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Abstrakt

Název:

Psychologické reakce na jednotlivé druhy ohrožení a katastrof

Cíle:

Vypracovat obecný přehled vzorců lidského chování jednotlivce a skupiny v
neočekávaných situacích.

Metody: V této práci byly použity metody analýzy a komparace. Analýza byla
aplikována v rozboru jednotlivých druhů ohrožení a katastrof. Metodou
komparace byly následně porovnány vzorce chování různých druhů
osobností mezi sebou, ale také v závislosti na druhu ohrožení.

Výsledky: Bylo zjištěno, že reakce na vnější podněty jsou určeny vnitřními
předpoklady, individuálními schopnostmi, postoji a temperamentem. Velkou
roli ovšem hraje také připravenost na situaci. Zná-li člověk vzorec, podle
kterého má v dané situaci postupovat, zvyšují se šance, že ohrožení nebo
katastrofu zvládne.

Klíčová slova: reakce, ohrožení, katastrofa, psychologie, občan
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Abstract

Title:

Psychological reactions to different types of emergencies and disasters

Objectives: Develop a general overview of human behavior patterns of individuals and
groups in unexpected situations.

Methods:

In this work were used the methods of analysis and comparison. The
analysis was applied to the analysing of different types of emergencies and
disasters. By comparison were then compared patterns of different types of
personalities among themselves, but also depending on the type of threat.

Results:

It was found that the response to external stimuli are internal conditions,
individual abilities, attitudes and temperament. A major role but also
plays a readiness on the situation. If one knows the formula by which
should the situation solve, increase the chance that threat or disaster can
handle.

Keywords: response, Great, disaster psychology, citizen
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1. Úvod
Zájem a toto téma ve mně probudil předmět obecné aspekty ohrožení ze studijního
směru ochrana obyvatelstva. Sociálně psychologický pohled na lidskou společnost a
forma, jakou byl v seminářích prezentován, ve mně vzbudil takový zájem, že jsem
vlastně o jiném tématu ani nepřemýšlel. Katastrofy a různé formy ohrožení byly, jsou a
budou neustálým důvodem, který povede k neobvyklému způsobu jednání a změnám
v lidském chování. Existuje mnoho studií a názorů, které nám objasňují z jaké příčiny
došlo jednotlivým katastrofám, ať už přírodou nebo člověkem zaviněných. Chováním a
reakcemi v jednotlivých typech situací se zabývá jen minimum publikací.

Je stejně důležité, jako vědět jak neštěstím předcházet, je také znát postupy v situacích,
kdy už prevence selhala, nebo nebylo možné dané události předejít. Psychologie
člověka je věda, která zkoumá rozdíly mezi lidmi, podobu osobních vlastností
ovlivňující myšlení, cítění a chování určitého člověka nebo skupiny osob.
Psychologické poznatky se používají ke zlepšení kvality života. Poznatky z této oblasti
se využívají například k léčení mentálních poruch, personalistice, marketingu.

Díky psychologii je chování člověka v každodenních situacích poměrně dobře
předpověditelné. Lidské reakce fungují podle určitých vzorců, které ostatní podvědomě
očekávají a přijímají. Jako příklad si uvedeme člověka, který ráno pospíchá na důležitou
schůzku, ale když přijde k autu a nalezne rozbité okno u řidiče, protože mu v noci
vykradli auto. Bude se cítit naštvaně, zoufale a frustrovaně. Takto by se asi cítila většina
lidí a nikoho by takovéto pocity nepřekvapily. Naše reakce na vnější podněty jsou
určeny vnitřními předpoklady, individuálními vlastnostmi, postoji a temperamentem.

Jak se dále dozvíme psychika je neuvěřitelným zdrojem síly, ale zároveň i lidské
slabosti. Ovlivňuje naše schopnosti, jako například racionálně přemýšlet, rozhodovat
nebo jednat. Proč by se jinak lidé ve vypjatých okamžicích chovali tak jak se chovají?
Jako příklad se dá uvést panika při pádu nebo kácení stromu. Představte si dvacet metrů
vysoký strom, který kácíte. Stane se chyba a strom padá přímo na vás. Co uděláte?
9

Většina lidí dotázaných třeba na ulici v klidu odpoví, že se posune o kus vedle. Takovou
odpověď můžeme označit za správnou a rozumnou. Ovšem v praxi při hrozícím pádu,
by se takto určitě všichni, kteří správně odpověděli, nezachovali. Vsadím se, že zběsilý
útěk ve směru pádu stromu by nebyl ojedinělý. Tento příklad nemá nejsložitější řešení,
ale v dané situaci vás nemusí vůbec napadnout. Jak byste v takovém případě obstáli vy?

Různí lidé reagují na stresové události odlišně. Každá taková událost má svá specifika,
existují ale určité typické znaky v chování a prožívání, které danou situaci provázejí.
Porozumění tomu, co se s námi v takovýchto situacích děje a proč se právě takto
chováme, nám může pomoci účinněji zvládat a tím i zmírnit dopad působení události na
naše zdraví.
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2. Teoretická východiska
Kohoutek a Čermák (2009) se v knize zaměřují na prožívání mimořádné zátěže a
traumatizujících událostí, zkušenosti postižených osob a jejich prožitky. Tato kniha
podrobněji popisuje události z roku 2002, kdy Českou republiku zasáhly ničivé
povodně. Čerpat z ní mohu také zkušenosti pomáhajících z řad humanitárních
pracovníků. Zatímco Kohoutek v knize popisuje konkrétní případ, Mikšík (2005) nám
ve své publikaci umožňuje lepší poznání a pochopení složitého jevu, jakým je hromadné
chování obecně. Výklad prezentuje jak teoretické přístupy k chování velkých
sociálních, tak empirické poznatky typické pro danou oblast (živelné a jiné pohromy a
katastrofy, hromadné chování při demonstracích, skupinové chování sekt, psychologie
terorismu apod.). Podobnému tématu se věnuje Aguirre (2005) ve svém článku o
chování lidí v krizových situacích. V článku se dozvídáme více o davovém chování a
panice. Autor také nastiňuje, jak se ve vypjatých chvílích chovat, co dělat a čemu se při
organizaci evakuace vyhnout.

Především na obecnější souvislosti adaptačního procesu člověka při zvládání na něj
kladených nároků se zabývá Paulík (2010). Využitím teoretických i empirických
poznatků, získaných nejen jím samotným, popisuje v knize danou problematiku.
Pozornost je věnována také praktickým možnostem jedince, jak svou odolnost proti
zátěži rozvíjet. Podle něho lze k rozvoji dospět různými způsoby: od relativně
nejjednoduššího osvojení si konkrétních postupů vhodných pro určité situace až po
hlubší proniknutí do podstaty zátěžových jevů.

Zimbardova (2005) kniha je souborem vybraných prací z oblasti psychologie a
sociologie. Zimbardo v ní popisuje některé zajímavé, pro někoho možná až
kontroverzní experimenty. Možná budete znát pojem Sandfortský experiment, právě ten
je v knize také popisován. Jedná se o skupinu dobrovolníků, která je rozdělena na vězně
a bachaře. Zimbardo sledoval změny chování, ale experiment se vymkl kontrole a musel
ho přerušit.
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2.1 ZÁKLADNÍ POJMY
2.1.1 Hrozba
Je jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty
chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností
(vyjádřenou rizikem) možného uplatnění této hrozby.(MVČR, 2010)

2.1.2 Riziko
Je možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z
bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z
konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících
z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která
vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit.(MVČR, 2010)

Obr. č.2: Hrozba – riziko (Vilášek a Fus, 2012)

2.1.3 Mimořádná událost
Je událost vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, nezákonnou
činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní bezpečnosti a
ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami bezpečnostního
systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v současných
právních předpisech ČR uváděna řada dalších pojmů

jako jsou např. mimořádná

situace, nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie. (MVČR, 2010)
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2.1.4 Krizová situace
Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav,
stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či
statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody
odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených
bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a
fyzických osob. (Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákon
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákon č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů, MVČR 2010)

Obr. č.1: Grafické vyjádření procesů krizového řízení (Vilášek a Fus, 2012)

2.1.5 Krizový stav
Je stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy (stav nebezpečí),
vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (nouzový stav) nebo Parlament ČR (stav ohrožení
státu a válečný stav) v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti
na jejím charakteru a rozsahu. (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů)
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2.1.6 Stav nebezpečí
Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní
pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí
ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení
značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a
složek integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí může být vyhlášen
hejtmanem kraje, v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu
nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. (Zákon č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů)

2.1.7 Nouzový stav
Je stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předsedou vlády ČR v případě živelních pohrom,
ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve
značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek
a bezpečnost. (Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky)

2.1.8 Psychologie1
Psychologie je empirická věda. Definice psychologie není jednotná a liší se dle
jednotlivých směrů a autorů – např.:
-

psychologie je věda o duši (duše chápána jako oţivující princip v podobě dechu,
krve, míchy apod.) - jde o starší a dnes již nevyhovující definici

-

psychologie je nauka o psychice

-

psychologie je věda o prožívání a chování (jednota chování a prožívání =
duševní ţivot), zkoumá psychické jevy. V uţším smyslu je vlastním předmětem
zkoumání člověk - způsoby jeho chování, poznávání zákonitostí jeho vědomí,
citových stavů a záţitků. Snaţí se odhalit a formulovat zákonitosti těchto jevů a
zjistit, jak by se daly ovlivňovat a měnit.

1

Šrámková, Vinklerová, Hlavsa, 2011
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Základní psychologické disciplíny mají obecný, teoretický ráz a nejobecnější charakter.
-

obecná psychologie - podstata psychiky, psychických stavů, procesů, vlastností
a zákonitosti proţívání a chování; studuje základní psychické procesy u duševně
zdravého člověka, definuje základní oborovou terminologii

-

biologická psychologie – vzájemné vztahy mezi tělesnými procesy a
psychickým děním

-

psychologie osobnosti - zkoumá strukturu, dynamiku a vývoj osobnosti;
syntetizuje poznatky o člověku jako celku; vysvětluje a popisuje vlastnosti u
běţného zdravého člověka a také vysvětluje odlišnosti mezi lidmi

-

vývojová (ontogenetická) psychologie - psychika v jednotlivých fázích vývoje
člověka + vliv společenských činitelů, dědičnosti; jak se jedinec vyvíjí a mění

-

sociální psychologie - vliv společnosti, sociálních skupin na psychiku člověka;
sleduje utváření a projevy psychických jevů v sociální interakci

-

psychopatologie – popisuje chorobné změny psychických jevů vycházejících z
nejrůznějších příčin (sociálních i biologických), zkoumá abnormality duševního
ţivota

-

dějiny psychologie – vývoj psychologického myšlení

2.1.9 Chování
Chování je vnější výraz prožívání, hledisko, jak se člověk jeví navenek. Aktivita
jedince, kterou může pozorovat druhá osoba; je tedy pozorovatelné a měřitelné =
reakce, odpověď, jednání (intencionální povaha), řeč, výraz. Dělení chování: úmyslné je uvědomělým záměrem něco učinit, bezděčné - spontánní, neuvědomělá reakce
(gestikulace, mimika). (Šrámková, Vinklerová, Hlavsa, 2011)
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2.2 STRUČNÁ HISTORIE ZKOUMÁNÍ KATASTROF
Jednu z prvních studií publikoval v letech 1909 a 1911 Eduard Stierlin. Zabýval se
situací horníků, kteří přežili důlní neštěstí, a obětí zemětřesení. Popsal řadu fenoménů,
které dodnes spojujeme s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) či traumatem
obecně – fyziologické reakce, úzkost, narušený spánek, spouštěcí efekt obdobných
situací a další (Weisaeth, 1994). Historicky zajímavá je též studie Erichsena (Davison a
Baum, 1994), který interpretuje psychické symptomy některých cestujících na železnici
jako následek změn v molekulární struktuře nervových buněk, způsobených cestováním
vlakem (Weisaeth, 1994). (Kohoutek a Čermák, 2009)
Trauma a jeho psychické následky však byly zkoumány a popisovány nejčastěji u
válečných veteránů americké občanské války a obou světových válek. Pro popis
psychických následků byly tehdy používány pojmy jako válečná neuróza, šok ze střelby
(shell shock) či válečné vyčerpání (battle fatigue). Bylo známo, že míra popisovaných
symptomů jakými byly zvýšená úleková reakce, ochromení, otupělost, úzkost, noční
můry a sny s traumatizujícím obsahem, zvýšená dráždivost, agresivní chování nebo
naopak stažení se do izolace, souvisela s mírou vystavení přímým bojům, se zraněním
nebo s kontaktem se zraněnými a s těly zabitých. Přesto byly tyto projevy často
(především během americké občanské války) považovány za morální selhání vojáka.
Pojetí psychických symptomů traumatu zásadně změnily až výzkumy z dalších válek.
(Kohoutek a Čermák, 2009)
V meziválečném období byla pozornost koncentrována na přímé studium jednotlivých
případů s cílem získat adekvátní, empirické pragmaticky využitelné poznatky pro
predikci prevenci a účinné ovlivňování struktur prožitků, projevů a interakcí. Důvodem
pro zkoumání byly případy rozvoje paniky masové hysterie či neřízené agresivity,
zjišťované v masovém měřítku v důsledku katastrofických událostí.(Mikšík, 2005)
Po druhé světové válce se zaměřila pozornost i na vězně z koncentračních táborů a lidi,
kteří přežili svržení atomové bomby v Hirošimě. Tyto události stále souvisely s válkou,
ale psychologové se věnovali například i obětem velkých požárů a povodní. Výzkumy
bylo prokázáno, že trauma je jako jev, který se v lidském životě objevuje častěji, než se
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předpokládalo. V odborné terminologii se začínají objevovat pojmy jako traumatická
neuróza, přechodné situační poruchy, poruchy přizpůsobení a další. (Kohoutek a
Čermák, 2009)
Od druhé poloviny dvacátého století až do současnosti nabývá, díky neustále se
prohlubujícímu úsilí, výzkum novou podobu, kvalitu i vyústění. Od samého počátku
jsou v centru výzkumného zájmu problémy psychické odolnosti a selhávání
akceschopnosti vojenských jednotek a obyvatelstva ve válečných konfliktech, studie
orientované na chování obyvatelstva v katastrofických situacích a chování sociálních
skupin v kumulované existenční zátěži trvalejší povahy. (Mikšík, 2005)
Dnes také postupně přestáváme chápat trauma jen jako následky války nebo extrémní
katastrofy, ale i u obětí násilných trestných činů a nehod, kde dříve nebyly brány tak
vážně. Proto v několika posledních desetiletích přibývá studií zabývajících se příčinami,
průběhem a terapií traumatu. Zkoumají se emoční změny, změny chování i fyziologie.

2.2.2 Psychické reakce na krizovou událost

2.2.2.1 Jedinec ve vyhrocených psychických situacích
Jedním z aspektů, které se dají sledovat při vysvětlení pojmu hromadné chování, je
chování jedince ve vyhrocených životních situacích. Subjektivní hladinu prožívané
psychické zátěže hodnotíme v několika kategoriích. Těmi jsou běžná zátěž, optimální
zátěž, hraniční zátěž, a extrémní psychická zátěž. Jednotlivé typy se liší mírou nároků,
kvalitou nároků a prosazením se různých struktur osobnosti. Podle úrovně zátěže a
aktuálních situačních a osobnostních kontextů se projevuje rozlišná psychomotorika,
schopnost projevit se a uplatnit v rozhodovacích aktivitách, výkonnost, sociální
chování, zaměřenost a motivace. Díky tomu dochází v psychice buď ke specifickým,
nebo nespecifickým změnám, které vedou buď k vyřešení situace, nebo podlehnutí
nátlaku formou útoku, obrany, úniku. Ta v případě specifických změn může vést ke
kompenzaci, regresi, restrikci, somatizaci, sublimaci aj. (Mikšík, 2005)
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2.2.2.2 Skupinové chování
Člověk se v procesu svého života stává členem řady různorodých, primárních i
sekundárních skupin. Vřazováním jedince do určité společenské skupiny se u něho
rozvíjí specifické sociální chování, chování skupinové, jehož kvalita a realizace je
podmíněná naplněním nejzákladnějších psychologických podmínek toho, aby svazku
dvou či více osob byl přiznán status skupiny. (Mikšík, 2005)
Za vyhrocených životních kontextů velkého měřítka se začínají prosazovat specifické
aspekty společného dopadu, prožívání, komunikace a sociálního chování těch, kteří jsou
účinkům daných kontextů vystaveni. Ke kvalitativním změnám v sociálních interakcích
dochází u souboru těch, kteří se ocitli v těchto kontextech nezávisle na sobě, jsou
v daném čase a prostoru v nahodilém složení, ale se stejnou ideologií. Jako příklad lze
uvést reakci nakupených lidí před otevřením nového velkoobchodu s elektrospotřebiči
v Praze koncem roku 2003, kdy obchod vyhlásil levný zaváděcí prodej užitkového
zboží v první den do vyčerpání zásob. Vzájemná agresivita lidí v úsilí být mezi prvními,
ušetřit a výhodně nakoupit byla enormní. Členové skupiny se snaží nebýt v nevýhodě
vůči ostatním členům a vybojovat si výhodnou pozici. (Mikšík, 2005)

2.2.2.3 Hromadné chování
Hromadné chování je nahodilé, situačně determinované zachování se souboru osob,
které se ocitly v emocionálně exponované situaci hromadné povahy a v důsledku
vzniklé a rozvíjející se hromadné psychické nákazy u nich výrazně převažuje síla
sdíleného emocionálního prožitku nad samotným racionálním uvažováním. Jedinec
sdílí, respektive v přístupech ke vzniklé situaci podléhá, vzniklému masovému
emocionálnímu vyladění a sám se svou odezvou podílí na jejím dalším šíření. Vznik a
rozvoj hromadného chování determinuje řada vymezitelných podmínek a okolností, a to
nikoli pouze situačních, ale i osobnostních a sociálních. Za týchž vyhrocených
podmínek se může rozvinout jak hromadné, tak skupinové chování. (Mikšík, 2005)
Podle Le Bon (1997) se od sebe lidé liší takzvanými uvědomělými prvky, které jsou
výsledkem výchovy nebo dědičnosti. Na druhé straně jsou prvky neuvědomělé, ty tvoří
podklad pro naše vědomé chování a základ pro duši rasy. Díky těmto prvkům se dva
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lidé mohou intelektuálně lišit, ale přitom si být charakterově velice blízcí. V davu se
ovšem stanou společné právě obecné charakterové vlastnosti, řízené nevědomím, které
má téměř ve stejné míře většina jedinců téže rasy. V kolektivní duši se stírají
intelektuální schopnosti lidí – a tím také jejich individualita. Obecné vlastnosti se stanou
společnými, proto nejsou davy schopné provést čin vyžadující vyšší inteligenci. Dav má
malou schopnost uvažovat, ale velkou způsobilost jednat. Dav nehromadí inteligenci,
ale průměrnost.

2.3 ZVLÁDÁNÍ STRESU
2.3.1 Stresové situace
Stresové situace jsou ty, v nichž dochází k výraznějšímu rozdílu mezi expozičními a
dispozičními faktory. Zátěž neoptimálním je příznačná přetížením nebo nevyužitím
kapacity odolnosti organismu úkoly, senzorickými stimuly nebo informacemi. (Paulík,
2010)
Stres vlastně nastává ve dvou případech. Podněty působící na člověka jsou příliš silné
nebo příliš slabé. V prvním případě podněty překračují únosnou mez a reakce na ně je
vyčerpávající. Jestliže nás podnět dostatečně nestimuluje a nevyužíváme potřebnou
kapacitu, stává se pro nás takováto situace náročná (monotónnost, přesycení).
Během neštěstí a po nich se lidé mohou setkat s různými typy stresorů, jakými jsou
například ohrožení života, konfrontace se smrtí a s mrtvými, chaos, únava…
Významnou roli zde hraje samotná „krutost stresoru“. U některých typů stačí pro
traumatický účinek pouze malá síla, naopak jindy traumatizuje velká míra jinak banální
zátěže (počasí, materiální ztráta).
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Podle Hausmana (2003) jsou společnými zvláštními znaky zátěže při neštěstí:
-

málo známá situace (člověk neví, co přesně dělat)

-

nedostatek kontroly nad situací (nemožnost zátěž ovládat)

-

špatná předvídatelnost (člověk nemůže vědět, co ještě přijde)

-

nejednoznačnost (nejistota, co situace znamená

Často jsou navíc katastrofické události nepředvídatelné, velice intenzivní a ohrožující
(může dojít k nejhoršímu.

2.3.2 Projevy stresové reakce
Řada stresových reakcí nastupuje automaticky, má povahu „programu“. Jednou
z takových evolučně podmíněných reakcí je člověka je flight or fright, což v překladu
znamená uteč nebo zmrzni. Tato reakce může být při mnoha událostech během katastrof
užitečná – například při sesuvu půdy, zemětřesení, erupci sopky. V mnoha případech –
především industrializovaného či jinak (z evolučního hlediska) „nepřirozeného“
prostředí – se může stát neadaptibilní. Příkladem je útěk z budovy při zemětřesení, kdy
je rozumnější setrvat v její staticky nejspolehlivější části (rohy, nosné stěny, rámy
dveří). Jiným příkladem je útěk při únik plynu do ovzduší, kdy je nejvhodnější zůstat
v místnosti a utěsnit okna, nebo předčasný skok z vysoké budovy při požáru. Někdy
může být užitečný cílený výcvik specifických skupin ohrožených osob, neboť přeučené
odpovědi mohou i v silném stresu působit proti vrozeným reakcím. (Kohoutek a
Čermák, 2009)
V silném stresu se často stává, že lidé ztrácejí kontrolu nad situací, ale i nad vlastní
reakcí. Stává se, že evolučně podmíněná reakce přebije v dané situaci reakci
automatickou (naučenou). Taková reakce může komplikovat komunikaci se zachránci i
poskytnutí pomoci jako takové, v takových situacích bývá často prioritou obnova
sebekontroly.
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2.3.3 Krize
Krize nastává v případě, že stresová situace dosáhne hraniční hodnoty. V případě
přesažení této hodnoty již situace ohrožuje život. V průběhu krize se člověku zkresluje
vnímání okolí i sebe samého. Nedostatek sebedůvěry, strach a panika jsou jejími
hlavními projevy. V tabulce 1 se podíváme na popis krizových fází dle jednotlivých
autorů.

1

2

3

4

H. Selye (GAS)

G. Cpalan

J. Cullberg

M.J. Horowitz

E. Küblerová Rossová

Poplachová reakce
Šok, zmatek, útlum,
pak mobilizace
energetických
zdrojů, obnova
borany ne vždy
účelná
Rezistence
Relativní zklidnění
, rozvoj
specifických
obranných aktivit,
obnova homeostázy

Mírné zvýšení napětí
Spíše neuvědomované
snahy o uplatnění
automatických
mechanismů řešení

Šok
Krátké trvání, snaha
mobilizovat energii,
převažujezaměření
spíše na emoce než
na problém

Výkřik
Silná emocionální
odezva, panika,
zmatek, pocity
slabosti, deprese

Šok
Odmítání reality

Pokračující zvyšování
napětí
(při neúspěchu v první
fázi) zmatek,
uvědomění problému,
pocit nedostatečné
kontroly, hledání řešení
pokusem a omylem

Odezva
Trvání asi čtyři až
šest týdnů,
mobilizace
osvědčených
mechanismů,často
užívány drogy, spíše
nižší efektivita

Agrese
Aktivní odpor
proti trýznivé
realitě, zlostné
výbuchy

Vyčerpání
(při neúspěšné
rezistenci) trvalé
vypětí, pohotovost,
negativní důsledky,
zhroucení až smrt

Další nárůst napětí
(neúspěch ve druhé
fázi prožívání
diskomfortu, úzkosti,
maximální mobilizace
úsilí, snaha o hledání
nových řešení

Zpracování
Trvání i několik
měsíců, snaha
mobilizovat rezervy,
úspěšná adaptace
nebo rozvinutí
psychopatologie,
případně zhroucení

Popření
Převážně
nevědomé
odmítání
traumatizujících
skutečností, snaha
o jejich vytěsnění,
selektivní
vnímání, apatie,
útlum, poruchy
spánku
Intruze
Myšlenky na
kritické události se
vtírají a převládají,
poruchy afektivity,
vyčerpání
Vyrovnání
Jedinec zvažuje
různé možnostive
snaze vyrovnat se
s příčinami krize

Deprese
Pochopení
marnosti snahyo
změnu stavu,
smutek

Smíření
Přijetí události a
jejích výsledků
bez negativních
emocí

Přijetí
Smíření se
s danou situací

Další nárůst napětí
Při dosavadní
neúspěšné adaptaci,
hluboké psychické
změny, dezorganizace,
nárůst paniky

5

Tab. č. 1: Přehled krizových fází podle některých autorů (Paulík, 2004)
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Smlouvání
Vyjednávání o
možnostech
negativní vývoj
zvrátit

2.3.4 Narušení integrace zážitku
V pozdějších fázích je důležité, nakolik zasažený může či dokáže integrovat zážitek do
svého obrazu světa. Zážitek může svou povahou vyvolávat zdánlivě paradoxní reakce –
na jedné straně například amnézii či poruchy paměti, na straně druhé intruze, živé
vzpomínky a plastické znovuprožívání určitých momentů. Může způsobit i zlom ve
vnímání času. Člověk je jakoby izolován od vlastní minulosti i budoucnosti. (Kohoutek
a Čermák, 2009)
Zlom v životní dráze (Hausmann, 2003) zahrnuje:
- Časový zlom – změněné vnímání času a akutní přetížení mohou vést
k prožitkům „nekonečné přítomnosti“ (minulost je nedostupná – nic není jako
dřív, a blízká budoucnost se zdá být nezvládnutelná), tento pocit vede
k neschopnosti respektovat realitu
- Zlom v subjektivním pocitu kontroly – v akutní fázi se ztráta kontroly
vztahuje na vlastní tělo, emoce, případně při ztrátě blízkého člověka na jeho
vnitřní obraz, akutní reakce se jeví jako nekontrolovatelná a může vyvolávat
úzkost
- Sociální zlom – mnoho obětí mívá později pocit, že jim mohou porozumět
pouze ti, kteří prožili totéž co oni – to může vest k pocitu spřízněnosti mezi
postiženým, někteří se však mohou současně odtahovat od ostatních, protože
silněji zasažení nemají porozumění pro méně zasažené

2.3.5 Obranné mechanismy
Obranné mechanismy nám zajišťují přizpůsobení se nepříjemným zážitkům
ohrožujících náš pocit jistoty. Často zkreslují námi vnímané hodnoty a prožívání reality.
Takto těmito mechanismy neuvědoměle tlumíme pocity úzkosti.
Za základní obrany sebepojetí a pocitu jistoty, který se ustálenému a vnitřně
konzistentnímu hodnocení sebe samého váže, lze považovat nevědomé vytěsnění a
vědomé potlačení. Vytěsnění je založeno na odstranění nepřijatelných a nepříjemných
pocitů a myšlenek z vědomí. Přestože si je člověk neuvědomuje, mohou jeho chování i
prožívání mimo vědomou kontrolu ovlivňovat (např. formo těžko vysvětlitelných a
pochopitelných tendencí ve vztahu k okolí). Potlačení spočívá v upuštění od určité
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subjektivně atraktivní aktivity nebo její odložení na později. Může pocházet z popření
její důležitosti a využívat přesunu pozornosti na jiné věci. (Paulík, 2010)
Dalšími obrannými mechanismy jsou například:
-

regrese

-

projekce

-

introjekce

-

racionalizace

-

bagatelizace

-

sebeobviňování

-

odčinění

-

opačné postoje

-

reaktivní výtvory

-

sociální izolace

2.3.6 Coping
Slovo coping (kouping) se v češtině používá ve významu “zvládat nadlimitní zátěž“. Do
takové situace se člověk může dostat díky těžké nemoci, životní krizi, konfliktům,
nedorozuměním, střetnutí soupeřivých postojů ap. Rozdíl mezi adaptací a copingem je
ve stupni zátěže. Zatímco adaptací se rozumí vyrovnání se zátěží, která je relativně
v normálních mezích, v obvyklé, běžné, pro člověka v poměrně zvládnutelné toleranci,
termínem coping se rozumí boj člověka s nadlimitní zátěží. Výraz nadlimitní je třeba
chápat jak v dimenzi intenzity, tak ve smyslu délky doby trvání. (Křivohlavý, 1994)

V publikaci autorů Sneath, Lacey, Kennett-Hensel (2008) je popisován způsob, jakým
se vyrovnávali někteří lidé s následky hurikánu Katrina. V důsledku zasažení hurikánem
se u mnoha lidí zvýšila hladina stresu, který následně vyústil v deprese. Jednou
z copingových strategií, díky které se lidé často nevědomky volili, aby se vypořádali
s depresemi,

je

podle

článku

nakupování.

Impulzivnímu

(náhlému)

nebo

kompulzivnímu (chorobnému) nakupování lidé propadají, protože je to jeden ze
způsobů, jak uniknout před realitou nebo si zlepšit náladu dárkem. Toto chování ovšem
deprese pouze maskuje.
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2.3.7 Zvládání strachu
Strach má signální i obrannou funkci, proto není přemětem zvládání strachu snaha
zbavit se strachu jako takového. V tomto případě jde hlavě o zvládání strachu
nepřiměřeného, který člověka nadmíru stresuje. Nemá cenu se za strach trestat,
odměňovat ani ho popírat. Odvaha je součást odolnosti, která přímo souvisí se
schopností odhadovat rizika a nepodstupovat je v případě, že jsou příliš vysoká. Obecně
platí, že ochota riskovat koreluje negativně s intelektovými schopnostmi, schopností
předvídat možný vývoj situace a domyslet do detailu praktické důsledky vlastního
jednání a odpovědnosti (Hošek, 2003).
Podle Paulíka (2010) jsou psychologické prostředky ke zvládnutí strachu mnohdy
aplikací obecněji uplatnitelných prostředků vyrovnání se i s jinými stresovými
situacemi, využívají např.:
- racionální rozbor příčin strachu
- verbalizaci čili slovní popis
- zpracování obávané situace
- trénink zvládání strachu
- relaxace
- odvádění pozornosti
- autosugesce
- vyhledání odborné pomoci a sociální opory

2.3 PSYCHICKÉ ZPRACOVÁNÍ SITUACE
2.3.1 Vnímání události
Ursano a spolupracovníci (1994) popisují některé faktory ovlivňující zmírnění nebo
naopak zhoršení průběhu vnímané události. Jsou to:

-

Přiměřené předvídání a hodnocení hrozby – předvídáním události může
podmínit vhodnou reakci (jít nebo nejít v noci přes park, přestěhovat se
z nebezpečné oblasti…)
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-

Povaha katastrofy – technologické katastrofy působí často menší plošné škody,
než katastrofy živelní

-

Subjektivní pocit kontroly nad situací – tento faktor souvisí hlavně
s osobnostními rysy a okolnostmi dané situace

-

Stigmatizace oběti - přirozeně se vyskytující obranná snaha se vyhnout fyzicky
i psychicky obětem a nepřipomínat si vlastní ohrožení a zranitelnost

-

Omezení rolí


role oběti – pasivita, podřízenost a nutnost spoléhat se na vnější zdroje
pomoci



role hrdiny – hrdinství zahlcuje natolik, že brání návratu do běžného života,
nadměrně připomíná traumatickou zkušenost a dělá z ní dominantní prvek
identity

-

Předchozí zkušenost – je považována za pozitivní ochranný faktor, některé
výzkumy dokazují, že oběti, které již zažily obdobnou katastrofu, měly tendenci
prožívat méně negativních psychických symptomů, není ovšem zcela nemožné,
že u znovu postižených obětí nedojde k re-traumatizaci a připomenutí původní
situace

2.3.1 Vnímání vlastního ohrožení
Percepce vlastního ohrožení může být velmi odlišná od skutečného, hrozícího
nebezpečí. Během katastrofy jsou pochopitelně rizikové skupiny lidí, kteří percipují
nízké ohrožení v případě vysokého rizika (bagatelizují nebezpečí, odmítají evakuaci či
preventivní opatření a snáze se tak vystavují traumatizujícím a ohrožujícím událostem),
a lidé, kteří percipují vysoké ohrožení v případě rizika nízkého (k důsledkům patří např.
zkratkovité jednání, čerpání zdrojů pomoci, potřebných jinde, psychická zranitelnost a
snadnější traumatizace). Především první skupinu (popírající reálné vysoké nebezpečí)
je nutno vnímat jako rizikovou. Neadekvátní hodnocení ohrožení je u těchto lidí
rizikovým faktorem pro jejich případnou reakci na nebezpečí, na něž nejsou připraveni.
V tomto smyslu jsou například testování uchazeči o místo pilotů. Ti, kteří popírají

25

znaky blížícího se nebezpečí, budou v případě kritické situace jednat více zkratkovitě a
mít více havárií, budou snadněji propadat šoku a mít méně adaptivní reakce než ti, kteří
jsou na nebezpečí připraveni (Weisaeth, 1994). (Kohoutek a kol., 2004)

2.4 DYNAMICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

2.4.1 Temperament
Temperament je souhrn vlastností, které se projevují ve způsobu reagování, prožívání a
chování člověka. Nejvíce ovlivňuje motoriku člověka a citový život. Temperament
považujeme za vrozenou vlastnost, výchovou ho ale můžeme pozměnit. Je ovlivněn
nervovou soustavou a funkcí žláz s vnitřní sekrecí. Relativně stálé vlastnosti
temperamentu se buď zvýrazní, nebo utlumí.
Temperament má také svou dynamiku. Dynamikou temperamentu rozumíme, jak
snadno vznikají city, jak jsou silné, jak rychle probíhají a střídají se, jak živě se
projevují navenek (mimika, gestikulace, smích, pláč). Dynamika zahrnuje také tempo
průběhu, intenzity a střídání psychických procesů, stavů, činností a jednání.

2.4.2 Typologie osobnosti
Typ je označení souboru znaků typických pro určitou skupinu osobností a vyjadřujících
určitou podstatnou charakteristiku. Typologie rozdělujeme podle Lidí, kteří je určili a
popsali. Galénova typologie vychází z nejstarší typologie, kterou vytvořil Hippokrates.
Rozděluje temperamenty podle převládajících tělních tekutin - krev (sangius), žluč
(cholé), černá žluč (melan-cholé) a sliz (phlegma). Jungova typologie byla vytvořena na
základě názoru, že jsou na světě dva druhy lidí. Jedni, kteří jsou více určováni vztahem
k vnějšímu světu a druzí, kteří jsou ovládáni vztahem k sobě a svému vnitřnímu životu.
Eyseneck ve své teorii propojil Jungovu a Galénovu typologii tím vznikla dnes asi nej-
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aplikovanější typologie. Německý psychiatr Kretschmer ve své teorii vycházel ze
stavby těla. Hledal vztah mezi lidským tělem a chováním. Typologií osobnosti se
zabývali i další psychologové, jako například Pavlov, Sheldon, Spranger a další, těmi se
už ale zabývat nebudeme.

Kretschmerova typologie2:
 pyknická postava - kulatá hlava, zavalité tělo, celková zaoblenost, tučné břicho,
měkké svalstvo; cyklotymní temperament - otevřený, zájem o okolí,
přizpůsobivý, středně veselé a smutné nálady
 astenická postava (leptosom) - hubený, šlachovitý, dlouhé končetiny, úzká
ramena, plochý hrudník, ostrý profil, málo vyvinuté svalstvo; schizotymní
temperament - uzavřený, nepřizpůsobivý, někdy přecitlivělý, jindy chladný
 atletická postava - svalnatá, velká, široká ramena, úzká pánev, malé množství
podkožního tuku; viskózní temperament - pomalý, důkladný, spolehlivý,
houževnatý, nedostatek fantazie

Galénova typologie3:
 sangvinik (krev) - vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé
podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný
oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý,
emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný,
optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city
 flegmatik (sliz; hlen) - je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako
lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku
spokojenost, klid až chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným
osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád
změny a pohybově je spíše úsporný

2
3

Šrámková, Vinklerová, Hlavsa, 2011
Šrámková, Vinklerová, Hlavsa, 2011
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 melancholik (černá žluč) - vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným
laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný,
usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé,
ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje
kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké
 cholerik (žluč) - je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko
se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou
zeď“, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je
egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho
vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran

Jungova typologie4:
 introvert - zaměřený do svého nitra, na vlastní problémy a duševní stavy; vůči
okolí je uzavřený, plachý, nedůvěřivý, těžko se přizpůsobuje, mnoho přemýšlí a
zůstává většinou sám se svými problémy
 extrovert - zaměřen na vnější svět, společenský, přístupný, aktivní, dovede se
přizpůsobit novým pracovním a společenským podmínkám

4

Šrámková, Vinklerová, Hlavsa, 2011
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Eyseneckova typologie: doplnil Hippokratovu teorii osobnosti o dimenzi emocionální
stability a spojil ji s Jungovou typologií

Obr. č. 3: Eyseneckova typologie

http://taroteilles.wordpress.com/2011/11/24/zase-ty-zivly/
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2.5 JEDNOTLIVÉ DRUHY OHROŽENÍ A KATASTROF
2.5.1 Jednotlivé druhy hrozeb
Jako hrozbu můžeme určit jakoukoli sílu, událost, osobu nebo aktivitu, která má
nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může způsobit škodu (Fiala, Vilášek 2010).
Jednotlivé typy hrozeb dělíme na přírodní, antropogenní (člověkem zapříčiněné) a
smíšené. Počet veškerých hrozeb je nevyčíslitelný, avšak pro některé situace jsou
vypracovány typové plány5. Existuje mnoho kombinací ohrožení a ne na všechny se lze
připravit. Z toho vyplývá, že při řešení takovýchto situací musí být součinnost složek

normál

konsolidace obnova

záchrana - likvidace

kulminace

eskalace
elevace

normál

Parametr – výška hladiny

IZS flexibilní a dobře koordinovaná.

Čas
Obr.č. 4: Průběh působení hrozby (Fiala, Vilášek 2010)

5

Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, kterou ústřední správní úřad podle
své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a
opatření pro jejich řešení.(Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády
č. 36/2003 Sb.)
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Přírodní mimořádné hrozby

Hromadn
é nákazy

Živelní
pohromy

Pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Název – podrobnější specifikace

Dlouhodobá inverzní situace
Povodně velkého rozsahu
Jiné živelní pohromy velkého rozsahu – lesní požáry, sněhové
kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod.
Epidemie – hromadné nákazy osob
Epifytie – hromadné nákazy polních kultur
Epizootie – hromadné nákazy zvířat

Antropogenní mimořádné hrozby
Provozní havárie

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Infrastruktura

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Radiační havárie
Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky
Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry,
exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb
Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem
zvláštní povodně
Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého
rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie
velkého rozsahu
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu
Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého
rozsahu
Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu
Migrační vlny velkého rozsahu
Hromadné postižení osob mimo epidemie – řešení následků včetně
hygienických a dalších režimů
Narušení zákonnosti velkého rozsahu
Narušení funkčnosti poštovních služeb velkého rozsahu

Tab. č.2: Přehled hrozeb, na které jsou vypracovány typové plány (Vilášek a Fus, 2012)
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2.5.2 Jednotlivé druhy katastrof
Katastrofa je neočekávaná událost způsobující smrt nebo zranění velkému počtu lidí. Ke
katastrofám může vést mnoho odlišných druhů událostí. (Interpol, 2009)
Mikšík (2005) Definuje katastrofu dvojím způsobem:
1) jako vnější konkrétní událost – místně lokalizovaný, přímý a vážný zásah do
fyzického světa člověka a jeho prostředí
2) jako sociálně psychologickou abstraktní událost s možnými konkrétními
důsledky, tj. jako vážný zásah do politického ekonomického či kulturního světa
člověka, ohrožující samu jeho existenci (hospodářská katastrofa, katastrofa
vzdělání…) V tomto smyslu rozlišujeme a vymezujeme
a) přírodní katastrofy (povodně zemětřesení, hurikány…)
b) katastrofické

nehody

(výbuchy,

epidemie,

dopravní

katastrofy…)
c) válečné katastrofy (s nimi související jevy jako jsou děs,
panika a další)

Hausmann (2003) dělí katastrofické události hromadné povahy podle příčin vzniku
obdobně. Přidává pouze záměrně způsobené katastrofy, do kterých zahrnuje kromě
válečných událostí také teroristické útoky a sabotáže.
Průběh hrozby znázorněný na obrázku 4 lze podle mého v upravené formě aplikovat na
většinu případů katastrof. Křivka bude tvarově podobná, pouze se bude lišit v délce
trvání jednotlivých fází, dynamice, případně může být část křivky vynechána. Vše
záleží na povaze a příčině katastrofy. Například zemětřesení bude mít celkově
dynamičtější průběh a kratší dobu trvání než povodeň, protože jde typově o jiný případ.
Ovšem i typově stejné katastrofy, jako jsou povodně, mohou mít rozdílnou dynamiku.
Jiný průběh bude mít povodeň zapříčiněná dlouhodobými dešti, a jiný průběh bude mít
povodeň v důsledku narušení vodního díla. Zwingmann (1971) se během svého bádání
zabýval vymezením základních fází katastrof z hlediska takzvaných katastrofických
reakcí – prožitky a chování člověka při katastrofách.
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Katastrofické reakce:
a) ochromení hrůzou – nadlimitní podnět vede k nadhraničnímu útlumu
b) subkortikální fáze – hypertrofie, bezhlavý útěk nebo jiné chaotické
bezprostředně impulzivní chování
c) konkrétněji diferenciovaný strach ze smrti – prvotní vědomá odezva na
katastrofu
d) morální přezrálost – pocit viny a snaha napravit to, co nestihl pod tlakem
utlumené sebezáchovy
e) návrat ke kritickému uvažování – vznik sociálního antiklimatu proti

Parametr - ohrožení

přehnané snaze některých jedinců pomáhat druhým

1,2

3

4

5

Čas
1,2) ohrožení - ochromení hrůzou, subkortikální fáze
3) konkrétněji diferenciovaný strach ze smrti
4) morální přezrálost
5) návrat ke kritickému uvažování
Obr. č. 5: Aplikace katastrofických reakcí do průběhu katastrofy
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3. Cíl práce
Cílem této práce je vypracovat přehled psychologických reakcí, na jehož základě může
člověk předpokládat chování v průběhu a po prožití stresových situacích. Přehled bude
vypracován na základě dostupné tuzemské i zahraniční literatury, konzultací
s psychologem a osobních zkušeností získaných prostřednictvím absolvovaných
školních kurzů.
Přehled bude vypracován podle typologie osobnosti – temperamentu, pohlaví a věku.
Tato tři kritéria totiž podle mě nejvíce ovlivňují lidské chování v průběhu katastrofy.

4. Analytická část
4.1 TEORETICKÝ PŘEHLED CHOVÁNÍ PŘI OHROŽENÍ A
KATASTROFÁCH
4.1.1 Podle typologie osobnosti
Předpokládané reakce člověka si představíme na Eyseneckově modelu. Tento model je
dle mého názoru dobře srozumitelný a velice přehledný. Představme si dvě modelové
situace. První, ve které by byl každý typ osobnosti sám za sebe, aby jeho reakce nemohl
ovlivňovat žádný další člověk nebo skupina lidí. A druhou, kdy se ocitne v ohrožení
skupina lidí kolem padesáti osob. Velkou skupinu lidí v ohrožení nemá cenu z hlediska
typologie zkoumat, protože její chování určuje spíše dav, než jednotlivé typy lidí.
V prvním případě si představme, že se každý druh osobnosti ztratí v lese. Všichni čtyři
mají stejné znalosti a budou procházet těmi stejnými situacemi, co se týče překonávání
překážek i vzdáleností.
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Melancholik
V takovéto situaci by dopadl asi nejhůře. Má
nízké sebevědomí a ve všem hledá problémy.
Svým pesimistickým postojem a pocity úzkosti
by se brzy dostal do deprese, ke které má časté
sklony propadat. Celkově nesnáší vypjaté situace
a má rád vlastní vnitřní klid. Vlastně žádná jeho
vlastnost v takovéto situaci nehraje pro něj.

Flegmatik
Vyniká obdivuhodnou vlastností zachovat si klid
a soustředěnost na každé situace. Díky své
cladnokrevnosti přistupuje ke všemu klidně, řeší
věci postupně a je cílevědomý. Snadno se
přizpůsobí nové situaci, dobře odolává tlaku a
samota mu nevadí. Jeho zápory v takovéhle
situaci jsou odkládání práce, nerozhodnost a to, že
nerad nese odpovědnost za své jednání.

Sangvinik
V tomto případě bych zařadil mezi kladné vlastnosti,
které by pomohli vyřešit situaci, optimismus a
aktivitu.

Kromě

nich

vyniká

sangvinik

také

rozhodností a přizpůsobivostí. Situaci by naopak
mohlo ztížit jeho lehkomyslné a nerozvážné chování.
Sangvinik má sklony k riskování, přehnané odvaze a
také se hůře soustředí. Jelikož potřebuje ke svému
životu společnost, mohly by u něho nastat deprese.
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Cholerik
Hlavní přednost vidím v jeho silné vůli. Je
dynamická osobnost dosahující svých cílů. Rád
bojuje a překonává překážky, přičemž se obejde bez
přátel a diváků. Vystačí si se svým cílem. Umí
odhadnout situaci a často se nemýlí. V krizových
situacích se vyžívá a dobře je zvládá.

Ve druhém případě si představme havárii autobusu na odlehlém místě. Několik
cestujících je lehce zraněno, jinak jsou všichni v pořádku. Nedá se zavolat pomoc,
protože není signál a nejbližší vesnice je tři dny cesty. Cestující tedy spolu budou muset
minimálně 72 hodin spolupracovat.
V ideálním případě by v čele skupiny byl sangvinik nebo cholerik. Jejich sklony
k extroverzi jsou k tomu výborným předpokladem, protože v takovýchto případech je
nutné lidi stmelit. Navíc se pro tuto roli hodí i díky svým povahovým vlastnostem a
optimismu. Mají dobré organizační schopnosti, jsou rozhodní, aktivní a prakticky bez
trémy. Introvertní typy osobnosti nejsou do vedení skupiny vhodné hlavně pro svou
nerozhodnost a vnitřní nejistotu.

Cholerik
Na rozdíl od sangvinika je cholerik rozený vůdce. Velí všemu bez ohledu na znalosti a
podmínky. Chce hlavně dosáhnout svých cílů. Rychle řeší problémy, rád zdolává
překážky, a jak už jsem zmínil, má výborný odhad a vyžívá se v krizových situacích. Na
druhou stranu jen těžko si připouští chybu, svým nadřazeným postojem často psychický
deptá ostatní a netoleruje slabosti.
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Sangvinik
Je velice otevřený k ostatním a svou povahou k sobě přitahuje lidi. Vychází s lidmi lépe
než cholerik, ale nebyl by tak dobrý vůdce. Jako zápor považuji jeho lehkovážnost a
sklony příliš riskovat a snadno se nechat ovlivnit. Jeho nedůslednost je hlavní příčinou,
proč většinou nikdy nic nedotáhne do konce.

Flegmatik
Flegmatik vyniká svou vyrovnaností, klidem, disciplínou a schopností snášet
dlouhodobé zatížení. Vychází se s ním nejlépe ze všech typů osobností, protože umí
naslouchat a je velice chápavý. Nerad se však rozhoduje a nerad je odpovědný za své
jednání. Je tedy ideálním členem do „stáda“, když nemusí nic rozhodovat a někdo mu
řekne, co přesně má udělat.

Melancholik
V tomto případě můžeme označit za kladné vlastnosti jeho svědomitost a smysl pro
povinnost. Jinak ovšem považuji v krizové situaci melancholika za problém, který se
musí zvládnout. Jeho smutná povaha, skleslost a pesimismus, by mohly narušit náladu
ve skupině a tím i morálku. Není také schopen dlouhodobého zatížení, rychle se vyčerpá
a trpí nedostatkem odvahy důsledku slabé sebedůvěry. Tyto vlastnosti by mohl
sugerovat ostatním členům skupiny, což by znamenalo ještě větší problém.

4.1.2 Podle pohlaví
Krom vymezení pohlaví primárním a sekundárními znaky, lze v psychologii přihlédnout
k takzvaným znakům terciárním. Jsou to abstraktní vlastnosti na základě představy
určitého společenství o mužských a ženských rolích.
Maskulinita – vyznačuje se silou sebejistotou, aktivitou výkonností, racionálním,
řešitelským přístupem k problémům a samostatností
Feminita – slabost, měkkost, poddajnost, pasivita, závislost, citový a prožívající přístup
k problémům
Androgynie - nevyhraněnost
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Jednotlivec
Rozdíl v řešení různých situací je dán mezi muži a ženami fyziologicky. Muži většinou
řeší problémy a úkoly přes levou hemisféru. Ta je více analytická, obstarává abstraktně
pojmové myšlení, matematické myšlení a nachází se zde centrum řeči. Pravá hemisféra
je senzorická (obstarává vnímání prostoru, komplexnější zpracování vizuálních vjemů a
vnímání hudby) a emocionální. Muži se tedy orientují pravou hemisférou a učí se
novým věcem a řeší potíže hemisférou levou. Ženy, ať už jde o učení se, řešení
problémů, mluvení, orientaci v prostoru, používají obě mozkové hemisféry. Ženy díky
propojení hemisfér řeší úkoly a problémy řeší kreativněji. Při řešení zapojují do
rozhodování své pocity, jejichž centrum je v pravé hemisféře. Ženy se zaměřují na
takové řešení problému, které je přístupné pro celou skupinu, zatímco muži jsou
orientováni spíše výkonově. Výsledky experimentů ukázaly, že chlapci jsou nadaní
spíše

na

orientaci

v prostoru,

na

rozlišování

a

skládání

geometrických

tvarů, zatímco děvčata obratně a výborně zachází se slovy. Na řešení stejného úkolu obě
pohlaví používají odlišnou techniku. Muži se na místě orientují tak, že si osvojí celkový
plán (kognitivní mapu), zatímco ženy si určují orientační body.
(Hanzlovský,2010,2012)
Další příčinou rozdílných reakcí jsou hormony. U žen je oxytocin spojován
s přátelským a laskavým chováním a má uklidňující účinky na stres. Jeho účinky navíc
zesiluje kombinace s estrogenem. Mužské tělo ovšem vytváří větší množství
testosteronu, který probouzí aktivní a agresivní tendence. Muži tedy reagují s větší
mírou aktivity a agrese než ženy, které směřují projevům podpory a vyhledání sociální
opory. Výsledky některých studií naznačují, že mužská reakce na stres se vyznačuje
vyšší odolností proti akutnímu stresu, zatímco ženy jsou odolnější vůči dlouhodobému
zatížení.(Paulík, 2010)

Skupina
Ve strategii přežití skupiny muži obecně potřebují vytvořit dominanci a úspěšně
konkurovat v rámci skupiny. Tato nadřazenost, jak Zimbardo (2006) prokázal, posiluje
postavení vedoucí skupiny a naopak sráží podřízené. Projevy nadřazenosti navíc často
provází krutost. Vše je způsobeno vžitím se účastníků do jednotlivých rolí.
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Ženy zas potřebují bezpečné a harmonické prostředí, budují vazby, vyhledávají řád a
vyhýbají se riziku. Toto je dáno historicky, kdy ženy takové prostředí potřebovaly pro
výchovu potomků. Muži tedy vytváří hierarchii a ženy primárně hledají vztahy a
spojení.

Panika a strach
Polárník a organizátor kurzů přežití Jaroslav Pavlíček 14. 7. 2007 v interwiev pro Idnes
z vlastních zkušeností vypovídal: „Ve filmech se sice první hroutí ženy, v reálu je to
trochu jinak. Panika a strach zabíjí dřív chlapa, tedy průměrně vybaveného chlapa bez
zkušeností. Moc si to bere. Uvažuje racionálně, víc si uvědomuje nebezpečnost situace.
To ženský nefňukají, umějí si odříct jídlo a taky jsou uzpůsobeny k tomu, že dokážou ve
skupině zvednout morálku. Co jim však jde ze všeho nejhůř, je schopnost odhodit
zábrany. Když jdou pralesem, trvá jim týden, než jsou schopné vyčurat se na cestě a
neriskovat život v houští.“

MUŽI

ŽENY

sériovost

komplexnost

aktivita

pasivita

nezávislost

závislost

racionální přístup

citový přístup

aktuální zátěž

dlouhodobá zátěž

agresivita

podpora

SKUPINA
hierarchie

vtahy

konkurence

spojení

Tab. č. 3: Přehled chování v zátěžových situacích podle pohlaví
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4.1.3 Podle věku
Věk může zásadně ovlivnit chování při krizové situaci ve dvou oblastech, které mohou
být velice důležité pro zvládnutí situace. Jedná se o schopnosti a zkušenosti. Ty nám
mohou pomoci v nebezpečné situaci tím, že nám dodají pocit sebedůvěry a pocitu
kontroly nad situací.
Děti – školní věk
Jezdím do hor a z vlastní zkušenosti mohu říct, že děti kolem osmi let se stávají
„nezničitelnými“. Pochodují a lezou v tempu pro člověka někdy až neuvěřitelném a bez
známek větší únavy. Na druhou stranu vím, že toto neplatí ve všech případech. Děti
mají ve srovnání s běžnou populací nadprůměrnou kondici, jediné v čem ve srovnání
s dospělými zaostávají, je maximální síla. Mají však slabé volní vlastnosti, poměrně
slabou psychickou odolnost a téměř žádné zkušenosti. Díky nedostatku zkušeností a
neschopnosti domýšlet následky, je u dětí také snížený pud sebezáchovy. Je tedy
vhodné posilovat jejich odolnost vůči stresu například členstvím ve skautu, spaním pod
širákem, celodenními výlety atd., protože předchozí zkušenosti s podobnou situací
značně ulehčí následné řešení problému. Ve většině případů se dítě neocitne v extrémní
situaci samo. Dalším faktorem, který silně ovlivni reakci dítěte je chování okolí. Snáší-li
dospělý stres dobře, dítě je se s ním vyrovná také dobře. Zachvátí-li dospělého panika,
je velice pravděpodobné, že dítě bude reagovat stejně. V případě zabloudění v horách
nebo lese, se takováto situace může stát pro dítě pouze jako dvou až třídenní výlet
s dobrodružným přespáním venku. Záleží jen na dospělém, jak vše podá.

Staří lidé
Druhým pólem jsou staří lidé. Tuto skupinu je však těžké přesně vymezit. Závisí totiž
na zdravotním stavu, sociálních okolnostech a vrozených dispozicích. Světová
zdravotnická organizace rozlišuje pojmy stárnutí, stáří a stařeckost. Stáří je vymezeno
v období 75 – 89 let. Biologické stárnutí se projevuje omezováním hybnosti,
výkonnosti, sníženou imunitou a funkčností smyslových orgánů. Zhoršuje se také
paměť, myšlení a schopnost adaptace. Tato skupina má velké množství zkušeností, ale
co se týče úkolů s fyzickými nároky, tak ty jsou schopni plnit s obtížemi nebo vůbec.
Díky jejich snížené schopnosti adaptace například v mnoha případech odmítají opouštět
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obydlí, čímž způsobují záchranářům velké problémy. V takovémto případě ovšem hraje
velkou roli také sociální zázemí. Mají-li se lidé ke komu přesunout, opouští se jim
obydlí snáze, než v případě kdy je jejich jedinou nadějí provizorní zázemí ve školní
budově. Stejně jako se u dětí může přihodit dobrodružný výlet, u starých lidí se
evakuace může proměnit v několikadenní návštěvu příbuzných nebo vnoučat.

úrověn

zkušenosti

schopnosti

školní věk

stáří

Obr. č.6: Grafické znázornění schopností a zkušeností člověka v průběhu života

4.2 TEORETICKÝ PŘEHLED CHOVÁNÍ PO PROŽITÉM
NEŠTĚSTÍ
4.2.1 Syndromy spojené s prožitou katastrofou
Nejčastěji pozorovaná je posttraumatická stresová porucha (PTSD). Je to déletrvající
reakce na traumatizující zážitek. Existují dva typické symptomy. Prvním je intruze, což
je vybavování si nepříjemného zážitku formou obrazů, živých vzpomínek nebo snů.
Druhým příznakem je popření a vyhýbání se situacím připomínajícím nepříjemnou
zkušenost. Oba symptomy se projevují společně a vzájemně spolu souvisí. Dalšími
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doprovodnými příznaky jsou poruchy spánku, koncentrace, podrážděnost, neschopnost
radovat se, pocit bezmoci a další).
Kromě PTSD jsou definovány i další dvě kategorie reakcí a poruch – akutní reakce na
stres, nastupující do jedné hodiny po události (a odstupňovaná jako mírná, středně těžká
a těžká podle četnosti příznaků), a poruchy přizpůsobení. (Kohoutek a Čermák, 2009)

Akutní reakce na stres6
Patří k neurotickým poruchám. Jedná se o závažnou poruchu přechodného trvání bez
předcházející psychické poruchy. Představuje bezprostřední reakci na závažný stres
(psychický, fyzický). Odezní během několika hodin nebo během několika dní. Na
poruchu může být částečná i úplná amnézie (ztráta paměti).
Trvání ovlivňuje zranitelnost jedince a jeho schopnost zvládat stres.
Příčina:


mimořádně stresující životní zážitek (živelné pohromy, úraz, přepadení,
znásilnění)



významná životní změna (ztráta blízkých, požár v domácnosti)

Příznaky:


zúžené vnímání, vědomí a pozornost



neschopnost pochopit situaci, pacient může být i dezorientován



stažení se do sebe až stupor (nadměrná strnulost a ztuhlost), ale i hyperaktivita
nebo agitovanost (tělesný neklid)



obvykle jsou přítomny vegetativní příznaky (tachykardie, pocení, zčervenání)

První pomoc:

6



posoudit závažnost situace



vyhledat lékaře, případně volat 155



zajistit pacientovi klidné, nerušené prostředí



nenechávat pacienta samotného



nechat pacienta, aby vyjadřoval svoje emoce



vyjádřit pochopení a porozumění pro situaci a chování pacienta



ujistit, že jsme mu nablízku a připraveni pomoci

Předlékařská první pomoc do škol - Akutní reakce na stres
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hovořit klidně, uvolněně, ale jistě, krátkými větami, základní informace
zopakovat, nepřetěžovat jej



nechat větší prostor pro sdělení pacienta



věnovat pozornost somatickým potížím pacienta, event. se na ně taktně dotázat



všímat si vegetativních projevů (př. tachykardie, pocení)



zajistit fyzickou pohodu (teplo, suchý oděv), dát přednost tlumenému osvětlení



mít na paměti možnost vzniku hyperaktivity a agitovanosti

Posttraumatická stresová porucha7
Posttraumatická stresová porucha vzniká

jako zpožděná a/nebo protrahovaná

(„prodloužená“) odezva na stresovou situaci neobvykle hrozivého nebo katastrofického
rázu, která pravděpodobně u každého člověka vyvolá pronikavou tíseň. Příznaky
začínají po traumatu, po nějaké době, která může trvat od několika týdnů do několika
měsíců (ale jen zřídka víc než 6 měsíců).

4.2.2 Faktory ovlivňující reakci na trauma
Podstatný je, z hlediska následků katastrofy na jedince, jeho aktuální psychický stav a
spokojenost s dosavadním životem – well-being. Člověk s momentálním stavem
spokojenosti a v psychické pohodě se vyrovná s neštěstím mnohem lépe, než člověk
v životní krizi. V takovém případě nejspíše neštěstí pouze přispěje ke zhoršení
psychického stavu zasaženého jedince.
Další důležitý faktor je příčina neštěstí. Je-li neštěstí zapříčiněno přírodními živly,
člověk s tím snáze vyrovná, než když zapříčiní například dopravní nehodu s těžce
zraněnými.
Nejlepším prediktorem závažnosti dopadu traumatu je jeho krutost, jak dokladuje řada
studií - čím horší podmínky a zážitky, s nimiž se postižená osoba setká, tím horší
následky v podobě symptomů PTSD ji budou provázet (Ursano, Fullerton &
McCaughey, 1994). Čím silnější je intenzita stresoru, tím menší vliv mají jiné faktory,
které mohou rozhodovat o intenzitě symptomů. Lze tedy přijmout tezi, že způsob,
7

Hasičský záchranný sbor ČR – Stresové reakce po mimořádných událostech
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jakým daná osoba bude prožívat symptomy PTSD, je ovlivněn mnoha faktory. Avšak se
stoupající závažností stresorů, tedy prožitkem krutosti traumatu, jeho intenzitou,
nekontrolovatelností a nepředvídatelností stresující situace se tyto faktory stávají méně
důležitými a velmi kruté trauma pak vyvolá PTSD takřka u každého. (Kohoutek a kol.,
2004)

4.2.2.1 Osobnostní charakteristiky
S posttraumatickými problémy a horším průběhem symptomů korelují některé
charakteristiky osobnosti, z nichž nejčastěji je citována úzkostnost, neuroticismus a
introverze (Hodgkinson & Stewart, 1998). U interpretace role těchto osobnostních
dimenzí je nutná určitá opatrnost: je zřejmé, že úzkostně prožívající osoba se bude hůře
vyrovnávat s následky psychického traumatu a katastrofy a že míra subjektivně
pociťovaného stresu a tudíž i prožívané symptomy budou mnohem horší. V naprosté
většině se u výzkumů PTSD ale jedná o měření ex post facto - osobnostní diagnostika je
provedena až po vystavení traumatu a není tedy jasné, zda uvedené dispozice jsou
příčinou horšího průběhu vyrovnávání se s traumatem, nebo samotným následkem
prožití traumatu. Je např. zjevné, že pokud nejprůhlednější dotazníky určují jako
introverta toho, kdo se „zabývá svým vnitřním světem spíše než okolím“, pak by bylo
naivní domnívat se, že vnitřní svět osoby vystavené traumatu je natolik v pořádku, aby
vůbec bylo možné pozornost přesunout k jiným dominantám, a to i v případě
extrémních extrovertů. V případě osobnostních dimenzí neuroticismu či úzkostnosti je
situace ještě zjevnější. Jako protektivní faktor se déle uvádějí nadprůměrné intelektové
schopnosti. Velmi významný vliv na snadnější průběh posttraumatických příznaků a
menší symptomatologii má podle mnoha studií předchozí zkušenost s jiným traumatem
či katastrofou tzv. „očkovací hypotéza“ (Norris, Phifer & Kaniasty, 1994). (Kohoutek a
kol., 2004)

4.2.2.2 Pohlaví
Tradičně se u mužů udávala větší pravděpodobnost, že se setkají s psychickým
traumatem (vojáci a pracovníci záchranných profesí). U žen pak při setkání s traumatem
byla větší pravděpodobnost vyvinutí PTSD a jeho chronicity (Hodgkinson & Stewart,
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1998). Toto pojetí je relativizováno současným důrazem na častost psychického
traumatu u žen jako důsledek fyzického a sexuálního týrání a napadení. (Kohoutek a
kol., 2004)
Předpokládá se, že PTSD trpí spíše ženy, záleží však na povaze katastrofy. Zasáhne-li
ekonomicky rodinu, trpí více muži, jakožto poskytovatele peněz a zabezpečení. Dalším
názorem je, že muži také méně vyhledávají odbornou pomoc a raději si pomáhají samy
(alkohol…)

4.2.2.3 Věk
Obzvláště náchylné k symptomům PTSD jsou všeobecně skupiny – děti, dospívající a
staří lidé. U starých lidí můžeme horší působení stresoru připočíst menší adaptabilitě a
horšímu hledání perspektivy v budoucnosti a naději na nový začátek (obzvláště u
katastrof se zničením celoživotního majetku, rodinného sídla apod.). Také zde
spolupůsobí dalších stresory, jako jsou nemoci, ekonomická situace, pochopení povahy
situace a zaběhané zvyklosti (Hodgkinson & Stewart, 1998). Studie zkoumající vliv
povodní u starých lidí v USA označila za nejzranitelnější skupinu 55-64letou. Ta
vykazovala nejvíce psychických symptomů. Mladší populace měla symptomů nejméně,
starší (nad 75 let) skórovali hůře, ale stále lépe než střední skupina. Autoři to vysvětlují
faktem, že nejstarší lidé berou situaci již více stoicky a vyrovnaně, kdežto 55-64letí mají
jednak mnoho plánů do budoucna (vstup do důchodu, konečné splacení hypotéky na
dům), jednak našetřené zdroje, které jsou katastrofou zmařeny, a to v kombinaci s
omezeným výhledem na možné znovuzískání těchto zdrojů. (Kohoutek a kol., 2004).
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5. Závěr
Přehled vytvořený v této práci je pouze teoretický a žádný expert na světě nikdy nikomu
nezaručí, jak se bude v dané situaci chovat. Je velice obtížné sledovat lidské chování
při dynamicky probíhajících katastrofách, protože jsou neočekávané a simulace jsou
podle psychologů schopné tyto podmínky pouze napodobit, nikoli však realizovat reálné
podmínky a stavy lidské mysli. Pracovníci záchranných sborů jsou podrobeni
psychotestům, terénním cvičením a dalším kurzům, které mají odhalit a případně posílit
jejich psychickou odolnost, ani u těchto profesionálů se ale nedá vyloučit kolaps.
Záleží na mnoha okolnostech, aktuálním stavu jedince, zkušenostech a vlastně i na
štěstí, jak se člověk vypořádá s danou situací. Sami policisté prý často váhají, kterému
rodiči sdělí jako prvnímu úmrtí dítěte nebo blízkého. Ženy reagují emotivněji. Podle
prožívaní tragických a katastrofických událostí to vypadá, že událostí trpí mnohem více
než muži. Lidem ovšem do hlavy nevidíme, a tak se může stát, že ačkoli to tak
nevypadá, trpí více muž. V takovém případě jsou časté sklony k alkoholismu nebo
sebevraždě. Na štěstí záleží proto, že člověk musí často ve vypjaté situaci udělat
rozhodnutí, které může a nemusí být správné.
Nejspíš jediným možným způsobem, jak lépe zvládnout průběh i následek zátěžové
situace je předchozí zkušenost. Ať už půjde jen o simulaci nebo si člověk podobným
zážitkem už prošel, každá zkušenost je takovémto případě k nezaplacení. Prožití si
určitého diskomfortu není od věci a dá se z takovýchto zkušeností čerpat. Člověk má
totiž dnes zažité určité stereotypy, které přispívají k jeho spokojenému životu. Když se
však stane, že lidé nemají k dispozici věci v dnešním životě již samozřejmé, jako jsou
tekoucí voda, jídlo, sporák, postel, oblečení, a další, stává se pro ně situace ještě
složitější. Není tedy od věci si čas od času odepřít určité pohodlí a uvědomit si, co je
opravdu důležité a jak se v takové situaci chovat. Nejspíš i proto by nebylo od věci
zvážit znovuzavedení základní vojenské služby. Možná, že i krátká doba by některým
jedincům prospěla.
Na druhou stranu i předchozí zkušenost má své ale. Jestliže byl předchozí zážitek silně
traumatizující, muže vyvolat nežádoucí reakci jako je panika, ochromení nebo zhoršení
průběhu následků.
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V dnešní, možná až přetechnizované době, se lidé stále více spoléhají na techniku,
stroje a služby. Stalo-li by se lokální neštěstí postihující velké město tak, že bychom
nemohli využít lidskou techniku, infrastrukturu nebo inženýrské sítě, došlo by
pravděpodobně ke kolapsu a rabování. V globálním měřítku by takováto katastrofa
nejspíše zapříčinila chaos a válku mezi lidmi o poslední využitelné zdroje. To už se
ovšem pouštíme do katastrofických scénářů hollywoodských filmařů. Zkrátka lidé by
měli vědět, jak se chovat v krizových situacích a umět se o sebe po nějakou dobu
postarat sami a ne se jen spoléhat na ostatní.
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