 58 % XXX

26. Člověk v tísni se mimo okamžité 
pomoci v nouzi věnuje i posilování 
odolnosti místních obyvatel, tím se 
snaží zmírnit jejich zranitelnost při 

43 % 25 % 32 %
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vzniku nenadálých katastrof v 
budoucnu, jaké možnosti k tomu 
využívá?

Zdroj: Vlastní zpracování

58 % dotazovaných uvedlo, že zná organizaci Lékaře bez hranic, pouze 51 % dokázalo 

správně označit zdravotnická témata, kterými se primárně organizace zabývá, 37 % z nich 

správně  označilo  princip,  na  jakém fungují  projekty  Lékařů  bez  hranic  a  pouze  9  % 

respondentů správně odpovědělo na  počet  zemí,  ve kterých organizace působila  v roce 

2016.  Pouze  2  % respondentů  v otevřené  otázce  správně  odpovědělo,  že  mezinárodní 

hnutí, které dohlíží na dodržování humanitárního práva, je Mezinárodní červený kříž. 39 % 

dotazovaných zná zakladatele Člověka v tísni a 42 % správně označilo festival Jeden svět, 

který organizace pořádá. 43 % respondentů správně označilo možnosti,  které odkrývaly 

skutečnosti, prostřednictvím kterých organizace posiluje odolnost místních obyvatel před 

humanitární krizí.
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Tabulka 28: Znalost respondentů, výzkumná otázka č. 4

Výzkumná otázka č. 4

Lékaři bez hranic

Číslo otázky

19 20 21 22

Správné odpovědi: 69 1 44 11

Současně správná odpověď 
na otázku 19, 20 1 studentů

Současně správná odpověď 
na otázku 19, 21 29 studentů

Současně správná odpověď 
na otázku 19, 21, 22 6 studentů

Současně správná odpověď 
na otázku 19, 20, 21, 22 1 student

Mezinárodní Červený kříž

Správná odpověď na otázku 
č. 23

2 studenti

Současně správná odpověď 
na otázku 19, 20, 21, 22, 23

1 student

Člověk v tísni

Číslo otázky

24 25 26

Správné odpovědi: 47 50 0

Současně správná odpověď 
na otázku 24, 25

36 studentů

Současně správná odpověď 
na otázku 24, 25, 26

0 studentů

Současně správné odpovědi 
na všechny otázky 19 - 26

0 studentů

Zdroj: Vlastní zpracování

Z pohledu jednotlivých organizací, tak nejhůře dopadlo hnutí Mezinárodního Červeného 

kříže, které ve volné odpovědi v otázce č. 23 vzpomněli 2 % respondentů (2).

Co se týká Lékařů bez hranic, tak 58 % studentů (69) odpovědělo, že organizaci zná, ale 

pouze jeden z nich správně označil všechny zdravotnická témata, kterými se organizace 
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primárně  zabývá.  Z těch  studentů,  kteří  odpověděli,  že  organizaci  znají,  tak  současně 

odpovědělo správně na otázku 24% ze všech dotazovaných studentů (29), a 5 % studentů 

(6) odpovědělo současně i na otázku číslo 22, v kolika zemích organizace působila v roce 

2016. 

První dvě otázky k největší české humanitární organizaci Člověk v tísni (otázka číslo 24

a  25)  zodpovědělo  správně  30  %  respondentů  (36).  Tito  studenti  správně  označili 

zakladatele a současného ředitele organizace a zároveň správně označili název festivalu 

Jeden svět,  nikdo z nich neodpověděl současně bezchybně na otázku číslo 26,  které se 

dotazuje na způsoby, kterými organizace posiluje odolnost obyvatel.

Výsledek šetření: Nejmizivěji  dopadla  otázka,  která  cílila  na  znalost  organizace  hnutí 

Mezinárodního Červeného kříže. Určitou roli hrají dvě skutečnosti, jednak že tato otázka 

byla otevřená a jednak že hnutí nebylo nikde dříve v dotazníku zmiňováno. Nicméně jeho 

role je tak zásadní, že uvedené skutečnosti byly záměrné. Co se týče organizace Lékařů bez 

hranic, tak přestože 58 % dotazovaných uvedlo, že organizaci zná, tak úspěšnost odpovědí 

na  znalostní  otázky  byla  33  %.  Pouze  1  %  studentů  (1),  kteří  odpověděli,  že  znají 

organizaci Lékaře bez hranic bezchybně odpovědělo na zbylé otázky, které se vztahovaly 

k organizaci Lékaři bez hranic a 5 % studentů (6) odpovědělo správně na 2 otázky ze 3, 

týkajících se organizace.  Co se týče organizace Člověka v tísni, tak odpovědi na zvolené 

otázky byly správné ve 41 %. Poměrně dobrá znalost respondentů byla u otázek číslo 24 a 

25, kde 30 % respondentů znalo správnou odpověď na obě otázky, ale v otázce číslo 26 

neoznačil všechny správné možnosti žádný z respondentů. 

Závěr  4:  Studenti  nemají  znalosti  o  vybraných  humanitárních  organizacích,  celková 

správnost odpovědí je 25 %. Ani jeden ze studentů nezodpověděl v tomto oddíle všechny 

otázky správně.

Čtvrtý dílčí cíl byl naplněn a čtvrtá výzkumná otázka zodpovězena.

Pátým dílčí cíl je odhalit postoj studentů k humanitární pomoci.

Výzkumná otázka č. 5: Jaké jsou postoje studentů k humanitární pomoci?

K tomuto tématu se v dotazníku vztahují otázky č. 27, 28, 29, 30, 31.

O27: Jak důležité je podle Vás téma humanitární pomoci?
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O28: Myslíte si, že je žádoucí pomáhat lidem, kteří prožívají humanitární katastrofu?

O29: Myslíte si,  že prostor,  který je věnován humanitárním katastrofám v mediích, je 

dostatečný?

O30: V případě, že byste se rozhodl/a podpořit veřejnou sbírku, kterou byste si vybral/a?

O31: Uvažoval/a jste o tom, že byste se zúčastnila sám/sama, některé humanitární mise?

Tabulka 29: shrnutí odpovědí, výzkumná otázka č. 5

Otázka:
Počet odpovědí 

s pozitivním 
postojem:

Počet odpovědí 
s negativním 

postojem:

Odpovědi 
s neutrálním 

postojem:

27. Jak důležité je podle Vás 
téma humanitární pomoci?

83 % 2 % 15 %

28. Myslíte si, že prostor, 
který je věnován 
humanitárním katastrofám 
v mediích, je dostatečný?

88 % 5 % 7 %

29. Myslíte si, že prostor, 
který je věnován 
humanitárním katastrofám 
v mediích, je dostatečný?

62 % 11 % 27 %

30. V případě, že byste se 
rozhodl/a podpořit 
veřejnou sbírku, kterou 
byste si vybral/a?

91 % 9 % XXX

31. Uvažoval/a jste o tom, 
že byste se zúčastnila 
sám/sama, některé 
humanitární mise?

37 % 31 % 32 %

Zdroj: Vlastní zpracování

83 % respondentů  vnímá  humanitární  pomoc  jako  důležitou,  88  % studentů  si  myslí,

že média tomuto tématu nevěnují dostatečný prostor. Na veřejnou sbírku by přispělo 91 % 

studentů – nejvíce (52 %) by přispělo na podporu lidí trpících dlouhotrvajícím hladomorem 

v Jemenu 44 % respondentů, pro sbírku určenou obětem povodní v ČR by se rozhodlo 35 

% dotazovaných a pouze 3% respondentů by se rozhodlo podpořit migranty v Řecku. Jak 

uvádí Pincová (2012), migranti nejsou cílovou skupinou, na které jsou lidé ochotni přispět
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ve veřejných sbírkách, Pincová (2012) také uvádí, že lidé raději věnují prostředky pro oběti

ve vlastní zemi, což se mezi studenty nepotvrdilo. 37 % dotazovaných uvedlo, že uvažuje

o vlastní účasti na humanitární misi. 

Tabulka 30: Shrnutí odpovědí, výzkumná otázka č. 5

Výzkumná otázka č. 5 Otázka
č. 27

Otázka
č. 28

Otázka
č. 29

Otázka č. 
30

Otázka
č. 31

Pozitivní postoj: 99 
studentů

 105 
studentů

74 
studenti

108 
studentů

44 
studentů

Současně pozitivní postoj 
k otázce č. 27, 28 99 studentů

Současně pozitivní postoj 
k otázce č. 27, 28, 29 67 studentů

Současně pozitivní postoj 
k otázce č. 27, 28, 29, 30 66 studentů

Současně pozitivní postoj k 
otázce č. 27, 28, 29, 30, 31 37 studentů

Zdroj: Vlastní zpracování

88 % studentů (105) se domnívá, že je žádoucí pomáhat lidem, kteří prožívají humanitární 

katastrofu, 83% respondentů (99) zároveň považuje téma humanitární pomoci za důležité. 

56 % dotazovaných (67) se vyjádřilo, že považují za důležité téma humanitární pomoci, 

současně,  že  je  žádoucí  lidem  pomáhat  a  že  také,  že  media  tomuto  tématu  nevěnují 

dostatek prostoru. Všichni tito studenti, až na jednoho (55 % dotazovaných, 66 studentů), 

by byli ochotni podpořit veřejnou sbírku. 31% dotazovaných (37), co zaujímají pozitivní 

stanovisko k humanitární pomoci, uvažuje, že by se účastnilo humanitární mise. Pouze 1 % 

dotazovaných (1) nebylo ochotno dát peníze na veřejnou sbírku, ale uvažovalo o účasti

na  humanitární  misi.   V ostatních  případech,  ti  co  nebyly  ochotni  věnovat  prostředky

 na veřejnou sbírku, neuvažovali o tom, že by vyrazili na humanitární misi nebo zvolili 

možnost „nevím.“

Výsledek šetření:  Většina respondentů vnímá téma jako důležité, velká většina z nich je 

ochotna věnovat peníze obětem různých neštěstí, 2/3 z nich vnímá, že se tomuto tématu 

média  nevěnují  dostatečně  a  třetina  z nich  uvažuje  o  své  účasti  na  humanitární  misi 
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v budoucnu.  Necelá třetina studentů zvolila v dotazníku odpovědi, které vyjadřují jejich 

pozitivní postoj k humanitární pomoci.

Závěr 5: V oblasti  postojové  jsou  studenti  problematice  humanitární  pomoci  otevřeni, 

nakloněni.

Pátý dílčí cíl byl naplněn a pátá výzkumná otázka zodpovězena.

Vybrané skutečnosti vyplývající z dotazníku na základě komparace dat

Na základě komparace sesbíraných dat autorka hledala odpovědi na vybrané otázky:

Uvažuje o své účasti na misi častěji křesťan nebo člověk bez vyznání?

Ovlivňuje skutečnost, že se studenti setkali během výuku s tématem humanitární pomoci 

jejich postoj k dané problematice?

Ovlivňuje  míra  informovanosti  studentů  o  humanitární  pomoci  jejich  postoj  k dané 

problematice?

Uvažuje o své účasti na misi častěji křesťan nebo člověk bez vyznání?

Odpověď na otázku na danou otázku autorka získala porovnáním odpovědí na otázku číslo 

5, kde respondent uvádí svou víru a na otázku číslo 31: „Uvažoval/a jste o tom, že byste se 

zúčastnila sám/a, některé humanitární mise?“, kde si respondent vybírá jednu z možných 

odpovědí („ano-ne-nevím“).

44 respondentů odpovědělo, že uvažuje, že by se sami zúčastnili humanitární mise (zvolilo 

možnost „ano“). 38 dotazovaných uvedlo, že jsou křesťané.

Tabulka 31: Víra vs. účast na misi
Uvažuje o své účasti na misi častěji křesťan nebo člověk bez vyznání?

Odpověď na 
otázku č. 5

Křesťani Bez vyznání

Odpověď na 
otázku č. 31

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím

Počet 
odpovědí

17 8 13 27 29 25

Procentuáln
í vyjádření

45 % 21 % 34 % 33 % 36 % 31 %
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Celkem 38 81

Zdroj: Vlastní zpracování

45  %  z dotazovaných,  kteří  jsou  křesťané,  uvažují  o  své  účasti  na  humanitární  misi.

U  respondentů,  kteří  nejsou  žádného  vyznání,  uvažuje  33  %.  Křesťané  častěji  volili 

odpověď nevím (34 %), než odpověď ne (21 %), zatímco respondenti bez vyznání častěji 

volili odpověď ne (36 %) a méně často nevím (31 %). 

Odpověď: Na základě analýzy dat lze říci, že studenti, kteří se považují za věřící, častěji 

uvažují o tom, že by se sami zúčastnili humanitární mise. 

Ovlivňuje  skutečnost,  že  se  studenti  setkali  během výuku  s tématem  humanitární 

pomoci jejich postoj k dané problematice?

Odpověď na otázku získala autorka porovnáním odpovědí 37 studentů, kteří vyjádřili zcela 

pozitivní postoj ve všech otázkách oddílu F dotazníku (F. Postoje studentů k humanitární 

pomoci) a ostatních studentů, kterých bylo 82, na otázku číslo 7 v dotazníku, které zní: 

„Setkal/a jste se někdy v průběhu Vašeho studia s tématem humanitární pomoci v rámci 

výuky na škole?“, s možností odpovědi: „Ano – ne nevím.“

Tabulka 32: Postoje vs. výuka
Ovlivňuje skutečnost, že se studenti setkali během výuku s tématem humanitární pomoci 

jejich postoj k dané problematice?

Studenti se zcela pozitivním 
postojem Ostatní studenti

Odpověď na 
otázku č. 7 Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím

Počet 
odpovědí 8 6 23 21 31 30

Procentuáln
í vyjádření 22 % 16 % 62 % 25 % 38 % 37 %

Celkem 38 81

Zdroj: Vlastní zpracování

22 % studentů, kteří zaujímají k problematice humanitární pomocí zcela pozitivní postoj, 

uvedlo, že se během výuky setkalo s tématem humanitární pomoci, oproti tomu celých 25 

% studentů, u kterých nebyly postoje tak jednoznačné, také uvedlo, že se v rámci výuky 
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setkalo  s  danou  problematikou.  Pouze  16  %  studentů  ze  skupiny  studentů  se  zcela 

pozitivními postoji uvedlo, že se v průběhu studia nesetkalo s problematikou humanitární 

pomoci, oproti 38 % studentů z druhé skupiny. Poměrně velká část studentů odpověděla na 

tuto otázku: „nevím“ (62 % z jedné skupiny a 37 % ze skupiny druhé). 

Odpověď: Lze  říci,  že  studenti,  kteří  se  nesetkali  při  svém  studiu  s problematikou 

humanitární pomoci, zaujímají zcela pozitivní postoj k humanitární pomoci méně často. 

Ovlivňuje  subjektivní  pocit  míry  informovanosti  studentů  o  humanitární  pomoci 

jejich postoj k dané problematice?

Porovnáním odpovědí u studentů, kteří vyjádřili svůj zcela pozitivní postoj k problematice 

humanitární  pomoci  (to  znamená,  že  se  takto  vyjádřili  ke  všem  otázkám  v oddíle  F 

dotazníku) a kterých bylo 37 a jejich odpovědí na otázku č. 6: „Jaká je podle Vás Vaše 

informovanost  o  problematice  humanitární  pomoci?“  s možností  odpovědi:  a)  jsem 

informovaná/ý  dostatečně.  b)  Některé  informace  nevím  jistě.  c)  Znám  nejspíš  pouze 

základní informace. d) Jsem spíše neinformovaná/ý. e) O této problematice neznám žádné 

informace, získala autorka odpověď na vznesenou otázku.

Tabulka 33:Postoje vs. míra informovanosti
Ovlivňuje míra informovanosti studentů o humanitární pomoci jejich postoj k dané 

problematice?

Studenti se zcela pozitivním 
postojem Ostatní studenti

Odpověď na 
otázku č. 6 a b c d e a b c d e

Počet 
odpovědí 3 7 22 4 1 1 20 39 17 15

Vyjádření v 
% 8 % 20 % 60 % 10 % 2 % 1 % 24 % 48 % 21 % 6 %

Celkem 38 81

Zdroj: Vlastní zpracování

Studenti  se  zcela  pozitivním  postojem  k humanitární  pomoci  označili  svou  míru 

informovanosti z 8 % jako dostatečnou, z 20 % si myslí, že některé informace neví zcela 

jistě a v 60 % znají základní informace, 10 % se cítí jako neinformovaný a 2 % o této 
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problematice nemá žádné informace. Ostatní studenti označili svou míru informovanosti

z 1 % jako dostatečnou, 24 % si myslí,  že některé informace neví zcela jistě, 48 % se 

domnívá,  že  zná  pouze  základní  informace,  21  %  se  označilo  jako  neinformovaný

a 6 % o této problematice nemá žádné informace. Studenti se zcela pozitivními postoji 

mají v 88 % alespoň základní informace, zatímco z ostatních studentů je to 73 %. Pouze 12 

% studentů se zcela pozitivním postojem označilo, že jejich informace jsou nedostatečné 

nebo žádné, u ostatních studentů je to 27 % studentů.

Odpověď: Lze říci, že čím více se studenti považují za informované v oblasti humanitární 

pomoci, tím pozitivnější postoj k dané problematice zaujímají.

Diskuze

Hlavním  cílem  praktické  části  je,  na  základě  vyhodnoceného  dotazníku  (vyplněného 

studenty  vybrané  střední  zdravotní  školy),  vypracovat  vzdělávací  projekt,  který  rozšíří 

znalosti o humanitární pomoci a ovlivní postoje budoucích zdravotníků.

Hlavní výzkumná otázka: Jakou podobu má mít vzdělávací projekt, aby rozšířil znalosti

a ovlivnil postoje studentů (vybrané střední zdravotní školy) k humanitární pomoci?

Odpověď na  hlavní  výzkumnou  otázku  je  vzdělávací  projekt,  který  vznikl  na  základě 

analýzy závěrů, které vyplynuly z dotazníkového šetření:

Závěr 1: 60% respondentů má mezery v základních otázkách humanitární pomoci, jakými 

jsou  cíle  pomoci,  důvody  poskytnutí  pomoci  a  konkrétní  realizace  pomoci.  Pouze

1 % studentů (1) odpovědělo správně na všechny otázky, které se vtahují  k výzkumné 

otázce číslo 1.

Závěr 2:  Žádný z dotazovaných studentů nebyl schopen správně označit všechny aktéry 

pomoci,  46 % z nabízených možností,  studenti  označili  správně.  Pouze  11 % studentů 

správně odpovědělo na otázky, které se týkaly příjemců humanitární pomoci.

Závěr 3: V tomto oddíle dotazníku byla úspěšnost správných odpovědí 55 %. Méně jak 

polovina respondentu se neorientuje v zásadách správného poskytnutí humanitární pomoci. 

Žádný ze studentů neodpověděl na všechny otázky v tomto oddíle správně.
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Závěr  4:  Studenti  nemají  znalosti  o  vybraných  humanitárních  organizacích,  celková 

správnost odpovědí je 25 %. Ani jeden ze studentů nezodpověděl v tomto oddíle všechny 

otázky správně.

Závěr 5: V oblasti  postojové  jsou  studenti  problematice  humanitární  pomoci  otevřeni, 

nakloněni.

Vzdělávací  projekt  je  zaměřen  spíše  na  rozšíření  znalostí  o  problematice  humanitární 

pomoci, vzhledem k tomu, že postoje studentů k humanitární pomoci jsou pozitivní a žáci 

jsou k dané problematice nakloněni.  Co se týče studentů,  kteří  uvádějí,  že se nesetkali 

s tématem  humanitární  pomoci  během  studia,  jsou  jejich  postoje  k dané  problematice 

pozitivní méně často. Při srovnání míry informovanosti a postojích studentů, autorka došla 

k závěru, že míra informovanosti pozitivně ovlivní postoje studentů.  Žádoucí je seznámit 

studenty se základními informacemi o humanitární pomoci, definovat cíle pomoci, důvody, 

které vedou k jejímu poskytnutí a konkrétní činnosti, kterými je pomoc realizována. Dále 

se  v projektu  ubírá  pozornost  na  jednotlivé  aktéry  pomoci,  kdo  zaujímá  ve  světě  roli 

koordinátora,  kdo  se  naopak  na  pomoci  nepodílí,  žádoucí  je  charakterizovat  příjemce 

pomoci. Doplnit informace studentům ohledně zásad a pravidel při poskytování pomoci

a představit studentům rizika, které vyplývají z poskytování humanitární pomoci. Dále se 

vzdělávací  projekt  zabývá  vybranými  humanitárními  organizacemi  a  konkrétními 

činnostmi, kterými se organizace zabývají.  Studentům je představeno výsadní postavení 

hnutí Mezinárodního Červeného kříže a Červeného půlměsíce na poli mezinárodní pomoci.

3.7Doporučení pro praxi

Na základě analýzy sesbíraných dat a prostudování RVP a ŠVP, byl vypracován vzdělávací 

projekt.

Vzdělávací projekt - Humanitární pomoc a vybrané neziskové organizace

RVP a ŠVP:

Po  prostudování  ŠVP  Střední  zdravotnické  školy  Jihlava  nebylo  nalezeno  konkrétní 

začlenění  tématu  humanitární  pomoc,  i  studenti  v dotazníku  uváděli,  že  neví,

anebo se s tématem během studia nesetkali  (79 % dotazovaných),  přitom z analýzy dat 

vyplývá,  že  míra  informovanosti  o  dané  problematice  pozitivně  ovlivňuje  postoje 
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k humanitární pomoci. Je zcela v kompetenci učitele, potažmo ředitele školy, zda toto téma 

do svého ŠVP zařadí a v jaké míře. Nicméně na základě prostudování RVP pro odborné 

vzdělávání,  není  žádoucí  tuto  problematiku  opomíjet,  protože  rozvíjí  níže  uvedené 

kompetence  a  přispívá  k dosažení  očekávaných  výsledků  vzdělávání,  tak  jak  jsou 

formulovány v RVP (RVP – Zdravotnický asistent).

Cílová skupina:

Studenti zdravotnických škol

Časová dotace:

6 vyučovacích hodin (celkem 270 minut), rozděleno na dvě vyučovací jednotky

Výukový cíl: 

Studenti umí definovat cíle humanitární pomoci, vyjmenovat skutečnost, které mohou vést 

ke  vzniku humanitární  krize  a  dokáží  svými  slovy popsat  konkrétní  způsoby realizace 

pomoci. 

Studenti dokáží vyjmenovat jednotlivé aktéry humanitární pomoci, uvědomují si postavení 

příjemců  pomoci  a  orientují  se  v  postavení  mezinárodních  organizací  v  koordinaci 

humanitární pomoci.

Studenti si uvědomují zásady a pravidla při poskytování humanitární pomoci a svými slovy 

dokáží zdůvodnit rizika plynoucí z poskytnutí humanitární pomoci.

Studenti rozumí, jak fungují humanitární organizace. Svými slovy dokáží popsat, čím se 

organizace zabývají a na jakých principech organizace fungují.

Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní, kompetence 

k  pracovnímu  uplatnění  a  podnikatelským  aktivitám,  kompetence  využívat  prostředky 

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační 

technologie
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Vzdělávací oblast

Společenskovědní vzdělávání, vzdělávání pro zdraví

První vyučovací jednotka

Téma: Humanitární pomoc

Časový plán vyučovací první vyučovací jednotky:

 Úvod (motivace studentů k tématu) 10 minut
 Výklad – Vývoj humanitární pomoci 15 minut
 Práce ve skupinách – důvody poskytnutí pomoci,

konkrétní realizace pomoci 40 minut
 Společné vyvození definice – cíl humanitární pomoci 15 minut
 Výklad - Současná strategie humanitární pomoci, 

jednotlivý aktéři pomoci, zásady, 
pravidla a rizika v humanitární pomoci 40 minut

 Závěr 15 minut

Volba vyučovacích metod

 Brainstorming
 Metoda výzkumná (skupinová práce)

 Problémový výklad (vyvození definice)

 Informačně-receptivní (výklad)
 Dialogická metoda

Didaktické pomůcky

 Tabule, PC, projektor, prezentace
 Flipchart, fixy, kartičky s pojmy
 Pracovní listy

Organizace vyučovací jednotky: Volba organizačních forem, způsob organizace.

 Hra „Řekni, co Tě napadne“: Vyučující  vysvětlí  pojem  brainstorming. 

Studenti se postaví a jsou vyzváni, aby řekly vše, co je napadne v souvislosti se 

humanitární  pomocí,  ten  kdo  řekne  pojem,  sedne  si,  pojmy zapisuje  vyučující

na tabuli, společně vyhodnotí, vysvětlí jednotlivé pojmy.
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 Vývoj  humanitární  pomoci  od  středověku  po  současnost  -  učitel  seznamuje 

studenty  s  danou  problematikou  formou  výkladu,  který  doprovází  připravená 

prezentace, učitel udržuje pozornost žáků kladením otázek v průběhu výkladu.  
 Důvody  poskytnutí  pomoci,  konkrétní  formy  pomoci.  Učitel  rozdá  každému 

studentovi připravené papíry, kde jsou 2 témata, ve 2 sloupcích („Co může způsobit 

humanitární  krizi?“,  na  druhé  polovině:  „  Jak  myslíš,  že  vypadá  humanitární 

pomoc?“) a studenti nejprve sami zapisují odpovědi na dané otázky. Po té se připojí 

ke  skupině,  které  předem určil  učitel  (2  skupiny).  Ve  skupině  porovnávají  své 

zaznamenané  myšlenky  a  zapisují  na  flipchartový  papír.  Učitel  dá  skupinám

k  dispozici  karty  (karty  obsahují  jednak  správné  údaje,  ale  i  údaje,  které  s 

humanitární  pomocí  nesouvisí),  které  mohou  zařadit  do  jednotlivých  sloupců. 

Následuje společné vyhodnocení, každá skupina prezentuje jedno téma. Učitel se 

ptá, proč jsou k tématu dané věci napsány, společně doplní (návodnými otázkami a 

v porovnání s druhou skupinou) chybějící. 
 Definice humanitární  pomoci  -  vyvození  definice:  zadání  zní:  Představte  si,  jak 

byste  vysvětlili  mladšímu  sourozenci,  co  je  to  závislost?  Studenti  samostatně 

formulují do sešitu, následně dobrovolníci čtou svou definici, společně s učitelem 

na tabuli napíšou svou, vytvořenou společně.
 Současná strategie humanitární pomoci, jednotlivý aktéři pomoci, zásady, pravidla

a rizika v humanitární pomoci - učitel seznamuje studenty s danou problematikou 

formou výkladu, který doprovází připravená prezentace, studenti dostanou pracovní 

list.  Cvičení  v  pracovním listu  korespondují  s  jednotlivými  snímky  prezentace

a  studenti  doplňují  zjištěné  informace  do  pracovních  listů.  Část  informací  je 

studentům  předána  a  část  musí  odvodit  sami  z  předešlých  informací,  ať  už 

deduktivní či induktivní metodou. Učitel se doptává návodnými otázkami.  Správná 

odpověď se vždy následně zobrazí v prezentaci.
 Závěr: 

Učitel shrne, co se studenti dozvěděli, co bylo probráno. Zadá studentům domácí 

úkol: zjistit si informace o třech vybraných neziskových organizacích (o každé tři 

věty).
Učitel  na  závěr  rozdá  lístečky  a  požádá  studenty,  aby  napsaly:  1.  Co 

nejdůležitějšího si z dnešní hodiny odnáší?  2. Co jím není jasné, co dalšího je v 

dané problematice zajímá?
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Další didaktická hlediska:

Motivace, aktivizace:

Na úvod je zařazena brainstormingová metoda, jako navození tématu. Skupinová forma 

práce,  studenti  sami  vyhledávají  informace  o  dané  problematice,  práce  s IT,  následuje 

společná diskuze. První výkladová část je krátká,  v druhé výkladové části  jsou studenti 

udržováni aktivní vzhledem k průběžnému vyplňování pracovního listu.

Forma hodnocení, zadání úkolu:

Vyučující  si  udělá  představu  o  zjištěných  znalostech  během  prezentace  jednotlivých 

skupin.  Během  hodiny  mírou  zapojení  do  diskuze  a  mírou  aktivity  při  vyplňování 

pracovního listu. Na závěr hodiny při písemném zodpovězení první otázky. 

Diferencovaný individuální přístup k žákům

V průběhu hodiny se střídá frontální výuka se skupinovou prací, učitel musí dohlédnout

na  zapojení  jednotlivých  studentů  do  dílčích  aktivit  (velké  skupiny).  Tím,  že  je  vše 

zobrazeno v prezentaci, mají slabší studenti možnost správné korektury zaznamenaných 

skutečností.  Během skupinových  aktivit,  i  samostatných  úkolů,  učitel  kontroluje  práci 

jednotlivých studentů a je nápomocen těm, co si neví rady.

Náročnost:

Učivo je celkem náročné na znalosti, zapamatování si (nová látka, odborná), na propojení 

získaných znalostí, uvědomění si rizik při poskytování humanitární pomoci. 

Rozvoj osobnosti, výchovný přínos:

Během  hodiny  je  snaha,  aby  studenti  spolupracovali  v  rámci  skupiny  a  dokázali  ze 

zjištěných informací nalézt to podstatné a předat je spolužáků.

Druhá vyučovací jednotka

Téma: Vybrané neziskové organizace

Časový plán vyučovací druhé vyučovací jednotky:

 úvod – zopakování nejdůležitějších bodů z minulého setkání 15 minut
 výklad – Vybrané humanitární organizace 30 minut
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 práce ve dvojicích - nejdůležitější poznatky 15 minut
 práce ve skupinách 60 minut
 závěr - zpětná vazba 15 minut

Volba vyučovacích metod

 reproduktivní (opakování předcházejícího učiva)

 metoda výzkumná (skupinová práce)
 informačně-receptivní (výklad)
 dialogická metoda.

Didaktické pomůcky

 tabule, PC, projektor, prezentace
 flipchart, fixy
 pracovní listy.

Organizace vyučovací jednotky: Volba organizačních forem, způsob organizace.

 Úvod: Učitel se vrací k zpětné vazbě, kterou získal od studentů v písemné formě. 

Učitel  má  připravené  nejdůležitější  body  a  nejzásadnější  otázky,  diskuze,  učitel 

předkládá správné odpovědi.

 Vybrané  humanitární  organizace  –  představení  Lékařů  bez  hranic,  Hnutí 

Mezinárodního červeného kříže a červeného půlměsíce, Člověka v tísni.  

o Nejprve budou studenti pracovat ve dvojicích a jejich úkolem je napsat na papír

o těchto organizacích vše, co si připravili. Následně učitel zapisuje na tabuli. 

o Následuje výklad a prezentace. 

o Po dokončení výkladu dostanou dvojice druhý úkol: poznamenat si na ten samý 

papír  3  věci,  které  nevěděli  a  které  jim  přijdou  zásadní  a  proč  u  každé 

organizace. Následuje společné vyhodnocení zadaného úkolu, diskuze.

 Samostatná práce ve skupinách: Vyučující žáky rozdělí do pěti skupin, žáci budou 

v roli pracovníků neziskové organizace, každá skupina dostane jiné téma – příběh, 

osud  (rodina  migrující  z Afganistánu  do  Evropy,  rodina  zasažení  zemětřesením 

v Nepálu, rodina trpící hladomorem v Jemenu, rodina žijící v Sýrii, která je zužována 

válkou již 7 let, rodina žijící ve slumu Kibera v Nairobi v Keni). Z dostupných zdrojů 
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(PC, mnou přinesené literatury) se budou snažit o nich získat, co nejvíce informací 

(zadaná osnova, na co se mají studenti soustředit), zjistit problémy, s jakými se lidé 

z dané země potýkají, jaká je jejich situace, jaké mají potřeby.  Úkolem skupiny je 

vypracovat projekt, jak by lidem pomohli, osnovu si zapisují na flipchartový papír. 

Zvolí si prezentujícího, který představí jejich práci zbytku třídy, ta bude v tu chvíli 

v roli komise, kterou je třeba si získat, aby mohli svůj projekt realizovat. Komise 

může  vznášet  dotazy.  Společně  pak  třída  vyhodnotí  nejlépe  zpracovaný  projekt. 

Učitel  zapisuje na tabuli poznatky jednotlivých skupin v bodech. Shrnutí: Vyučující 

shrne, popřípadě opraví nedostatky, doplní potřebné. Porovnání jednotlivých projektů 

mezi sebou – dialogická metoda (důraz na dobré nápady a nedostatky jednotlivých 

projektů).

 Závěr:  Každý žák na závěr řekne jednu věc,  kterou si  z dneška odnáší,  následují 

shrnutí.

Další didaktická hlediska:

Motivace, aktivizace:  

Na úvod je zařazena společná diskuze nad zpětnou vazbou z minulého setkání. Výkladová 

část je navozena aktivitou ve dvojicích a po ní následuje také ve dvojicích reflexe. V rámci 

skupinové  práce  žáci  vyhledávají  informace,  prezentují  ostatním  zjištěné  informace

a zdůvodňují své myšlenky. 

Forma hodnocení, zadání úkolu:

Vyučující si udělá představu o nabytých znalostech mírou zapojení do diskuze, aktivity

při práci ve dvojicích a během prezentace výstupů jednotlivých skupin. 

Diferencovaný individuální přístup k žákům

V průběhu hodiny se střídá frontální výuka se skupinovou prací a prací ve dvojicích, učitel 

má možnost ovlivnit složení skupin, tím i zapojení studentů do jednotlivých aktivit. Během 

práce  ve  dvojicích  mají  studenti  možnost  porovnat  své  vědomosti  s kolegou.  Během 

skupinových aktivit,  i  práce  ve dvojicích,  učitel  kontroluje  práci  jednotlivých studentů

a je nápomocen těm, co si neví rady.
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Náročnost:

Učivo je celkem náročné na znalosti, zapamatování si (nová látka, odborná), na propojení 

získaných  znalostí, uvědomění  si  systém práce  jednotlivých  humanitárních  organizací. 

Cílem je přimět studenty kriticky myslet, nahlížet na problematiku z různých pohledů.

Rozvoj osobnosti, výchovný přínos:

Během  hodiny  je  snaha  ovlivnit  postoje  studentů  nebo  utvrdit  v žádoucích  postojích 

studenty.  Studenti  nalézají  za  příběhy  konkrétních  rodin  problémy,  kterým  musí  lidé 

zasažení humanitární katastrofou čelit, seznamují se s prostředím, ve kterém se pohybují. 

Vzdělávací  projekt  slouží  jako  pomůcka  pro  učitele  středních  zdravotnických  škol,

kteří se rozhodnou humanitární pomoc jako téma zařadit do výuky. 
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4 Shrnutí a závěr

Lidí  a  jeho svět,  na  jedné  straně  blahobyt,  technologický  pokrok  a  takřka  neomezené 

možnosti pro obyvatele vybraných států a na druhé straně chudoba, bezpráví a zatracenost 

pro lidi, kteří neměli to štěstí se narodit na správném místě na světě. Je pro nás vůbec 

představitelné  v jakých  podmínkách  někteří  lidé  na  naší  planetě  žijí?  V našem  světě,

kde mizí hranice – mezi státy, hranice možností, by ruku v ruce měly mizet i hranice míry 

naší  odpovědnosti.  Hovoříme  o  globálním  světě,  globálním  bohatství  a  co  globální 

odpovědnost?  Neměli  bychom  my,  jako  lidé,  přihlížet  bezpráví,  kterému  se  děje  na 

lidských bytostech. Každý může pomoci, každý může přispět malou měrou. 

V teoretické části diplomové práce je vypracován ucelený přehled o humanitární pomoci. 

Část je věnována vývoji humanitární pomoci od středověku do současnosti, dále pak je 

nastíněna  současná  strategie  humanitární  pomoci  a  představeny  zásadní  mezinárodní 

dokumenty  o  poskytování  humanitární  pomoci.  Jsou  představeny  důvody  poskytnutí 

humanitární pomoci, jednotlivý aktéři pomoci a jsou představeny zásady, pravidla a rizika 

při poskytování humanitární pomoci. Jedna část je věnována etice a právnímu ukotvení 

humanitární  pomoci.  Další  část  je  věnována  třem vybraným neziskovým organizacím, 

podrobněji je představena organizace Lékaři bez hranic. Teoretická části si kladla za cíl 

podat ucelený stručný přehled o humanitární pomoci a představit tři vybrané neziskové 

organizace, cíl byl naplněn.

Hlavním  cílem  praktické  části  je,  na  základě  vyhodnoceného  dotazníku  (vyplněného 

studenty  vybrané  střední  zdravotní  školy),  vypracovat  vzdělávací  projekt,  který  rozšíří 

znalosti o humanitární pomoci a ovlivní postoje budoucích zdravotníků. V praktické části 

je  podrobně  představeno  dotazníkové  šetření,  které  bylo  za  účelem  výzkumu  v  této 

diplomové práci, provedeno na studentech Střední zdravotnické školy v Jihlavě. Výzkum 

byl  prováděn  prostřednictvím  nestandardizovaného  dotazníku.  Cílem  dotazníku  bylo 

zmapovat  znalosti

a postoje studentů k humanitární pomoci. K dotazníkovému šetření se vztahovaly i dílčí 

cíle a dílčí výzkumné otázky, kterých bylo celkem 5. Všechny dílčí cíle byly na plněny

a výzkumné otázky zodpovězeny. Hlavní výzkumná otázka zněla: „Jakou podobu má mít 
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vzdělávací  projekt,  aby  rozšířil  znalosti  a  ovlivnil  postoje  studentů  (vybrané  střední 

zdravotní školy) k humanitární pomoci?“

 Pozitivním zjištěním bylo,  že žáci zaujímají  kladný postoj  k problematice humanitární 

pomoci a považují toto téma za důležité. Správnost odpovědí ve znalostní části dotazníku 

byla pouze 42%.  Na základě dotazníkového šetření byl navržen vzdělávací projekt, který 

se týká humanitární pomoci a vybraných neziskových organizací, který v souladu s RVP 

rozvíjí  klíčové  kompetence  a  prohlubuje  znalosti  studentů,  a  tím  nepřímo  ovlivňuje 

pozitivní postoje studentů k dané problematice. Hlavní cíl praktické části byl naplněn a 

hlavní otázka zodpovězena.
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PRINCIPY A DOBRÉ PRAXE HUMANITÁRNÍHO DÁRCOVSTVÍ

Schválené ve Stockholmu dne 17. června 2003 zástupci Německa, Austrálie, Belgie, Kanady, Evropské komise, Dánska, USA, Finska, Francie,  
Irska, Japonska, Lucemburska, Norska, Nizozemí, Velké Británie, Švédska a Švýcarska.

Záměry a definice humanitární akce 

1. Záměrem humanitární akce je záchrana životů, odstranění utrpení a 
zachování lidské důstojnosti v průběhu a po ukončení člověkem 
zapříčiněných krizí a přírodních katastrof. Záměrem je též 
předcházení a posilování připravenosti na výskyt takových situací. 

2. Humanitární akce mají být vedeny v souladu s humanitárními 
zásadami. Zásada lidskosti vyjadřuje princip centrálnosti snahy o 
záchranu lidských životů a o odstranění utrpení v jakékoliv situaci. 
Nestrannost vyjadřuje zásadu poskytování pomoci na základě potřeb, 
bez diskriminace mezi a v rámci postižených populací. Princip 
neutrality vyjadřuje zásadu poskytování pomoci bez upřednostňování 
některé ze stran ozbrojeného konfliktu nebo jakéhokoliv jiného 
konfliktu, kde dochází k ozbrojeným aktivitám. Princip nezávislosti 
vyjadřuje autonomnost humanitárních cílů na politických, 
ekonomických, vojenských nebo jiných cílech, které mohou mít 
aktéři ve vztahu k oblastem, kde dochází k realizaci humanitárních 
aktivit.  

3. Humanitární akce zahrnují ochranu civilistů a těch, kteří se více 
neúčastní válečných akcí, dále zahrnuje poskytování potravinové 
pomoci, vody, hygienického zázemí, přístřeší, lékařských služeb 
a dalších způsobů pomoci, které jsou poskytovány za účelem 
pomoci postižených osob a za účelem ulehčení návratu 
k normálnímu životu a obživě. 

Obecné zásady 

4. Respekt a podpora implementace mezinárodního humanitárního 
práva, uprchlického práva a lidských práv.

5. V rámci znovu upevňování primární odpovědnosti státu za oběti 
humanitárních krizí, které proběhly v rámci hranic tohoto státu, 
usilovat o poskytnutí flexibilního a včasného financování na 
základě kolektivní odpovědnosti v dosahování naplnění 
humanitárních potřeb.  

6. Rozdílet prostředky určené na financování humanitární pomoci 
v závislosti na potřeby a na základě hodnocení potřeb. 

7. Požadovat na implementačních humanitárních organizacích, aby 
v rámci designu, implementace, monitoringu a evaluace odpovědi 
na humanitární krizi zajistily adekvátní a maximální zapojení 
příjemců této pomoci. 

8. Posílit kapacity postižených zemí a místních komunit, aby 
dokázaly zamezit, být připraveny, zmírnit a být schopny čelit 
humanitární krizi. Cílem je zajistit, aby vlády a místní komunity 
byly schopnější nést svou odpovědnost a vést efektivní 
koordinaci spolu se svými humanitárními partnery. 

9. Poskytovat humanitární pomoc takovým způsobem, aby 
podpořila obnovu a dlouhodobý rozvoj, usilovala o zajištění 
podpory zachování a návratu k trvale udržitelné obživě a k 
přechodu od humanitární pomoci k obnově a k rozvojovým 
aktivitám všude tam, kde je to vhodné.

10. Podporovat a podněcovat centrální a jedinečnou roli OSN ve 
vedení a koordinaci mezinárodní humanitární akce, uznávat 
speciální roli Mezinárodního výboru Červeného kříže a 
podstatnou roli OSN, Mezinárodního hnutí červeného kříže a 
červeného půlměsíce a nestátních neziskových organizací 
v realizaci humanitárních aktivit. 

Dobré praxe financování donorů, řízení a odpovědnost

(a) Financování 

11. Usilovat o to, aby financování humanitárních aktivit v rámci nových 
krizí neprobíhalo s negativním dopadem na financování potřeb v rámci 
probíhajících krizí. 

12. Uvědomovat si nutnost dynamické a flexibilní odpovědi na měnící se 
potřeby v humanitárních krizích, usilovat o předvídatelné a flexibilní 
financování agencií OSN, fondů a programů a dalších klíčových 
humanitárních organizací. 

13. V rámci zdůrazňování důležitosti transparentnosti a strategické tvorby 
priorit a finančních plánů implementačními organizacemi zkoumat i 
možnosti redukce, posilování flexibility. Dále též vyznačovat a zavádět 
dlouhodobá finanční opatření. 

14. Přispívat odpovědně a na základě sdílení břemene v rámci 
odpovědi na Konsolidované mezi agenturní výzvy OSN a Apely 
Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a 
aktivně podporovat formulace Společných humanitárních akčních 
plánů, které jsou primárním nástrojem strategického plánování, 
jakož i nástrojem pro určování priorit a koordinaci v rámci 
komplexních krizí. 

(b) Podporovat standardy a zlepšovat implementaci 

15. Požadovat, aby humanitární organizace plně dodržovaly dobré 
praxe a závazky týkající se odpovědnosti, účinnosti a efektivity 
v rámci realizace humanitární akce. 

16. Podporovat využívání doporučení a principů Stálého mezi agenturního 
výboru věnujícího se humanitárním aktivitám, využívat Vedoucích 
principů z roku 1994 k vnitřnímu vysídlení a též využívat etického 
kodexu pro Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce a neziskové organizace aktivní v rámci poskytování pomoci 
při katastrofách. 

17. Zachovat připravenost poskytnout pomoc při implementaci 
humanitárních aktivit, včetně pomoci v souvislosti zajištění 
bezpečného přístupu pro humanitární pomoc. 

18. Podporovat mechanismy pro výjimečné plánování humanitárními 
organizacemi, včetně (v případě, že je to vhodné), alokaci fondů k 
posílení kapacit nutných pro reakci na humanitární katastrofu. 

19. Zajistit primární postavení občanských organizací v implementaci 
humanitárních akcí, zvláště pak v oblastech zasažených ozbrojeným 
konfliktem. V situacích, kde jsou vojenské kapacity a majetek užíván 
k realizaci humanitární akce, je třeba zajistit, aby takové využití bylo 
v souladu s mezinárodním humanitárním právem a humanitárními 
principy a aby byla respektována vedoucí role humanitárních 
organizací. 

20. Podpořit implementaci Zásad k užívání vojenského majetku a 
majetku domobrany v rámci pomoci během katastrof z roku 1994 
a implementaci Zásad využívání vojenských majetků a majetků 
domobrany při humanitárních akcích OSN v komplexních krizích 
z roku 2003.

 (c) Proces učení a odpovědnost 

21. Podporovat iniciativy, které mají za cíl podpořit proces učení a 
prohloubit odpovědnost v rámci efektivní a účinné realizace 
humanitárních akcí. 

22. Podporovat pravidelnou evaluaci mezinárodních odpovědí na 
humanitární krize, včetně hodnocení činů donorů.

23. Zajistit vysokou míru přesnosti, časových plánů, transparentnosti 
v rámci reportingu donorů vážící se k výdajům v rámci 
poskytování humanitární pomoci a podporovat vývoj 
standardizovaného reportování. 
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