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Úvod 

 

„Bleskové povodně zasáhly během několika dnů od 24. června 2009 

řadu obcí na severní Moravě a v jižních Čechách. Kromě velkých 

materiálních škod si přívaly vody vyžádaly řadu lidských životů. Jedná se 

o třetí nejtragičtější povodně v České republice. Psychosociální 

intervenční tým je v kontaktu s krizovými týmy a humanitárními 

organizacemi, které v oblasti působí. Z dostupných zdrojů sestavil 

provizorní povodňový leták s informacemi pro občany, který pracovníci 

přímé pomoci využívají při práci v zasažených lokalitách. Plánuje aktivní 

zapojení zejména ve střednědobém a dlouhodobém horizontu“. 

(http://pit-

cr.info/index.php?action=view&id=121&module=newsmodule&src=%4

0random482bf38aa9c53, 22.7.2009) 

 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila problematiku psychosociální 

krizové pomoci při hromadných neštěstích v České republice. Pro toto 

téma jsem se rozhodla na základě absolvování předmětu s názvem 

„Hromadná neštěstí“ u PhDr. Daniely Vodáčkové, kdy jsem se v jejích 

hodinách seznamovala s informacemi a situacemi, které se mě osobně                      

i z profesního hlediska hluboce dotkly a zaujaly mne. PhDr. Daniela 

Vodáčková mě doporučila, abych se obrátila na PhDr. Bohumilu 

Bašteckou, která mě přizvala k účasti na pracovní skupině, pracující      

na vytváření standardů v oblasti psychosociální pomoci při mimořádných 

událostech v České republice. Na pracovní skupinu jsem začala 

pravidelně docházet. V té době (v roce 2006) jsem napsala postupovou 

práci  „Rámec psychosociální pomoci při hromadných neštěstích“. Tato 

práce popisovala hromadná neštěstí, jejich typy a přístup státu k této 

problematice.  

Diplomovou práci vnímám jako příležitost toto téma znovu popsat          

a rozšířit, konkrétně o moji zkušenost z účasti na setkáních pracovní 

skupiny a jednoho víkendového výjezdu psychosociálního intervenčního 

týmu, kterého jsem se mohla zúčastnit. Cílem diplomové práce je 

vymezit a popsat definice a pojmy týkající se krize, mimořádných 
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událostí a psychosociální pomoci, popsat a charakterizovat 

psychosociální intervenční týmy a jejich fungování a v neposlední řadě 

popsat mou přímou zkušenost z pracovní skupiny pro tvorbu standardů 

v oblasti psychosociální pomoci. 

Součástí této práce je i praktická část – polostandardizované rozhovory 

na téma využití odborné pomoci při eventuelním setkání s mimořádnou 

událostí a funkčnost předkládaného letáku. 

V prvních dvou kapitolách diplomové práce se věnuji definici a popisu 

jednotlivých pojmů týkajících se krize a mimořádných událostí, 

samostatnou kapitolu jsem věnovala problematice psychosociální 

pomoci, kde popisuji jednak samotný termín, ale také kdo pomoc 

poskytuje, kde je vhodné ji poskytovat a s jakým cílem je poskytována. 

V samostatné kapitole se věnuji práci pracovní skupiny pro tvorbu 

standardů psychosociální krizové pomoci při generálním ředitelství 

Hasičského záchranného sboru. Cílem bylo popsat práci této skupiny         

a některé konkrétní výstupy. Jsou jimi letáky, laické pomoci a standardy. 

Jak jsem již výše uvedla, pracovní skupinu, která se scházela přibližně 

jednou za měsíc, jsem navštěvovala rok a za tuto dobu jsem se seznámila 

s mnoha lidmi, kteří se snaží posunout problematiku psychosociální 

pomoci v České republice správným směrem, tj. snaží se                         

o profesionalizaci této pomoci, o její serióznost, o zpřístupnění informací 

běžným občanům. Nejvíce se však snaží najít a vytvořit formy správného 

poskytnutí psychosociální pomoci při mimořádné události, tj. vytvořit 

standardy psychosociální pomoci. 

Pro potřeby této práce užívám pro situace jako je hromadné neštěstí, 

katastrofa, nehoda atp. souhrnného názvu mimořádná událost. Pro 

účastníky mimořádné události používám termíny: účastník, přeživší         

a pozůstalý. Samozřejmě v kapitolách, kde definuji a popisuji pojmy 

z oblasti krize a mimořádných událostí se objevují pojmy z odborné 

literatury tj. hromadné neštěstí, katastrofa atp. abych zachovala obecně 

přijatou a používanou terminologii vyskytující se v  literatuře. 

Závěrem úvodu bych ráda poděkovala celému pracovnímu týmu pro 

tvorbu standardů, že mi umožnili účastnit se jednotlivých setkání             

a umožnili mi zapojit se přímo do vytváření  standardů a ostatních 

materiálů. Stejně tak děkuji pracovníkům Psychosociálního intervenčního 
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týmu, kteří mi také umožnili účast na jednom ze setkání a díky nimž jsem 

se lépe seznámila s problematikou poskytování psychosociální  pomoci  

v terénu. Účast na těchto setkáních byla pro mne profesně i osobně velmi 

přínosná. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Definice a vymezení pojmů z oblasti krize 

 

Tato kapitola je věnována definicím a vymezením pojmů 

souvisejících s krizí. Jsou jimi: krize a její typologie, krizová intervence   

a její formy, krizová situace, krizové řízení a traumatizující událost. 

Pojmy týkající se mimořádné události se zabývám v druhé kapitole, kde 

jsou vymezeny a v další samostatné kapitole popisuji psychosociální 

pomoc jako celek. Toto rozdělení jsem zvolila proto, že je důležité odlišit 

krizi a krizové situace od mimořádné události většího rozsahu. Všechny 

tyto pojmy jsou dostatečně popsány v odborné literatuře, i přesto 

považuji za důležité věnovat jim velkou pozornost a dostatečný prostor. 

Pro pracovníky působící v oblasti psychosociální pomoci jsou tyto pojmy 

velmi důležité a je nutné, aby se v nich orientovali.   

 

1.1. Krize 

 

Pojem krize pochází z řečtiny a původně „ značilo soudní proces, 

v němž vrcholí spor a dochází k rozsudku, k rozhodnutí. Dochází 

k obratu – k lepšímu, či k horšímu“ (Matoušek, 2003) 

Krize je definována také jako „situace, v níž je významným způsobem 

narušena rovnováha mezi základními charakteristikami systému 

(narušeno je poslání, filosofie, hodnoty, cíle, styl fungování systému)     

na jedné straně a postojem okolního prostředí k danému systému na 

straně druhé“. (Terminologický slovník, 2004) 

Jednodušeji bychom mohli krizi definovat jako střet s překážkou. Tuto 

definici můžeme aplikovat právě na psychosociální oblast. 

„Krizi tedy můžeme chápat jako subjektivně ohrožující situaci s velkým 

dynamickým nábojem, potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné 

dosáhnout životního posunu, zrání“. (Vodáčková, 2002) 
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Nejznámější pojetí krize vyplývá z prací Geralda Caplana1 a Erica 

Lindemanna2 z šedesátých let 20. století a je pojímáno jako „proces – 

průběh reakce na situaci, kterou jedinec nemůže snadno řešit v rámci 

obvyklých strategií, jakými je zvyklý zvládat zátěž“.  (Baštecká, 2005)  

Pro práci s krizí je důležité uvědomit si nejenom její negativní dopad,    

ale naučit se vnímat ji i jako možnost posunu. Díky krizi se učíme jednak 

zvládat běžné stresové situace ale také jim čelit. Každý člověk                 

se v průběhu života setkává s různými formami krizí a učí se s nimi 

pracovat, tím si rozvíjí přirozené obranné mechanismy.  

Teorie krize spoléhá na potence jedince a na schopnosti jeho růstu jako 

na faktory důležitější než okamžitá psychopatologická symptomatologie. 

(Hartl, 1997) Z dalšího úhlu pohledu je krize rozhodnou chvílí, 

rozhodným obratem, vyvrcholením děje dramatu.  (Vodáčková, 2002)         

Každá krize má svou intenzitu a průběh. Někdy je rychlá a projevuje      

se okamžitě, někdy je táhlá a může trvat několik týdnů až měsíců. Krize 

může mít bezpočet příčin a může mít různý průběh, jejím spouštěčem 

může být něco zjevného a obecně známého, ale také příčina, která nám 

může být na první pohled utajena a skryta.  

Krize je situace, která může postihnout společnost, komunity a jiné 

sociální skupiny, ale také jedince. Při krizi dochází k dramatickým 

změnám, které mohou, ale také nemusí být patrné.  

Krize je tedy výraz pro „extrémní psychickou zátěž, nebezpečný stav, 

životní událost, rozhodný obrat v léčbě, přechodný stav, moment zřetelné 

nerovnováhy, nedostatek, úpadek. Je to přechodné stadium mezi dvěma 

fázemi“. (Matoušek, 2003) 

 

Krize je tedy nečekaná, nepředvídatelná situace, s níž si každý z nás 

poradí jinak. Někdy se však objeví krize takové intenzity, že nemusíme 

být schopni ji zvládnout. Může tomu být právě při mimořádné události, 

                                                           
1 Fáze krize – dle Caplana  - 1.fáze – stav ohrožení, tenze, zvýšené úzkostnosti, kdy 
obranné mechanismy neposkytují řešení – trvá minuty až  hodiny , 2.fáze – stav lability, 
zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací – trvá hodiny až dny, 3. fáze – stav snahy 
o předefinování krize, schopnost připustit si pocity, dělat rozhodnutí – trvá hodiny až 
dny, 4. fáze – stav závažné psychologické dezorganizace – trvá dny až týdny. (Baštecká, 
2005) 

2 Lindemann věnoval pozornost reakcím lidí na mimořádnou událost způsobenou 
požárem. (Matoušek, 2003) 
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kdy se nám nebo našim blízkým něco stane nebo něco krizového 

zažijeme. Je na nás, zda při mimořádné události nebo krizi využijeme 

pomoci pomáhajících a jak se k této pomoci postavíme.  

 

Úkolem každého pomáhajícího (nejen v oblasti poskytování 

psychosociální pomoci) by tedy měla být jednak schopnost pochopit naší 

situaci, vcítit se do námi prožité události, ale také schopnost a umění 

poskytnout nám pomoc v největší možné míře. K tomu, aby pomáhající 

pochopil situaci oběti, přeživšího eventuelně pozůstalého při nebo po 

prožití mimořádné události je nutné, aby měl dobré znalosti z oblasti 

psychologie, aby byl dobře seznámen s krizí, její typologií a vše s ní 

související. Pro výkon této práce je důležité vzdělání a příslušný výcvik. 

Pracovníci poskytující psychosociální pomoc pracují v týmu, proto 

mohou být znalosti a „specializace“ rozloženy mezi více pracovníků.  

 

Následující podkapitoly popisují typologii krize a krizovou intervenci, 

S tím, co by měl pomáhající umět, co může účastníkům události 

poskytnout a nabídnout. Tím, kdo tuto pomoc poskytuje, se zabývám 

v kapitole o psychosociální pomoci. 

 

1.1.1. Typologie krize 

 

Krize klasifikoval Baldwin podle závažnosti a rozdělil je do šesti 

skupin: situační krize, tranzitorní krize, krize pramenící z náhlého 

traumatizujícího stresu, krize zrání, krize pramenící z psychické poruchy 

a neodkladné krizové stavy. (Matoušek, 2003; Vodáčková, 2002) 

 

 

a) Situační krize 

Jde o krizi, jejímž spouštěčem je situace vzniklá náhle. Tato situace 

jedince ohrožuje, dostává ho do situace tísně nebo nouze, vzbuzuje v něm 

úzkost. S tímto typem krize se setkáváme velmi často. Situační krize 

může podle Baštecké nabít podoby tzv.“ poslední kapky“.  
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Příklady: nevěra, ztráta blízké osoby, neúspěch při zkoušce. (Matoušek, 

2003) 

 

b) Tranzitorní krize 

V této krizi jde o předvídatelné situace a překážky, s kterými se musí 

jedinec dříve či později potkat a může na ně být jistým způsobem 

připraven (zná ji ze svého okolí, předvídá ji, proto se na ni připraví atp.) 

Velmi často jsou tranzitorní krize vymezené určitým časovým obdobím.   

I přesto, že se na tyto krize může jedinec „připravit“, není samozřejmostí, 

že ji zvládne svými klasickými obrannými mechanismy.  

Příklady: puberta, klimakterium, výběr partnera, narození dítěte, ztráta 

rodičů. (Matoušek, 2003) 

 

c) Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru 

Oproti předchozím krizím je tato krize neočekávaná, člověk ji 

nepředvídá, nepočítá s ní a pravděpodobně nemá vybudované jemu 

známé obranné mechanismy – s tímto typem krize se velmi často ještě 

nesetkal. 

Příklady: znásilnění, přírodní katastrofy, náhlé úmrtí osoby blízké. 

(Matoušek, 2003) 

 

d) Krize zrání, vývojové 

Tato krize je odrazem krize předešlé, tedy krize tranzitorní. Tato fáze 

nebyla dostatečně zvládnuta a jedinec si ji přenáší dále do života. Krize 

se pak může objevit pomalu a osoba si ji ani nemusí uvědomit. 

(Matoušek, 2003) 

 

 

e) Krize pramenící z psychopatologie  

S tímto typem krize se nejčastěji setkávají lidé, kteří mají zkušenosti 

s psychiatrickou léčbou, s největší pravděpodobností zasáhne tato krize 

osoby s poruchou osobnosti nebo se závažnými neurologickými 

obtížemi, osoby s těžkými depresemi popř. osoby závislé na alkoholu či 

drogách. Spouštěčem mohou být krize předchozí, ale vznik tohoto typu 
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krize může být umocněn právě psychiatrickou diagnózou popř. 

nefungujícím rodinným systémem.  

Po odeznění tohoto typu krize lze na rozdíl od předchozích typů krize 

předpokládat hospitalizaci a medikaci klienta, popř. vhodnou formu 

psychoterapie. (Matoušek, 2003) 

 

f) Neodkladné krizové stavy 

Do této skupiny patří různé akutní stavy, které mohou, ale nemusí 

provázet probíhající psychiatrické onemocnění. 

Příklady: akutní psychotické stavy, alkoholová nebo drogová intoxikace, 

sebevražedné popř. vražedné chování, ale také panická úzkost a jiné. 

(Matoušek, 2003) 

 

Jak jsem již výše uvedla, pracovník zasahující při mimořádné události by 

se v typologii krizí měl dobře orientovat, aby byl schopen vyhodnotit 

naléhavost krize a měl by být schopen daný typ odhalit.  

Z popisu jednotlivých typů krizí je zřejmé, že mimořádná událost spadá 

do skupiny krizí pramenících z náhlého traumatizujícího stresoru, ale 

může se týkat i jiné skupiny. Tuto možnost by pomáhající neměl 

podcenit. 

 

1.2. Krizová intervence 

 

Krizovou intervenci můžeme podle Kubíčkové (Špaténková, 

2005) popsat jako „specializovanou pomoc osobám, které se ocitly 

v krizi“. Krizová intervence tvoří různé formy pomoci, které mají jedinci 

navrátit jeho psychickou rovnováhu, narušenou určitou životní událostí. 

(Špaténková, 2005) 
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Krizová Intervence zahrnuje 4 druhy pomocí: 

 

• Psychologickou pomoc – což je časově omezený terapeutický 

kontakt, zaměřený na problém či problémy, které krizi vyvolali. 

Dochází ke konfrontaci s krizí a následně k vyrovnání se s ní. 

• Lékařskou pomoc – jde nejčastěji o pomoc psychiatrickou, mnohdy 

doprovázenou příslušnou medikací (psychofarmaka atp.). 

• Sociální pomoc – jde převážně o pomoc osobám, které se ocitly nebo 

žijí v obtížných poměrech. 

• Právní pomoc – pomoc osobám zasaženým krizí s právními 

problémy. 

 

Lze tedy říci, že krizová intervence je komplexní pomoc osobám, které se 

ocitli v krizi. Krizovou intervenci může poskytovat člověk, který prošel 

výcvikem krizové intervence, popř. má příslušné vzdělání pro 

poskytování krizové intervence. Výcvik pořádají specializované 

organizace, výcviky se liší délkou, strukturou a intenzitou, některé jsou 

konkrétně zaměřené např. výcvik v telefonické krizové intervenci, jiné 

jsou komplexní a zahrnují rozsáhlejší výuku. Všechny výcviky                

se skládají nejenom z teoretických bloků, ale také z praktických částí,       

kde dochází k nácviku konkrétní krizové situace.   

I přesto, že jsou tyto výcviky placené, není pravidlem, že kdo si výcvik 

zaplatí a „odchodí“, získá osvědčení. K absolvování výcviku je nutné 

obstát jednak v teoretické, ale také v praktické části. Výcvik by měl být 

akreditovaný, aby splnil požadavky odbornosti. Ti, kteří výcvik řádně 

absolvují a splní podmínky pro získání osvědčení, jsou připraveni 

poskytovat krizovou pomoc v terénu. Kromě výcviku by však měli mít      

i dobrou znalost psychologie a dalších souvisejících oborů. Proto           

se velmi často setkáme s tím, že se výcviku účastní osoba, která zároveň 

studuje (nebo již vystudovala) psychologii, sociální práci nebo školu 

s podobným zaměřením.   

Výcvik v krizové intervenci realizuje např. Remedium 

(http://www.remedium.cz/),  občanské sdružení „D“( http://www.d-

os.net/)  a další. 
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1.2.1. Formy krizové intervence 

 

Podle Špaténkové ( Špaténková, 2007) je dělíme na prezenční formu 

pomoci a distanční formu pomoci. 

 

V rámci prezenční formy pomoci pak rozlišujeme:  

 

• Ambulantní pomoc 

Ambulantní pomoc je forma pomoci, kterou klient (občan) sám nebo na 

něčí radu vyhledá a dostaví se osobně na příslušné pracoviště. Může se 

jednat o poradny k tomu určené (např. krizové centrum) nebo instituce, 

které krizovou intervenci poskytují v rámci jiných služeb 

(psychoterapeutické pracoviště, psychiatrické pracoviště, pracoviště 

klinického psychologa atp.). 

 

• Hospitalizace 

Hospitalizací rozumíme krátkodobé (popř. dlouhodobé) umístění klienta 

(občana) na tzv. krizové lůžko, hospitalizací můžeme eliminovat rizikové 

faktory (př. žena se dostane od agresora, eliminace hrozby sebevraždy 

atp.). 

 

• Terénní a mobilní služby 

Proces krizové intervence je přenesen do terénu, kde se nachází osoba 

popř. osoby v krizi. Právě terénní a mobilní služby jsou nezbytnou 

součástí psychosociální pomoci, která jde za klientem. Velmi často se 

jedná o tým a místem určení může být jakékoli prostředí, kde došlo 

k mimořádné události  ( obec, ulice, domov, silnice atp.). 

 

Prezenční forma pomoci je tedy taková, kdy je klient v přímé interakci 

s pomáhajícím. Mohou mluvit tváří v tvář, pomáhající může v případě 

potřeby naplnit základní životní potřeby (poskytnutí pití, jídla, tepla),    

ale také může v případě pomoci obejmout či pohladit. 
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V rámci distanční formy pomoci rozlišujeme pomoc na dvě oblasti        

a to pomoc telefonickou a internetovou 

 

• Telefonická pomoc 

Telefonická pomoc je nabízena pouze přes telefon. Tuto pomoc 

zajišťují většinou linky důvěry. Tyto linky jsou specializované            

a orientované na určitou cílovou skupinu (děti, týrané ženy, nemocní 

HIV atp.) nebo mohou mít širší spektrum.  

V České republice lze využít 27 linek bezpečí, některé jsou zdarma, 

jiné jsou placené. (http://www.capld.cz/show.php?sk=9, 30.5.2009) 

Zřizovateli těchto linek (služeb) jsou: neziskové nebo církevní 

organizace, některá zdravotnická zařízení popř. městské úřady. 

Telefonická krizová intervence je velmi často poskytována 

zaškolenými dobrovolníky. (Matoušek, 2008) 

Krizové linky však mohou vzniknout i při mimořádných událostech, 

kdy je zřízena linka obětem, pozůstalým či přeživším. 

Příklad: „...krizová linka Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Lidé mohou volat na číslo 950 730 730, 

kde se dozvědí informace o svých příbuzných, kteří se nacházejí v 

oblasti postižené povodní. Krizová linka je zpoplatněna“. 

“(http://www.denik.cz/z_domova/krizova_centra_krizove_linky2009

0625.html, 26.6.2009) 

 

• Internetová pomoc 

Forma pomoci, která se začíná rozvíjet a využívá emailu či komunikace 

typu „skype“ nebo „ICQ“ (příklad Modrá linka – centrum a linka důvěry 

pro děti a mládež v Brně).  

 

Při distanční pomoci nedojde k přímému kontaktu pracovníka s klientem, 

ale určitě má své podstatné místo v poskytování krizových služeb. Ne 

každý člověk v krizi má dostatek odvahy, prostředků či informací 

k tomu, aby navštívil pracovníka osobně. Mnohdy může být právě 

možnost telefonické krizové intervence (popř. internetové krizové 

pomoci) důležitým prvkem celé intervence. Klient může navázat kontakt 
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jednou či opakovaně, popř. ho může pracovník nasměrovat na odbornou 

ambulantní pomoc. 

Pro mnoho lidí může telefonický nebo internetový kontakt znamenat 

téměř jedinou možnost pomoci v tísni nebo osamělosti. 

 

V této formě pomoci spatřuji do budoucna velký přínos, většina z nás již 

umí dostatečně dobře zacházet s emailem a díky mnohdy velmi 

anonymním emailovým adresám může být zachována anonymita klienta. 

Zároveň jde o relativně bezpečnou formu komunikace v rámci okolí 

(rodič, popř. manžel má ztížený přístup k emailu, který byl ihned            

po odeslání vymazán). Navíc bývá zaheslován a ten, kdo pomoc 

potřebuje je zároveň před svým okolím chráněn i tímto způsobem (týrané 

ženy a děti). 

S krizí a jejím zvládáním úzce souvisí další dva pojmy a to: krizová 

situace a krizové řízení. Tyto pojmy nás dostávají z úrovně krize jedince 

na úroveň rozsáhlejší tj. na krizi, resp. mimořádnou událost postihující 

více osob a tedy i vyšší struktury jako je obec, region nebo stát. 

 

 

1.3. Krizová situace 

 

Krizová situace (v kontextu hromadných neštěstí a katastrof)        

je mimořádná událost, „ v  jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy 

důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů                    

a  hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou 

činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených 

bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb     

a právnických a fyzických osob“. (Procházková, Říha, 2004) 

Krizovou situaci napomáhá zvládat krizové řízení. „Hlavním cílem při 

rozhodování o opatřeních při krizi je dospět k optimálnímu rozhodnutí“. 

(Procházková, Říha, 2004) 

Příkladem krizové situace je povodeň, výbuch plynu, silný vítr, atp. Jde   

o událost, která zasahuje větší geografickou oblast a tím pádem větší 
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množství lidí než je tomu např. u dopravní nehody. I přesto, že se jedná     

o krizovou situaci, můžeme ji v kontextu této práce nazvat mimořádnou 

událostí. Právě při takové situaci je psychosociální pomoc velmi důležitá 

a téměř nezastupitelná. 

 

1.4. Krizové řízení 

 

Krizové řízení je „souhrn řídících činností věcně příslušných 

orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných           

v souvislosti s řešením krizové situace“. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné 

instituce, které mají zájem na svém rozvoji. „Krizové řízení je zaměřené 

na člověka, lidskou společnost, životní prostředí i lidmi vytvořené 

prostředí a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto 

vytvořeném systému“.  ( Procházková, Říha, 2004) 

Krizové řízení je řízení, na kterém se podílí celý tým a proto by zde měl 

fungovat dobrý management. Z toho vyplývá, že „účinná pomoc při 

hromadných neštěstích je především věcí dobrého managementu“. 

(Vodáčková, 2002) 

 

Pomoci kvalitnímu krizovému řízení může nejenom dobrá koordinace 

jednotlivých složek a systémů, ale také dobrá a kvalitní informovanost 

civilistů, kteří svou znalostí a ukázněností mohou napomoci rychlejšímu 

a kvalitnějšímu zvládnutí krizové situace větších rozměrů. 

Stát by měl občany seznamovat s tím, jakým způsobem předcházet nebo 

čelit mimořádným událostem, tedy krizovým situacím, učit je již            

od základní školy, co dělat v případě ohrožení a nouze.  

Před rokem 1989 fungovaly tzv. sklady civilní obrany, které po sametové 

revoluci upadly částečně v zapomnění, a rozvoj v této oblasti takřka 

zanikl. Znamenalo to obrovské snížení informovanosti civilních občanů 

na případné neštěstí či katastrofu. Populace byla během minulého režimu 

průběžně připravována k čelení a odezvě na případné katastrofy, v čemž 

převyšovala připravenost současného systému. Jak jsem již uvedla, 
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fungovaly sklady civilní obrany, které byly dostatečně a kvalitně 

zásobeny a civilisté byli informováni o tom, jak se mají při mimořádné 

události chovat. 

Na školách byla pořádána tzv. branná cvičení, při kterých se děti učili 

základním dovednostem, které mají vykonat v případě mimořádné 

události, kam se mají ukrýt, co si mají vzít s sebou atp. Tuto výuku řídil 

stát a byla aplikována ve všech školách. 

V současné době jsou k této problematice dostupné materiály 

(zpracovává je ministerstvo vnitra ČR a různé organizace a spolky),      

ale je na každém učiteli, zda s tím děti seznámí. Moje osobní zkušenost 

s dětmi z letního tábora je taková, že se neorientují v základních 

telefonních číslech na záchranné složky, natož aby věděli, jak se 

v krizové situaci chovat.  

 

1.5. Traumatizující událost 

 

Traumatizující událost je zařazena do 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí (MKN-10), která je vytvořena Světovou 

zdravotnickou organizací (http://kruh.euweb.cz/mkn, 24.4.2009) a je tedy 

klasifikována jako nemoc. 

Traumatizující událost je tedy taková událost, při které se děje něco 

nenadálého, hrozivého a něco, co ohrožuje lidský život nebo tělesnou 

celistvost jedince nebo jeho blízkých a takto zasažená osoba také na 

událost reaguje, mnohdy právě traumatem. Reakce na trauma může být 

stejně jako u krize zjevná, ale i skrytá. (Baštecká, 2005) 

S traumatizující událostí se při záchranných tedy i mimořádných 

událostech mohou setkat všichni účastníci události - přeživší, oběti, ale 

také hasiči, policisté a záchranáři a v neposlední řadě také svědci, 

příbuzní atp. Zažít takovou událost může tedy každý z nás. 

(http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2

29&Itemid=1, 23.4.2009)    „Reakce na traumatizující událost - „duševní 

otřes" - je normální lidskou reakcí v nenormální situaci“. 

(http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2

29&Itemid=171, 23.4.2009) Traumatizující událostí může být:  zážitek 
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ohrožení vlastního života nebo zdraví, zážitek obzvlášť tragické události 

nebo katastrofy, pohled na extrémně vypadající oběti, mnohočetná 

zranění, případy kruté smrti, smrt kolegy nebo blízkého3, smrt nebo 

vážné zranění dítěte, smrt oběti neštěstí v průběhu záchranné práce, 

nezdařený záchranný pokus, selhání, náhlé zničení vlastního obydlí, 

intenzivní strach, bezmocnost či pocit extrémního odporu. 

(http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2

29&Itemid=171, 23.4.2009)  

 

2. Definice a vymezení pojmů z oblasti mimořádných 

událostí 

 

V kapitole definice a vymezení pojmů z oblasti mimořádných 

událostí se budu věnovat pojmům úzce souvisejícím s psychosociální 

krizovou pomocí.  

Jsou jimi: hromadné neštěstí a mimořádná událost. 

 

2.1. Hromadné neštěstí 

 

Hromadné neštěstí je událost, která je nepředvídatelná a neovladatelná. 

Přesahuje lidskou zkušenost a vyvolává různě silné projevy tísně, hrůzy    

a bezmoci prakticky v každé osobě, která jí musí čelit. (Matoušek, 2003) 

Takovouto událost označujeme jako traumatizující. O hromadném 

neštěstí mluvíme v případě, kdy zasáhne celou skupinu lidí (v určité 

oblasti, v určitém teritoriu). 

 

                                                           
3 Aktuálním příkladem takovéto události – smrtí kolegy nebo blízkého je tragická 
událost z červnových povodní v letošním roce (2009), kdy tragicky zahynul velitel 
dobrovolných hasičů Boleslav Staněk při zásahu. Hasiče odnesla přílivová vlna. když 
stál na mostku přes potok v obci Vlčice. Této události bylo přítomno mnoho kolegů       
a mezi nimi  i šestnáctiletý syn Marcel, který se účastnil svého prvního zásahu. 
Svědkům i synovi byla nabídnuta psychologická pomoc.  
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2.1.1. Dělení hromadných neštěstí 

 

Hromadná neštěstí můžeme rozdělit podle Lucké  (Matoušek, 

2003) do tří hlavních kategorií a to:  

 

• Hromadné neštěstí omezené – událost neohrožuje více jak        

10 osob, které by byli zraněné nebo jinak zasažené, s tím, že 

alespoň jedna osoba je zraněna vážně, tzn. je v ohrožení života. 

• Hromadné neštěstí rozsáhlé – událost, která náhle ohrožuje větší 

počet lidí než 10, ale počet závažně dotčených není vyšší než 50. 

• Katastrofa – mimořádná událost velkého rozsahu, která ohrožuje 

více než 50 osob, ať už je míra postižení jakkoli závažná.   

 

Pro všechny tři kategorie hromadných neštěstí navíc platí,           

že oběťmi nejsou pouze přímí účastníci události. Jako oběti hromadného 

neštěstí můžeme tedy označit: přeživší, zesnulí, pozůstalí, ale také 

záchranáře a jakékoli jiné zasahující osoby, přímé svědky, nepřímé 

svědky a blízké osoby. (Matoušek, 2003) 

Hromadná neštěstí mohou být vyvolána: přírodními silami 

(zemětřeseními, větry, dešti, přemnoženým hmyzem), lidskou činností      

a technologickým selháním (válkami, teroristickými útoky, dopravními 

nehodami, výbuch plynu atd.) 

Světová zdravotnická organizace dělí katastrofy a hromadná 

neštěstí na živelní pohromy (katastrofy) a na sociálně – ekonomické 

katastrofy.  

Všechny tyto vlivy se stávají náhle a mnohdy nepředvídatelně, 

příprava na ně je tedy téměř nemožná. Způsobují jejich obětem trauma, 

narušují jejich „pocit nezranitelnosti“.  (Matoušek, 2003) 
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2.1.2. Fáze hromadných neštěstí 

 

Hromadné neštěstí má hned několik fází, jsou jimi4:  

 

• Nultá fáze – fáze přípravy prevence - v rámci preventivní fáze 

dochází k výcviku dobrovolníků, a k rozdělování kompetencí (a to 

jak na personální, tak i na legislativní úrovni). 

• Fáze alarm – ta přichází v momentě, kdy např. dlouhodobě prší          

a stoupají hladiny řek a rybníků. V této fázi se ještě objevuje fáze 

předešlá – prevence, ale je již spojena s informačním systémem.  

• Fáze mobilizace přichází v momentě potencionálního ohrožení. 

V této fázi se využívají krizové a havarijní plány, jsou zapojeni 

vojáci, spolupracuje se  s  Integrovaným záchranným systémem.  

V této fázi je důležité rozhodování o tom, zda proběhne evakuace, jak 

se bude zasahovat, atd. Informační systém pracuje naplno.  

• Fáze akce neboli heroická fáze -  tato fáze nastává v momentě, kdy 

dojde  ke katastrofě nebo k hromadnému neštěstí. Této fáze se kromě 

zasahujících hasičů, vojáků a zdravotníků zúčastňují také 

psychologové a členové psychosociálních intervenčních týmů a jiní.  

Důležitou součástí fáze akce jsou také média, která o celé události 

informují, popřípadě vyzývají obyvatele k tomu, jak správně 

postupovat.  

• Fáze doznívání přichází bezprostředně po neštěstí. Většina složek 

účastnících se v předešlých fázích zůstává. Na řadu přicházejí 

likvidační práce. V této fázi je velký prostor pro Psychosociální 

intervenční týmy  a ostatní pomáhající profese.  

 

Celou fázi doznívání uzavírají různá odborná vyhodnocení (evaluace), 

statistiky a zhodnocování úspěšnosti popř. neúspěšnosti celé akce              

a dochází  ke shrnování zkušeností. 

 

                                                           
4 Vodáčková  - přednáška z předmětu Hromadná neštěstí, letní semestr 2006                  

a postupová práce „ Rámec psychosociální pomoci při hromadných neštěstích“                  

( Budilová, 2006) 
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2.2. Mimořádná událost 

 

Mimořádná událost je jakákoli situace, která ohrožuje člověka, 

jeho zdraví a majetek. Mimořádnou událostí je tedy jakákoli událost, 

díky níž dochází ke škodlivému „ působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných             

a likvidačních prací.“ ( Zákon č.239/2000 Sb.) 

Z výše uvedených faktů tedy vyplývá, že mimořádná událost je taková 

událost, která je víceméně nepředvídatelná a osoba (popř. osoby), kterých 

se přímo dotýká, se s ní pravděpodobně nikdy nesetkali a lze jen těžko 

předvídat, jak se s ní vyrovnají. Zasahující jsou většinou odborníci         

na konkrétní problematiku (hasiči, záchranáři, policie), ale do mimořádné 

události a těsně po ní mohou vstoupit také jiní odborníci, jimiž jsou právě 

proškolení pracovníci z různých profesních úrovní, kteří jsou                  

na konkrétní či podobnou událost vyškoleni a připraveni.  

Jsou jimi psychologové, duchovní, ale také sociální pracovníci a jiní. 

Pokud bude tým zasahujících profesionálů dobře zkoordinován, je možné 

pokrýt během krátké doby potřeby oběti (eventuelně pozůstalých, 

přeživších a blízkých účastníků mimořádné události).  

Tuto pomoc nazýváme psychosociální. 

 

Pojem mimořádná událost můžeme použít pro jakékoli hromadné 

neštěstí, a lze tedy říci,  že mimořádná událost je „univerzální“ pojem pro 

jakékoli hromadné neštěstí i neštěstí menšího rozsahu, vždy mluvíme       

o něčem mimořádném. Tento termín je důležitý pro celou problematiku 

poskytování pomoci. Termínem mimořádný vyjadřujeme, že situace nebo 

událost je opravdu důležitá a zásadní. 
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3. Psychosociální pomoc 

 

Za původním významem psychosociální pomoci byla konkrétní, 

akční a krátkodobá pomoc určená jednotlivcům popř. skupinám v rámci 

snahy zabránit vývoji posttraumatické stresové poruchy.5 Smysl          

a význam psychosociální pomoci byl však na základě mnoha faktorů 

poničen a v očích uživatelů a nejenom těch se stala nepřijatelnou, téměř 

až směšnou.   Baštecká ve své knize „Terénní krizová pomoc“ popisuje 

kroky, kterých by se měli ti, co poskytují psychosociální pomoc popř. učí 

psychosociální pracovníky vyvarovat.  

Jsou jimi např.: neztotožňovat psychosociální pomoc s pomocí 

psychologickou, neškolit pracovníky povrchně a bez vzájemného 

prolnutí oborů, klást důraz na fakt, že debriefing, krizová intervence          

a psychická pomoc není totéž co psychosociální pomoc, klást důraz          

na obec, komunitu a rodinu. (Baštecká, 2005)  

Postavení psychosociální krizové pomoci mezi ostatními typy pomoci 

není dosud ujasněno a není dosaženo jednoznačného celosvětového 

souhlasu ani názvosloví.  

Psychosociální pomoc vychází „ze základního faktu, že reakce lidí 

v průběhu a skončení mimořádné události jsou normálními reakcemi 

člověka v nenormální situaci“.         

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2007/unor/vymetal.htm

l112 – 2/2007, 25.2.2009)  „Psychosociální pomoc je taková pomoc, 

která sytí materiální i duševní potřeby lidí zasažených mimořádnou 

událostí“. 

                                                           
5 Posttraumatická stresová porucha (jindy také nazývána reakce na vážný stres) je 
zařazena  do 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (skupina F 43) a vzniká jako 
reakce na traumatickou událost.  Postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, 
snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo. Někdy je 
též nazývána jako posttraumatický stresový syndrom.  Projevuje se často poruchami 
spánku, úlekovými reakcemi atp. Ke vzniku posttraumatické stresové poruchy může 
dojít: následkem situace, která postiženého nebo jeho blízké ohrožuje – povodně, požár, 
těžký úraz, dopravní nehoda, znásilnění, úzkost nebo vážná nemoc. Může ji vyvolat        
i taková událost jakou je rozvod, nevěra, ztráta zaměstnání atp.                                                                      
( http://cs.wikipedia.org/wiki/Posttraumatick%C3%A1_stresov%C3%A1_porucha) 
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(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2007/unor/vymetal.htm

l) 

V pojmu psychosociální se potkávají dva navenek rozdílné obory: 

psychologie a sociální práce. Jak znovu podotýká Baštecká, v minulosti    

( a bohužel tento trend v některých lidech přetrvává dodnes) byl sociální 

pracovník považován za zmocněnce represe, náprav a někoho, kdo 

přiděluje, uděluje a bere (dávky, odebírání dětí z péče,…). Naopak 

psychologie byla vnímána jako péče o duši, obor, jehož cílem je pomoci 

lidem vyznat se sám v sobě, pomoci od problémů,…)6. Psychosociální 

pomoc je však pomoc mezioborová, koordinována většinou právě 

psychology, ale podílejí se na ní i jiné profese jako psychiatři, sociální 

pracovníci, duchovní, zdravotníci, hasiči, policisté a další proškolení 

odborníci.   

Psychosociální pomoc neboli psychosociální pomoc lidem, obcím            

a organizacím zasaženým mimořádnou událostí anebo krizovou situací je 

souborem reakcí, činností a služeb, které navozují v době trvání 

mimořádné události a v době zvládání jejich důsledků v zasažených 

lidech, obcích a organizacích přesvědčení „nejsme na to sami“, „ i my 

můžeme pomoci druhým“ a „společně to zvládneme“ a dále vychází 

z předpokládaných a vyjádřených potřeb a hodnot zasažených lidí, obcí   

a organizací v oblastech sociální, psychické, duchovní a tělesné               

a aktivně povzbuzuje zacházení s vlastními silami a zdroji se 

zdůrazněním primárních ( neformálních) zdrojů sociální opory. 

Psychosociální pomoc by se také dala charakterizovat jako souhrn 

krizové péče při řešení (naplňování) duševních a sociálních potřeb 

vzniklých v důsledku mimořádných událostí. Autorem této definice         

je Robert Jiruše, který tím vlastně poukazuje na to, že součástí 

psychosociální pomoci obětem je celý rozsah „pomocí“ a to od první 

                                                           
6 To, jak se psychologie se sociální prací rozchází (v rámci psychosociální pomoci) 
můžeme vidět na „ Dohodě o spolupráci „ podepsané v roce 2003 (Dohoda o spolupráci 
mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, 
Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferenci) – jde o dohodu, která byla 
sepsána za účelem poskytování humanitární, psychologické a duchovní pomoci, ale také 
na složení psychosociálních týmů, kde nejčastěji převládají psychologové a duchovní, 
málokdy jde o sociálního pracovníka. (Baštecká, 2005) 
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psychické pomoci přes krizovou intervenci až po navazující služby, 

spojené se sociálním zajištěním.  ( Baštecká, 2005) 

Psychosociální pomoc je účinná a nutná pomoc, kterou si vyžádal průběh 

a vývoj různých událostí. Při mimořádných událostech je potřeba pomoc 

jednak finanční a materiální, kterou poskytuje převážně stát (a některé 

neziskové organizace), ale také pomoc psychologická a sociální, kterou 

mohou poskytovat a také převážně poskytují odborníci z řad vyškolených 

odborníků. 

 

3.1. Psychosociální přístup 

 

Přístup byl poprvé synteticky formulovaný v roce 1964 v díle      

F. Hollisové (Matoušek, 2002) pod názvem psychosociální terapie. 

Původně vycházel z ego-psychologie, lidské já bylo viděno jako 

prostředník mezi osobou a situací. Toto hledisko Hollisové i jiných 

autorů bylo později rozšířeno o systemický pohled na klientovu rodinu. 

Ohniskem intervence má být konkrétní osoba v konkrétní sociální situaci. 

Psychosociální přístup bývá kritizován za to, že i když 

proklamuje široký záběr, v praxi dává přednost „intrapsychické realitě“ 

klienta před vztahovými a sociálně – systémovými kontexty jeho 

problému. (Matoušek, 2002)  

 

3.2. Aplikace psychosociální pomoci 

 

Psychosociální pomoc je poskytována v situacích způsobených 

neštěstím, které ovlivňují buď psychický či sociální stav jedince. Mají 

tedy původ psychický nebo společenský. (Baštecká, 2005)  

V případě psychickém jde jednak o zasažení pocitů, ale také 

chování, myšlení a zasažení copingových mechanismů 7. 

                                                           
7 Copingový mechanismus – specifické vyjádření obecných sklonů k určitému typu 
chování a prožívání, které se aktualizuje v situacích, které nesou vysoké nároky            
na adaptaci. ( Balaštíková, Blatný, 2003) 
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 V případě sociálním (společenském) se jedná např. o to, aby se 

obec vyrovnala se vzniklou situací (poskytnutí nouzového ubytování, 

pohřbívání mrtvých, finanční a materiální zajištění, atd.). 

 

3.3. Kdo psychosociální pomoc poskytuje 

 

Psychosociální pomoc v České republice poskytují jednak 

neziskové organizace, jednak odborníci zapojení do různých týmů jako 

jsou např. Psychosociální intervenční týmy (dále PIT) a další subjekty. 

Poskytování psychosociální pomoci je však také úzce spjato 

s Integrovaným záchranným systémem.  

 

3.3.1. Integrovaný záchranný systém 

 

Integrovaný záchranný systém není institucí, ale je pouze nástrojem pro 

koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných 

událostech. Integrovaný záchranný systém je upravován zákonem            

č. 239/2000 Sb. Do integrovaného záchranného systému jsou zapojeny 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická záchranná 

služba a Policie České republiky. V celém systému je zastoupena celá 

řada složek, jejich práce a spolupráce je koordinována ministerstvy 

(ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví). Integrovaný záchranný 

systém je tedy „systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

při vzniku mimořádných událostí“ (Baštecká,2005) 

Integrovaný záchranný systém vznikl na základě potřeby spolupráce 

hasičů, zdravotníků, policistů a dalších složek, které se účastní při řešení 

mimořádných událostí. Systém využívá (resp. využije při mimořádné 

události) ke spolupráci při záchranných a likvidačních pracích                    

i právnické osoby a odborníky z řad fyzických osob (psychologové, 

duchovní,…). 

Hlavní myšlenkou Integrovaného záchranného systému je využít pro 

záchranné a likvidační práce každého, kdo pomáhat má                     

(např.. zdravotníci.) a kdo pomáhat může. Integrovaný záchranný systém 
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pak vytváří pravidla spolupráce a koordinuje činnost jednotlivých složek 

celého systému. (Baštecká 2003) 

Integrovaný záchranný systém zde zmiňuji proto, že právě on je 

nástrojem pro poskytování pomoci (nejen) při mimořádných událostech, 

ale poskytuje pomoc většinou pouze na úrovni záchrany lidského života, 

majetku atp. Psychosociální pomoc je chybějícím článkem tohoto 

nástroje v poskytování komplexní pomoci při mimořádné události. Pro 

kvalitní poskytnutí péče je nutná koordinace Integrovaného záchranné ho 

systému s poskytovateli psychosociální pomoci. Na zlepšení společného 

fungování se neustále pracuje. Při každém zásahu v rámci mimořádné 

události je určen hlavní koordinátor (velitel zásahu), kterého musí 

všechny složky, které se zásahu účastní, plně respektovat. Samozřejmostí 

zásahu by měli být koordinační schůzky jednotlivých složek, které by 

měli probíhat pokud možno ještě před vznikem události. 

 

3.3.2. Psychosociální intervenční týmy 

 

Psychosociální pomoc poskytují převážně psychologové a psychiatři,     

ale také sociální pracovníci a duchovní, kteří, jak v této podkapitole 

uvidíme, se sdružují do funkčních týmů (psychosociální intervenční 

týmy). Všichni, kteří psychosociální pomoc při mimořádných událostech  

vykonávají jsou profesionálové, kteří jsou pro mimořádné situace 

dostatečně vzděláni. Práce s oběťmi v krizi klade zvláštní požadavky     

na osobnostní charakteristiky – profesionální profil osobnostní, které se 

touto oblastní zabývají a proto musí být kladen velký důraz                     

na profesionalitu, protože ne každý psycholog či jiný odborník na 

duševní zdraví dovede tuto práci kvalitně vykonávat i přes jeho nesporné 

profesionální zapálení.  

Naše současná právní úprava (v oblasti krize – tj. zákon o integrovaném 

záchranném systému a zákon o krizovém řízení) zná pouze pomoc 

humanitární, psychologickou a duchovní pomoc, nezná však pomoc 

psychosociální jako komplex. 

Psychosociální intervenční tým (PIT) je dobře koordinovaná spolupráce 

pracovníků krizové pomoci, sociálních pracovníků, zdravotníků, 
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psychologů, duchovních, pracovníků neziskových organizací                    

a dobrovolníků, kteří zasahují při hromadném neštěstí.                           

Jde o dobrovolníky, kteří mají příslušný výcvik a určité předpoklady 

k výkonu takovéto práce. Jde o tým, který funguje dlouhodobě a jehož 

členové se mezi sebou znají a důvěřují si. Členové týmu jsou velmi dobře 

organizováni a kromě práce v terénu se účastní také různých cvičení, při 

kterých mohou získat nové dovednosti.  

Největší rozvoj psychosociálních intervenčních týmů je od roku 2002 

v nadaci ADRA (http://www.adra.cz/adra/cz/), která úzce spolupracuje      

s Ministerstvem vnitra České republiky. 

 

„Pracovníci psychosociálního intervenčního týmu mají v období při              

a bezprostředně po neštěstí pět hlavních funkcí: 

1) poskytovat a vyhledávat informace a pomoc při prosazování práv             

a zájmů obětí; 

2) debriefing; 

3) osvěta pro místní síť – lékař, duchovní, učitel a představitele dané 

obce; 

4) krizové poradenství; 

5) vyhledávání potřebných a odkázání do navazujících odborných 

služeb.“ ( Baštecká, 2005) 

 

Pracovníci psychosociálního intervenčního týmu nepracují jen s přímými 

účastníky neštěstí (zranění, hospitalizovaní, přeživší), ale také s těmi, kteří 

byli neštěstím zasaženi nepřímo (příbuzní, pozůstalí, ale také záchranáři, 

kteří se účastnili neštěstí v rámci své profese).  

 

Pracovníci pracují celkem ve třech fázích a to:  

1) bezprostředně po události; 

2) první měsíc po události; 

3) dlouhodobá pomoc v rozsahu do dvou let po události. (Baštecká, 

2005) 
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3.4. Komu je psychosociální pomoc určena 

 

Psychosociální pomoc je při mimořádných událostech poskytována osobám 

zasaženým konkrétní událostí. Jsou jimi: 

 

• přímé oběti a pozůstalí; 

• osoby přihlížející; 

• rodinní příslušníci a kolegové zasažených osob; 

• profesionálové, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracích; 

• dobrovolníci, kteří při mimořádné události zasahovali. 

 

Jak jsem již výše uvedla, tito lidé jsou nazýváni (označováni) jako oběti 

nebo přeživší. Nesmíme zapomenout na fakt, že na každou přímo zasaženou 

osobu se počítá dalších deset osob z jejího okolí (kteří nebyli mimořádné 

události osobně přítomni), které jsou zasaženy nepřímo – sekundárně 

(rodina, přátelé, sousedé atp.).   

 

3.5. Kdo rozhoduje o poskytnutí psychosociální pomoci 

 

Po ohlášení mimořádné události na jednu z telefonických linek      

(150, 155, 158, 112) by mělo dojít k předání informací mezi jednotlivými 

složkami systému IZS a je na těchto složkách, aby zhodnotili, zda budou 

informovat speciální psychosociální tým o jeho potřebnosti (k tomu, aby 

došlo k informování je zapotřebí, aby ještě před událostí vypracovaný 

plán na zásah psychosociálního intervenčního týmu s přesnou strukturou 

a kompetencemi). Přizvaní psychosociální pracovníci dostávají podrobné 

informace o neštěstí (od složek IZS), tuto informaci by měli v nejlepším 

případě dostat před samotným výjezdem, když jsou o potřebnosti 

informováni, popř. již po cestě na místo události (telefonicky, vysílačkou 

atp.). Na místě se spojí s hlavním koordinátorem celé akce. Po zajištění 

základních potřeb přeživších by měli psychosociální pracovníci získat 
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prostor pro svou práci. Přeživší by už v tento moment měli být zdravotně 

ošetřeni. Na místě události by měla probíhat dobrá koordinace, jednotlivé 

složky by se měli vzájemně informovat o průběhu akce. Hlavním cílem 

psychosociálních pracovníků by mělo být ošetřit lidi v šoku, zaměřit se 

na děti, které byli např. odděleny od rodičů (v případě že byl rodič 

převezen do nemocnice), to samé platí o ostatních, jejichž příbuzní           

a blízcí byli transportováni do nemocnice, poskytnout základní informace 

těm, kteří se v situaci neorientují8.  

Práce na místě však nemusí být konečná, psychosociální 

pracovníci se mohou přesunout do nemocnic za oběťmi a jejich blízkými, 

eventuelně do evakuačních center, která mohou být v souvislosti 

s mimořádnou událostí vytvořena (příkladem jsou povodně v roce 2002, 

kdy byla vytvořena evakuační centra pro oběti povodně), popř. pomoci 

pozůstalým s přípravou na pohřeb a zajištění věcích s tím spojených. 

Psychosociální pracovníci však musí znát míru, kdy je pomáhání            

na místě, jsou lidé, kteří o pomoc těchto pracovníků nestojí a tento fakt 

musí respektovat. V tomto případě mohou pracovníci rozdávat letáky                

a brožury, ve kterých nalezne přeživší či pozůstalý informace důležité 

k zvládnutí dané situace. Pracovníci by měli přeživším, příbuzným           

a pozůstalým poskytnout telefonní čísla pro případ, že by pomoc chtěli 

vyhledat později po události. 

Další možností jak účastníkům události pomoci je následné vyhledání 

účastníků a nabídnutí pomoci.  

 

Při poskytování psychosociální pomoci při mimořádné události by měli 

být pracovníci připraveni na možnou kulturní či jazykovou odlišnost, 

měli by se s touto kulturou seznámit dříve, než začnou pomoc poskytovat 

(pozor tedy na kulturní, náboženské a jiné odlišnosti a zvyklosti).  

V případě potřeby by měli pracovníci spolupracovat s obcí a jejími 

                                                           
8 V předešlých řádcích jsem popsala situaci tak, jak by měla vypadat, ale realita může 
být jiná, psychosociální pracovníci nemusí být vůbec k akci přizváni nebo naopak se 
mohou při zásahu „motat“ (primárně je důležité ošetření a vyproštění, teprve poté může 
dojít k poskytnutí jiné pomoci).  Aby k takovýmto situacím nedocházelo, musí docházet 
ke kvalitní komunikaci a kvalitní přípravě týmů pro zásah. Jednotlivé složky by mezi 
sebou neměli pociťovat rivalitu. Pokud bude vše dobře zkoordinováno, každá ze složek 
má své opodstatněné místo. 
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představiteli (navázání dobrého vztahu se starostou, který je dobře 

vnímán obcí, může přispět k lepší komunikaci s přeživšími). 

 

Do základní výbavy pracovníka poskytujícího psychosociální pomoc by 

mělo patřit: 

• vytvořit dobrý vztah; 

• aktivně naslouchat; 

• vědět co je vhodné a co není vhodné v danou situaci  říkat, o čem 

hovořit; 

• znát kulturu v dané oblasti; 

• znalost řešení problému; 

• umět problém vymezit. 

 

3.6. Cíle psychosociální pomoci 

 

Hlavním a nejdůležitějším cílem psychosociální pomoci je pomoci 

účastníkovi mimořádné události začlenit se zpátky do běžného života a to 

co nejlépe a nejkvalitněji, jak to v dané situaci jde. Psychosociální pomoc 

může být poskytnuta jednorázově, ale také dlouhodobě.  

Účastník mimořádné události by měl získat zpátky svou jistotu a bezpečí, 

které měl před událostí a měl by se zpátky zařadit do běžného života. 

Hlavní cíl psychosociální pomoci se opírá o čtyři dílčí cíle a to 

konkrétně:   

• zvládání sebe a života; 

• zpracování zážitku a minulosti; 

• začlenění se; 

• otevření se budoucnosti.  

 

Ne vždy je schopen tyto čtyři cíle naplnit sám, proto by mu měli být 

k dispozici odborníci, kteří mu tyto cíle pomohou naplnit. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o jedince, cesta k dosažení těchto cílů je u každého 

individuální a trvá rozdílnou dobu. 
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Aby mohlo dojít k naplnění těchto cílů, je nutná koordinace jednotlivých 

odborníků, kteří intervenci poskytují. Je dobré dbát na to, aby se jejich 

intervence „nedublovala“ (nezdvojovala), může se samozřejmě prolínat. 

Proto by v místě neštěstí (ale i poté, mimo místo neštěstí) měli fungovat 

koordinátoři, kteří si s pomáhajícími ujasní cíle intervence. Někdy může 

být těžké tuto práci zkoordinovat, zejména v momentech, kdy se 

potkávají jinak koordinované týmy zasahujících hasičů, zdravotníků, 

policistů a psychosociálních pracovníků. Z tohoto důvodu je dobré 

pořádat cvičení připravující zasahující na mimořádnou událost. Je dobré 

vymezit jednotlivým složkám jejich působnost a vymezit prostor pro 

práci a vzájemně ji respektovat. Jen tak mohou být naplněny cíle               

a zásady správného zásahu při mimořádné události. Právě dobrá 

koordinace může přispět k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zvládnutí 

situace. Komunikace mezi složkami je velmi náročná, měla by probíhat 

nejenom při, ale také před a po události. Ke zkvalitnění spolupráce při 

mimořádných událostech jsou pořádána tzv. cvičení, při nichž je možno 

nacvičit spolupráci IZS a psychosociálních intervenčních týmů. Při 

cvičeních dochází k simulaci mimořádné události (požár v metru, výbuch 

plynu, požár ve škole atp.). Kromě zasahujících jsou přítomni i figuranti.  

Příkladem může být „Taktické cvičení IZS v ZŠ Kvítková ve Zlíně“         

(http://nadace-adra.cz/files/TAKTICKE-CVICENI-SLOZEK-IZS.pdf, 

20.5.2009) ze dne 6.8. – konkrétním výstupem z tohoto cvičení je               

i instruktážní film. 
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4. Pracovní skupina 

 

Oficielní název: Pracovní skupina pro tvorbu standardů psychosociální 

krizové pomoci při MV - Generálním ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR (dále jen pracovní skupina). 

 

Jde o pracovní skupinu pro vytváření standardů psychosociální krizové 

pomoci lidem a obcím zasaženým mimořádnou událostí. Pracovní 

skupina se schází od roku 2005. Osobně jsem do pracovní skupiny 

docházela v průběhu roku 2006/2007. Hlavní náplní práce pracovní 

skupiny byla (a stále je) tvorba standardů pro poskytování psychosociální 

pomoci v České republice a tvorba letáků s informacemi o tom, co dělat 

při určitém typu mimořádné události pro běžné občany. 

Pracovní skupinu tvoří lidé z různých oborů a profesí (psychologové, 

duchovní, sociální pracovnice, pracovníci NNO), které spojovala             

a spojuje chuť a potřeba vytvořit chybějící standardy pro mimořádné 

události nebo krize pro Českou republiku. Pracovní skupina  se scházela 

přibližně desetkrát ročně, v rozsahu celého dne na půdě Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru v Praze 4.  

Pracovní skupina byla zastoupena také pracovníky Psychologického 

oddělení a odboru ochrany obyvatelstva GŘ HZS (Generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru ČR), psychologem MV (Ministerstvo 

vnitra ČR) z personálního odboru, národním expertem Joint Medical 

Committee NATO (Sdružený zdravotní výbor NATO, Brusel), 

právníkem – advokátem MD ČR (Ministerstva dopravy ČR), 

psychosociální pracovnicí ČSODN (České sdružení obětí dopravních 

nehod při MD), dalšími psychology, sociology, duchovními, sociálními 

pracovníky spádových resortů. Občas byl do skupiny pozván odborník 

z konkrétní, předem zvolené oblasti, kterou přítomni dostatečně neznali; 

a bylo zapotřebí dozvědět se o problematice bližší nebo podrobnější 

cílené informace (např. znalec pojišťovnictví, samospráv, tiskových 

agentur, novinářů atp.)  
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Z každého setkání byl vypracován zápis, a z každého setkání vzešla 

důležitá otázka či myšlenka, z některých pak konkrétní výstupy         

(např. leták, část rozpracovaného standardu nebo téma pro další diskuzi).  

Průběh a náplň sezení je obtížně podrobně popsatelný. Každý účastník 

přinášel ze svého oboru mnoho zajímavých a užitečných informací            

i zkušeností z praxe, které bylo třeba zapracovat, skloubit do konkrétní 

podoby a formulovat je do příslušného standardu (normy). Mnoho názorů 

a osob vyžadovalo důslednou koordinaci a kontrolu, kterou poskytovala           

(a stále poskytuje) paní PhDr. Bohumila Baštecká, PhD. 

Práce pracovní skupiny byla vždy dynamická a založená na diskuzi. 

Jedním z úkolů pracovní skupiny bylo vytvořit standardy pro 

psychosociální pomoc při hromadných událostech. Aby byli standardy co 

nekvalitnější a nejaplikovatelnější, je jasné, že práce nemohla být hotová 

za pár sezení. V době, mého působení v pracovní skupině byly 

rozpracované dva standardy, v současné době jsou rozpracované celkem 

tři , které mají určitou strukturu a jsou již částečně graficky zpracované 

(viz.podkapitola 4.3), ostatní jsou ve fázi rozpracovanosti a úvah. 

I po dokončení závěrečné etapy (předpoklad je v roce 2010) budou 

standardy dokumentem právně nezávazným, avšak doporučujícím pro 

výkon psychosociální pomoci. Standardy psychosociální pomoci se tak 

stanou nezbytným návodem pro všechny poskytovatele psychosociální 

pomoci v rámci působnosti státní správy, samospráv, regionální, 

příhraniční i přeshraniční pomoci  - a to shodně pro celou Českou 

republiku. Pracovní skupina si klade za cíl dopracovat standardy 

poskytování psychosociální pomoci tak, aby byly kompatibilní 

s nezávaznými dokumenty i pro členské i partnerské státy NATO,           

a zároveň shodně pro státy Evropské Unie, a tak přispěly částečně k její 

mezinárodní platnosti.  

Jedním z dalších úkolů pracovní skupiny bylo vypracování letáků pro 

případ mimořádné události (před a po). Letáky mají již konkrétní podobu 

a obsah, jde o pracovní verze, které jsou však již distribuované občanům. 

Pracovní skupina tedy tento úkol splnila. Více o letácích viz. podkapitola 

4.1. 
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Pro úplný obraz o poskytování psychosociální krizové pomoci v České 

republice, je nutné si uvědomit, že jednotlivé subjekty a organizace 

poskytující psychosociální krizovou pomoc „ o sobě vědí“9. Jednotliví 

pracovníci se znají, dochází ke kontinuální výměně informací; 

spolupracují při mimořádných událostech, potkávají se na pracovních 

jednáních, seminářích, konferencích; a v neposlední řadě jak při tvorbě 

standardů i při tvorbě dalších podpůrných materiálů. 

Troufám si na základě mých stávajících zkušeností konstatovat,                

že organizací poskytujících psychosociální pomoc obětem mimořádných 

událostí nebo krizí je dosud v České republice tak málo, že se vzájemně 

znají a předávají si průběžně jak informace, tak i zkušenosti. 

A i přesto, že jich je nemnoho, je koordinace jejich činnosti obtížná, a to 

z důvodů roztříštěnosti jejich zaměstnavatelů a také proto, že částečně 

pracují v oblasti poskytování psychosociální pomoci jako dobrovolníci. 

To je patrné při konkrétních zásazích, kde se sejdou dva pomáhající 

subjekty a ne vždy v daný moment vědí, co ten druhý dělá. Součástí 

jednoho ze standardů by mělo být ošetření případné rivality zasahujících 

a zároveň zajistit, aby v oblasti zásahu byly péče i pomoc poskytovány 

vyváženě. 

Právě pracovní skupina napomáhá koordinaci jednotlivých subjektů        

a poskytovatelů psychosociální pomoci. 

 

4.1. Leták 

 

Výsledkem diskuze zúčastněných byl fakt, že leták je pomůcka velmi 

potřebná, ale doposavad efektivně nevyužitá. Letáky jsou nejefektivnější 

formou, jak široké veřejnosti sdělit základní informace o problému. Není 

možné informovat širokou veřejnost několika stránkovými brožurami         

a příručkami, protože ne každý je ochoten si brožuru či publikaci 

nastudovat (ať už se mu nechce nebo prostě nemá zájem pročítat něco, co 

se ho vlastně ani netýká). Musíme vycházet z faktu, že mnoho lidí se 

                                                           
9 Konference „Víme o sobě I“ – 23.9.2004, „Víme o sobě II – 20.- 21.9.2006, „ Víme      
o sobě III 4.9.2008  
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s konkrétní událostí nesetkalo a celkem přirozeně předpokládá, že se s ní 

ani při troše štěstí nebude muset konfrontovat.                

Leták obsahuje málo informací, ale pokud bude dostatečně efektivně 

vytvořen, může čtenáři sdělit jednoduché a krátké informace, jak se má 

v případě události zachovat. V letáku nejde o to, aby si čtenář 

zapamatoval definice a pojmy, ale aby si v případě potřeby vybavil 

konkrétní informace, které pro něj v danou chvíli budu důležité                 

a užitečné. Leták pro účely mimořádné události by měl obsahovat dvě 

úrovně: úřednickou a laickou a měl  by se týkat takových událostí, které 

nám reálně hrozí (z toho důvodu byl kladen důraz na letáky ohledně 

autonehody – většina z nás se stala účastníkem autonehody  nebo jejím 

svědkem). 

V době mého docházení na pracovní skupinu se letáky postupně 

vytvářely (hodiny práce) až nakonec získali finální podobu. Letáky jsou 

určeny nejen přímým účastníkům neštěstí, ale také jejich blízkým, 

rodinám a pozůstalým. 

 

4.1.1. Informace v letáku 

 

Během práce na vytváření letáků byly vytvořeny určité zásady, podle 

nichž by měl být vypracován kvalitní leták, který je zaměřen na všechny 

možné skupiny lidí (senioři, děti,…). Tyto zásady se zdají být 

samozřejmostí, ale vyžadovali dlouhou diskuzi a sjednocení.  

Informace v letáku by tedy podle pracovní skupiny měli být/měly by mít: 

• konkrétní, zaměřené na cílovou skupinu, pro kterou jsou určené; 

• oslovení – oslovení je důležité, aby zaujalo adresáta; 

• krátké věty, heslovité informace; 

• dostatečně velké písmo, aby ho přečetla i osoba, která má horší 

zrak (senioři, ale i děti), s tím souvisí dobrá volba fontu; 

• základy problematiky; 

• nepoužívat cizí slova, pokud je potřeba, tak v minimálním 

množství; 

• nepoužívat zkratky (ne každý ví, co znamená MV, WHO apod.); 
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• velké nadpisy (jednak aby zaujal na první pohled, jednak aby si 

ho člověk rychle vybavil); 

• obrázek- obrázek symbolizující problematiku; 

• telefonní číslo – dostatečně velké, aby mohlo být použito; 

• nezahltit informacemi; 

• odkazy na poradny a webové stránky; 

• informace kdy a kde byl vydán (pro potřeby aktualizace); 

• nepsychologizovat, nenálepkovat; 

• musí být srozumitelné - mělo by tomu porozumět 12ti leté dítě 

(pracovní skupina se pro tento věk rozhodla z mnoha důvodů 

(jedním z nich je fakt, že ve 12ti letech se může dítě při rozvodu 

rozhodnout, k jakému rodiči půjde, tzn .tato hranice věku již 

umožňuje dítěti vyhodnotit situaci a čerpat informace tak, aby 

s nimi mohlo adekvátně naložit); 

• rozfázovat leták:  do zavolání, do policie,…; 

• nemělo by být víc jak 10 odrážek; 

• co nejméně NE, pozor na konkrétní rady a doporučení; 

• terminologie – letáky musí užívat jednotnou terminologii např. 

přeživší x pozůstalý, příprava x důsledky. 

 

4.1.2. Překážky pro leták 

 

Během práce na vytváření letáků se vyskytly určité problémy, některé 

z nich zde uvádím, nejsou to však zdaleka všechny. 

• Kam distribuovat (čekárny u lékaře, úřady, advokát, škola, 

poradny,…), nelze ho dát všude, dobrá jsou místa, kde člověk čte, 

má dost času; 

• finance  

• informace – na leták se vejde málo informací, důležité využít 

každé místo, ale zároveň nezahltit; 

• funkčnost – nutné ověřit funkčnost – čas a peníze; 

• zajistit aktualizaci letáků (někde vychází, telefonní čísla, emaily    

a webové adresy se mohou změnit); 
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4.1.3. Dilemata spojená s letákem 

 

Při diskuzích a práci na letácích se objevilo mnoho sporných bodů            

a dilemat. Většina z nich se diskuzí vyřešila a objasnila, ale některé stále 

přetrvávají a nejsou jasné. To je zapříčiněno také tím, že ve skupině jsou 

zastoupeny různé profese, jejichž prioritou je něco jiného. 

 

• Otázka zda překládat do cizích jazyků?  

S tím je spojena problematika financí, překladu a distribuce. Na druhou 

stranu, v případě mimořádné události může tento materiál usnadnit práci 

nejen zasahujícím pracovníkům (v rámci Integrovaného záchranného 

systému), ale také odborníkům poskytujícím psychosociální krizovou 

pomoc. Výsledkem je skutečnost, že zatím letáky přeloženy nebudou,    

ale je možné, že v budoucnu k překladům dojde. Padl i návrh přepsat 

letáky do Braillova písma, to však zatím z finančních důvodů není 

možné. 

K těmto krokům může dojít teprve tehdy, až budou mít letáky ustálenou 

definitivní podobu a zajištěnou distribuci. 

 

• Otázka jak letáky distribuovat   

Distribuce letáků by měla mít dvě roviny a to: úroveň volné distribuce 

(prevence) a úroveň distribuce při události. 

První úroveň by se měla týkat veškerých možných subjektů majících 

zájem  na prevenci a připravenosti tj. stát, kraje a obce - distribuce         

do škol, úřadů, pošt, schránek a různých veřejných míst, články 

v novinách a časopisech; neziskové organizace působící v oblasti 

poskytování psychosociálních a psychologických služeb – v jejich 

sídlech a místech kde působí a mnoho dalších. Distribuce je možná          

i elektronickou formou, letáky mohou být vyvěšeny na různých 

webových stránkách. 

Druhá rovina distribuce při události se týká hlavně psychosociálních 

intervenčních týmů, ale také složek Integrovaného záchranného systému. 
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Jde o materiál, který by měl být nabídnut všem účastníkům a svědkům 

mimořádné události.  

Výhodou takového letáku je to, že je tisknut na formát obyčejného papíru 

A4 přeložený na tři části. Leták je možné uložit do peněženky nebo do 

kapsy a využít ho třeba později. 

 

Pracovní skupina vytvořila celkem tři letáky10 s názvy: 

• „Když (náhle) zemře blízký“; 

•  „Prožili jsme dopravní nehodu  Jak dál?“. 

• Jsme připraveni na vážnou dopravní nehodu? 

 

Původně skupina vytvořila 4 letáky, ale v současné době mají finální 

podobu tyto tři výše uvedené. Každý leták má upřesňující podtitul a je 

barevný. 

 

Cílem letáků je seznámit širokou veřejnost s tím, jak se mají při a po 

události chovat, kam se mohou obrátit a na co mají nárok. Letáky jsou 

efektivní formou jak sdělit lidem základní informace.  

 

4.2. První laické pomoci 

 

Další důležitou oblastí, kterou pracovní skupina zpracovávala, 

byly takzvané „první laické pomoci“ (pozn. pracovní skupina se laickými 

pomocemi zabývala spolu se zástupci  PIT – psychosociálního 

intervenčního týmu). Šlo o vytvoření určitého návodu, jak se může 

pomáhající občan (ať je jakékoliv profese, sociální i demografického 

postavení) od prvního okamžiku nastalé mimořádné situace nebo krize 

chovat, jaké chování má upřednostňovat a co má dělat. Tento „návod“ se 

dá aplikovat téměř v každé vzniklé mimořádné situaci nebo krizi. Mějme 

však stále na paměti, že se jedná o laickou pomoc, tzn. pomoc náhodného 

kolemjdoucího nebo zúčastněného, který je nápomocen řešení. Vždy je 

nutné tuto pomoc doplnit pomocí odbornou, ale v určitém čase může být 

                                                           
10 Letáky naleznete v příloze 
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tato pomoc velmi důležitá, ne-li zásadní pro zachování hodnot 

nejcennějších. 

Veřejnost pravděpodobně zná základy poskytování první pomoci, nemusí 

již znát, jak s obětí po nehodě komunikovat nebo co jí prioritně                

a neodkladně zajistit. Právě první laické pomoci by mohly být takovým 

základem pro celoplošné vzdělávání občanů. 

 

Následující podkapitoly jsou rozděleny celkem na pět laických pomocí     

a to: 

• duchovní první pomoc; 

• právní první pomoc; 

• sociální první pomoc;  

• psychická první pomoc;  

• zdravotní první pomoc.  

 

Vzhledem k tomu, že nejde o citaci konkrétních zdrojů, ale o prezentaci 

výstupů pracovní skupiny, jsou poměrně nestandardně napsané,            

ale považovala jsem za důležité je popsat tak, jak byli vytvořeny. 

Vzhledem k tomu, že jde o „návod“ resp. „pomůcku“ pro laickou 

veřejnost, jsou psané v 2. osobě jednotného čísla, ale pro potřeby této 

práce používám 2. osobu jednotného čísla pouze v názvu příslušného 

doporučení (to je podtrhnuté). 

Forma 2. osoby jednotného čísla je bezpochyby velmi důležitá proto, aby 

akcentovaně oslovila laické osoby zasahující při mimořádné události 

nebo krizi.  

Jedná se tedy o bezodkladné rady a doporučení, která budou zpracována 

do dostupných materiálů (brožury, příručky – není ještě jasné) a budou 

dostupné v elektronické podobě na některých specializovaných 

internetových stránkách. 

 

4.2.1. Duchovní pomoc 

 

Na duchovní pomoc byl v pracovní skupině a zároveň na tzv. PITu 

speciál - výjezd psychosociálního intervenčního týmu , kladen velký 
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důraz. Tohoto výjezdu jsem se zúčastnila v lednu 2007. Z tohoto výjezdu 

vzešel částečně tento materiál, který byl dále diskutován právě                

na skupině pro tvorbu standardů, nejenom proto, že členem pracovní 

skupiny byl duchovní a pracovníci z Charity, ale také proto, že se 

skupina shodla na tom, že duchovní pomoc člověku v nouzi má své  

opodstatněné místo mezi ostatními pomocemi. 

 

Nejdůležitější body duchovní laické pomoci, které z diskuze vzešly: 

 

• Vnímej a buď po boku – jde o základní myšlenku zůstat 

s člověkem, i když pro něj nemůžeme nic udělat, důležité může 

být držet za ruku a pohladit, poslouchat a vnímat jeho nadávky      

a křik, přijímat a sdílet obavy a pochybnosti, neutíkat a neútočit, 

umírající propouštět, neopouštět - pokud někdo chce být sám, 

poodstoupit. 

• Buď tichý – mlčet, když je třeba, nebát se ticha, dát prostor pro 

vnitřní rozjímání, sdílet ticho. Uznat tajemství a být se zasaženým 

v kontaktu – nechávat otázky, na které nejsou odpovědi 

nezodpovězené, přiznat si spolu s druhým, že stojíte před 

tajemstvím.  

• Sdílet strach a otázky, co bude tam (po smrti) a jak tam blízkým 

je. 

• Modli se – umožni motlitbu - modlit se, když můžete a druhý 

chce.  

• Žehnej a pros – přát druhému dobro i gestem, prosit o dobro pro 

něj. 

• Mysli na smysl – vnímat smysl nebo potřebu smyslu, hledat cestu 

ke smíření. 

• Pečuj o důstojnost 
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4.2.2. Právní pomoc 

 

• Dokumentuj – pořizujte dokumentaci poškozených věcí, 

uchovejte zničené věci pro další jednání a prokazování škody, je-

li to možné. 

• Podpoř a najdi lidi, kteří podpoří – přesvědčit, že poškozeného 

někdo podpoří, a že ho podpoří i bezplatně. 

 

4.2.3. Sociální pomoc 

 

• Informuj co nejvíce o tom, co se děje 

• Podpoř známé kontakty –  zavolat domů, pomoci člověku zachytit 

se u svých blízkých. 

• Mysli na základní potřeby – myslet na to, že: 

- přeživší třeba nejedl a nepil, nemá kde spát, eventuelně 

zařídit nocleh; 

- individuální potřeby jsou nejrůznějšího charakteru – ptát 

 se na ně a snažit se nalézt řešení. 

• Pomoz přímo – tady a teď – můžou pomoci peníze, může pomoci 

odvoz někdy jen „podání ruky“. 

• Dodej naději a doprovázej – přesvědčovat, že ho někdo podpoří     

a poradí mu  i bezplatně, například doprovodit na obec. 

 

4.2.4. Psychická pomoc 

 

• Informuj a vnímej – podávat reálné informace, vyslechnout vše  

• Kontaktuj blízké 

• Pečuj jako o dítě – otázka zda přeživší pil, jedl, čůral 

(vyměšoval), zda je mu přiměřeně teplo, zda je někdo s ním, zda 

má potřebu o někoho se opřít 
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• Hlídej bezpečí – odvést přeživšího pokud je mu místo nepříjemné 

nebo nebezpečné, znemožnit pohyb, je-li pro přeživšího 

nebezpečný, spolupracovat s druhými na místě neštěstí. 

 

Podpora duševního zdraví v době mimořádné události nebo krize           

ve svých důsledcích ušetří lidské strádání a ve svých důsledcích zajistí 

velké finanční úspory.  

 

4.2.5. Zdravotní pomoc 

 

• Pomoz jakýmkoli způsobem – použít co je po ruce, využít základní 

znalosti poskytování první pomoci. 

• Spolupracuj s druhými – ať volají 155 nebo 112, rozdělení práce. 

• Když jsi sám, počkej s voláním a: 

- zastav krvácení – čímkoliv; obnov dech – přesvědč se zda dýchá.  

- Pokud se přesvědčíš, že nedýchá - zacpi mu nos a dvakrát do něj 

dýchni. 

- Volej 155 nebo 112. 

• Nemáš telefon - Začni křísit. 

• Pamatuj! Nemůžeš nic zkazit. Bez tvé pomoci by jistě zemřel. 

 

4.3. Standardy 

 

Jak jsem již výše uvedla (a jak z názvu pracovní skupiny 

vyplývá), pracovní skupina pro tvorbu standardů psychosociální pomoci 

byla vytvořena za účelem tvorby právě výše zmíněných standardů. 

Standardy psychosociální pomoci jsou v současné době ve fázi 

rozpracovanosti. V současné době jsou rozpracované následující 

standardy: 

 

1. Standard zajišťování spolupráce a připravenosti v regionu 

(koordinační schůzka, tvorba sítě, podpora připravenosti); 

2. Komunikace s médii; 



42 
 

3. Dokumentování pomoci a vytváření propagačních materiálů; 

 

Tyto standardy nemají ještě konečnou podobu, ale lze u nich 

předpokládat, že budou v nejbližší době dokončeny. Další názvy 

standardů vyplynou pravděpodobně z další práce skupiny a z dalších 

diskuzí. 

 

Následující charakteristika a obsah standardů je výsledek pracovní 

skupiny při MV. Informace jsem čerpala z jednotlivých sezení. 

 

4.3.1. Zajišťování spolupráce a připravenosti v regionu 

 

Standard je rozdělen na tři fáze a to před, během a po mimořádné 

události a zabývá se právy a povinnostmi koordinátora při spolupráci 

s regionem. 

 

před událostí - koordinátor 

- udržuje a rozvíjí vazby, které vznikly a osvědčily se před, při a po 

předchozích mimořádných událostech;   

- vyhledává a podporuje další partnery na základě zhodnocení 

předchozí spolupráce usiluje o co nejširší zapojení těch, kdo 

mohou a chtějí být nositelem pomoci po MU; 

- dbá na propojení („zasíťování“) státní správy a samosprávy, 

složek Integrovaného záchranného systému, odborníků, firem, 

neziskových organizací a široké veřejnosti; 

- vytváří a aktualizuje databázi možných zdrojů pomoci v regionu 

(s uvedením také nadregionálních); 

- iniciuje společná setkávání výše uvedených subjektů s cílem se 

vzájemně poznat; 

- udržovat navázané kontakty a spolupráci;  

- vylaďuje představy o dobré pomoci; 

- domlouvá se na možnostech dohody o spolupráci při a po 

mimořádné události (včetně vytvoření panelu, kolegia, 

komunitního týmu apod.); 
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- podle možností uzavře dohody s ostatními partnery (např. 

písemná dohoda o plánované pomoci na vyžádání s HZS)              

a podporuje ověřování spolupráce cvičeními; 

- podporuje průběžné učení zúčastněných partnerů (pořádání 

výcviků, kurzů, konferencí, supervizí…); 

- podporuje osvětu široké občanské veřejnosti ve smyslu zvýšení 

připravenosti, podpory vzájemné pomoci a svépomoci a znalosti 

zdrojů pomoci (prostřednictvím informačních materiálů, médií, 

přednášek, besed při různých příležitostech apod.); 

- průběžně dokumentuje výše uvedené iniciativy. 

 

během zvládání dopadů mimořádné události 

- zjišťuje a předává informace o mimořádné události a probíhající 

pomoci a spolupráci; 

- eviduje nabídky pomoci;  

- podporuje svolání koordinační schůzky s lidmi a subjekty 

dotčenými mimořádnou událostí, a dalšími, kteří mohou a chtějí 

pomoci s cílem vzájemně se seznámit, zjistit skupiny a potřeby 

zasažených a zdroje pomoci, vytvořit plán pomoci s časovým 

harmonogramem a dohodou o vzájemné spolupráci a průběžné 

informovanosti. 

 

 po ukončení pomoci  

- podporuje svolání zakončovacího setkání všech zúčastněných 

v pomoci s cílem zakončit pomoc, ocenit pomáhající, 

společně vyhodnotit proběhlou pomoc s poučením a návrhy 

pro příště; 

- průběžně dokumentuje výše uvedené aktivity; 

- zapojuje lidi a vnáší zkušenosti z proběhlé pomoci                 

do přípravy na další mimořádnou událost. 

 

Pozn. Popisované koordinační aktivity a procesy mohou být v reálné 

situaci (obvykle bývají) vykonávány více lidmi za předpokladu jejich 

těšné spolupráci (s cílem vyhnout se zdvojování činnosti). 
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4.3.2. Komunikace s médii 

 

Klíčovou roli při mimořádných událostech a krizových situacích hrají 

informace a jejich předávání. Informace se týkají vzniku události, jejího 

vývoje a dopadů, okruhů zasažených, zdrojů pomoci, postupů řešení, 

možnostech svépomoci a vzájemné pomoci…  

Hromadné sdělovací prostředky (média) jsou důležitým nositelem 

informací. Jsou proto důležitou součástí pomoci po hromadných 

neštěstích. Jsou pro psychosociální pracovníky partnery. Je třeba dbát na 

pravidla komunikace s médii.   Komunikace s médii má být proaktivní.  

 

Slouží: 

a) k zprůhledněnému přiblížení činnosti (zvláště, je-li podporována z 

veřejných zdrojů); 

b) ke zvýšení povědomí o pomoci pro ty, kterým je určena; 

c) k působení na širokou veřejnost s cílem zvýšit vnímavost vůči 

neštěstím a občanskou připravenost, a podpořit svépomoc              

a vzájemnou pomoc. 

 

Koordinátor  

- dbá na osobní údaje; 

- ověří si, zda mi novinář rozuměl; 

- vyhodnocuje; 

- udržuje průběžný kontakt s novináři pravidelným 

poskytováním informací, vytváří v komunikaci s nimi 

přátelskou a důvěryhodnou atmosféru;   

- poskytuje pouze ověřené, pravdivé a aktuální informace, 

k jejichž podávání je oprávněn; 

- má vytvořenou databázi kontaktů na celostátní a regionální 

média; 

- vydává tiskové zprávy u příležitosti zahájení pomoci se 

zveřejněním jejich cílů, dále průběžně při dosažení dílčích 

cílů, eventuelně jejich změně a k ukončení pomoci s cílem 
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zveřejnit ukončení pomoci a její shrnutí (včetně využití 

případných darů); 

- při výjimečných příležitostech může nejlépe ve spolupráci se 

partnerskými organizacemi zorganizovat tiskovou konferenci 

(méně znamená více!); 

- využívá sdělovací prostředky k šíření informací o potřebách 

lidí, možnostech svépomoci a vzájemné pomoci, zdrojích 

vnější pomoci; 

- při komunikaci se sdělovacími prostředky chrání soukromí 

zasažených, případně zprostředkovává kontakt mezi novináři 

a zasaženými (jméno a další údaje o příjemcích pomoci je 

možné předat pouze s jeho výslovným souhlasem; 

multimediální záznamy pořizujeme se souhlasem 

zaznamenávaných, nezveřejňuje záznamy odporující lidské 

důstojnosti, bez souhlasu ani ty, které slouží k zisku); 

- kladně hovoří o činnosti ostatních pomáhajících: občanech, 

spolupracujících organizací, orgánech státní správy                 

a samosprávy, sponzorech apod. 

- zaškoluje před akcí pracovníky přímé péče pro komunikaci 

s médii 

- při komunikaci s médii informuje o úspěších své organizace 

střídmě a je vstřícný  k uznání chyb. 

 

4.3.3. Dokumentování pomoci  

 

Tento standard je důležitý pro další vzniklé mimořádné události, aby 

mohla být pomoc pro příští událost zefektivněna a zároveň je cenným 

zdrojem informací. 

 

Podstatou tohoto standardu je  

- analyzovat příběhy;  

- záznam historie týmu pro identitu, reflexi směřování;  

- analýza spolupráce, vyhodnocené závěry – zdroje dalšího 

          rozvoje; 
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- zácvik nových členů; 

- dokumentace události od začátku až k vyhodnocení;  

- zdroj informací pro události podobného typu;   

- archivovat – historie týmu a dané pomoci; 

- podklad pro výzkum a další vědecké zpracování; 

- vyúčtování podkladů vynaložených prostředků; 

- mentálně hygienická funkce deníků (význam pro přímého 

            pracovníka); 

- inspirace pro vlastní růst; 

- zachycení počátečního stavu, podklad pro zjištění               

 a zachycení vývoje;  

- kontrolní činnost; 

- průhlednost kontroly; 

- trvale udržitelný rozvoj; 

- revize standardů;  

- uchovají se kontakty a důležité věci pro další událost;  

- fotodokumentace; 

- souhlas se zveřejněním. 

 

Jak jsem již výše uvedla, jiné standardy zde nemohu popsat, budou 

hotovy během roku 2010. Pevně věřím, že je pracovní skupina dokončí    

a bude schopna přistoupit k jejich zavedení. To bude dle mého názoru 

velmi obtížné, protože každá organizace má svá pravidla, podle kterých 

psychosociální pomoc poskytuje.  

Pokud se však jejich zavedení povede bude pak účinným nástrojem při 

poskytování pomoci při mimořádných událostech a pro pomáhající se tak 

stane mnohem srozumitelnější a bude  možné ji kontrolovat a sjednotit.  

 

Psychosociální pracovníci jsou lidé, kteří poskytují obětem a účastníkům 

mimořádné události podporu a pomoc a pomáhají danou situaci lépe 

zvládnout. Jsou to zaměstnanci různých organizací a institucí a tuto 

pomoc vykonávají většinou dobrovolně.  Pracovní skupina vznikla za 

účelem vytvoření standardů poskytování psychosociální pomoci při 

mimořádných událostech a za účelem zlepšení komunikace mezi 

jednotlivými poskytovateli. Zároveň se pokouší tuto pomoc přiblížit         
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i laikům pomocí rad a doporučení v tzv. laických pomocích a letáků pro 

případ mimořádné události. Skupina má před sebou ještě mnoho práce, 

ale tvoří ji odborníci, kteří mají velký zájem na tom, aby vše bylo řádně 

dokončeno. Jsem velmi ráda, že jsem mohla být přítomna jejich 

setkávání a zápalu pro věc. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5. Rozhovory 

 

V praktické části jsem využila metodu polostandardizovaného 

rozhovoru, kterým jsem se snažila zjistit, jak jsou běžní občané 

informováni o psychosociální pomoci a jak vnímají funkčnost letáků. 

Praktická část je rozdělena na tři bloky a to: samotný rozhovor, 

vyhodnocené odpovědi s grafy a příklady přímých odpovědí a shrnutí. 

 

Rozhovory jsou tematicky zaměřeny na problematiku psychosociální 

pomoci při  mimořádných událostech. 

Rozhovory byly vedeny s vybraným vzorkem respondentů ve věkovém 

rozsahu od 18 – 65 let, různého stupně vzdělání. Vzorek respondentů byl 

v počtu 30 účastníků v uvedeném složení. 

 

5.1. Otázky 

 

V rámci rozhovoru bude veden úvodní rozhovor s respondentem, který se 

tematicky dotýká jeho osoby. 

  

Obecné otázky. 

Pohlaví:  

Věk: 

Vzdělání: 

 

Tématické otázky: 

Další otázky již budou tematicky vedeny k danému tématu, a to 

problematice psychosociální pomoci v mimořádných událostech. 
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1. Stal/a jste se účastníkem (svědkem/obětí) nějaké mimořádné 

události? (Mimořádnou událostí se rozumí např. přírodní katastrofy, 

výbuch plynu, požár, atd.)  

Jaký na Vás tato událost měla nebo má vliv? (psychické problémy, 

jiné problémy, atd.) 

2. Věděl/a jste, jak se máte v dané situaci chovat? Kde jste tyto 

informace získal/a? (škola, média, rodiče, …) 

3. Setkal/a jste se osobně/zprostředkovaně s činností psychosociálních 

pracovníků? (psychosociální pracovník je osoba, která poskytuje 

pomoc při mimořádných událostech, a to jak na úrovni 

psychologické, tak na úrovni sociální popř. duchovní aj. 

Psychosociální pracovníci pracují v týmech, v nichž jsou zastoupeny 

různé profese – jednoduše řečeno poskytují takovou pomoc,              

na kterou nemají zdravotníci či záchranáři čas a kvalifikaci.)? 

4. Setkal/a jste se s informačními letáky a materiály, tematicky 

zaměřenými na psychosociální pomoc. Pokud ano, kde by se ještě 

tyto materiály mohly nacházet? (například linka bezpečí, apod.). Kdy 

jste se s těmito informačními materiály setkal/a? Pokud jste se 

s informačními materiály nesetkal/a, kde by se podle Vás měly 

nacházet? (např. škola, lékař, státní instituce,…) 

5. Považujete informace na těchto informačních materiálech                  

za dostatečné? 

6. Máte praktickou osobní/zprostředkovanou zkušenost s využitím 

některých z informačních materiálů zaměřených na psychosociální 

pomoc?  

Pokud ne, v jakých situacích byste psychosociální pomoci využil/a? 

7. V případě, že byste se chtěl/a na služby psychosociální pomoci 

obrátit, co především očekáváte? Jaká informace by pro Vás byly 

zásadní? 

8. Představuji Vám několik informačních letáků zaměřených                 

na psychosociální pomoc. Jak na Vás tyto materiály působí? 

(přehlednost, informační a obsahová náplň, grafická úprava,…) 

9. Myslíte, že představené materiály jsou pro naprostého laika 

srozumitelné a prakticky využitelné? Co byste případně změnil/a? 
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10. Využil/a jste někdy služeb krizové linky nebo zařízení poskytující 

krizové služby? Využil případně služeb krizové linky někdo z Vašich 

blízkých nebo známých? V případě že ano, můžete mi, vzhledem 

k citlivosti tématu, obecně odpovědět s jakým problémem? 

11. Jaký by měl být, dle Vašeho názoru, pracovník, který pomoc 

poskytuje? (vzdělání, zkušenosti, povolání, muž, žena, apod.) 

12. Kdo se podle Vás stává nejčastěji oběťmi/účastníky dopravních 

nehod? Myslíte, že podstatnou roli hraje zkušenost? 

13. Zažil/a jste osobně nebo v rodině, případně u Vašich známých           

a přátel nebo v okolí nějaký typ vážnější nehody? Mluvili a řešili jste 

problémy spojené s nehodou s někým z rodiny, přátel nebo známých? 

14. Jak na Vás působila práce zasahujících osob (hasiči, záchranáři,…)? 

Poskytli Vám dostatek informací? Působili na Vás důvěryhodně, 

případně jak na Vás působila činnost psychosociálních pracovníků? 

Pomohli Vám z praktického hlediska? Pokud ne, respondent 

neodpovídá. 

15. Měli by mít psychosociální pracovníci nějaké odlišení? (uniforma, 

znak, apod.) Měli by mít psychosociální pracovníci nějaký zvláštní 

právní status? (například jako hasiči, policisté, apod.) 

 

 

Vyhodnocení dotazníku proběhne v rámci jednotlivých otázek, přičemž 

ke každé otázce jsou vymezeny hlavní a souhrnné odpovědi respondentů. 

Pro statistické upřesnění dat získaných od respondentů budou statistiky 

rozčleněny obecné informace, jako pohlaví, věk  a vzdělání. 
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5.2. Vyhodnocení 

 

        Dotazníkové šetření probíhalo v rozmezí sedmi pracovních dnů         

a v rámci tohoto šetření bylo osloveno třicet respondentů, o kterých bude 

pojednáno podrobněji v další části vyhodnocení. Průměrná doba             

na zpracování dotazníku se u každého respondenta pohybovala mezi      

20 – 30 minutami. Pro zodpovězení dotazníku byla zvolena metoda 

rozhovoru, dotazovanému respondentovi jsem pokládala otázky dle 

zvolené metodiky a respondent na tyto dotazy odpovídal. Dotazníkové 

šetření probíhalo v Praze. 

 

Vyhodnocení obecných otázek: 

Pohlaví:  V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 17 žen           

a 13 mužů. 

Věk: Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 18 – 65 let. 

Nejčastěji byly dotazovány osoby v produktivním věku (30 

– 45 let), menší skupinu pak tvořili respondenti pod 30 let 

věku, a také respondenti na 45 let věku.  

Souhrnně je věková struktura následující: 

věk 18 – 29 let: pět respondentů 

věk 30 – 44 let: dvacet respondentů 

věk 45 – 65 let: pět respondentů 

 

Vzdělání: V rámci dotazníkového šetření byli osloveni respondenti se 

středoškolský a vysokoškolským vzděláním. V celkovém 

souhrnu mělo 14 respondentů středoškolské vzdělání, 16 

respondentů pak vysokoškolské vzdělání. 
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Graf 1 
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Graf 2 
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Graf 3 
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Vyhodnocení otázky č. 1: 

 

Stal/a jste se účastníkem (svědkem/obětí) nějaké mimořádné události? 

(Mimořádnou událostí se rozumí např. přírodní katastrofy, výbuch 

plynu, požár, atd.)  

Jaký na Vás tato událost měla nebo má vliv? (psychické problémy, jiné 

problémy, atd.) 

 

Na tuto otázku odpověděla většina respondentů kladně, konkrétně pak    

90 % respondentů potvrdilo (27 osob), že se stalo svědkem mimořádné 

události, zbývajících 10 % respondentů na tuto otázku odpovědělo 

záporně. 

 

Graf 4 

Stali jste se svědky či účastníky mimořádné události?

90%

10%

ano ne

 

 

Příklad odpovědi: 

Muž, 25 let 

„Jestli se za mimořádnou událost dá považovat autonehoda, tak ano        

a hned několikrát. Dvakrát jsem volal záchranku, když se někde srazila 

auta a jednou jsem dokonce havaroval sám, teda vlastně táta, ale nikomu 

se naštěstí nic vážného nestalo, jen převáželi paní s podezřením na otřes 

mozku a poraněnou páteř, ale nakonec to dopadlo dobře. Přijeli jenom 

policajti a hasiči a táta ještě něco řešil s odtahovkou“. 

Z respondentů, kteří odpovídali kladně se pak 30 % (8 osob) stalo obětí 

mimořádné události a 70 % (19 osob) bylo svědky mimořádné události. 
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Nejčastěji se jednalo o autonehodu, přírodní katastrofy – typu povodeň, 

vichřice, krupobití, atd., dále pak požár a vodovodní problémy. 

 

Graf  5 

Byl/a jste obětí nebo svědkem mimořádné události?

30%

70%

Byl/a jsem se obětí mimořádné události

Byl/a jsem svědkem mimořádné

 

 

Z hlediska vlivu těchto mimořádných událostí na respondenty, všichni 

shodně odpověděli, že událost na ně měla psychický dopad, zejména jim 

způsobila stres a psychické problémy. U osob, které se staly oběťmi 

mimořádné události, byly dopady větší. Z uvedených osmi osob muselo 

lékařskou a odbornou pomoc vyhledat pět osob, jednalo se zejména         

o vážné psychické problémy spojené s nespavostí a dalšími psychickými 

změnami. Obecně byly dopady mírnější, a také je tak popisovali – 

respondenti mužského pohlaví. 

 

Příklad odpovědi 

Žena 23 let 

„Bydlim na Moravě, v menší vesnici a v roce 2002 nás zasáhly povodně, 

bylo to strašný, už jsem o tom mluvil několikrát. Voda nám vyplavila 

barák, všechno bylo zničený. Ale přijeli hasiči a taky ty dobrovolný          

a pomáhali nám, stejně tak jako my sme se snažili pomoct ostatním“.     

U nás už byli všichni velký, takže jsme mohli pracovat, ale horší to měli 

rodiny s malejma dětma a se starejma lidma.“ 
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Vyhodnocení otázky č. 2 

 

Věděl/a jste, jak se máte v dané situaci chovat? Kde jste tyto informace 

získal/a? (škola, média, rodiče, …) 

 

Většina účastníků shodně potvrdila, v prvotním okamžiku byli především 

překvapeni nebo psychicky otřeseni, a že jejich rozhodovací schopnosti 

byly tímto narušeny. Především u svědků mimořádné události se 

potvrdilo, že se snažili v dané situaci pomoci, kontaktovat příslušné 

orgány – hasiči, záchranná služba, policie. Pouze několik respondentů 

potvrdilo, že by v dané situaci dokázali odpovídajícím způsobem 

reagovat. 

Co se týče získávání informací: 80 % respondentů potvrdilo,                   

že informace mají z médií, zejména z televize ( často byly zmiňovány 

zprávy a pořady TV Nova a ČT1), 20 % respondentů pak uvedlo další 

typy zdrojů: jako odborné publikace nebo letáky. Žádný z respondentů, 

což je překvapující, neuvedl, že by nějaké informace získal ze školy nebo      

od rodičů. Pouze starší ročníky dotazovaných respondentů uvedly,          

že nějaké informace ve školách v rámci povinných cvičení získali, ale 

odkazovali na jejich nepraktičnost  a nepoužitelnost. 

Graf  6 

Kde jsem získal/a informace o tom, jak se mám v 
případě mimořádné události chovat?

80%

20%

0%

0%

Z médií

Z jiných zdrojů

Od rodičů

 Informace nemám

 



56 
 

Vyhodnocení otázky č. 3 

 

Setkal/a jste se osobně/zprostředkovaně s činností psychosociálních 

pracovníků? ( psychosociální pracovník je osoba, která poskytuje 

pomoc při mimořádných událostech, a to jak na úrovni psychologické, 

tak na úrovni sociální popř. duchovní aj. Psychosociální pracovníci 

pracují v týmech, v nichž jsou zastoupeny různé profese – jednoduše 

řečeno poskytují takovou pomoc, na kterou nemají zdravotníci či 

záchranáři čas a kvalifikaci)? 

 

Na tuto otázku odpověděla kladně většina respondentů. Pouze                  

u respondentů první věkové skupiny byly odpovědi záporné. Souhrnně 

90 % respondentů (27 osob) odpovědělo, že se setkalo osobně nebo 

zprostředkovaně s činností psychosociálních pracovníků. Konkrétně pak 

osm respondentů odpovědělo, že se setkali osobně s činností 

psychosociálních pracovníků. Všichni, kteří kladně odpověděli se 

s činností setkali zprostředkovaně, zejména pak především z médií, kde 

převažovala především televize (častokrát zazněl pořad TV Nova 112). 

Respondenti zejména zmiňovali psychology, sociální a terénní 

pracovníky a duchovní. 

 

 

Příklad odpovědi: 

Muž, 38 let 

„Nikdy jsem takového pracovníka nepotřeboval, ale slyšel sem o tom 

v televizi  v pořadu na Nově asi 112 a taky při předávání nějakých cen 

hrdinům, který pomohli ostatním. Přijde mi to dobrý, ale moc nevim, kde 

se tam vezmou, kdo je jako zavolá. Ale určitě jich je zapotřebí, ne každej 

má kontakt na psychologa. Když je to sociální, tak by taky mohli pomoct 

s penězi, pohřbem a tak? To by mělo fungovat víc nejenom u nehody“.  
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Vyhodnocení otázky č. 4 

 

Setkal/a jste se s informačními letáky a materiály, tematicky 

zaměřenými na psychosociální pomoc. Pokud ano, kde by se ještě tyto 

materiály mohly nacházet? (například linka bezpečí, apod.). Kdy jste se 

s těmito informačními materiály setkal/a? Pokud jste se s informačními 

materiály nesetkal/a, kde by se podle Vás měly nacházet? (např. škola, 

lékař, státní instituce,…) 

 

Většina respondentů na tuto otázku odpověděla kladně. Pouze dvě osoby 

odpověděly záporně. Respondenti uváděli zejména státní instituce, 

vzdělávací instituce a lékařské instituce jako nejčastější místa, kde se 

informačními letáky a materiály setkali. Z tohoto také někteří respondenti 

uvedli, že obdrželi nějaké informace také například poštou nebo je získali 

z odborných časopisů. Respondenti uváděli také poměrně často, zejména 

mladší ročníky, internetové zdroje. 

Doporučení, kde by se letáky měly nacházet, byla v zásadě obdobná,      

tj. státní instituce a lékařské instituce, hodně byly zmiňovány také 

informace v elektronické podobě. 

 

 

Příklad odpovědi 

Žena, 26 let 

 „S letáky a brožura i  jsem se určitě setkala, jsou na různý téma, 

jeden leták byl na autonehodu, jako co má člověk dělat, kam běžet a tak. 

Měli by být u doktorů, na úřadech, v knihovnách. Prostě tam, kde se dýl 

čeká, aby si to přečetli všichni. Asi by to mělo být taky povinný na škole, 

protože vim, že nás jako malý ve školce učili jak si máme oblíct masku. 

Teď nic takového není. Mě to od školky vlastně nikdo neřekl, jak se mám 

chovat. Kromě první pomoci. Tu nás učili na střední škole. Tedy řikali 

nám co máme dělat. Ale o povodni nebo požáru toho moc nevim. Asi 

neumim použít ani hasičák…“ 
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Vyhodnocení otázky č. 5 

 

Považujete informace na těchto informačních materiálech                    

za dostatečné? 

 

Respondenti, kteří odpověděli kladně na předchozí otázku, odpovídali 

v 70 % (20 osob), že informace na letácích jsou pro ně dostatečně, 30 % 

(8 osob) odpovědělo, že informace jsou pro ně nedostatečné, a že by 

uvítali rozsáhlejší informační i vizuální zpracování. 

 

 

Graf 7 

 

 

 

Příklad odpovědi: 

Muž, 31 let 

„Já osobně bych uvítal víc informací, ale moc nevim, jestli by se tam 

vešli, třeba nějaký zásady první pomoci, ale graficky, to jsou celkově 

věci, který nikde moc nejsou ve zkratce a srozumitelně. Dalo by se tam 

určitě něco přidat. Takže asi za mě informace mi nestačí“. 
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Vyhodnocení otázky č. 6 

 

Máte praktickou osobní/zprostředkovanou zkušenost s využitím 

některých z informačních materiálů zaměřených na psychosociální 

pomoc? Pokud ne, v jakých situacích byste psychosociální pomoci 

využil/a? 

 

Při vyhodnocení této otázky jsem vycházela z předchozích dotazů. 

Respondenti odpovídali, že osobní zkušenost má s psychosociální 

pomocí pět osob, nejčastěji se jednalo o psychologa  (4 osoby), v jednom 

případě o duchovního. Ostatní respondenti odpovídali, že mají známé             

a příbuzné, z nichž někteří využili některých z materiálů a služeb 

psychosociální pomoci, jednalo se opět zejména o služby psychologa, ale 

také zazněly odpovědi na Linku bezpečí, a dva případy pomoci v případě 

závislosti na omamných látkách (alkohol, drogy). 

Respondenti také odpovídali, že by služeb psychosociální pomoci využili 

v případě složitých životních situací, zejména pak rodinné a osobní 

problémy, nemoc, psychické problémy. 

 

 

Příklad odpovědi: 

Muž 35 let 

„V březnu minulého roku mi při havárii  mikrobusu, kterým jsme jeli ze 

služebky zahynul kolega a kamarád, já jsem byl u toho. Bylo to dost 

těžké, ale protože jsem věřící a občas chodím do kostela, využil jsme 

pomoci duchovního a povídali jsme o tom. Je to pro mě jednodušší než 

psycholog. Dost mi pomoh, i manželka říklal, že jsem na tom lépe po 

sezeních s ním“. 
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Vyhodnocení otázky č. 7 

 

V případě, že byste se chtěl/a na služby psychosociální pomoci obrátit, 

co především očekáváte? Jaká informace by pro Vás byly zásadní? 

 

Respondenti uvedli v předchozích odpovědích problematické situace, ve 

kterých by využili služeb psychosociální pomoci. Respondenti zmiňovali 

především následující: 

� praktické rady a informace jak v dané situaci postupovat, návrhy 

řešení dané situace – toto zmínilo nejvíce respondentů (60 %); 

� kontakty a doporučení na konkrétní osoby nebo konkrétní 

instituce (30 %); 

� informace k problému, vysvětlení situace nebo problému (10 %). 

V rámci této otázky také zazněly náměty, že by respondenti očekávali, že 

navržené řešení, informace nebo kontakt s pracovníkem, jim přinese 

pomoc, uklidní danou situaci nebo umožní problematickou situaci 

úspěšně vyřešit. 

 

 

Graf 8 
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Vyhodnocení otázky č. 8 

 

Představuji Vám několik informačních letáků zaměřených                   

na psychosociální pomoc. Jak na Vás tyto materiály působí? 

(přehlednost, informační a obsahová náplň, grafická úprava,…) 

 

V rámci této otázky (a několika otázek navazujících) jsem respondentům 

předložila několik informačních letáků zabývajících se psychosociální 

pomocí. Respondentům byly předloženy letáky, které jsou v příloze.  

Respondenti posuzovali jednotlivé materiály a působení těchto materiálů 

na ně. 

Na tuto otázku odpovídali všichni respondenti bez ohledu na jejich 

zkušenosti s psychosociální pomocí, hodnotili se zejména čtyři kritéria     

a jedno doplňkové zahrnující osobní doporučení a očekávání 

respondenta. 

 

Příklad odpovědi 

Muž, 42 let 

„Leták je docela přehledný, jenom je tam asi moc informací, který 

nevyužiju. Asi bych uvítal víc, příde mi to chvilkami takový moc školní      

a psychologický. Jinak je opravdu pěknej, asi i zaujme, ale víc bych se 

věnoval grafice, aby to bylo poutavý a moc se mi nelíbí ten obyčejný 

papír. Možná bych přidal nějaká základní telefonní čísla a rady“. 

 

Přehlednost a formální stránka: Pro většinu respondentů byly 

uvedené  letáky celkem přehledné   

a po formální stránce 

srozumitelné.Pozitivně odpovědělo 

70 % respondentů. Zbývajících 30 

% považuje letáky a materiály za 

méně přehledné, změnili by jak 

uspořádání textu a formální úpravy, 

tak například také formát letáku 

nebo materiálu. 
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Informační náplň (kvalita 

informací): 

Z hlediska kvality informací 

odpovědělo 60 % respondentů, že 

informace jsou dostatečné               

a kvalitní, a že by informací            

a kontaktů v letáku mohli do 

budoucna pro sebe nebo své známé 

využít. Zbývajících  40 % 

respondentů odpovědělo, že kvalita 

informací není dostatečná,                        

např. u kontaktních adres.  

Obsahová náplň (volba obsahu): Z hlediska obsahu odpovídali 

respondenti v zásadě podobně,       

60 % respondentů považuje 

informace po obsahové stránce,     

tj. odborné výrazy a vysvětlení 

některých problémů, za dostačující, 

40 % považuje tyto informace za 

příliš odborné nebo nesrozumitelné. 

Z hlediska vzdělání převažuje právě 

tento negativní názor u respondentů 

se SŠ vzděláním. 

Grafická úprava: V tomto hodnocení se shoduje 

většina respondentů, že grafická 

úprava jednotlivých letáků by 

mohla být na lepší úrovni                 

a celkové grafické úpravy navrhují 

v zásadě všichni respondenti.  

Doporučení(osobní doporučení a 

náměty):  

Mnozí respondenti navrhovali: 

jasnější a srozumitelnější 

informace, více obrazového 

materiálu, více kontaktních 

informací, změny formátu, lepší 

dostupnost ve formě elektronických 

letáků  a informačních zdrojů. 
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Vyhodnocení otázky č. 9 

 

Myslíte, že představené materiály jsou pro naprostého laika 

srozumitelné a prakticky využitelné? Co byste případně změnil/a? 

 

Zde se vychází z předchozích reakcí respondentů. 60 % si myslí,             

že materiály a letáky jsou pro laiky prakticky využitelné, 40 % 

respondentů je opačného názoru. 

Navrhované změny se týkají zejména: formulace a srozumitelnost 

informací, více obrazového materiálu, větší množství kontaktních 

informací a míst, grafické změny a úpravy. 

 

 

Graf  9 
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Vyhodnocení otázky č. 10 

 

Využil/a jste někdy služeb krizové linky nebo zařízení poskytující 

krizové služby? Využil případně služeb krizové linky někdo z Vašich 

blízkých nebo známých? V případě že ano, můžete mi, vzhledem 

k citlivosti tématu, obecně odpovědět s jakým problémem? 

 

V rámci této odpovědi se vycházelo z předchozích odpovědí 

respondentů. Jak jsem již uvedla, tak celkem pět osob uvedlo využití 

kontaktní linky a služeb zařízení poskytující služby. Jednalo se o služby 

psychologů a psychiatrů v oblasti psychických problémů a depresí 

v souvislosti s traumatizujícím zážitkem z mimořádné události. V jednom 

případě šlo také o využití služeb duchovního, kdy se jednalo o osobní 

zkušenost s dopravní nehodou spojenou s úmrtím blízké osoby. 

Vzhledem k citlivosti tématu hovořili respondenti obecně také                  

o případech svých známých. Zmiňovali také případy psychických 

problémů, konkrétně byla zmíněna Linka bezpečí, a dále šlo o služby 

psychologa a pracovníků center zabývajících se léčbou a poradenstvím 

v oblasti závislosti na omamných látkách, zejména alkohol a drogy. 

Jednalo se o využít služeb příslušného zařízení a také o využití služeb 

následné pomoci psychologa a terénního pracovníka. 

 

Příklad odpovědi: 

Žena 32 let 

„Moje známá využila linky na pomoc ženám když jsou týrané a dost jí 

pomohli, protože se jí povedlo odstěhovat i s dětma od manžela a našla si 

byt a práci. Několikrát o tom mluvila a byla ráda, že tam mohla zavolat“. 
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Vyhodnocení otázky č. 11 

 

Jaký by měl být, dle Vašeho názoru, pracovník, který pomoc poskytuje? 

(vzdělání, zkušenosti, povolání, muž, žena, apod.) 

 

Při zodpovídání této otázky se zapojili všichni respondenti a odpovídali 

v následujících oblastech: 

 

Pohlaví a věk: V rámci tohoto kritéria respondenti odpovídali,    

že by preferovali spíše ženu, ale rozdíl byl 

minimální, 55 % respondentů preferovalo ženu, 

45 % preferovalo muže. Ovšem toto kritérium 

můžeme zohlednit pouze v obecné rovině. Určitá 

specifika pak vykazují povolání jako                

např. duchovní nebo specializovaná sestra, kde 

jednoznačně převládal názor respondentů            

na muže nebo ženu. Z hlediska věku respondenti 

v podstatě shodně odpovídali, že by se mělo 

jednat o osobu ve věku mezi 30 – 40 lety, tento 

názor zastávalo 85 % respondentů, 5 % 

zmiňovalo, že pracovník může být mladší, 10 % 

uvedlo starší pracovníky.  

Vzdělání: Co se týká běžných povolání jako sociální nebo 

terénní pracovník nebo specializovaný pracovník, 

tak převládal názor na středoškolské vzdělání. 

Obecně všichni respondenti potvrdili,                  

že pracovník by měl mít minimálně středoškolské 

vzdělání, respondenti s vysokoškolským 

vzděláním v podstatě shodně uváděli, že by 

pracovníci v tomto oboru měli mít alespoň 

bakalářské vzdělání VŠ v daném oboru, u více 

specializovaných povolání jako například 

duchovní nebo psycholog všichni respondenti 

očekávají vysokoškolské vzdělání. 
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Zkušenosti: Zkušenosti dle názorů respondentů představují 

významnou součást profilu psychosociálního 

pracovníka. 70 % respondentů zastává názor,       

že by tito pracovníci měli mít minimálně tři roky 

praxi v podobném nebo stejném oboru, 30 % 

účastníků nestaví praktické zkušenosti do popředí 

a argumentují postupným získáváním zkušeností 

pracovníka v rámci jeho pracovní činnosti. 

Preferované 

povolání: 

Zde respondenti uváděli různé profese, nejčastěji 

zazněly náměty jako duchovní – kněží, řádové 

sestry, dále pak zazněly názory týkající se práce 

psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků, 

terénních pracovníků, často také zazněli operátoři 

na krizových linkách a na linkách pomoci. 

Osobní vlastnosti: Osobní vlastnosti a předpoklady na pracovníka 

byly v odpovědích respondentů ve velkém 

množství, nejčastěji zazněly požadavky               

na empatii, diskrétnost, vstřícnost, trpělivost, 

ochotu, snahu pomoci, vlídnost, přátelskost. 

Naopak jistě by odradily respondenty tyto 

vlastnosti: ješitnost, vulgárnost, netrpělivost, 

neochota, atp. 

Schopnosti: V profilu schopností pracovníka zazněly zejména 

náměty týkající se jeho: logického a operativního 

uvažování,organizačních schopností, komunikační 

schopnosti, vyjednávání schopnosti, odborné 

znalosti a dovednosti, praktické zkušenosti.  

 

Příklad odpovědi: 

Žena, 29 let 

„Určitě by to měl být někdo důvěryhodný, příjemný a vyrovnaný“ 
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Vyhodnocení otázky č. 12 

 

Kdo se podle Vás stává nejčastěji oběťmi/účastníky dopravních nehod? 

Myslíte, že podstatnou roli hraje zkušenost? 

 

Tato otázka byla zodpovídána všemi respondenty a významnou roli zde 

sehrály také zkušenosti a praktické znalosti jednotlivých respondentů.  

 

Většina respondentů se shodla na tom, že u některých mimořádných 

událostí hraje roli zkušenost například u dopravní nehody Zazněly také 

názory, že některé události nemohou účastníci ovlivnit, například 

přírodní vlivy a jiné situace. 

Při zodpovězení této otázky došli respondenti k následujícím závěrům. 

90 % dotázaných respondentů si myslí, že vliv na dopravní nehody má 

zkušenost, 10 % nedokázalo přesně odpovědět, ale zároveň s tímto je 

důležité zmínit, že zmiňovali také věci jako náhoda, přírodní vlivy, které 

mají vliv například na oběti dopravních nehod. 

 

Graf 10 
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Ukázka odpovědí: 

Muž, 30 let 

„No tak já osobně si myslim, že jsou to mladý nezodpovědný kluci, který 

dostanou auto nebo motorku a chtěj machrovat před holkama a navíc 

jsou k tomu i opilí. Takže odpověď je, že mladý lidi, který nemaj 

zkušenost. Zkušenost je totiž zrovna třeba u toho řízení fakt důležitá.“ 

 

Žena, 45 let 

Myslím, že to může být spíš náhoda než zkušenost,  zkušeností tý nehodě 

můžete předejít, ale když Vám někdo skočí do cesty nebo spadne strom, 

tak to Vám zkušenost nemusí být k ničemu.  Ale jo, ta zkušenost hraje 

roli, ale fakt nevim. Celkově bych odpověděla  nevim.“  
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Vyhodnocení otázky č. 13 

 

Zažil/a jste osobně nebo v rodině, případně u Vašich známých a přátel 

nebo v okolí nějaký typ vážnější nehody? Mluvili a řešili jste problémy 

spojené s nehodou s někým z rodiny, přátel nebo známých? 

 

V rámci této otázky odpovídali zejména přímí účastníci mimořádných 

událostí a nehod. Z uvedených respondentů se 8 osob stalo přímými 

účastníky mimořádné události, jednalo se o dopravní nehody, případní 

katastrofy, požár a porucha vodovodu.  

Dalších 12 respondentů uvedlo, že se stali účastníky nebo oběťmi 

dopravní nehody či jiné události jejich známí eventuelně rodina. 

Zbývající počet respondentů uvedl, že o nehodě nebo mimořádné 

události věděl z doslechu nebo se stala v jeho okolí. 

 

Většina respondentů, kteří byli svědky (účastníky, oběťmi) mimořádné  

události uvedla, že tuto věc řešili s někým z rodiny nebo rodinných 

účastníků či známých. Někteří z nich, pět osob uvedlo, že vyhledali navíc 

služeb odborné psychosociální pomoci, jak už bylo uvedeno výše, 

zejména psycholog a duchovní. 

 

 

Příklad odpovědi 

Muž, 35 let 

„U sousedů bouchnul plyn, stará pani byla v baráku a výbuch nepřežila, 

zemřela v nemocnici. Docela dobře jsem ji znali, dávala nám vajíčka       

a tak. Když jsem se dozvěděl, že to bouchlo asi proto, že to někdo špatně 

zkontroloval, začal jsem se bát o to, jeslti to bouchne i u nás. Mám dojem 

že sem z toho měl nějakou fobii. Dlouho a často jsem o tom pak mluvil 

s kamarádama. Taky sem trpěl nespavostí a pořád sem to chodil 

kontrolovat. Kdybych to nezvlád, asi bych musel vyhledat nějakou 

pomoc“.  
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Vyhodnocení otázky č. 14 

 

Jak na Vás působila práce zasahujících osob (hasiči, záchranáři,…)? 

Poskytli Vám dostatek informací? Působili na Vás důvěryhodně, 

případně jak na Vás působila činnost psychosociálních pracovníků? 

Pomohli Vám z praktického hlediska? Pokud ne, respondent 

neodpovídá. 

 

Respondenti u této otázky odpovídali, ať už z osobní nebo 

zprostředkované zkušenosti shodně, že zasahující osoby – hasiči, 

záchranáři – jsou po odborné i profesní stránce profesionálové a jejich 

činnost hodnotili pozitivně. 

Z hlediska informací i důvěryhodnosti uvedli respondenti shodně, že na 

ně působili důvěryhodně i poskytli dostatek informací,                              

u psychosociálních pracovníků však převládala především v počátcích 

obava z odbornosti a přístupu. 

Respondenti také shodně odpověděli, že jim uvedení pracovníci většinou 

pomohli. U osob co navštěvovali psychologa, uvedly dvě osoby, že jim 

dostatečně efektivně nepomohli, a že následně vyhledali služeb jiného 

odborníka. 

 

Příklad odpovědi: 

Žena, 23 let 

„Při povodních za náma přišly psycholožky a ptali se nás, jak jsme na 

tom, jestli nám můžou pomoct, bylo dobrý, že si s náma aspoň někdo 

povídal. Ptali se nás taky, jestli si víme rady s penězi a to sme řekli že ne 

a oni nám pak druhý den poslali pani z úřadu, která s náma vypisovala 

papíry a radila nám kam se máme obrátit a dala nám kontakt                 

na přednostní linku pojišťovny. 

Takže dostatek informací nám poskytli, spíš víc těch praktických, 

s psycholožkami sme se o našich věcech nechtěli bavit a přišlo nám to 

trochu divný“. 
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Vyhodnocení otázky č. 15 

 

Měli by mít psychosociální pracovníci nějaké odlišení? (uniforma, 

znak, apod.) Měli by mít psychosociální pracovníci nějaký zvláštní 

právní status? (například jako hasiči, policisté, apod.) 

 

V rámci této otázky odpovědělo 20 % respondentů, že neví. Dalších       

25 % respondentů uvedlo, že by tito pracovníci neměli mít odlišení. 

Zbývajících 55 % respondentů uvedlo, že by tito pracovníci měli mít 

zvláštní odlišení například odlišení v uniformě nebo znaku. Co se týče 

právního statusu, tak 55 % respondentů považuje jejich aktuální právní 

status za slabý a myslí si, že by tito pracovníci měli mít zvláštní právní 

postavení, které by jim zaručovalo zejména právní ochranu, ale také 

finanční podporu ze strany státu.  

 

 

Graf  11 
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5.3. Shrnutí 

   Výše uvedený rozhovor se skládá se ze série otázek, jejichž cílem 

bylo získat názory od respondentů. Sestavení a správné vyhodnocení 

dotazníku může být dost obtížné zejména s ohledem na vyhodnocení 

daného problému. Otázky mohou být špatně formulovány, navržené 

odpovědi nemusí poskytovat potřebný prostor pro validní odpovědi, 

forma nebo obsah dotazníku může odradit od dokončení jeho vyplňování 

a nakonec ani výsledky nemusí být dostatečně relevantní pro naplnění 

cíle dotazování. Z tohoto hlediska jsem využila praktických konzultací, 

abych uvedené nedostatky eliminovala. 

Z pohledu samotné tvorby dotazníku jsem se zaměřila na formulace, 

které na první pohled upoutají pozornost a nejsou příčinou toho,              

že respondenta hned na začátku rozhovoru odradí. V tomto ohledu jsem 

se nejprve zaměřila na oslovení respondenta a následný úvodní 

neformální rozhovor, po kterém následovalo dotazování dle uvedené 

problematiky. Zaměřila jsem se zejména na následující oblasti, které 

jsem při tvorbě dotazníku považovala za klíčové: 

� srozumitelnost Jasně a cíleně 

formulované otázky 

zaměřené na 

problematiku 

psychosociální pomoci. 

V rámci dotazníku jsem 

využila jak otevřených, 

tak uzavřených otázek, 

důraz jsem kladla, 

zejména na otázky 

otevřené. 

� přehlednost a snadnou 

orientaci 

Zvolila jsem standardní 

zpracování otázek, 

respondenti byli 

oslovováni a dotazování 
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formou rozhovoru           

a odpovědi jsem 

zaznamenávala do 

formuláře a zároveň jsem 

si rozhovory nahrávala. 

S nahráváním byli 

respondenti předem 

seznámeni. Respondent 

měl možnost jednak si 

dotazník přečíst, jednak 

případně doplnit nebo 

změnit svoje odpovědi. 

� jazykovou korektnost Při zpracování jsem dbala 

nejenom na jazykovou 

korektnost, ale zejména 

také srozumitelnost, 

některé z  pojmů jako 

psychosociální pracovník 

nebo psychosociální 

pomoc jsem vysvětlila, 

měla jsem s sebou             

i odborné letáky. 

� grafickou úpravu Grafická úprava 

dotazníku byla zejména 

černobílá, jednalo se              

o pracovní verze, kde 

klíčové byly získané 

informace a respondenti 

tyto dotazníky 

nevyplňovali osobně,    

ale formou rozhovoru.  
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Obsahem a cílem uvedeného rozhovoru je zpracování obecné metodiky    

a následného dotazníku, tematicky se zaměřující na problematiku 

psychosociální pomoci při  mimořádných událostech. 

Rozhovory týkající se tohoto tématu byly vedeny s vybraným vzorkem 

respondentů ve věkovém rozsahu od 18 – 65 let, různého stupně 

vzdělání. Dotazovaný vzorek byl v počtu 30 respondentů. Dotazník 

obsahuje 15 otázek týkající se daného tématu.  

Doba zpracování rozhovoru se pohybovala mezi 20 – 30 minutami, 

přičemž v některých případech byla tato doba překročena výrazněji, 

protože někteří respondenti byli velmi dobře motivováni a ochotni sdělit 

mi řadu doplňujících informací. Žádný z dotazníků nebyl vyplňován 

kratší dobu než 20 minut. 

Při vyhodnocování dotazníku jsem převedla získané informace               

do elektronické podoby. Některé otázky jsem pro přehlednost 

zapracovala do grafů a k některým otázkám jsem uvedla konkrétní 

odpovědi respondentů. Jsou přepsány tak, jak byly řečeny, proto obsahují                    

i nespisovné výrazy a pojmy.           

Cílem rozhovoru bylo zjistit, jak jsou lidé obeznámeni s psychosociální 

pomocí při mimořádných událostech a jak vnímají letáky, které vytvořila 

pracovní skupina.  

Zpočátku jsem se obávala, že respondenti nebudou s problematikou 

seznámeni a rozhovory se nebudou vyvíjet správným směrem, ale opak 

byl pravdou. Většina z nich se s mimořádnou událostí setkala, ať už jako 

svědek nebo přímý účastník. Vysvětluji si to tím, že se s událostí setkali 

buď při dopravní nehodě, která byla označována jako častá skutečnost 

nebo v rámci jiné události, kterou byla velmi často povodeň. Tyto 

výsledky byly dány pravděpodobně také tím, že mezi respondenty jich 

byla přibližně třetina z Moravy a třetina z Jižních Čech. Tyto oblasti 

zasáhly významně povodně v roce 2002 a někteří z respondentů se stali 

přímými účastníky. Tuto skutečnost jsem si uvědomila až po dokončení 

rozhovorů, proto není statisticky podložena.  
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Zajímavým výsledkem bylo zjištění, že respondenti znají psychosociální 

pracovníky. Většinou neznají jejich činnost osobně, ale mnoho z nich si 

vzpomnělo na pořad TV NOVA „112“, ve kterém redaktoři seznamují 

diváky s mimořádnými událostmi. Evidentně je pořad srozumitelný          

a zajímavý, protože pro respondenty bylo samozřejmé jmenovat různé 

členy psychosociálních týmů. Osobně mě velmi překvapila skutečnost, že 

nejmenují pouze psychology, ale vzpomněli si na duchovní a různé 

odborníky včetně sociálních pracovníků. Tento výsledek je pro mě velmi 

překvapivý a příjemný, protože se jedná evidentně o funkční formu 

informovanosti o mimořádných událostech. S tím souvisí další fakt, že 

většina z dotazovaných uvedla, že je o tom, jak se mají v mimořádné 

situaci zachovat, téměř nikdo neinformoval (rodina, škola).  Byla to 

právě televize, která jim poskytla základní informace. Toto zjištění tedy 

potvrzuje to, co zmiňuji v kapitole č.1, že občané nejsou dostatečně 

informováni o tom, jak se mají při mimořádné události zachovat. 

Rozhovory jsem se také snažila zjistit, jak jsou funkční letáky, které 

vytvořila pracovní skupina a zda se s nimi respondenti někdy setkali. 

Letáky jsou podle nich vhodný nástroj, který by však měl mít více 

informací a kontaktů a neměl by být příliš psychologizující. Toto zjištění 

mě nikterak nepřekvapilo, ale na tak malý prostor není možné vtěsnat 

více informací. Nabízí se otázka, proč nejsou letáky větší, nebo se 

nejedná o brožury. Bohužel hlavním důvodem je finanční stránka celého 

projektu. Pracovní skupina, která letáky tvoří a distribuuje, je založena na 

dobrovolnosti jednotlivých účastníků a na možnostech tyto letáky 

tisknout a distribuovat. Nabízí se zde možnost tuto činnost financovat 

z grantů, ale bohužel zatím není pracovní skupina dostatečně právně 

podchycena (nejde o organizaci). Zde patří dík generálnímu ředitelství 

Hasičského záchranného sboru, které tuto skupinu v rámci možností 

podporuje (místo pro setkávání, propůjčení techniky, atp.). 

Celkově se však dotazovaným leták líbil a viděli v něm efektivní nástroj 

informovanosti. 

S letáky se dotazovaní setkali na mnoha místech a shodli se na tom, že by 

měli být distribuovány na veřejných místech, jako jsou zdravotnická 

zařízení, úřady, školy atp. Respondenti se nesetkali přímo s tímto 

letákem, ale setkali se s letáky jiných organizací zaměřených na stejnou 
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problematiku. Zde se nabízí úvaha nad tím, zda by nebylo efektivní, aby 

se jednotlivé subjekty spojili a vytvořili univerzální podobu informačních 

letáků. V tu chvíli by se snižovali nejenom náklady (dal by se eventuelně 

využít i grant na tisk a distribuci), ale pravděpodobně by se zefektivnila 

informovanost obyvatelstva. Nikdo z dotazovaných se nesetkal 

s letákem, který by byl v jiném jazyce. 

 

Výsledkem rozhovorů je tedy fakt, že lidé znají psychosociální pomoc, 

vědí o ní, ale nevyužívají ji popř. jim je hloupé tuto pomoc využít. Když 

už jí využijí pak s cílem finanční a materiální pomoci. Pro občany je 

důležitější zajistit sebe, své blízké jejich majetek, teprve potom přichází 

na řadu pomoc týkající se jejich pocitů a traumat. To samé platí                 

i u autonehod. Psychologické pomoci využila jen část dotazovaných a to 

v případech, kdy nebyli schopni vzniklou situaci (trauma) zvládnout 

vlastními silami.  

Na druhou stranu, o psychologické pomoci nemluví špatně a oceňují 

druhé, kteří se na ni obrátili. Troufám si říci, že většina respondentů 

považuje využití psychologické pomoci za vlastní selhání, ale pokud 

pomoc využije někdo z blízkých či okolí, pak ji schvalují. Jiné je to 

s pomocí sociální, tu využijí bez větších problémů, oponují tím, že na ní 

mají nárok. Ten samozřejmě mají i na pomoc psychologickou, ale to tak 

nevnímají. Zvláštním typem pomoci je evidentně pomoc duchovní, tu 

většina lidí nevyužívá, ale velmi respektují toho, kdo ji poskytuje,        

tzn. duchovního. Tento aspekt nebyl v rozhovoru přímo zkoumán,                

ale jednoduše vyplynul. 

Důležitý aspekt celého výzkumu je ten, že ani jeden z dotazovaných 

neuvedl, že by se obětí či účastníkem stalo dítě. Domnívám se, že by 

odpovídali odlišněji, protože by je událost zasáhla trošku jinak, hlouběji. 

Lidé, kteří zažijí mimořádnou událost při které se zraní nebo zemře dítě 

se pravděpodobně se ztrátou vyrovnávají hůře, s větší pravděpodobností 

pak vyhledají odbornou pomoc. Na tuto ztrátu by měli být pracovníci 

velmi dobře vyškoleni, protože jde o velmi citlivé téma. V takovém to 

případě je pravděpodobná dlouhodobá spolupráce s rodinou zemřelého 

dítěte. Navíc dítě usmrcené při mimořádné události bývá často postaveno 
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do pozice „zviditelněné oběti“a zasahuje širší okruh lidí. Příkladem může 

být prezentace autonehody v médiích, při které zemře dítě. Veřejnost tuto 

skutečnost prožívá intenzivněji než běžnou autonehodu. Mnohdy se děti 

stávají symbolem mimořádné události. 

Tento průzkum jsem provedla proto, abych doplnila teoretickou část        

o praktické poznatky týkající se psychosociální pomoci a její funkčnosti. 

Výzkum potvrzuje, že psychosociální pomoc má své místo v případě 

mimořádné události a lidé jsou ochotni ji využívat. Pokud se setkají 

s letákem, který je o problematice informuje, všimnou si ho a tento fakt 

ukazuje, jak důležité je na těchto letácích pracovat.  

Hlavní podstatou letáku je informovat širokou veřejnost v základních 

bodech o tématu a na základě průzkumu můžu zkonstatovat, že mají 

velký význam. 
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Závěr 

 

Ve dnech, kdy dopisuji tuto diplomovou práci, konkrétně 

24.června 2009  zasáhly Českou republiku bleskové povodně způsobené 

přívalovými dešti. Povodeň zasáhla mnoho obcí na severní Moravě         

a v severních a jižních Čechách. Škody jsou několikamilionové, počet 

obětí vystoupal na číslo 13. Jednalo se o třetí nejtragičtější povodně 

v období 20. a 21. století. Stát povolal armádu a uvolnil nemalou finanční 

částku na pomoc obětem a zasaženým.  

Pro tuto povodeň byl sestaven provizorní leták s informacemi pro 

občany. Základní verze tohoto letáku byla vytvořena pracovní skupinou 

PITu na jednom z pracovních setkání a pro tento účel byla přepracována, 

zároveň se vycházelo z letáků, jimiž se zabývám v této práci. Tato 

skutečnost svědčí o tom, že dobře vypracovaný leták, i když je určen pro 

jinou mimořádnou událost, může být rychle a efektivně přepracován. 

Kromě letáku byla svolána mimořádná schůzka rady PITu, která řešila 

další postupy při práci s oběťmi povodní. 

Tato povodeň, stejně jako ty předešlé, ukáže, zda je systém poskytování 

psychosociální pomoci při mimořádné události dobře nastaven a zda 

funguje. Psychosociální pracovníci nabízejí obětem a přeživším pomoc 

poněkud jiného typu, než jakou znají od hasičů a záchranářů. Je na 

občanech jak se naučí tuto pomoc přijímat a je na pomáhajících, zda ji 

budou kvalitně poskytovat. Psychosociální pomoc by se pak časem 

mohla stát nedílnou součástí každého zásahu (nejen) při mimořádné 

události. 

K tomuto vývoji se snaží napomoci skupina pro tvorbu standardů 

vytvářením standardů a sjednocováním poskytované pomoci, aby byla 

jednotná, a jasná. I přesto, že je vytváření standardů zdlouhavá záležitost,  

tak věřím, že budou v nejbližší době dokončeny a poskytnuty 

organizacím poskytujícím psychosociální pomoc při mimořádných 

událostech.  

Hlavním cílem této práce bylo popsat psychosociální pomoc, činnost 

pracovní skupiny pro tvorbu standardů a jednotlivé výstupy. Snažila jsem 

se popsat, co skupina řeší a jakým směrem se ubírá. Praktická část pak 
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byla zaměřena na funkčnost letáků a psychosociální pracovníky. Letáky 

jsou umístěny v příloze. 

Praktickou částí jsem se přesvědčila o tom, že psychosociální pracovníci 

jsou osoby, které jsou pro obyvatele seriózním poskytovatelem nového 

typu pomoci. 

Nakonec práce bych ráda podotkla, že realizace a poskytování 

psychosociální pomoci na území České republiky by mělo být nedílnou 

součástí každé mimořádné události většího rozsahu, stejně tak, jako je 

jím v současné době Integrovaný záchranný systém tj. záchranáři, hasiči 

a policisté.  
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Příloha I. – příklady mimořádných událostí 
 

Pro konkrétní představu situace, kdy je poskytována psychosociální 

pomoc odborníky k tomu vyškolenými uvádím následující úryvky z tisku 

(které byli vyvěšeny na internetu). 

 

1. mimořádná událost 

Co se stalo: Střelba v Petřvaldu dne 7.3.2009 

Počet obětí: 5 mrtvých 

 

„Po střelbě v Petřvaldu vyhaslo pět lidských životů 

Ke čtyřnásobné vraždě došlo 7. března 2009 v obci Petřvald na 

Karvinsku. Střelnou zbraň nakonec obrátil vrah i proti sobě a zemřel za 

několik dní v nemocnici. Oběťmi střelce se  na oslavě narozenin v místní 

sokolovně stala jeho bývalá přítelkyně, její rodiče a současný přítel. 

Podporu příbuzným a svědkům události poskytli v prvních dnech členové 

policejního 

posttraumatického intervenčního týmu a pracovníci Krizového centra 

Ostrava. 

Na Velký pátek 10. dubna 2009 proběhne na Městském úřadě v 

Petřvaldu koordinační schůzka, zaměřená na možnosti střednědobé a 

dlouhodobé pomoci. Setkání představitelů obce a dalších lidí, kteří 

mohou k vzájemné pomoci přispět, pomáhá organizovat Psychosociální 

intervenční tým. „ 
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2. mimořádná událost 

Co se stalo: srážka dvou tramvají u Vřesiny, Ostrava 

Datum: 11.4.2008 

Počet obětí: 3 mrtví, 38 zraněných 

 

V Ostravě se v pátek 11. 4. 2008 v 17.53 čelně srazily dvě tramvaje 

(jednokolejný úsek mezi porubským koupalištěm a výhybnou Vřesina). 

Cestujících bylo celkem 51 + 2 řidiči. Ke srážce došlo zřejmě proto, že 

jeden z řidičů tramvaje nerespektoval zákaz vjezdu na jednokolejnou trať 

a jeho souprava se čelně střetla s další tramvají. Bilance: 3 mrtví, 38 

zraněných, z toho 13 těžce. Na místě události pomáhali zraněným a 

dalším zasaženým během několikahodinového náročného zásahu 

záchranářů také psycholožka Hasičského záchranného sboru, psycholog 

Zdravotnické záchranné služby a členové týmu PIP Policie ČR. Funkci 

informačního a koordinačního centra následné pomoci převzali 

pracovníci Krizového centra Ostrava. Ti už v prvních hodinách 

obsluhovali krizovou linku, na niž během noci volaly desítky lidí. 

Zároveň opakovaně navštívili zraněné v nemocnicích. Do pomoci se 

následně zapojili také organizace ADRA, Rafae či Psychosociální 

intervenční tým ČR. Ve středu 23. dubna se ve Vřesině konalo 

informační setkání s občany, které pořádalo Krizové centrum Ostrava. 

Jednání se kromě obyvatel Vřesiny a zástupců obce Vřesina zúčastnil 

náměstek primátora města Ostravy Vojtěch Mynář, zástupce ministerstva 

vnitra Štěpán Vymětal a zástupci Dopravního podniku Ostrava a.s. Na 

Ostravské univerzitě 24. 4. proběhlo informační setkání místní sítě, 

zaměřené na střednědobou a dlouhodobou pomoc po události. "Klienty v 

současné době zajímá odškodnění. Ptají se, na co mají právo a kdo jim v 

tom pomůže," řekla šéfka krizového centra Petra Ďásková. "Je důležité, 

aby věděli, že na to nezůstali sami. Pracujeme s lidmi, kteří své potřeby 

nemusí umět vyjádřit. Je důležité předat informace o možné pomoci 
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jejich rodinám a blízkým," dodala psycholožka Bohumila Baštecká, která 

se specializuje na pomoc lidem v podobných situacích.   Šest týdnů po 

události, v pátek 23. 5. od 18 hodin, se v nedalekém kostele sv. Antonína 

Paduánského uskutečnila ekumenická bohoslužba pro všechny zasažené.  
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Příloha II. – Letáky 
 

Když (náhle) zemře blízký 

Jsme připraveni na vážnou dopravní nehodu? 

Prožili jsme dopravní nehodu  Jak dál? 
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Příloha III – Povodňový leták 
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Příloha IV  – Statut pracovní skupiny 
 

Statut pracovní skupiny pro realizaci projektu „Standardy psychosociální 

pomoci obětem mimořádných událostí v České republice“ 

Čl. 1 

(1)  Pracovní skupina je ustanovena pro tvorbu standardů psychosociální 

pomoci obětem mimořádných událostí v České republice a tvorbu 

metodiky využití psychosociální pomoci v situacích mimořádných 

událostí. 

(2)   Při plnění svých úkolů je pracovní skupina oprávněna požadovat od 

příslušných praco-višť podklady, informace a materiály nezbytné 

k plnění úkolů. 

Čl. 2 

(1)   Vedoucí pracovní skupiny 

a) odpovídá za činnost pracovní skupiny, 

b) svolává jednání pracovní skupiny podle potřeby, nejméně však 

jednou za 2 měsíce, 

c) určuje místo zasedání pracovní skupiny, 

d) řídí jednání pracovní skupiny a určuje pořadí projednávaných 

otázek, 

e) předkládá řediteli odboru IZS a výkonu služby MV-generálního 

ředitelství HZS ČR pravidelně informaci o výsledcích jednání 

pracovní skupiny. 

(2)   Tajemník pracovní skupiny 

a) zajišťuje administrativní agendu pracovní skupiny, 

b) svolává z pověření vedoucí pracovní skupiny jednání pracovní 

skupiny a zajišťuje organizační přípravu jednání, 

c) eviduje uložené úkoly a vede přehled o jejich plnění, 

d) vykonává další činnosti uložené vedoucí pracovní skupiny. 

(3)   Člen pracovní skupiny zejména 
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a) plní úkoly související s činností pracovní skupiny a předkládá 

k tomu potřebné pod-klady, návrhy, informace a materiály 

(minimálně jeden týden před termínem jednání pracovní 

skupiny), 

b) zúčastňuje se jednání a hlasování pracovní skupiny, 

c) zastupuje pracovní skupinu navenek v rozsahu pověření vydaném 

pracovní skupinou. 

Čl. 3 

(1)  Vedoucí pracovní skupiny může prostřednictvím tajemníka pracovní 

skupiny přizvat na jednání pracovní skupiny zástupce dalších stran, které 

se podílejí na tvorbě projektu „Standardy psychosociální pomoci obětem 

mimořádných událostí v České republice“. 

(2)   Členství v pracovní skupině je nezastupitelné 
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Příloha V – Veřejný závazek PIT ČR 
 

Poslání 

Posláním Psychosociálního intervenčního týmu ČR je: 

reagovat - především koordinačně, s využitím komunity a v terénu - na 

sociální,psychické, duchovní a tělesné potřeby lidí a obcí v ČR, 

zasažených mimořádnou událostí anebo krizovou situací, 

podporovat možnosti společenství v místě mimořádné události anebo 

krizové situace, 

usilovat o zlepšení připravenosti obyvatelstva na mimořádné události 

anebo krizové situace, poskytovat podporu při zvládání jejich dopadů 

zejména ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 

Cíle 

Podporovat síly a zdroje zasažených lidí a obcí 

Podporovat svépomoc a vzájemnou pomoc občanů 

Podporovat poskytovatele psychosociální krizové pomoci 

Podporovat připravenost na mimořádné události anebo krizové situace a 

na zvládání jejich dopadů 

Činnosti pro dosažení cílů 

Koordinační: vytváření návrhů pomoci „šitých na míru“, tvorba letáků, 

síťování, 

podpora při akci, zakončovací a vyhodnocovací setkání po akci, podpora 

připravenosti obyvatelstva, vedení a udržování kalendáře událostí 

Vzdělávací: předávání zkušeností, osvěta, zácvik pracovníků před akcí, 

výcviky týmů 

Přímé: poskytování terénní krizové pomoci lidem zasaženým 

mimořádnou událostí anebo krizovou situací a vykonávání 

specializovaných činností 
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Cílová skupina 

Lidé a obce, které zasáhla mimořádná událost anebo krizová situace, 

včetně poskytovatelů psychosociální krizové pomoci 

Zásady 

Mezioborovost: Psychosociální intervenční tým tvoří občané, odborníci 

různých profesí (sociální pracovníci, duchovní, psychologové, právníci, 

novináři apod.). 

Spolupracuje s místními lidmi a s představiteli státní správy                      

a samosprávy, se členy 

církví, s pracovníky neziskových organizací, integrovaného záchranného 

systému a 

dalšími. 

Vnímavost k duchovním potřebám: Lidé v Psychosociálním 

intervenčním týmu jsou si vědomi, že neštěstí probouzejí otázky po 

smyslu a po pokračování života za hranice smrti. Doceňují také důležitost 

rituálů, které umožňují jednotlivci i společenství se vyrovnávat se žalem. 

Úcta k rozmanitosti osobních přesvědčení a hodnot: Veškeré činnosti 

Psychosociálního intervenčního týmu jsou neseny duchem úcty                

k náboženské,etnické, majetkové atp. rozmanitosti lidí a obcí. 

Rozmanitost je i principem nabízené pomoci, sestavování týmů v rámci 

PITu a spolupráce PITu navenek. 

Zaměření na komunitu a terén: Psychosociální intervenční tým 

vychází z přesvědčení, že všichni mohou být nositeli pomoci. Při své 

činnosti pěstuje partnerský postoj ke všem zúčastněným, hledá zdroje 

pomoci v komunitě, pracuje v terénu a podporuje jej. 

Týmovost: Členové Psychosociálního intervenčního týmu jsou si 

vědomi, že pomoc při neštěstích (mimořádných událostech, krizových 

situacích) vyžaduje týmovou 

spolupráci a podporu jedince v rámci týmu. Procházejí společným 

výcvikem v připravenosti na neštěstí, vzájemně se informují, 
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spolupracují při zakončovacích setkáních, společných schůzkách              

a dalším vzdělávání. 

Dobrovolnost: Většina činností Psychosociálního intervenčního týmu je 

vykonávána členy PITu dobrovolně, bez nároku na odměnu, za úhradu 

nákladů. Honorované jsou speciální činnosti (výcvik, supervize atp.). 

Kontakt: 

Mgr. Karel Šimr, koordinátor 

mobil: 739 244 774, e-mail: koordinator@pit-cr.info, web: http://pit-

cr.info 

 


