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1. ÚVOD 

 

Sociální opora je jednou z nejpodstatnějších částí sociální psychologie. Sociální 

psychologie samozřejmě není jediným oborem, který se věnuje studiu a výzkumu sociální 

opory. Důležitou roli hraje sociální opora také v psychologii zdraví, oboru, který se věnuje 

různým psychologickým faktorům, které hrají určitou roli jak ve zdraví, tak i v nemoci 

(Křivohlavý, 2001). Vzhledem k tomu, že se psychologie zdraví zabývá v první řadě tím, 

jak lze předejít narušení či poškození zdraví a také tím, co lidem pomáhá při zvládání 

životních těžkostí, sociální opora je v tomto pojetí velmi důležitým tématem.  

 Psychologie zdraví se snaží o důsledné pochopení zdraví a nemoci. V těchto 

snahách je velmi důležité přistupovat k člověku komplexně. Člověk je ve své podstatě 

tvorem společenským. Není pouze vzájemným propojením různých systémů a procesů, 

které umožňují jeho správné fungování, ale ovlivňuje ho i okolní svět. Proto se ve 

zkoumání člověka jako samostatného individua bere v úvahu i jeho sociální kontext, 

protože se postupně došlo k závěru, že „je jen velice málo psychických jevů, které nejsou 

sociální povahy“ (English, English, 1969, s. 506, cit. in Křivohlavý, 1999, s. 106). 
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2. SOCIÁLNÍ OPORA 

 

Anglosaský pojem „social support“ se obzvláště v dřívější české literatuře překládal 

jako „sociální podpora“. V České republice však počátkem 90. let začal splývat s pojmem, 

který používala státní administrativa pro nově zavedený systém státní sociální podpory, 

který představoval podávání žádostí, posuzování a vyplácení peněžitých dávek. Proto se 

v české psychologické literatuře autoři přimlouvají za dodržování podstatné změny české 

terminologie, tedy ze sociální podpory na sociální oporu (viz. např. Kebza, 2001, s. 28).  

 

 

2.1 Definice sociální opory 

 

K pochopení vlastního psychologického pojetí sociální opory je zapotřebí nejdříve 

vymezit základní pojmy spojené s tímto konceptem. Termínem „sociální“ se podle 

psychologického slovníku (English, English, 1969, s. 506, cit. in Křivohlavý, 1999, s. 106) 

rozumí to, „co se vztahuje k interakci mezi dvěma nebo více lidmi nebo k vlivu jednoho 

člověka na druhého“. Důraz se přitom klade na vzájemné propojení a vzájemnou 

komunikaci a vztahy dvou či více lidí. Toto propojení a přátelské vztahy pak umožňují i 

vzájemnou pomoc a podporu. Termín opora („support“) má velice bohatý významový 

rejstřík (Křivohlavý, 1999). Slovesná forma anglického termínu pro oporu (to support) 

znamená podepřít, pomáhat někomu v chůzi, zachovávat něco či někoho při životě. 

V přeneseném smyslu slova to znamená někoho posilovat, dodávat mu sil, stavět někoho 

na nohy, vzpružit, pomoci mu něco nést a unést, něco protrpět, přetrpět. V sémantickém 

významu pak jde o to, někoho doprovázet. Substantivum tohoto slova (the support) 

znamená spolehlivou oporu, něco nebo někoho, na koho je možné se naprosto spolehnout, 

plně mu důvěřovat. Jde tedy o jistotu, útěchu a zabezpečení, záštitu. Dále se nabízí i termín 

„supporter“, kterým se rozumí věc nebo člověk, který něco či někoho udržuje při životě.  

House (1981) pojímá sociální oporu jako interakci nebo interpersonální výměnu, při 

které se „poskytovatel“ pokouší nabídnout oporu, která může „příjemci“ pomoci či prospět. 

Tato definice sociální opory se liší od další koncepce, ve které je sociální opora pojímána 

jako poznaná a vnímaná dosažitelnost opory v rámci sociální sítě jedince (Dunkel – 

Schetter, Bennett, 1990). Sociální opora může být dále pojímána i jako dyadická interakce, 

při které se jedna osoba pokouší poskytnout informace, pomoc či emocionální oporu, 
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zatímco druhá prožívá určitou stresovou situaci (Dunkel – Schetter, Skokan, 1990). Dalo 

by se tedy říci, že sociální opora je v širším slova smyslu určitá „pomoc, která je 

poskytována druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci. Obecně jde o 

činnost, která člověku v tísni jeho zátěžovou situaci určitým způsobem ulehčuje“ 

(Křivohlavý, 2001, s. 94).  

Dalším důležitým pojmem souvisejícím s konceptem sociální opory je pojem 

„sociální síť“ („social network“). Užívá se k charakteristice sociálních vazeb mezi lidmi. 

Sociální síť tvoří základ tzv. sociální integrace člověka a je také základem pro sociální 

oporu. Pojem sociální síť vyjadřuje množství lidí v okolí jednotlivce, kteří jsou schopni a 

ochotni poskytnou mu sociální oporu (Schwarzer, Knoll, Rieckmann, 2003). Tento pojem 

byl pravděpodobně poprvé použit Barnesem v roce 1954, který zkoumal sociální chování 

na vzorku norské populace žijící na ostrově. Východiskem tohoto pojmu byla analýza 

vazeb utvářejících se mezi členy této komunity (in Šolcová, Kebza, 1999). Sociální síť 

podle Tardyho (1985) znamená hlavní zdroj sociální opory, zahrnující jednotlivé 

komponenty, jejichž prostřednictvím se efekt sociální opory realizuje. Pojmu sociální síť se 

užívá i pro výzkum prožitků, myšlenek a pocitů, souvisejících s naplňováním sociálních 

vztahů, realizovaných v rámci sítě (Schaefer, Coyne, Lazarus, 1981). Sociální síť můžeme 

charakterizovat také jako soubor jedinců kolem určité osoby, s nimiž je či byla tato osoba 

v sociálním kontaktu a od nichž může očekávat, že by jí v případě potřeby poskytli určitou 

pomoc a podporu (Křivohlavý, 2001). Příkladem takové sítě může být např. rodina, souhrn 

přátel, kolegů v práci apod.  

Sociální síť a její strukturu lze dále blíže charakterizovat pomocí hustoty, 

reciprocity, složení podle různých kritérií (věku, pohlaví, profesí, zájmů apod.), stabilitou 

v čase a homogenitou (Šolcová, Kebza, 1999). Skutečnost, že struktura osobní sociální sítě 

je ovlivňována pohlavím a věkem jedince, tím, zda je zaměstnán, jeho rodinným stavem, 

rodičovstvím a etnicitou, potvrdila studie Puglieshiové a Shooka (1998). Některé studie 

(např. Schwarzer, Leppin, 1991, in Kebza, 2005) prokazují, že menší sítě se silnými 

vazbami, vysokou hustotou a vysokou homogenitou jsou výhodné pro udržení identity 

jedince a nepřímo též pro jeho osobní pohodu a zdraví. Podle Kebzy (2005) však nemá 

hustota struktury ani její velikost pravděpodobně přímý vztah k úrovni sociální opory. 

Rozhodující okolností bude zřejmě kvalita struktury sociálních vztahů a vazeb, jejich 

reciprocita, intenzita a bohatost.  

V souvislosti se sociální sítí se lze v literatuře setkat také s pojmem „opěrná sociální 

síť“ („supportive network“). Rozumí se jím souhrn všech podpůrných vzájemných, 



 8 

dyadických vztahů, které jsou orientované na daného jedince. Příkladem opěrné sociální 

dítě může být např.vztah rodičů k dítěti nebo vztah nemocničního personálu k určitému 

pacientovi.  

 

 

2.2 Teorie sociální opory 

  

V sociální psychologii a psychologii zdraví se věnuje tématu sociální opory stále 

více pozornosti. Vzhledem k tomu, že jde o široké téma, snaží se různí autoři o bližší 

určení teorií sociální opory. Jednou z těchto teorií je tzv. teorie opěrné sociální sítě a jejího 

vlivu na zdraví členů této sítě, dále je to teorie připoutání („attachment theory“), teorie 

sociální opory jako salutoru, sociální opora jako nárazník („buffer“) v boji se stresem a 

teorie podpůrných sociálních vztahů (přehled viz. Křivohlavý, 2001). Sociální opora dále 

hraje roli při zvládání stresu a uspokojování sociálních potřeb. 

Pro odlišení různých teorií sociální opory je podstatné vědět, jak funguje tzv. 

dyadická interakce, tedy sociální jednání v rámci určité dvojice, neboť právě v sociální 

opoře jde především o sociální interakci. Křivohlavý (2001) rozlišuje pět kroků sociální 

interakce. Základem dyadické interakce je dvojice jedinců, z nichž jeden potřebuje pomoc 

a hledá u někoho oporu a druhý tuto pomoc a oporu poskytuje, reaguje na žádost o pomoc 

a sděluje svou ochotu pomoci. Průběh setkání při poskytování sociální opory pak vypadá 

následovně: prvním krokem je tzv. vyslání signálu. V tomto kroku první osoba sděluje, že 

potřebuje a hledá určitou pomoc. Úspěch přitom závisí právě na této osobě, na tom, zda 

chce, či nechce o pomoc nějakým způsobem požádat, na její schopnosti sdělit svou prosbu 

ostatním apod. Druhým krokem je příjem sdělení druhou osobou. Záleží na tom, zda je tato 

druhá osoba tzv. dostupná, tedy zda může a je schopná slyšet či vidět, co mu chce první 

osoba sdělit a zda je vůbec schopná sdělení první osoby rozumět, chápat a interpretovat. 

Následuje pak krok třetí, vysílání signálu o tom, že je druhá osoba ochotna první osobě 

pomoci. Při tomto kroku hraje roli skutečnost, zda je druhá osoba ochotná či neochotná 

pomoci, také záleží na její možnosti či nemožnosti žádanou pomoc vyslat, na její 

schopnosti udělat to, o co ji první osoba žádá a také na tom, zda umí či neumí být oporou a 

pomocí, čili na určité dovednosti druhé osoby. Čtvrtý krok je tzv. příjem pomoci. Úspěch 

tohoto kroku závisí na tom, zda první osoba chce nebo nechce nabízenou pomoc přijmout, 

zda je vůbec schopná oporu a pomoc přijmout a zda umí správným způsobem interpretovat 
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sdělení druhé osoby. Posledním, pátým krokem je zpětná vazba, kdy mezi oběma osobami 

dochází k sérii vzájemných aktivit, tedy poskytování a přijímání sociální opory.   

 

2.2.1. Teorie připoutání  

 

Důležitým jevem k pochopení funkce sociální opory je tzv. teorie připoutání 

(„attachment theory“). Tuto teorii poprvé formuloval anglický psycholog Bowlby (1977), 

který se zabýval studiem vzájemného vztahu dětí a matek. Svou pozornost soustředil 

především na nejmenší děti a děti, které se v duševní oblasti vyvíjely mimo meze normálu 

(např. v případě, kde byl vývoj narušen nemocí matky nebo jejím úmrtím). Výsledky jeho 

šetření ukázaly, že takovéto přerušení vazeb mezi dítětem a jeho matkou znamená pro dítě 

mnoho překotných a negativně prožívaných změn a u dítěte pak lze pozorovat mimořádně 

závažné negativní emocionální stavy (Křivohlavý, 2001).  

V češtině se můžeme setkat s různými překlady pojmu „attachment“. Nejčastěji se 

užívá termín „připoutání“ (např. Břicháček, 1999, 2003, in Kebza, 2005), někdy je možné 

setkat se s pojmem „příchylnost“ (např. Kotásková, 1987) či „citové přilnutí“ (např. 

Kulísek, 2000, Šulová, 2003, in Kebza, 2005). Východiskem této teorie je tendence malých 

dětí vyhledávat přítomnost blízkých osob s prožitkem jistoty a bezpečí. Dítě prožívá blízký 

a osobní citový vztah k blízké osobě, většinou matce, která mu poskytuje bezpečné zázemí 

a vytváří tak prostředí pro další vztahy dítěte k okolí, včetně základu pro interpersonální 

vztahy v pozdějším vývoji. Bowlby (1977) pod pojmem „připoutání“ vidí vztah, tedy 

vzájemné připoutání jednoho člověka k druhému pevnou a trvalou sociální vazbou. 

Z tohoto vzájemného spojení pak plyne i lpění jednoho na druhém. Ve svých pracích 

upozorňuje, že psychické důsledky přerušení tohoto pevného vztahu mezi matkou a 

dítětem jsou mimořádně těžké (in Křivohlavý, 2001). Pokud se z nějakých důvodů 

nepodaří v raných fázích vývoje tento pevný vztah navázat, nebo pokud je z nějakého 

důvodu přerušen, mohou se u dítěte v pozdějším věku a v dospělosti objevit problémy 

s navazováním  a utvářením blízkých vztahů. Bowlby poukazoval, že negativní vliv může 

mít i jen pouhé očekávání možného přerušení vztahu mezi matkou a dítětem. Mnoho dětí 

má podle něj z přerušení vztahu strach a bojí se, že budou od matky odloučeny. Pro tuto 

obavu dětí používá Bowlby (1979, in Křívohlavý, 2001) pojem úzkostné sociální 

připoutání („anxious attachment“). 
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Na základě svých poznatků rozlišil Bowlby (in Kebza, 2005) tři základní způsoby 

připoutání („attachment pattern“). První způsob představuje tzv. jisté připoutání. Znamená 

to, že se mezi dítětem a matkou vytvořil jistý vztah a dočasné přerušení tohoto vztahu 

(např. nepřítomnost matky) nemá ohrožující vliv. Vztah se po návratu matky znovu a 

rychle obnovuje. V jistém vztahu dítě jednoznačně rozlišuje blízké a cizí osoby a podle 

toho na ně také reaguje. Druhým způsobem je tzv. nejisté - ambivalentní připoutání. Lze ho 

charakterizovat ambivalentním chováním dítěte, které se na jedné straně snaží kontakt 

s blízkými osobami vyhledávat a zároveň se mu vyhýbá. Třetím způsobem je nejisté – 

vyhýbavé připoutání, při kterém se dítě po opětovném shledání s blízkou osobou vyhýbá 

dalšímu kontaktu s ní.  

Další výzkumy věnující se teorii připoutání poukázaly na skutečnost, že existují 

děti, které se ve svých projevech nepodobají žádnému z výše uvedených základních 

způsobů připoutání. Někteří autoři (Main, Solomon, 1986, in Kebza, 2005) proto navrhují 

další způsob, tzv. nejistě – dezorganizovaný či dezorientovaný. Děti s tímto způsobem 

připoutání se vyznačují rozporuplnými projevy chování a prožívání. Příkladem může být 

tendence přiblížit se k blízké osobě, ale nedívat se na ni, nebo se přibližovat a hned vzápětí 

se vzdálit apod.  

Ukazuje se, že „příslušnost dětí k jednomu z původně zjištěných způsobů připoutání 

se v nejbližších letech nezměnila, pokud se výrazněji nezměnily životní podmínky rodiny“ 

(Kebza, 2005, s. 170). Výzkumy později prokázaly, že vztah typu připoutání se netýká jen 

spojení dítěte a jeho matky. Stejný jev se projevoval i u vztahu mezi sourozenci, např. 

pokud jeden ze sourozenců těžce onemocněl či zemřel, projevil se posléze negativní vliv 

přerušení této vazby (Křivohlavý, 2001). Potřeba lidí mít v rámci své sociální sítě přátele a 

blízké osoby je podstatou sociální opory. Vztahy s blízkými osobami typu sociálního 

připoutání nás totiž provázejí po celý život.  

 

2.2.2 Teorie podpůrných sociálních vztahů 

 

Další teorií sociální opory je tzv. teorie podpůrných sociálních vztahů. Tato teorie 

vychází zaprvé z pojetí specifických podpůrných sociálních vztahů („supportive 

relationships“) (Pierce, Saranson, Saranson, 1991, in Křivohlavý, 2001), zadruhé z modelu 

vzájemných vztahů mezi lidmi v rodině a tzv. rodinné sociální atmosféry. Křivohlavý 

(2001) uvádí tři rysy, kterými Pierce, Saranson a Saranson (1991) tyto vzájemné vztahy 
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charakterizují. Prvním rysem je míra pomoci. Tento rys souvisí s tím, do jaké míry se daná 

osoba může spolehnout na druhou osobu z rodiny a nakolik věří, že jí v případě potřeby 

tato osoba skutečně pomůže. Příkladem otázky k tomuto bodu může být např.: „Do jaké 

míry se můžete obrátit na tuto osobu, máte-li určitý problém? (Křivohlavý, 2001, s. 101).  

Druhým rysem je hloubka vzájemných vztahů. Vztahuje se k tomu, do jaké míry je 

daná osoba oddána druhé osobě, neboli jak moc se svěřuje do jejích rukou. Tomuto bodu 

odpovídá otázka tohoto typu: „Jak důležitý je pro vás vztah s touto osobou? (Křivohlavý, 

2001, s. 101).  

Posledním, tedy třetím rysem vzájemných vztahů je míra mezilidských 

(interpersonálních) konfliktů. Podstatou otázek zaměřujících se na tento rys je snaha zjistit, 

nakolik se projevují ve vztahu negativní faktory, které danou osobu ve styku s druhou 

osobou iritují. Příkladem takových otázek může být např.: „Jak často vás tato osoba 

rozzlobí? (Křivohlavý, 2001, s. 101). 

Dosavadní šetření ukazují, že lidé, kteří nacházejí ve své rodině dobré podpůrné 

vztahy, mají i vyšší míru kvalitní sociální opory a že vyšší míra podpůrných rodinných 

vztahů má pozitivní vliv na míru obecně vnímané sociální opory (Křivohlavý, 2001). 

Podpůrné sociální vztahy hrají důležitou roli v poskytování sociální opory např. 

mezi manžely, tedy v nejužší rodině, ale např. i ve skupinové psychoterapii, ve které 

psychoterapeutická skupina v podstatě přebírá roli rodiny a člověku může poskytovat to, co 

se mu ze strany vlastní rodiny nedostávalo. Podpůrné vztahy se projevují také mezi přáteli 

(Matějček, 2000, in Křivohlavý, 2001). Přítele je definován jako člověk, před nímž „je 

možno hovořit nahlas o všem, jako člověk, kterému je možno důvěřovat, případně člověk, 

k němuž se my sami chováme důvěryhodně“ (definice sociální psychologie, in Křivohlavý, 

2001, s. 102). Přítel poskytuje důležitou oporu zvláště v těžkých chvílích a složitých 

životních situacích, je na něj spolehnutí za všech okolností.  

 

2.2.3. Teorie opěrné sociální sítě 

 

Tato teorie se od předešlých liší v jednom podstatném bodě. Nejde zde totiž jen o 

poskytování sociální opory v rámci dvojice (dyády), ale právě v rámci nějakého širšího 

sociálního okruhu.  

Základnímu vymezení a charakteristice opěrné sociální sítě („supportive network“) 

jsme se věnovali v kapitole 2.1. Na tomto místě uvedeme pouze základní příklad, který se 

uvádí v literatuře k ilustraci sociální sítě a jejího opěrného vlivu. Jde o klasickou studii, 
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která je známá pod názvem „Roseto“ (in Křivohlavý, 2001, s. 102). Roseto byla americká 

vesnice, ve které žilo obyvatelstvo převážně italského původu. Studie, která se zaměřila 

právě na toto společenství ukázala, že v rámci velice úzkých vzájemných vztahů celé 

skupiny italských obyvatel existovala mimořádně silná a intenzivní opěrná síť. Zdravotní 

stav těchto přistěhovalců byl díky této sociální síti mimořádně dobrý. Postupně docházelo 

k pronikání americké populace do této sítě italských přistěhovalců, následkem čehož došlo 

k narušení celé opěrné sítě. Celkový zdravotní stav obyvatel se snížil a snížila se i míra 

jejich osobní pohody („well-being“).  

Existuje i řada studií, které se zabývaly vlivem opěrné sociální sítě na zdravotní 

stav pacientů např. v nemocnicích apod. Křivohlavý (2001, s. 103) uvádí studii kolektivu 

autorů (Ruberman, Weinblatt, Goldberg, Chaudhary, 1984), kteří se ve svém zkoumání 

zaměřili na pacienty (konkrétně šlo o 2320 osob), kteří přežili infarkt myokardu. Podle 

jejich zjištění má sociální izolace negativní vliv na mortalitu (úmrtnost) pacientů, kteří tuto 

nemoc prodělali. Sociální izolace je přitom definována jako protiklad dobré sociální opěrné 

sítě a vyjadřuje míru kontaktu s druhými lidmi z pacientova okolí právě v době jeho 

nemoci (sociální izolaci vyjadřuje také termín osamocenost; jde tedy o situaci, kdy je 

člověk opuštěn nejbližšími lidmi, může jít až o úplné zavržení). Míra úmrtnosti byla 

dvojnásobně vyšší u lidí, kteří žili v sociální izolaci, než  u těch, kteří disponovali dobrou 

opěrnou sociální sítí. Stres u pacientů pak mortalitu zvyšoval až na čtyřnásobek. 

 

  2.2.4. Teorie sociální opory jako nárazníku 

 

Dalším možným pojetím sociální opory je to, které ji chápe jako nárazníkový či 

tlumící systém, poskytující lidem ochranu proti škodlivému vlivu stresových situací 

(Kebza, 2005). Tento vliv sociální opory („buffering effect“) je odvozen od slova „buffer“, 

které znamená nárazník (jde např. o nárazník, který tlumí nárazy vozů na železničních 

kolejích nebo svodidlo na okrajích vozovky, které tlumí náraz při nehodě). V literatuře se 

často pro toto pojetí užívá také označení „model zaměřený na stres“ („stress-centred“). 

Pokud se člověk ocitne v nouzi nebo je vystaven působení stresu, přátelé v jeho okolí mu 

mohou pomoci tlumit negativní vlivy. Existují přitom různé způsoby, kterými se tlumivý 

vliv projevuje (Křivohlavý, 2001). Jedním z těchto způsobů je ovlivnění kognitivní sféry 

člověka, který je v nouzi. Sociální opora v tomto případě působí tak, že jsou člověku 

poskytnuty důležité informace, které mu pomohou danou situaci lépe zvládat a řešit. 

Člověk si díky těmto informacím lépe uvědomí, jaké stresory na něj působí a ujasní si 
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vlastní schopnosti a salutory, tedy možnosti boje se stresory. Dalším možným způsobem je 

posílení sebeúcty člověka, jeho seberespektu, zvýšení sebevědomí a sebehodnocení či 

sebecenění (self-esteem). Sociální opora v tomto případě pozitivně ovlivní přesvědčení 

daného člověka o tom, že je schopen danou situaci zvládnout a řešit pomocí svých 

dovedností, znalostí apod. Třetí možností je volba vhodnější strategie a taktiky v boji se 

stresory, kdy sociální opora člověka upozorní např. na zdraví prospěšné jednání, vhodnější 

návyky, zvyky apod. Tlumivý vliv sociální opory se může projevit také pomocí snižování 

negativního působení stresoru na fyziologické dění. Příkladem může být zásah chirurga 

v situaci ohrožení zdraví apod.  

Někteří autoři rozlišují v souvislosti se sociální oporou dva modely jejího účinku. 

Bakal (1992, in Kebza, 2005) například navrhuje rozlišení na výše zmiňovaný nárazníkový 

model a model přímého či hlavního účinku. Model přímého účinku předpokládá, že 

„sociální opora má protektivní účinek na zdravotní stav nezávisle na tom, zda lidé jsou, 

nebo nejsou vystaveni účinku stresu“ (Šolcová, Kebza, 1999, cit. s. 21). U lidí se silnou 

sociální sítí se podle tohoto modelu snižuje pravděpodobnost úmrtí. Základním rozdílem 

mezi těmito dvěma modely účinku sociální opory je to, že nárazníkový model postihuje 

vztah mezi účinkem stresu a sociální oporou a předpokládá snazší vznik nemoci u osob 

s vyšší úrovní stresu a nižší úrovní sociální opory, druhý model předpokládá „nejvyšší 

incidenci zdravotních důsledků u osob s nízkou sociální oporou, nezávisle na vlivu 

stresorů“ (Bakal, 1992, cit. in Kebza, 2005).  

 

 

2.3. Přístupy k výzkumu sociální opory 

  

Kebza (2005) rozlišuje dva přístupy k výzkumu sociální opory. První přístup je 

odvozen ze sociologického paradigmatu sociální směny a je založen na sociální interakci a 

studiu okolností jeho pozitivního a negativního ovlivňování, druhý se zabývá sociální 

oporou v kontextu psychologicko-medicínských modelů zvládání stresu či tlumení jeho 

negativních účinků na zdraví (blíže viz. kap. 2.2.4).  

Podle koncepce sociální směny může být sociální opora definována jako probíhající 

transakce zdrojů mezi jednotlivými členy určité sociální sítě s cílem posílení a podpoření 

pocitu pohody (Šolcová, Kebza, 1999). Díky této koncepci lze sociální oporu pojmout i 

v širším pojetí a odlišit tak její tři úrovně (Křivohlavý, 2001). Makroúroveň sociální opory 
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pojímá sociální oporu v její celospolečenské formě. Jejím příkladem jsou sociální dávky, 

pomoc oblastem, které byly postiženy katastrofou apod. Mezoúroveň sociální opory se 

týká určité sociální skupiny či sítě, kdy se skupina lidí snaží pomoci jednomu ze svých 

členů či lidem ve svém okolí, kteří se ocitli v nouzi. Příkladem může být skupina 

spolupracovníků, farnost atd. Třetí úrovní sociální opory je mikroúroveň, v rámci které 

probíhají interakce jedince s nejbližší osobou. Jde tedy o oporu v rámci dyády, intimního 

vztahu apod. 

V rámci výzkumů sociální opory se zjistil poznatek, který bývá v literatuře 

publikován pod názvem „Phillipsův efekt“ (např. Kessler, Price, Wortman, 1985, in 

Křivohlavý, 2001). Podstatou tohoto jevu je skutečnost, že u mnoha různých lidí (poprvé u 

pacienta jménem Phillips) byla zjištěna úmrtnost po datu narozenin. Souvisí to zřejmě 

s faktem, že v době narozenin se výrazně zintenzivňují rodinné a přátelské projevy, 

následně se pak oslabují a lidé se ocitají v relativně největším osamění.  

Sociální opora je jednoznačně velmi složitým jevem. Při různých výzkumech se 

většinou potvrdil její pozitivní vliv na zdraví a pohodu člověka, existují však i studie, 

jejichž výsledky tuto skutečnost nepotvrdily. V přístupu k sociální opoře je proto důležité 

odlišit různé pojmy, které se liší svými časovými charakteristikami, východisky a 

psychologickou povahou (Šolcová, Kebza, 1999, 2003; Křivohlavý, 2001; Schwarzer, 

Knoll, Rieckmann, 2003). Základním rozlišením je objektivní a subjektivní pohled na 

sociální oporu, kdy se musí brát ohled na to, co je objektivně viděno jako pomoc určité 

osobě, od toho, co daná osoba chápe jako pomoc. Subjektivní pojetí je v literatuře 

označováno jako vnímaná (perceived), anticipovaná (anticipated) či očekávaná (expected) 

sociální opora a týká se vědomí o tom, že jsou druzí lidé dosažitelní a ochotni poskytnout 

v případě potřeby pomoc. Jde tedy o to, jak jedinec reflektuje své sociální prostředí. 

Celková vnímaná sociální opora (general perceived social support) pak vyjadřuje 

přesvědčení osoby o kvalitě všech sociálních vztahů, které jsou jí k dispozici. Očekávaná 

sociální opora se dále liší od obdržené, získané sociální opory. Pomoc, která se jedinci 

opravdu dostala se totiž může lišit od toho, co daný jedinec očekával.  

Dalším důležitým pojmem je tzv. disponovatelnost sociální opory (Křivohlavý, 

2001). O ní hovoříme v případě opory, kterou jedinec dostat musí (vychází tedy ze zákona) 

nebo tam, kde opora vychází z dobré vůle a vlastní iniciativy poskytovatele.  

Složitým jevem je také přiměřenost sociální opory. Jedná se o posouzení 

adekvátnosti pomoci, kdy jedna osoba může poskytovat a nabízet něco, co druhá osoba 
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nepotřebuje. S tímto jevem souvisí také tzv. efekt sociální opory, který vyjadřuje celkový 

užitek, který má osoba z poskytované sociální opory.  

Ve výzkumech, které se týkají sociální opory, se stále více ukazuje, že jde o velmi 

složitý a komplexní jev. Proto se objevují snahy o to, nějakým způsobem téma sociální 

opory uspořádat. Bruhn a Philips (1984, in Kebza, 2005, s.161) vytvořili následující 

shrnutí: 

 

1. Sociální opora je dynamický proces, jehož forma a úroveň se mění v čase. 

2. Sociální opora má interakční, kvalitativní a kvantitativní dimenze, jež je třeba 

současně respektovat. 

3. Významnými faktory sociální opory jsou vnímaná dosažitelnost a potřebnost sociální 

opory.  

4. Potřeba sociální opory se mění v různých životních situacích a cyklech. 

5. Sociální opora je jedním z přirozených aspektů každodenního života, ačkoli potřeba 

sociální opory se může měnit pod vlivem stresu. 

6. Změny na úrovni fyzické, psychické či sociální mohou ovlivnit vnímání 

dosažitelnosti a potřebnosti sociální opory. 

7. Jednotlivci, skupiny, instituce a komunity by měli být schopni ze systémového 

hlediska definovat přiměřeně svoji sociální oporu. 

8. Sociální opora může vyvolat pozitivní i negativní účinky. 

9. Sociální opora se může měnit jako funkce kultury a sociokulturní faktory by měly být 

brány v úvahu při měření úrovně sociální opory. 

10. Výzkum by měl být soustředěn především na podstatu účinku sociální opory. 

11. Je třeba realizovat longitudinální studie, zahrnující psychosociální i biologická data, 

ke zjištění průběhu sociální opory v různých skupinách populace. 

 

 

Sociální opora může působit také na pohodu člověka. Poskytuje mu pocit sociálního 

přináležení (Kebza, 2005). Tyto poznatky vedly k „vytvoření modelů působení sociální 

opory na psychickou pohodu a zdraví jedince prostřednictvím různých psychických 

procesů a funkcí“ (Kebza, 2005, s. 155). Příkladem těchto modelů jsou modely založené 

na informacích, které vycházejí z předpokladu, že sociální vazby mohou poskytovat zdroj 

informací o zdravém chování. Tyto informace pak mohou člověku usnadnit přístup 

k lékařské péči nebo ho uchrání před kontaktem s infekcí. Dalším modelem je model 
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sociálního vlivu, podle kterého se blízké osoby snaží jedince přimět k tomu, aby se zbavil 

škodlivých  návyků a vytvořil si návyky zdraví prospěšné. Model hmotných zdrojů 

zdůrazňuje příznivý účinek pomoci a materiálních zdrojů od druhých, které člověku 

pomáhají vytvořit zdravější prostředí. Posledním modelem je model vztahující se k identitě 

a sebevědomí, který vnímá pozitivní vliv sociální opory na sebeúctu a sebeocenění, což 

vede k pozitivním psychickým pocitům a zvýšené motivaci k odpovědnosti za své zdraví.   

Řada studií potvrzuje, že sociální opora přispívá ke všeobecnému stavu zdraví i 

tím, že sociální vztahy poskytují zdroj identity, pozitivního hodnocení reality nebo 

sebeuplatnění (self-efficacy) (Kebza, 2005). Výzkumy v této oblasti byly zaměřeny na 

vztah sociální opory, self-efficacy a výskytu deprese (např. Holahan, Holahan, 1987; 

Fry, 1989; Dean, Ensel, 1982; Pechačová et al., 1994; Hraba, Lorenz, Pechačová, 1997, 

in Kebza, 2005). Tyto studie prokázaly, že self-efficacy působí přímo jako preventivně 

protektivní faktor vůči depresi, ale také nepřímo prostřednictvím vlivu na úroveň 

sociální opory. Fry (1989) ve své studii ukázal, že self-efficacy působí jako mediátor 

mezi negativními životními událostmi a vnímaným stresem, a to právě svým vlivem na 

úroveň sociální opory a na dovednosti spojené s řešením problému.  

 

 

2.4 Druhy sociální opory 

 

V psychologii zdraví se rozlišují čtyři druhy sociální opory. Toto odlišení zavedl J. 

House (1981, in Šolcová, Kebza, 1999). Jedním druhem je instrumentální opora, ve které 

se jedná o konkrétní formu pomoci, jako je např. finanční výpomoc, materiální a hmotná 

podpora apod. Informační opora se týká dodání určitých informací nebo rad, které člověku 

v dané situaci pomáhají. V rámci emocionální opory jsou poskytovány důležité emoce, 

empatickou formou je člověku sdělována emocionální blízkost, náklonnost atd. Posledním 

druhem je hodnotící opora, při kterém je člověku sdělována úcta, je posilováno jeho kladné 

sebehodnocení a sebevědomí, je podporována snaha o autoregulaci (řídit věci podle sebe) a 

sdíleny jsou i těžkosti (Křivohlavý, 2001). Tato koncepce sociální opory byla rozšířena 

Schwarzerem a Leppinovou (1991, in Kebza, 2005), kteří rozlišují ještě hmotnou oporu a 

oporu sebevědomí. Později byly odlišeny ještě další dvě subkategorie, které navrhl 

Laireiter et al. (1997, in Kebza, 2005). První subkategorie vystihuje kvalitu vztahu 

(loajalitu, zaujetí atd.), druhá se týká opory při řešení problému. Dále je podle téhož 
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kolektivu možné dělit sociální oporu na tu, která poskytuje zpětnou vazbu („feedback 

support“), na sociální oporu, která poskytuje vedení („guidance support“) a sociální oporu, 

napomáhající přizpůsobení společenským zvyklostem („socializing support“).  

Hlavní roli v konceptualizaci a měření úrovně sociální opory sehrává podle Ch. 

Tardyho (1985, in Kebza, 2005) několik dimenzí. Jako první dimenzi navrhl Tardy směr 

sociální opory (direction), kdy může být sociální opora buď poskytována (provided) nebo 

přijímána (received). Druhou dimenzí je uspořádání sociální opory (disposition), které 

umožňuje rozlišovat dosažitelnou (available) a právně stanovenou (enacted) sociální 

oporou. Další dimenzí je rozlišení popisu (description)  podpůrných a protipodpůrných 

jevů a hodnocení (evaluation) poskytující satisfakce nebo pozitivní hodnocení. Poslední, 

čtvrtou dimenzí sociální opory je obsah (content), ve kterém Tardy uvádí čtyři druhy 

sociální opory, které stanovil House (1981).  

Další autoři (Ganster, Bart, 1988, in Kebza, 2005) rozlišují strukturální a funkční 

sociální oporu. Strukturální sociální opora sleduje formální charakteristiky sociálních 

vazeb (např. stav, členství ve formální skupině, společenské role apod.), funkční sociální 

opora vystihuje kvalitu sociálních vztahů.  

 

 

2.5 Odvrácená strana sociální opory 
 

V prvních deseti letech výzkumu sociální opory se pojednávalo především o jejím  

pozitivním vlivu na zvládání životních těžkostí (Křivohlavý, 2001). Pozdější studie však 

prokázaly, že je nezbytné věnovat pozornost také druhé straně sociální opory. Kebza 

(2005) uvádí dvě základní skupiny jevů, ke kterým se mohou potenciální rizikové faktory 

účinku sociální opory vztahovat. Konkrétně jde o záporně laděné interpersonální vztahy 

(např. zjevné podceňování partnera, nedostatek zájmu o problémy druhého člověka, 

přetvářka v interakci atd.) a záporné důsledky původně pozitivních sociálních vztahů. 

Interpersonální vztahy nemusí vždy přinášet pouze prospěch. V této souvislosti se 

v literatuře objevuje pojem „sociální negativita“ („social negativity“), který zavedl S. 

Lepore (1992, in Kebza, 2005) a shrnuje tak všechny interpersonální interakce 

s negativním dopadem (např. konflikty, odmítnutí, kriticismus, nesouhlas, útočné aktivity 

atd.). Poskytovaná sociální opora může také vytvářet závislost nebo znemožnit žádoucí 

možnost řešení.  
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Odvrácená strana sociální opory se projevila i ve studii, která byla zaměřena na 

případy, kdy jedinec, který se ocitl v nouzi, očekává sociální oporu a dává najevo potřebu 

pomoci, okolí však tuto potřebu neregistruje nebo prosbu o pomoc zcela odmítne (Mareš, 

2002). V této studii se projevila tzv. absence sociální opory (lack of social support), 

nepomáhající opora (unhelp support) nebo selhávající socální opora (failed social support).  

Křivohlavý (2001) se zmiňuje o odvrácené straně sociální pomoci v souvislosti 

s případy, kdy je člověku v tísni poskytnuta nadměrná pomoc. Takový zásah způsobí, že 

člověk nemá možnost, aby se se stresovou situací sám vyrovnal, může vzniknout také 

nadměrná závislost na poskytovateli sociální opory, která pacientovi znemožňuje svobodné 

rozhodování. Dalším případem může být nevhodná forma pomoci. Do této kategorie patří 

výše zmiňovaná nadměrná pomoc nebo také pomoc jiného druhu, než je v dané situaci 

zapotřebí. Nedostatek nebo nepřiměřenost sociální opory se může projevit i tam, kdy 

poskytovatel člověku v těžkých situacích neporozumí a má pak jiné představy o tom, co je 

nutné udělat. Očekávání člověka v tísni je zklamáno, což se projeví na jeho celkovém 

psychickém stavu.  

 Podle Kebzy (2005) může poskytovaná pomoc vést k negativním reakcím 

v situacích, kdy je pomoc v rozporu s představou člověka v tísni o vlastní autonomii a 

sebevládě, pokud pomoc ohrožuje jeho sebeúctu a sebedůvěru, je v rozporu se širokým 

chápáním toho, jak se má zachovat „správný“ muž či žena, když pomoc znamená riziko 

sebe-znevážení či diskreditace, navozuje pocity bezmoci nebo pokud neodpovídá potřebám 

jedince.  

 

 

2.6. Zjišťování a hodnocení úrovně sociální opory 
 

V psychologii existují různé metody, jak měřit sociální oporu. Za nejjednodušší je 

považována metoda, kdy se zjišťuje soubor lidí, kteří jsou dané osobě nejbližší. Z tohoto 

údaje se pak usuzuje na tzv. opěrnou síť dané osoby (Křivohlavý, 2001).  

Křivohlavý (2001) uvádí i další metody, které zjišťují jak osoby v sociální síti 

určitého člověka, tak i to, na koho by se daná osoba spolehla v konkrétních nesnázích 

(např. finanční, emocionální, neštěstí atd.). U složitějších metod se zjišťuje, kdo je 

poskytovatelem sociální opory, jakého druhu tato opora je i to, do jaké míry je příjemce 

s poskytovanou sociální oporou spokojen.  
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Výzkumem sociální opory u dětí a dospívajících se zabývá Mareš s kolektivem 

spolupracovníků (2001, 2002, 2003). V těchto pracích jsou popsány i možnosti 

identifikování úrovně sociální opory právě u dětí a mladistvých (Kebza, 2005).  

Jako příklad dotazníku, který zjišťuje sociální oporu uvádí Křivohlavý (2001) 

dotazník v literatuře známý jako Social Support Questionnaire (SSQ), který vytvořil 

kolektiv autorů Sarason, Levine, Basham a Sarason (1983). První část dotazníku je 

zaměřena na zjišťování počtu osob, které dané osobě poskytují nebo by mohly poskytnout 

sociální oporu. V druhé části se zjišťuje míra uspokojení příjemce s poskytovanou sociální 

oporou. Výsledky získané tímto dotazníkem udávají obecný pocit uspokojení dané osoby 

s její celkovou sociální oporou (general sense of social support) (Křivohlavý, 2001). 

Vysoké hodnoty údaje zjištěného tímto dotazníkem značí člověka sociálně spokojeného. 

Pro lepší klinickou použitelnost dotazníku SSQ byla vytvořena jeho redukovaná forma - 

SSQ6.  

Křivohlavý (2001, s 106) uvádí, že série pokusů prokázaly, že „hodnota SSQ 

negativně koreluje s neuroticismem, dává možnost předvídání sociálního chování daného 

člověka, kladně koreluje se sociální percepcí (vnímáním a interpretací jak sociálních 

vztahů, tak sociálních charakteristik dění)“. Vyšší hodnoty v SSQ dále značí, že jde o 

člověka, který sám sebe hodnotí relativně pozitivněji a je celkově spokojenější se svým 

životem.  
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3. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

 

Zákon o integrovaném záchranném systému vymezuje tento pojem (Ministerstvo 

vnitra ho uvádí pod zkratkou IZS) jako koordinovaný postup jeho různých složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Zákon 

dále podrobně upravuje kompetence státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků na všech řídících úrovních (celostátní, krajská, i obecní) k přípravě na mimořádné 

události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. Informace 

Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz, 10.1. 2006) uvádí, že se integrovaný záchranný systém 

skládá ze čtyř základních složek. První složkou je Hasičský záchranný sbor České 

republiky, dále jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, třetí složku tvoří 

zdravotnická záchranná služba a poslední, čtvrtou složkou je Policie České republiky.  

Mezi ostatní složky integrovaného záchranného systému patří podle Ministerstva 

vnitra vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, 

odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, 

která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.  

Integrovaný záchranný systém přitom představuje pouze koordinaci postupu jeho 

jednotlivých složek, takže nezasahuje do jejich postavení či působnosti. Jde pouze 

o vymezení pravidel pro společný zásah těchto složek, které po skončení záchranných a 

likvidačních prací nadále vykonávají svoji základní činnost (www.mvcr.cz, 10.1. 2006). 

 

 

3.1 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) 

 

„Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit 

životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či 

teroristické útoky“ (www.mvcr.cz, 10.1. 2006).  

Na českém území vznikl první placený hasičský sbor v Praze roku 1953. Až do 2. 

světové války však hlavní odpovědnost za hašení požárů ležela na dobrovolných sborech 

hasičů. Po válce pak přešla požární ochrana pod působnost ministerstva vnitra. 

V posledních třiceti letech prošla požární ochrana zásadními změnami. Začal se měnit 
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podíl zásahové činnosti jednotek požární ochrany, takže v současné době tvoří většinu 

činnosti hasičů nejen hašení požárů, ale také zásahy u dopravních nehod, při živelních 

pohromách a zásahy pomocného charakteru, jako je odstraňování různých překážek a 

vyprošťování osob (www.mvcr.cz, 10.1. 2006). 

Jak již bylo výše uvedeno, Hasičský záchranný sbor je jednou z hlavních složek  a 

také hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému. V případě mimořádné 

události či krizové situace zabezpečuje koordinovaný postup při provádění záchranných a 

likvidačních prací tím, že slučuje všechny ostatní záchranné složky. Při plnění svých úkolů 

spolupracuje Hasičský záchranný sbor nejen s ostatními složkami integrovaného 

záchranného systému, ale i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány 

samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a se 

sdruženími občanů (www.mvcr, 10.1. 2006).  

Působnost Hasičského záchranného sboru České republiky, jeho úkoly i 

kompetence v oblasti požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování, 

ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují zákony, které 

projednal a schválil Parlament České republiky v červenci roku 2000. Konkrétně jde o 

zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů, dále pak zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů (tímto zákonem došlo ke změně působnosti 

HZS ČR v tom, že hasičské záchranné sbory okresů byly nahrazeny hasičskými 

záchrannými sbory krajů. Výkon státní správy je prováděn přímo hasičskými záchrannými 

sbory krajů, které jsou organizačními složkami státu. Příslušníci HZS ČR jsou nově ve 

služebním poměru, tedy v obdobně pracovně – právním vztahu jako příslušníci Policie 

České republiky), dalším je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

o změně některých zákonů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (www.mvcr.cz, 10.1.2006). Tyto zákony mají platnost od 1.ledna 2001 a podle 

nich došlo téhož roku ke sloučení Hasičského záchranného sboru České republiky 

s Hlavním úřadem civilní ochrany. V současnosti tak má Hasičský záchranný sbor České 

republiky ve své působnosti i ochranu obyvatelstva a hraje zároveň stěžejní roli 

v přípravách státu na mimořádné události. Situace, kdy rozsah mimořádné události (živelní 

pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie) je tak velký, že běžná činnost správních 

úřadů a složek IZS nepostačuje na jeho likvidaci (tzn. standardními prostředky a způsoby 

nelze účinně odvrátit ohrožení lidských životů, zdraví, majetku a životního prostředí), 

upravuje zákon o krizovém řízení. V případě, kdy dojde ke krizové situaci se jako opatření 
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vyhlašuje některý z krizových stavů. Zákon o krizovém řízení tak představuje zcela novou 

úpravu problematiky, která dosud nebyla právně podchycena a upravuje působnost a 

pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při přípravě na krizové 

situace a při jejich řešení. Mezi orgány krizového řízení patří podle zákona vláda, 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady, orgány kraje a orgány obce.  

Pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro 

poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech došlo 

k novelizaci zákona o požární ochraně, která stanovuje povinnosti ministerstev a jiných 

správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní 

správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek 

požární ochrany. Správními úřady na úseku požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra, 

hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na 

základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí 

(www.mvcr.cz, 10.1. 2006). 

Zdroje Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz, 10.1. 2006) dále uvádějí vnitřní členění 

Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Jde o generální ředitelství HZS 

ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra a dále pak 14 hasičských záchranných 

sborů krajů, které jsou v souladu s územněsprávním členěním České republiky. Součástí 

Hasičského záchranného sboru České republiky jsou také vzdělávací, technická a účelová 

zařízení. Konkrétně se jedná o čtyři Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku – Místku, 

Brně, Chomutově a Borovanech), dále pak Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

Technický ústav požární ochrany v Praze, Opravárenský závod Olomouc a Základna 

logistiky Olomouc.  

 

 

3.2 Povolání hasiče 

 

Podmínky pro přijetí do pracovního poměru stanovuje Ministerstvo vnitra, 

konkrétně generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Podle jeho 

informací (www.mvcr.cz, 10.1. 2006) může být do pracovního poměru přijat občan České 

republiky, který je starší 18-ti let, bezúhonný, splňuje základní kvalifikační předpoklady 

stanovené pro výkon funkce, což znamená, že má úplné střední nebo úplné střední odborné 

vzdělání řádně ukončené maturitou, popřípadě vysokoškolské vzdělání, je fyzicky, 
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zdravotně a duševně způsobilý, v případě, že podléhá branné povinnosti, vykonal základní 

vojenskou službu a úspěšně absolvoval přijímací řízení. Žádné další podmínky stanoveny 

nejsou, není tedy nutné, aby byl zájemce před vstupem k profesionálnímu sboru např. 

dobrovolným hasičem. Příslušníci profesionálního hasičského sboru musí projít fyzickými 

testy, které upravuje vyhláška č. 324/2001 Sb. Tato vyhláška rovněž stanovuje požadavky 

na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků HZS ČR, druhy služeb zvlášť obtížných a 

zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu. Výkonnostní limity v této 

vyhlášce byly stanoveny ve srovnatelné úrovni s ostatními bezpečnostními sbory a 

Armádou České republiky, na žádost odborových orgánů však byly dodatečně upraveny. 

Došlo tak ke snížení výkonnostních limitů a omezení některých disciplín, čímž se nároky 

na fyzickou zdatnost příslušníků HZS ČR snížily pod úroveň náročnosti fyzických testů 

příslušníků Policie ČR a Armády ČR (www.mvcr.cz, 10.1. 2006). 

Příslušníci Hasičského sboru České republiky skládají při přijetí do sboru 

následující služební přísahu: „Slibuji, že budu chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 

před požáry a jinými mimořádnými událostmi, a to i s nasazením vlastního života. Při 

plnění svých povinností se budu řídit Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy, 

důsledně plnit rozkazy a pokyny svých nadřízených a při svém jednání budu mít na zřeteli 

obecný zájem.“  (www.mvcr.cz, 10. 1. 2006). 

Na náročnosti povolání příslušníků Hasičského záchranného sboru přidává jistě i 

charakter jednotlivých služeb. Hasiči v České republice slouží 24 hodinové služby. Na 

každé konkrétní stanici se střídají celkem tři směny. Každou směnu řídí tzv. velitel směny, 

jeho přímým nadřízeným je pak velitel stanice. V praxi tedy chodí hasiči do práce každý 

třetí den (tzn. že jeden den slouží směnu a další dva dny mají volno) a znamená to také, že 

slouží i v noci. Kdykoli se může stát, že jsou během noci probuzeni, musí se co nejrychleji 

připravit a vyjet k zásahu. Je tak na ně kladen požadavek neustálé připravenosti. Počet 

hasičů jednotlivých směn se samozřejmě liší v závislosti na velikosti stanice. Ve velkých 

městech se většinou vyjíždí k více zásahům, což znamená, že je na stanici hasičů více, aby 

se  v případě nutnosti mohlo vyjet k několika zásahům najednou. V menších městech bývá 

na stanicích hasičů méně. Může se také stát, že hasiči slouží tzv. zálohy, to v případě, že 

nějaký hasič z jejich stanice např. onemocní. To pak slouží jeden hasič směnu nepřetržitě 

dva dny.  

Každá směna má určitou strukturu a časové rozvržení podle něhož se hasiči řídí. Na 

různých stanicích se toto rozvržení trochu liší. Předkládáme zde hrubý nárys režimu 

směny, který jsme získali z hasičské stanice v Jílovém u Prahy. Jednotlivé položky režimu 
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jsou na všech stanicích v podstatě stejné, liší se však např. v časovém rozvržení. 

Předkládaný režim je pouze orientační, v zásadě platí, že pokud je potřeba udělat něco 

konkrétního, předepsaný režim směny se pozmění. Nástup do směny je na všech 

hasičských stanicích stejný, v 7 hodin ráno. Od 7 do 8 hodin se přebírá služba, rozdělují se 

příslušníci a seznamují se s denní činností, provádí se údržba a kontrola techniky. Od 8 do 

10 hodin se provádí zkoušení a údržba techniky včetně ochranných pomůcek. Od 10 do 12 

hodin je odborná příprava, školení, výcvik s technikou, nářadím a ochrannými pomůckami, 

nácvik technické zručnosti a obratnosti. Od 12 do 12:30 hodin je polední přestávka na 

oddech a jídlo. Od 12:30 do 15:30 se provádí hospodářské práce, úklid a údržba hasičské 

stanice a údržba techniky. Od 15:30 do 17:30 hodin je fyzická příprava, požární sport, 

technická zručnost a obratnost. Od 17:30 do 18 hodin je večerní přestávka na jídlo a 

oddech, od 18 do 21:30 hodin je takticko-technická příprava příslušníků. Od 21:30 do 23 

hodin se provádí úklid a drobné hospodářské práce, příprava na pracovní pohotovost. Od 

23 do 23:30 hodin je noční přestávka na jídlo a oddech, od 23:30 do 6 hodin je pracovní 

pohotovost a od 6 do 7 hodin se provádí úklid pracoviště a techniky, příprava na předání 

služby a následné předání služby.  

Povolání hasiče patří bezesporu do oblasti rizikových povolání. Příslušníci 

hasičských záchranných sborů jsou při výkonu své profese vystaveni nejrůznějším těžkým 

a stresovým situacím, při kterých je často ohrožen jejich život nebo život jiných osob. 

Mohou být přitom svědky úmrtí, těžkých  a extrémně vypadajících poranění či katastrof. 

Při jakémkoli výjezdu nemohou hasiči dopředu přesně vědět, jak bude celková situace 

vypadat, co bude zapotřebí udělat, jak vážná jsou zranění apod. Případy, ke kterým hasiči 

vyjíždí, jsou velmi různorodé a podstatným rysem všech akcí je také nárazovost. 

V důsledku to znamená, že nelze dopředu předpokládat, jak náročná akce bude. Při 

příjezdu k případu se musí rychle zorientovat v situaci, důležitým rozhodnutím je také to, 

jak budou při práci postupovat, případně jakou zvolí techniku atd. Vzhledem k tomu, že 

hasiči nevyjíždí jen k požárům, ale i k dopravním nehodám, katastrofám typu povodní, 

teroristických útoků apod., jejich připravenost musí být orientována na všechny možné 

situace a problémy. Zároveň s krizovými situacemi se mohou hasiči dostat také do 

časového stresu. Čas hraje důležitou roli hlavně v případě ohrožení života obětí nehod, kdy 

je zapotřebí např. rychlého vyproštění a předání do lékařské péče. Různé typy krizových 

situací s sebou nesou samozřejmě i různé druhy zásahů. Hasiči tak musí být připraveni 

nejen na hašení požárů, ale i na technické práce či manipulaci s nebezpečnými látkami. 

Důsledkem zmíněných zásahů může být posttraumatický stres. To byl také jeden z důvodů, 
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proč byla v rámci hasičského záchranného sboru České republiky zřízena psychologická 

služba. 

 

 

3.3 Psychologická služba HZS ČR 

 

Jak již bylo uvedeno, psychologická služba je součástí hasičského záchranného 

sboru České republiky a poskytuje pomoc v těžkých profesních i životních situacích a 

psychologické poradenské služby. V její kompetenci je i výběr uchazečů do služebního 

poměru příslušníka HZS ČR a výběr hasičů do specializovaných funkcí HZS ČR. Ze 

zdrojů psychologické služby HZS ČR (www.mvcr.cz, 10.1. 2006) vyplývají tři základní 

pilíře této služby. Jde o poskytování posttraumatické péče hasičům a jejich rodinám, dále 

zajišťování podkladů pro personální práci a pomoc obětem mimořádných událostí. V rámci 

psychologické služby HZS ČR funguje i anonymní telefonní linka pomoci v krizi, která 

slouží nejen hasičům, ale i policistům, zaměstnancům Hasičského záchranného sboru 

České republiky a Policie České republiky, Ministerstva vnitra a jejich rodinným 

příslušníkům, popřípadě jiným blízkým osobám. Linka funguje nepřetržitě a je určena k 

pomoci lidem ve stavu psychické nouze. Linka nabízí lidský zájem o člověka v tísni a jeho 

problémy. Poskytuje rady, informace a psychologickou podporu jako prevence 

nepředloženého jednání v psychicky obtížně řešitelných situacích. Garantuje anonymitu 

volajícího a jeho bezpečí podle principu lékařského tajemství. Zaručuje profesionální 

přístup týmu speciálně vycvičených pracovníků linky (www.mvcr.cz, 10.1. 2006). 

Podle prezentace psychologické služby (www.mvcr.cz, 10.1. 2006) se lze u hasičů 

setkat s tzv. posttraumatickou reakcí na zátěž. Jde o potíže, které se mohou objevit např. po 

vykonání konkrétního zásahu v krizové situaci. Známkami posttraumatické reakce může 

být opětovné prožívání traumatu při podobném zásahu, neustálé navracení události 

v myšlenkách, opakující se tíživé sny, vzrůstající obava z dalšího traumatického zásahu či 

události, vyhýbání se věcem a událostem, které traumatizující zásah připomínají, tělesná 

reakce při konfrontaci s událostmi, které jsou podobné traumatizujícímu zážitku, 

neschopnost vzpomenout si na podstatnou část zásahu, nechuť k dříve oblíbeným 

aktivitám, rezignace při maličkostech, vznikající pocit izolace a odcizení se ostatním, 

omezení emočních prožitků, poruchy spánku, podrážděnost, problémy s koncentrací 
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pozornosti a přehnané úzkostné reakce. V důsledku jde o snížení obecné připravenosti 

jednat dle zásad záchranných prací. 

Zvyšující se náročnost povolání hasiče potvrzují i výsledky výzkumů kolektivu 

katedry vojenské hygieny Vojenské lékařské akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové. 

Výzkumy byl prováděn pod vedením doc. MUDr. J. Chaloupky, CSc. a publikován pod 

názvem „Rizikové faktory metabolických onemocnění hromadného výskytu u příslušníků 

HZS okresu Hradec Králové“ (1996) a „Hodnocení zdravotního stavu příslušníků HZS 

ČR“ (1999)(www.mvcr.cz, 10.1. 2006). Tyto výzkumy vycházely z prokazatelné existence 

značného procenta nálezů rizikových faktorů tzv. civilizačních onemocnění u sledovaných 

skupin příslušníků HZS ČR. 
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4. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

4.1 Úvod 

 

Téma sociální opory nabývá stále více na důležitosti v přístupu ke člověku a 

k pochopení zdraví a nemoci. Psychologie se sociální oporou zabývá v různých přístupech, 

které jsou na sobě relativně nezávislé (Křivohlavý, 1999). Jedním takovým přístupem je 

tzv. teorie sociálního připoutání, druhým pak je přístup z hlediska zvládání těžkých 

životních událostí, zátěže a stresu. Studie, které se věnovaly vlivu sociální opory na zdraví 

člověka většinou potvrzovaly její pozitivní vliv jak na psychické, tak i na tělesné zdraví.  

Většina publikovaných studií ukazuje, že sociální opora hraje v psychické 

organizaci člověka důležitou protektivní roli. Při zkoumání sociální opory se studie 

zaměřují na různé aspekty tohoto psychologického jevu. Příkladem může být výzkum 

osobní pohody („well-being“). V literatuře se můžeme často setkat také s pojmem „štěstí“. 

Novější studie pak prokazují kromě již dříve známých dimenzí zdravotního stavu a dobré 

nálady také profesní, ekonomické a sociální dimenze tohoto konstruktu (Mirowsky, Ross, 

1989; Thoits, 1992; Larson, 1992, 1996, in Kebza 2005).  

Další výzkum související se sociální oporou se v literatuře uvádí pod názvem 

„Velká pětka“ („Big five“). Jde o poznání základních dimenzí osobnosti, mezi kterými 

můžeme vysledovat nejméně dva, jež obsahují komponenty sociální opory (Kebza, 2005). 

Model „Velká pětka“ obsahuje následující komponenty: neuroticismus („Neuroticism“), 

extraverzi („Extraversion“), otevřenost („Openness“), ochota nebo také příjemnost či 

soulad („Agreeableness“) a svědomitost nebo též pečlivost („Conscientiousness“). 

Neuroticismus je základní tendence člověka, vyznačující se negativní afektivitou, člověk 

pociťuje např. strach, smutek, hněv, odpor či vinu, projevuje se také sklon k iracionálním 

myšlenkám. Extraverze je tendence sociability a energie. Extravertovaní lidé jsou asertivní, 

aktivní a společenští. Další komponentou je tzv.otevřenost. Lidé s vysokým stupněm 

otevřenosti se vyznačují činorodou představivostí a obrazotvorností, smyslem pro 

estetično, pozorností a vnímavostí vnitřních pocitů, upřednostňují rozmanitost a 

různorodost. Ochota nebo také příjemnost, soulad je mírou altruismu, empatie a důvěry. 

Poslední komponentou „Velké pětky“ je svědomitost, která je mírou vůle něčeho 

dosáhnout, něco dokázat. Vyznačuje se sklonem k plánování, organizování a zadávání 

jednotlivých úkolů (Lawrence, J. W., Fauerbach, J. A., 2003). T těchto pěti charakteristik 
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obsahuje faktor extraverze („extraversion“) a faktor souladu („agreableness“) komponentu, 

která odkazuje k sociální opoře. Extraverze obsahuje kvantitu a intenzitu interpersonálních 

vztahů, dále pozitivní emocionalitu a tendenci vydávat vzrušení. Faktor souladu zahrnuje 

kvalitu interpersonálních vztahů a také empatii (Kebza, 2005). K tomuto tématu se vedla 

diskuse různých autorů (Goldberg, 1992; Costa, McCrae, 1992, in Kebza, 2005), kteří 

upřesnili, že subfaktor „Warmth“, tedy vřelost, vroucnost, laskavost, ale i částečně 

prudkost a vášnivost, je spíše aspektem faktoru „Agreableness“, vystihujícího spíše 

kvalitativní charakteristiku sociálních vztahů, než aspektem faktoru Extraverze, který se 

týká spíše kvantitativních charakteristik těchto vztahů.  

Vzhledem k náročnosti povolání hasiče se téma sociální opory zdá být ještě 

případnějším. Příslušníci hasičských záchranných sborů se totiž nepotýkají jen 

s každodenními starostmi a těžkostmi a běžným stresem, ale jsou vystaveni náročným a 

silně stresovým situacím i v práci. Cílem šetření je tedy ukázat, jakou roli hraje sociální 

opora a opěrná sociální síť právě v případě příslušníků hasičských záchranných sborů.  

 

 

4.2 Metoda 

 

Výzkumu se účastnilo 93 respondentů. Všichni respondenti jsou příslušníky 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Dotazníková data byla sebrána ve 

spolupráci s konkrétně čtyřmi různými hasičskými stanicemi. Jednalo se o stanici v Praze - 

Krči, dále pak o stanici v Čáslavi, Kolíně a Jílovém u Prahy. Všichni respondenti byli muži 

ve věku od 20 do 58 let. 10 % respondentů bylo ve věku 20 až 25 let, 27 % osob bylo ve 

věku 26 až 30 let, 21 % tvořili respondenti ve věku 31 až 35 let, 17 % osob ve věku 36 až 

40 let, 12 % ve věku 41 až 50 let a 13 % tvořili respondenti ve věku 50 a více let. Co se 

týká rodinného stavu, 50,5 % respondentů bylo ženatých, 35,5 % osob svobodných a 14 % 

rozvedených. Vzhledem k počtu dětí jednotlivých respondentů, 40 % osob nemělo žádné 

dítě, 29 % respondentů mělo jedno dítě, 24 % osob mělo dvě děti a 7 % respondentů mělo 

tři děti. Soubor se lišil také v délce, po kterou byli respondenti příslušníky hasičského 

záchranného sboru. 30 % respondentů vykonávalo práci hasiče v rozmezí 1 až 5 let, 26 % 

osob v rozmezí 6 až 10 let, 17 % tvořili osoby  v rozmezí 11 až 15 let, 13 % respondenti 

v rozmezí 16 až 20 let, 6 % osoby v rozmezí 21 až 25 let a 8 % respondenti, kteří 

vykonávali práci hasiče 26 a více let.  
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Tabulka 1: Věkové rozložení vzorku šetření 
 
věkové rozpětí počet respondentů (v %) 

20 – 25 10 
26 – 30 27 
31 – 35 21 
36 – 40 17 
41 – 50 12 

50 a více 13 
věkové rozpětí je uvedeno v počtu let 
 
 
 
Tabulka 2: Rozložení rodinného stavu 
 
rodinný stav počet respondentů (v %) 
ženatý 50,5 
svobodný 35,5 
rozvedený 14 

 
 
Tabulka 3: Rozložení vzorku z hlediska počtu dětí 
 
počet dětí počet respondentů (v %) 

0 40 
1 29 
2 24 
3 7 

 
 
Tabulka 4: Rozložení vzorku z hlediska délky, po kterou respondenti slouží v hasičském 
záchranném sboru 
 
časové rozmezí počet respondentů (v %) 

1 – 5 30 
6 – 10 26 
11 – 15 17 
16 – 20 13 
21 – 25 6 

26 a více 8 
časové rozmezí je uvedeno v počtu let 
 

 

Vzhledem k tomu, že jsou hasiči na každé stanici rozděleni do tří směn a každá 

směna slouží 24 hodin, prezentovali dotazníky každé směně velitelé stanice. Pro jednotlivé 

respondenty představovali velitelé směny autoritu. Bylo by zde možné předpokládat jisté 

riziko, že jednotliví respondenti nebudou uvádět pravdivé informace právě kvůli osobě 
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nadřízeného, který jim dotazníky zadával. Toto riziko však bylo odvrácené tím, že 

dotazníky byly anonymní. Dali jsme tedy přednost tomu, aby dotazníky prezentovali 

velitelé jednotlivých stanic, než aby je prezentovala autorka, která by pro respondenty 

nebyla dostatečnou autoritou. U jednotlivých dat je také možná určitá kumulace výsledků 

řádových hasičů s jejich veliteli. V rámci dotazníkového šetření uváděli respondenti 

nejprve demografické údaje, tedy věk, rodinný stav, počet dětí, dále pak uváděli údaje o 

tom, jak dlouho vykonávají práci hasiče a kolik hasičů je celkem v jejich směně.  

Další část dotazníku tvořil Eysenckův osobnostní dotazník EOD – B. Použit byl 

EOD ve verzi z roku 1964.  

Poslední část dotazníku tvořily otázky zaměřené na sociální oporu. Na prvních 

deset výpovědí odpovídali respondenti prostřednictvím šestistupňové škály: 1 – zcela 

souhlasí, 2 – souhlasí, 3 – spíše souhlasí, 4 – spíše nesouhlasí, 5 – nesouhlasí, 6 – zcela 

nesouhlasí. Další dvě otázky byly zaměřeny na určení počtu lidí, kteří tvoří opěrnou 

sociální síť respondenta a na poslední dvě otázky měli respondenti odpovědět slovně, tedy 

napsat osobu nebo osoby, které mu poskytují sociální oporu.  

 

Otázky zaměřené na sociální oporu 

 

Jak již bylo uvedeno, u prvních deseti výroků se odpovědi pohybovaly na 

šestistupňové škále. Výroky se týkaly životní a pracovní spokojenosti, subjektivního 

zdravotního stavu, přátel, rodiny a spolupracovníků. Jednotlivé výroky jsme 

v dotazníkovém šetření formulovali následovně: 

Výrok 1. Svůj subjektivní zdravotní stav hodnotím jako výborný. 

Výrok 2. V životě jsem spokojený. 

Výrok 3. V práci jsem spokojený 

Výrok 4. Jsem spokojený se svou finanční situací. 

Výrok 5. Mám pocit, že moje směna, ve které sloužím, je soudržná 

Výrok 6. Když jsem v nouzi, existuje člověk, který je mi nablízku, jemuž se mohu se vším 

svěřit. 

Výrok 7. Hlavním zázemím je pro mne rodina: poskytuje mi zázemí, je pro mne oporou a 

mohu se na ni spolehnout. 

Výrok 8. Moji přátelé jsou spolehliví, snaží se mi pomáhat, je-li to třeba, a mohu se s nimi 

podělit o své starosti i radosti. 
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Výrok 9. V nesnázích se mohu obrátit na své spolupracovníky: vím, že by mi v případě 

potřeby poskytli pomoc, radu a podporu. 

Výrok 10. Zdrojem pomoci a podpory jsou pro mne v obtížných situacích i moji nadřízení 

v zaměstnání. 

 

Další část šetření tvořily čtyři otázky, na které respondenti odpovídali číslem nebo 

slovně.  

Otázka 1. Na kolik kolegů ze směny se můžete v práci bez problémů spolehnout? K této 

otázce měli respondenti ještě odpovědět, zda se jedná jen o příslušníky směny, o nadřízené 

nebo o obojí. 

Otázka 2. Na kolik lidí ze svého okolí byste se mohl spolehnout, pokud byste se ocitl 

v nejrůznějších životních nesnázích? U této otázky měli respondenti napsat jak celkový 

počet osob, tak následně rozepsat, kolik lidí je z rodiny, kolik je kolegů z práce, dále počet 

kamarádů, případně počet jiných osob. 

Otázka 3. Na koho se v životě můžete spolehnout, pokud se dostanete do nesnází? U této 

otázky odpovídali respondenti slovně, tedy ke každému bodu napsali osobu, či osoby, na 

které se v dané nesnázi spoléhají. Konkrétně šlo o tyto nesnáze: finanční, vztahové, 

materiální, emoční a mezilidské, v neštěstí, v těžké nemoci. 

Otázka 4. Napište osobu, na kterou se v životě nejvíce spoléháte. 

 

 

4.3 Výsledky 

 

Pomocí Eysenckova osobnostního dotazníku – EOD ve verzi B jsme měřili dvě 

hlavní dimenze osobnosti – extraverzi a neuroticismus. Dosavadní výzkumné práce 

celkově potvrzují, že faktor neuroticismu (N) je velmi těsně spojený  se stupněm zděděné 

lability vegetativní nervové soustavy, zatímco faktor extraverze (E) souvisí se stupněm 

excitace a inhibice v centrální nervové soustavě (Eysenck, 1960a, in Miglierini, B., 

Vonkomer, J., 1979). Podle Eysenckovy teorie osobnosti se člověk blíží buď k pólu 

extraverze nebo k pólu opačnému, tedy introverze. Co se týče charakteristiky jednotlivých 

typů osobnosti, literatura uvádí většinou tzv. idealizované, okrajové typy kontinua. Každý 

člověk se přitom k těmto idealizovaným typům kontinua více či méně přibližuje. Člověk, 

který je extravert má sklon zabývat se převážně vztahy k jiným lidem, je tedy aktivní, 
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společenský, nerad se nudí, má rád zábavu, společnost a vzrušení. Ve své podstatě je 

optimistický až bezstarostný, velmi aktivní, vitální a iniciativní. Má sklon k agresivitě a 

nespolehlivosti. Introvert má naopak sklon soustřeďovat veškerý zájem na svůj vnitřní 

život, je ponořený do vlastního nitra. Je klidný, zdrženlivý, nemá rád vzrušení, raději je 

sám než ve společnosti, má jen několik nejbližších přátel, vůči ostatním je uzavřený. Je 

spolehlivý, mírně pesimistický a má rád když jsou věci naplánované dopředu. Má výrazné 

racionální uvažování a svou emocionalitu přísně kontroluje. Neuroticismus jako další ze 

základních tendencí se vyznačuje sklonem k negativním afektům jako je např. strach, 

smutek, hněv, vina či odpor. Lidé s vysokým faktorem neuroticismu mají sklon 

k iracionálním myšlenkám. Mohou si např. myslet, že nejsou schopni kontrolovat své 

popudy a zvládat stres tak dobře jako ostatní.  

Pomocí stupnice lži („lie scale“), kterou EOD obsahuje jsme vyčlenili ty 

respondenty, kteří měli na této stupnici 5 a více bodů. Respondentů s vysokým bodovým 

ziskem na stupnici lži bylo celkem 9, jeden respondent EOD nevyplnil. Výsledky EOD 

jsme tedy získali od celkem 83 respondentů. 

Co se týče výsledků v rozložení faktoru N (neuroticismu) 11 % respondentů 

(konkrétně 9 osob) se pohybovalo v rozmezí 0 až 2 bodů, 30 % osob (25 respondentů) bylo 

v rozmezí 3 až 5 bodů, 24 % respondentů (20 osob) v rozmezí 6 až 8 bodů, 19 % osob (16 

respondentů) se pohybovalo v rozmezí 9 až 11 bodů, 11 % osob (9 respondentů) bylo 

v rozmezí 12 až 14 bodů a 5 % respondentů (4 respondenti) bylo v rozmezí 15 a více bodů. 

Nejvyšší počet bodů ve faktoru N byl 18. Celkové rozložení faktoru N znázorňuje tabulka 

1. 

V rozložení faktoru E (extraverze) se žádný z respondentů nepohyboval v rozmezí 

0 až 2 body, 3 % respondentů (tedy 3 osoby) byly v rozmezí 3 až 5 bodů, 6 % respondentů 

(5 osob) bylo v rozmezí 6 až 8 bodů, 16 % osob (13 respondentů) se pohybovalo v rozmezí 

9 až 11 bodů, 36 % osob (30 respondentů) bylo v rozmezí 12 až 14 bodů, 23 % 

respondentů (19 osob) bylo v rozmezí 15 až 17 bodů, 12 % osob (10 respondentů) bylo 

v rozmezí 18 až 20 bodů a 4 % osob (3 respondenti) se pohybovaly v rozmezí 21 až 24 

bodů. Většího počtu bodů než 24 nedosáhl ve faktoru E žádný respondent. Rozložení 

faktoru E je znázorněno v tabulce 2. 

Ve faktoru L (lži skóre, „lie scale“) mělo 19 % respondentů (tedy 17 osob) 0 bodů, 

1 bod mělo 28 % osob (26 respondentů), 2 body mělo 21 % (19) respondentů, 3 body mělo 

9 % osob (8 respondentů), 4 body mělo 14 % respondentů (13 osob), 5 bodů mělo 6 % 

osob (5 respondentů a 6 bodů mělo 4 % osob (4 respondenti). Respondenty, kteří ve 
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faktoru L dosáhli 5 a 6 bodů, jsme nezařadili do vyhodnocení faktorů N a E. Ve faktoru N 

měli tito respondenti konkrétně 10, 7, 9, 12, 5, 2, 14, 6 a 8 bodů. Ve faktoru E měli 12, 11, 

14, 10, 15, 14, 13, 16 a 17 bodů. Celkového rozložení faktoru L je znározněno v tabulce 3. 

U  14,5 % respondentů z celkového počtu 83 (respondenti s faktorem L v hodnotě  

5 a více bodů nejsou zařazeni) převažuje faktor N, u 85,5 % respondentů převažuje faktor 

E.  

 

Tabulka 5: Rozložení faktoru N 
 

Rozsah bodů Počet respondentů Procenta 
0 - 2 9 11 
3 – 5 25 30 
6 – 8 20 24 
9 – 11 16 19 
12 – 14 9 11 

15 a více 4 5 
 
 

Tabulka 6: Rozložení faktoru E 
 

Rozsah bodů Počet respondentů Procenta 
0  - 2 0 0 
3 – 5 3 3 
6 – 8 5 6 
9 – 11 13 16 
12 – 14 30 36 
15 – 17 19 23 
18 – 20 10 12 
21 - 24 3 4 

  
 

 
 Tabulka 7: Rozložení faktoru L 

 
Počet bodů Počet respondentů Procenta 

0 17 19 
1 26 28 
2 19 21 
3 8 9 
4 13 14 
5 5 6 
6 4 4 
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Další část dotazníku, která byla zaměřena na celkovou spokojenost respondentů, 

zázemí a sociální oporu respondentů, jsme vyhodnocovali pomocí Likertovy šestistupňové 

škály, kterou měli respondenti ke svým výpovědím k dispozici. Číslo 1 na této škále 

znamenalo, že respondent zcela souhlasí s uvedeným výrokem, číslo 2 znamenalo, že 

respondent souhlasí s výrokem, číslo 3, že respondent s výrokem spíše souhlasí, číslo 4 

vyjadřovalo, že respondent spíše nesouhlasí s daným výrokem, číslo 5 znamenalo, že 

respondent s uvedeným výrokem nesouhlasí a číslo 6 vyjadřovalo, že respondent s daným 

výrokem zcela nesouhlasí. Pomocí této škály vyjadřovali respondenti svůj postoj u celkem 

deseti výroků. Ze zjištěných odpovědí jsme posléze vypočítali ještě průměrnou hodnotu 

škály (Břicháček, 1978). 

První výrok měl v dotazníku toto znění: Svůj subjektivní zdravotní stav hodnotím 

jako výborný. U tohoto výroku jsme získali odpovědi od 92 respondentů, jeden respondent 

neoznačil žádnou možnost. Postoje respondentů se pohybovaly na dané škále pouze 

v rozmezí 1 až 4. To znamená, že u daného výroku neoznačil žádný respondent, že s ním 

nesouhlasí nebo zcela nesouhlasí. S prvním výrokem zcela souhlasilo 17 respondentů, 42 

respondentů souhlasilo, 28 respondentů spíše souhlasilo a 5 respondentů spíše 

nesouhlasilo. Nejvíce respondentů tedy s prvním výrokem souhlasilo. Pomocí Likertovy 

škály v rozmezí 1 až 4 body jsme vypočítali hodnotu 2,23.  

Druhý výrok zněl: V životě jsem spokojený. U tohoto výroku odpověděli všichni 

respondenti, jejich celkový počet je tedy 93. Jednotlivé postoje se pohybovaly na dané 

škále pouze v rozmezí 1 až 5, žádný respondent tedy neoznačil možnosti, že s výrokem 

zcela nesouhlasí. 16 respondentů s druhým výrokem zcela souhlasilo, 51 respondentů 

souhlasilo, 21 respondentů spíše souhlasilo, 4 respondenti spíše nesouhlasili a 1 respondent 

s výrokem nesouhlasil. Nejvíce respondentů označilo možnost, že s druhým výrokem 

souhlasí. Na Likertově škále v rozmezí 1 až 5 bodů jsme vypočítali hodnotu 2,17. 

Třetí výrok dotazníku zněl: V práci jsem spokojený. Tento výrok ohodnotilo 92 

respondentů, jeden respondent neoznačil žádnou možnost. Postoje respondentů se 

pohybovaly na škále v rozmezí 1 až 4, možnost, že s výrokem nesouhlasí nebo zcela 

nesouhlasí, neoznačil nikdo. 18 respondentů s výrokem zcela souhlasilo, 51 respondentů 

souhlasilo, 19 respondentů označilo možnost spíše souhlasí a 4 respondenti s výrokem 

spíše nesouhlasilo. Většina osob se třetím výrokem souhlasilo. Pomocí Likertovy škály 

v rozmezí 1 až 4 body jsme zjistili hodnotu 2,1.  

Čtvrtý výrok byl formulován takto: Jsem spokojený se svou finanční situací. 

Výpovědi u tohoto výroku jsme získali od všech, tedy 93 respondentů a jejich výpovědi se 
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pohybovaly po celé škále. 2 respondenti s výrokem zcela souhlasili, 31 respondentů 

souhlasilo, 38 respondentů s výrokem spíše souhlasilo, 11 osob spíše nesouhlasilo, 9 osob 

nesouhlasilo a 2 osoby s výrokem zcela nesouhlasily. Většina respondentů označila u 

čtvrtého výroku možnost, že s ním spíše souhlasí. Hodnota zjištěná pomocí Likertovy 

škály v rozmezí 1 až 6 bodů byla 3. 

Pátý výrok dotazníku zněl: Mám pocit, že moje směna, ve které sloužím, je 

soudržná. U tohoto výroku označilo svůj postoj 92 respondentů a jejich výpovědi se 

pohybovaly na dané škále v rozmezí 1 až 5. 10 respondentů s pátým výrokem zcela 

souhlasilo, 40 respondentů souhlasilo, 30 osob s výrokem spíše souhlasilo, 11 osob spíše 

nesouhlasilo a 1 respondent nesouhlasil. Většina respondentů s pátým výrokem souhlasila. 

Pomocí Likertovy škály v rozmezí 1 až 5 bodů jsme zjistili hodnotu 2, 49. 

Šestý výrok zněl: Když jsem v nouzi, existuje člověk, který je mi nablízku, jemuž se 

mohu se vším svěřit. Tento výrok ohodnotilo všech 93 respondentů a jejich postoje se na 

předložené škále pohybovaly v rozmezí 1 až 5. 23 osob s tímto výrokem zcela souhlasilo, 

41 respondentů souhlasilo, 19 respondentů s výrokem spíše souhlasilo, 7 osob u šestého 

výroku označilo možnost spíše nesouhlasí a 3 respondenti s výrokem nesouhlasili. Většina 

osob tedy u daného výroku označila možnost souhlasí. Na Likertově škále v rozmezí 1 až 5 

bodů jsme zjistili hodnotu 2,21. 

Sedmý výrok dotazníku byl formulován následovně: Hlavním zázemím je pro mne 

rodina: poskytuje mi zázemí, je pro mne oporou a mohu se na ni spolehnout. U tohoto 

výroku jsme získali výpovědi od všech 93 osob a jejich postoje pokryly celou 

šestistupňovou škálu. 41 respondentů se sedmým výrokem zcela souhlasilo, 31 osob 

souhlasilo, 14 respondentů označilo možnost spíše souhlasí, 5 respondentů s výrokem spíše 

nesouhlasilo, 1 respondent označil možnost nesouhlasí a 1 respondent s výrokem zcela 

nesouhlasil. Největší počet respondentů označil možnost, že se sedmým výrokem zcela 

souhlasí. Pomocí Likertovy škály v rozmezí 1 až 6 bodů jsme vypočítali hodnotu 1,89.  

Osmý výrok dotazníku zněl: Moji přátelé jsou spolehliví, snaží se mi pomáhat, je-li 

to třeba, a mohu se s nimi podělit o své starosti i radosti. Výpovědi u tohoto výroku jsme 

získali od všech 93 respondentů, jejichž postoje se pohybovaly na škále v rozmezí 

možností 1 až 5. 17 respondentů s výrokem zcela souhlasilo, 49 osob souhlasilo, 20 osob 

označilo možnost spíše souhlasilo, 5 respondentů s výrokem spíše nesouhlasilo a 2 

respondenti nesouhlasili. Nejvyšší počet výpovědí se přiklánělo k možnosti, že s výrokem 

souhlasí. Na Likertově škále v rozmezí 1 až 5 bodů jsme zjistili hodnotu 2,21. 
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Devátý výrok zněl: V nesnázích se mohu obrátit na své spolupracovníky: vím, že by 

mi v případě potřeby poskytli pomoc, radu a podporu. Svůj postoj u tohoto výroku 

označilo všech 93 respondentů, jejichž výpovědi se pohybovali na určené škále v rozmezí 

1 až 5. 16 respondentů s výrokem zcela souhlasilo, 40 osob souhlasilo, 33 respondentů 

označilo možnost spíše souhlasí, 3 respondenti s výrokem spíše nesouhlasili a 1 respondent 

označil možnost nesouhlasí. Nejvyšší počet označených odpovědí jsme tedy zjistili u 

možnosti souhlasí a na Likertově škále v rozmezí 1 až 5 bodů jsme vypočítali hodnotu 

2,28. 

Desátý výrok dotazníku byl formulován následovně: Zdrojem pomoci a podpory 

jsou pro mne v obtížných situacích i moji nadřízení v zaměstnání. U tohoto výroku označilo 

některou z nabízených možností všech 93 respondentů a jejich výpovědi pokryly celou 

šestistupňovou škálu. 6 respondentů s desátým výrokem zcela souhlasilo, 33 osob 

souhlasilo, 31 respondentů označilo možnost spíše souhlasí, 14 respondentů s výrokem 

spíše nesouhlasilo, 7 osob nesouhlasilo a 2 respondenti označili u desátého výroku možnost 

zcela nesouhlasí. Nejvíce osob u výroku uvedlo, že s ním souhlasí. Likertova škála 

v rozmezí 1 až 6 bodů ukázala hodnotu 2,88.  

Pokud bychom se zaměřili pouze na hodnoty Likertovy škály, ukazuje se, že 

nejvyšší hodnotu jsme zjistili u čtvrtého výroku, pak následuje výrok číslo deset, další 

hodnota v sestupném pořadí byla u pátého výroku, následně u devátého výroku, dále u 

výroku číslo jedna, další v pořadí je šestý a osmý výrok, u kterých jsme zjistili stejnou 

hodnotu, následuje výrok číslo dva, dále pak třetí výrok a nejnižší hodnotu na Likertově 

škále jsme zjistili u sedmého výroku.  

Číselné vyjádření a hodnotu Likertovy škály u jednotlivých výroků znázorňuje 

tabulka 4. První sloupec tabulky obsahuje jednotlivé hodnoty šestistupňové škály a 

hodnotu Likertovy škály, v prvním řádku jsou pak očíslovány jednotlivé výroky. 

  

Tabulka 8: Vyhodnocení odpovědí na výroky pomocí Likertovy škály 
 

škála 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 17 16 18 2 10 23 41 17 16 6 
2 42 51 51 31 40 41 31 49 40 33 
3 28 21 19 38 30 19 14 20 33 31 
4 5 4 4 11 11 7 5 5 3 14 
5 0 1 0 9 1 3 1 2 1 7 
6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 

L. š. 2,23 2,17 2,1 3 2,49 2,21 1,89 2,21 2,28 2,88 
L.š. značí hodnotu, která byla zjištěna na Likertově škále 
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Poslední část dotazníku obsahovala 4 otázky, z nichž byly tři dále rozděleny na 

několik podotázek. U prvních dvou otázek měli respondenti uvádět číselné údaje, další dvě 

otázky vyžadovaly slovní vyjádření.  

První otázka zněla: Na kolik kolegů ze směny se můžete v práci bez problémů 

spolehnout? U této otázky tedy respondenti uváděli celkový počet kolegů. Jako doplňující 

údaj pak měli křížkem označit, zda se jedná o přímého nadřízeného, o ostatní příslušníky 

směny nebo o obojí. U tohoto bodu je nutné si uvědomit, že při rozboru jednotlivých dat je 

počet osob ve směnách různý, protože velikosti týmů, u kterých jsme šetření prováděli, se 

od sebe lišili. Na první otázku odpovědělo celkem 84 respondentů, 9 respondentů neuvedlo 

žádný číselný údaj. Při vyhodnocování údajů jsme použili škálu, jejíž rozložení vypadalo 

následovně. 46 respondentů uvedlo údaj, který byl v rozmezí 0 až 5 osob, 14 respondentů 

se pohybovalo v rozmezí 6 až 10 osob, 2 respondenti napsali údaj v rozmezí 11 až 15 osob, 

9 respondentů se pohybovalo v rozmezí 16 až 20 osob a 13 respondentů v rozmezí 21 osob 

a více. U této otázky jsme rovněž vypočítali hodnotu Likertovy škály v rozmezí pěti bodů, 

kde každý bod má takovou hodnotu, která odpovídá střední hodnotě uvedených rozmezí 

osob. Takto jsme dospěli k hodnotě 9,1. Další údaje jsme získali vyhodnocením podotázky, 

na kterou odpovědělo 92 respondentů. Co se týká přímého nadřízeného, z celkového počtu 

respondentů se na něj spoléhá 76 osob a nespoléhá 16 osob. Na ostatní příslušníky směny 

se spoléhá 90 respondentů a nespoléhají 2 respondenti.  

Druhá otázka dotazníku byla formulována takto: Na kolik lidí ze svého okolí byste 

se mohl spolehnout, pokud byste se ocitl v nejrůznějších životních nesnázích? U této otázky 

jsme získali odpověď od 88 osob. Respondenti uváděli celkový počet osob a jejich 

odpovědi jsme vyhodnocovali na následující škále. V rozmezí 0 až 5 osob odpovědělo 7 

respondentů, 23 respondentů se pohybovalo v rozmezí 6 až 10 osob, 15 respondentů 

uvedlo hodnotu v rozmezí 11 až 15 osob, 14 respondentů v rozmezí 16 až 20 osob, 12 

respondentů se pohybovalo v rozmezí 21 až 30 osob, 7 respondentů v rozmezí 31 až 40 

osob a 10 respondentů uvedlo hodnotu 41 osob a více. Hodnoty týkající se celkového počtu 

osob jsou znázorněny v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Údaje o celkovém počtu osob, na které se mohou respondenti v nesnázích 
spolehnout 

 
rozmezí počet respondentů 

0 – 5 7 
6 – 10 23 
11 – 15 15 
16 – 20 14 
21 – 30 12 
31 – 40 7 

41 a více 10 
 
 

 

Druhá otázka obsahovala ještě čtyři podotázky. Respondenti měli uvést, kolik osob 

z jimi uvedeného celkového počtu je z rodiny, kolik z práce, kolik je kamarádů případně 

kolik jiných osob. Na podotázku související s rodinou odpovědělo 86 respondentů, z čehož 

2 respondenti uvedli, že v rodině není žádná osoba, na kterou by se mohli spolehnout, 5 

respondentů uvedlo 1 osobu z rodiny, 11 respondentů uvedlo 2 osoby, 19 respondentů 

napsalo 3 osoby, 13 respondentů uvedlo 4 osoby z rodiny, 10 respondentů napsalo 5 osob a 

26 respondentů uvedlo 6 a více osob z rodiny. Rozložení respondentů v závislosti na tom, 

na kolik osob z rodiny se mohou v nesnázích spolehnout je znázorněno v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Počet osob z rodiny, na které se mohou respondenti v nesnázích spolehnout 

 
počet osob z rodiny počet respondentů 

0 2 
1 5 
2 11 
3 19 
4 13 
5 10 

6 a více 26 
 

 

U druhé podotázky jsme získali počet kolegů z práce, na které se mohou spolehnout 

od 88 respondentů. 56 z nich uvedlo údaj, který byl v rozmezí 0 až 5 kolegů, 15 

respondentů napsalo údaj v rozmezí 6 až 10 kolegů, 9 respondentů se pohybovalo 

v rozmezí 11 až 20 osob a 8 respondentů uvedlo údaj 21 a více kolegů. Rozložení 

respondentů podle toho, na kolik kolegů z práce se mohou spolehnout je znázorněno 

v tabulce 7.  
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Tabulka 7: Počet kolegů z práce, na které se mohou respondenti v nesnázích spolehnout 

 
počet kolegů počet respondentů 

0 – 5 56 
6 – 10 15 
11 – 20 9 

21 a více 8 
 
 

Třetí podotázkou jsme chtěli získat počet kamarádů z celkového počtu osob, na 

které se respondenti v nesnázích spoléhají. Tento údaj jsme získali od 89 respondentů, 

z nichž 3 uvedli, že se nespoléhají na žádného kamaráda, 55 respondentů se spoléhá na 1 

až 5 kamarádů, 24 respondentů uvedlo počet v rozmezí 6 až 10 kamarádů a 7 respondentů 

uvedlo hodnotu 11 a více kamarádů. Rozložení respondentů v závislosti na počtu 

kamarádů, na které se mohou v nesnázích spolehnout je znázorněno v tabulce 8. 

 

Tabulka 8: Počet kamarádů, na které se mohou respondenti v nesnázích spolehnout 

 

počet kamarádů počet respondentů 
0 3 

1 – 5 55 
6 – 10 24 

11 a více 7 
 
 
 

Poslední, čtvrtá podotázka se týkala počtu jiných osob. Tady jsme získali údaj od 88 

respondentů. 46 z nich uvedlo, že se na žádnou další osobu v nesnázích nespoléhá, 29 

respondentů uvedlo údaj v rozmezí 1 až 5 jiných osob, 8 respondentů se pohybovalo 

v rozmezí 6 až 10 osob a 5 respondentů uvedlo 10 a více osob. Rozložení respondentů 

podle počtu jiných osob, na které se mohou v nesnázích spolehnout znázorňuje tabulka 9. 

 

 

 

 

Tabulka 9: Počet jiných osob, na které se mohou respondenti v nesnázích spolehnout 

 
počet jiných osob počet respondentů 
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0 46 
1 – 5 29 
6 – 10 8 

10 a více 5 
 

Třetí otázka zněla: Na koho se v životě můžete spolehnout, pokud se dostanete do 

nesnází? Podle nápovědy měli respondenti ke každému bodu napsat osobu, na kterou se 

v dané konkrétní nesnázi spoléhají. Dané byly následující konkrétní nesnáze: finanční, 

vztahové, materiální, emoční a mezilidské, v neštěstí a v těžké nemoci.  

 U finančních nesnází jsme získali odpověď od 78 respondentů, kteří odpovídali 

následovně (výsledky jsou seřazeny sestupně podle četnosti). 17 respondentů uvedlo, že se 

ve finančních nesnázích nejvíce spoléhá na kamarády, 16 respondentů uvedlo, že se 

spoléhá na rodiče, 15 respondentů se spoléhá na rodinu, 9 respondentů se spoléhá jen na 

sebe sama, 7 respondentů uvedlo, že se spoléhá na manželku či přítelkyni v závislosti na 

tom, zda jsou ženatí či svobodní, 3 respondenti se spoléhají na manželku či přítelkyni a 

zároveň na kamarády, 3 respondenti uvedli, že se spoléhají na rodinu či rodiče a na 

kamarády, 2 respondenti se spoléhají na tchýni, 1 respondent uvedl své děti, 1 respondent 

kolegy či kamarády, 1 respondent se spoléhá na manželku a bratra, 1 respondent napsal, že 

spoléhá na děti a kamarády, 1 respondent spoléhá na babičku a 1 respondent napsal, že se 

nespoléhá na nikoho. Nejvíce respondentů se tedy ve finančních nesnázích spoléhá na 

kamarády případně rodinu či rodiče.  

 U druhého bodu, který se týkal vztahových nesnází, se vyjádřilo 77 respondentů. 

Jejich odpovědi jsou opět seřazeny sestupně dle četnosti. 31 respondentů uvedlo, že se 

spoléhá na manželku či přítelkyni, 20 respondentů se spoléhá na kamarády, 12 respondentů 

se ve vztahových nesnázích spoléhá na rodinu, 4 respondenti se spoléhají na manželku či 

přítelkyni a zároveň na kamarády, 3 respondenti se spoléhají sami na sebe, 3 respondenti 

uvedli, že se nespoléhají na nikoho, 2 respondenti se spoléhají na rodinu a kamarády, 1 

respondent na děti a kamarády a 1 respondent se spoléhá na přítelkyni a sestru. Ve 

vztahových nesnázích se respondenti nejvíce spoléhají na manželku či přítelkyni. 

 Třetí bod se týkal nesnází materiálních. U těch se vyjádřilo 80 respondentů. 15 

z nich se spoléhá na své rodiče, 14 respondentů uvedlo kamarády, 13 respondentů se 

spoléhá na rodinu, 9 respondentů uvedlo, že se spoléhají sami na sebe, 8 respondentů 

spoléhá na manželku či přítelkyni, 6 respondentů na rodinu a kamarády, 3 respondenti se 

nespoléhají na nikoho, 3 respondenti uvedli manželku či přítelkyni a kamarády, 3 

respondenti uvedli kolegy a kamarády, 2 respondenti se spoléhají na rodiče a kamarády, 2 



 41 

na kolegy, 1 respondent se při materiálních nesnází spoléhá na švagra a 1 respondent na 

manželku a bratra. U tohoto bodu se tedy nejvíce respondentů spoléhá na rodiče, kamarády 

či rodinu.  

 Dalším bodem třetí otázky dotazníku byly emoční nesnáze. K těm se vyjádřilo 81 

respondentů. 32 z nich se spoléhá na manželku či přítelkyni, 16 respondentů se spoléhá na 

kamarády, 8 respondentů uvedlo rodinu, 5 respondentů se spoléhá na manželku či 

přítelkyni a kamarády, 4 respondenti uvedli rodiče, 3 respondenti se spoléhají na rodinu a 

kamarády, 3 uvedli, že se nespoléhají na nikoho, 2 respondenti se spoléhají sami na sebe, 2 

respondenti na švagra, 2 respondenti uvedli, že se spoléhají na různé osoby, 1 respondent 

se spoléhá na tchýni, 1 respondent na přítelkyni a rodiče, 1 na děti a kamarády a 1 

respondent uvedl, že se spoléhá na manželku, rodinu a kamarády. V emočních nesnázích se 

respondenti nejvíce spoléhají na manželku či přítelkyni.  

 U pátého bodu měli respondenti napsat, na koho se spoléhají v neštěstí. Odpověď 

jsme získali od 80 respondentů, z nichž se 28 spoléhá na manželku či přítelkyni, 17 

respondentů uvedlo rodinu, 7 kamarády, 4 respondenti se spoléhají sami na sebe, 4 na 

manželku či přítelkyni a kamarády, 4 na rodinu a kamarády, 3 respondenti se spoléhají na 

rodiče, 3 na manželku a rodinu, 2 respondenti uvedli, že se nespoléhají na nikoho, 2 

respondenti napsali děti, 2 respondenti přítelkyni a rodiče, 2 přítelkyni, rodinu a kamarády 

a 1 respondent se spoléhá na tchýni, 1 na manželku, rodiče a kamarády. V neštěstí se 

respondenti nejvíce spoléhají na manželku či přítelkyni. 

 Poslední bod třetí otázky se týkal osob, na které se respondenti spoléhají 

v nemoci. Tady jsme získali odpověď od 77 respondentů. 36 z nich uvedlo, že se spoléhá 

na manželku či přítelkyni, 16 respondentů se spoléhá na rodinu, 3 respondenti se spoléhají 

na rodiče, 3 na děti, 3 respondenti na manželku či přítelkyni a kamarády, 3 na rodinu a 

kamarády, 3 respondenti na manželku a rodinu, 3 se spoléhají na přítelkyni, rodinu a 

kamarády, 2 respondenti uvedli, že se spoléhají sami na sebe, 2 respondenti na kamarády, 1 

respondent se nespoléhá na nikoho, 1 respondent uvedl tchýni a 1 respondent napsal, že se 

spoléhá na doktora. Respondenti se v nemoci nejvíce spoléhají na manželku či přítelkyni.  

 U třetí otázky jsme následně ještě vyhodnocovali, kolik respondentů uvedlo, že se 

ve všech nesnází, tedy u všech šesti bodů, spoléhá na stejnou osobu. Takových 

respondentů bylo celkem 19. 8 z nich uvedlo, že se nespoléhá na nikoho. Jistě není 

bezpředmětné, že 7 z těchto respondentů odpovědělo na čtvrtou otázku, že se nejvíce 

spoléhají sami na sebe, 1 z těchto osmi respondentů se nejvíce spoléhá na manželku. 4 

respondenti se u všech šesti bodů spoléhají na rodinu, 4 respondenti se spoléhají na 
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manželku či přítelkyni, 2 respondenti uvedli u všech bodů manželku a kamarády a 1 

respondent se ve všech nesnázích spoléhá sám na sebe.  

 Nakonec měli respondenti napsat osobu, na kterou se v životě nejvíce spoléhají. U 

tohoto bodu jsme získali odpověď od 91 respondentů. Jejich odpovědi vypadaly po 

vyhodnocení takto: 34 respondentů nejvíce spoléhá sami na sebe, 33 respondentů se 

spoléhá na manželku či přítelkyni, 17 respondentů uvedlo, že se v životě nejvíce spoléhá 

na rodinu, 3 respondenti se spoléhají na kamarády, 2 respondenti na manželku a děti, 1 

respondent se spoléhá nejvíce na rodinu a kamarády a 1 respondent uvedl, že se nejvíce 

spoléhá na boha. Respondenti se tedy v životě nejvíce spoléhají sami na sebe případně na 

manželku či přítelkyni.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZÁVĚR 
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 V předloženém šetření jde především o mapování podmínek a postojů osob jedné 

velmi rizikové a náročné profese, o které je v české literatuře k dispozici jen málo údajů. 

Jde o profesi hasiče, čili o práci příslušníků Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Nešlo o testování konkrétních, předem daných hypotéz, ale o deskriptivní 

sledování sociální opory, která hraje u zkoumané profese jednu z hlavních rolí.  

 V této fázi výzkumu jsme se systematicky zaměřili pouze na tuto konkrétní 

profesi. Pokud bychom totiž chtěli vytvářet kontrolní skupinu, museli bychom ji stanovit 

pouze formálně. Jen těžko lze najít jinou profesi, která by měla analogické podmínky 

s hasičským záchranným sborem. Do budoucna by samozřejmě bylo možné zaměřit se na 

některou z profesí, kde se pracuje v podobných týmech (např. dílny, týmy v nemocnicích 

apod.), ve většině profesí se však jedná o typ činností, které nevyžadují tak výraznou 

vzájemnou závislost jednotlivých osob. Také se nedostávají do podobně náročných a 

rizikových situací s takovou zodpovědností, jakou mají osoby zkoumané profese. Povolání 

hasiče je natolik specifické, že stanovení kontrolní skupiny by bylo čistě formální, což 

jsme v tomto stadiu výzkumu nechtěli. Možnou variantou  by bylo srovnávat skupiny 

příslušníků hasičského záchranného sboru v rámci jednotlivých krajů, ale v takovém 

případě by šlo o stejnou profesi, ve které by byly sledované osoby pravděpodobně 

analogické povahy.  

 Z výsledků našeho šetření vyplývá, že se příslušníci Hasičského záchranného 

sboru České republiky v životě nejvíce spoléhají sami na sebe a na manželku či přítelkyni 

(v závislosti na tom, zda byli respondenti ženatí, či svobodní). Dalo by se tedy 

předpokládat, že náročnost tohoto povolání, která klade vysoké nároky nejen na fyzickou 

zdatnost, ale i na psychickou odolnost, pak následně vyžaduje, aby hasiči nalézali určité 

jistotu, pohodlí a pohodu doma. Partnerský vztah či nejužší rodina tak po náročném 

povolání představuje jisté zázemí a klid a zároveň tvoří jistotu, která se promítá do 

profesionálních činností. 

 Předkládaná data našeho šetření nejsou ještě zdaleka vyčerpána. V této fázi 

výzkumu jsme se zaměřili pouze na celkové shrnutí a vyhodnocení dat, ale v další fázi by 

byl jistě zajímavý podrobnější rozbor těchto dat. Další poznatky by nám mohlo poskytnout 

např. vzájemné srovnávání určitých položek v dotazníku. Otázky zaměřené na sociální 

oporu by se mohly vyhodnotit s ohledem na věk, rodinný stav apod. Data, která se týkala 

pracovních směn a zaměstnání se dají zohlednit vzhledem k jednotlivým stanicím, ve 

kterých šetření probíhalo, protože byla zároveň ovlivněna strukturou těchto stanic (roli 
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hraje např. velikost stanice, počet hasičů v jednotlivých směnách apod.). Do budoucna 

bychom proto chtěli sebraná data tohoto šetření ještě využít a vyvodit z nich další závěry.  

 Nabízí se i mnoho dalších otázek souvisejících se zkoumanou profesí. Otázkou 

zůstává např. motivace ve výběru této profese, tedy co vede jednotlivce k tomu, že se 

přihlásí do hasičského záchranného sboru? Vzhledem k tomu, že k vykonávání této profese 

není zapotřebí vystudovat např. výše zmíněné odborné učiliště požární ochrany, není nikdo 

z hasičů předem připraven a motivován systematickým školením či odbornou přípravou. 

Z šetření také vyplývá, že tuto profesi nevykonávají lidé pouze kvůli finančnímu 

ohodnocení. Není také výjimkou, že si hasiči ve dnech, kdy neslouží na směně, 

přivydělávají ve vedlejším pracovním poměru apod. Přesto se zdá, že volba tohoto 

povolání není úplně náhodná. Je možné, že nějakou roli zde hrají osobnostní rysy, lidé 

vykonávající profesi hasiče mohou být např. trochu dobrodruzi. Důležitou roli bude asi 

hrát i to, že tito lidé nemyslí jen na sebe, chtějí pomáhat a být prospěšní ostatním a v těchto 

snahách jsou ochotni riskovat své zdraví a dokonce i životy. Projevují se u nich tedy určité 

altruistické momenty.  

 U hasičů se nabízí samozřejmě i téma tzv. syndromu vyhoření („burnout“). Tento 

termín obrazně a v případě této profese velmi příznačně vyjadřuje situaci, kdy „v kamnech 

dohoří poslední poleno a poslední jiskry zhasnou“ (Křivohlavý, 2001, s. 113). Tento 

syndrom se obecně vyznačuje trvající snížením celkové výkonnosti, člověk se cítí unaven, 

ztrácí sílu a energii, osobní zaujetí i nadšení. Podle Chernisse (1980, in Křivohlavý, 2001) 

začíná tento proces vysokým, dlouhodobě trvajícím napětím (stresem), které způsobuje 

nervozitu, iritabilitu a únavu. Pinesová a Aronson (1988, cit. in Křivohlavý, 2001) uvádějí, 

že „vyhoření je stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, způsobeného 

dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné.“ I u 

profese hasiče tedy hrozí nebezpečí vzniku tohoto syndromu. Otázkou zůstává, jak se 

jednotliví příslušníci hasičských záchranných sborů s tímto problémem vyrovnávají. Jistou 

pomoc jim může poskytnou právě sociální opora, důležitou roli ale bude pravděpodobně 

hrát i fakt, že pro mnohé je tato profese nejen zaměstnáním, ale spíše životním posláním.  

 Hasiči jsou jistě bezesporu fyzicky i psychicky odolní jedinci, neznamená to však, 

že by byli proti působení psychických tlaků zcela imunní. Obecně panuje mezi lidmi 

představa, že jsou hasiči silní, trénovaní a tak trošku „supermani“. Nemělo by se však 

zapomínat, že i hasiči jsou normální lidé, které běžně potkáváme na ulici, kteří mají také 

vlastní problémy a potíže. Při tom všem však ještě nemyslí jen na sebe, ale snaží se 
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pomáhat i ostatním. Za to vše jim patří velký vděk a obdiv a můžeme si jen přát, aby hasiči 

po všech zážitcích ve službě neztráceli životní elán a optimismus.  
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