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Integrovaný záchranný systém (IZS), jak ho známe v současné podobě, je zahrnut do zákona o 

Integrovaném záchranném systému z roku 239/2000 Sb. Součástí jednotek IZS jsou také týmy 

krizových interventů. V naší zemi jde o složku relativně novou, její historii, vývoj, opory i různé potíže, 

které se při jejím rozvoji objevily a do současné doby zákonitě objevují, popisuje diplomová práce 

Lucie Hanzlíčkové.  

Supervize jako profesní opora je jakýmsi monitorem, metaúrovní; pomocí této optiky můžeme vidět 

velké množství skutečností, které provázejí základní myšlenku policie v naší zemi – „pomáhat a 

chránit“, což se týká jak občanů této země, ale i policie samotné. Předpokládejme, že integrovaný 

systém i policie jako taková čelí řadě krizových a rizikových okamžiků, v nichž se musí rychle 

rozhodovat, jde o lidské životy a jde o nejrůznější jemnější i choulostivé jevy, které s sebou nesou 

velký tlak na dovednosti policisty i schopnosti obsáhnout ve velké šíři psychosociální aspekt policejní 

práce.  

Lucie Hanzlíčková si za pomoci své konzultantky Dr. Simony Hoskovcové PhD. vytýčila prozkoumat, 

jak si stojí složka krizových interventů v rámci Policie České republiky z hlediska svých vlastních 

profesních opor – využívá či nevyužívá supervizi? Odpověď není jednoznačná, je však důležitá.  

Jde o práci důkladnou a rozsáhlou, není mi známo, zda v našem prostředí jde o práci první svého 

druhu, jde však o dílo, které přinese čtenáři hlubší exkurs do této oblasti, tj. historii role krizových 

interventů IZS v naší zemi, historii vzniku policejních krizových interventů, uchopení evropského 

kontextu této myšlenky, procesů, od kterých se již do určité míry upouští (systém Critical Incidents 

Stress Management – CISM), propojení metody krizová intervence s postupy krizových interventů IZS 

a PČR), další podoby interventních služeb – peer support, linka MVČR, metodiky na ministerské 

úrovni i na úrovni jednotlivých složek IZS. 

Od tohoto důkladného popisu se autorka dostává k myšlence supervize jako profesní opory, k níž 

v oblasti psychosociálních služeb panuje otevřený a nezpochybňovaný postoj, v oblasti integrovaného 

záchranného systému a jeho krizově interventních složek panuje postoj, který bych sama označila 



jako ambivalentní. Jak autorka ukazuje, ti, kteří se supervizi otevřeli, mimo jiné proto, že jim to jejich 

nadřízení nezproblematizovali, popisují užitečné chvíle, kdy se cítili podpořeni a odborně saturováni.  

Můžeme jen doufat, že další vývoj přinese pozitivnější obraz o této profesní opoře. Může vidět, že 

celý výzkumný projekt je jakousi, a velmi důkladnou, reflexí současného stavu.  

Autorka svůj diplomový úkol definuje takto: „Diplomová práce by měla přinést i odpovědi na 

dilematické otázky o významu supervize na pracoviště PČR. Cílem práce je také poukázat na krizové 

situace, s nimiž interventi přicházejí do kontaktu a jsou nuceni je řešit…. Supervize může být jednou z 

forem, která bude hodnocena jako přínosná při vyrovnání se s výše uvedenými faktory. Z názorů, 

zkušeností a návrhů krizových interventů je cílem vytvořit možná opatření, pomocí nichž zavést 

strukturovanou a systematickou supervizi na KŘP (Krajské ředitelství policie).“ Na základě této 

vstupní myšlenky autorka definuje výzkumné cíle, na něž v závěru práce systematicky odpovídá. Pro 

jejich řešení zvolila přiléhavě metodu dotazníkového šetření. 

Autorka oslovila v rámci svého výzkumného dotazníkového šetření 219 evidovaných krizových 

interventů u PČR. Navrátilo se 54 dotazníků. První zpráva. Z 54 odpovědí se dozvídáme, že supervizi 

čerpá 12 interventů. Druhá zpráva. Jakkoli by se zdálo, že je zde k řešení málo, detailní rozbor 

odpovědí je důležitý až dech beroucí. Lze tímto způsobem vyzkoumat využívání supervize uvnitř 

jednotlivých krajů (a tím i otevřenost a informovanost na úrovni krajských ředitelství), dále jde 

zkoumat, kdy a jak supervize zafungovala u nejzávažnějších témat a kdy naopak pro nejzávažnější 

témata využita nebyla (a měla by být). Zmiňuji jen nepatrnou výseč výsledků této práce.  

Po formální stránce je práce rovněž na dobré úrovni, autorka jasně formuluje, systematicky shrnuje, 

v diskusi rozvíjí a doporučuje, využívá adekvátním způsobem literaturu, cituje zahraniční prameny, 

píše jasným a srozumitelným jazykem.  

Závěr: Práci Bc. Lucie Hanzlíčkové považuji za zdařilou, zjištění jsou užitečná, dá se na ně dobře 

navazovat dalšími studiemi. Práci proto hodnotím jako výbornou.  Doporučuji k publikování ve Fóru 

sociální práce.  
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