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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových 

linek. Operátoři jsou pod neustálým tlakem, ať už jde o čas nebo o komunikaci s často 

vystresovanými lidmi, kteří zažívají neobvyklou zatěžující událost. V takových případech 

je občas těžké zjistit, co se vlastně stalo a kde se volající nachází. Mnohdy se operátoři 

setkávají i se zneužitím tísňových čísel, kdy se nejedná o reálnou mimořádnou událost. 

V této práci jsme se snažili zachytit všechny tyto aspekty, které jsou pro operátora emočně 

a psychicky náročné a přinést ucelený náhled na danou problematiku. 

 V teoretické části naší práce jsme se zaměřili na definování základních pojmů, které jsou 

spojené s tématem diplomové práce. Blíže jsme se věnovali problematice stresu, a to 

především tomu pracovnímu stresu a stresu, který postihuje operátory tísňových linek  

a volající. Následně jsme nastínili fungování tísňových linek a druhy hovorů, se kterými 

se operátor často setkává. V závěru teoretické části jsme se zaměřili na fungování 

operačních středisek u Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby  

a Policie ČR. 

V praktické části jsme pomocí dotazníkového šetření analyzovali míru emoční  

a psychické zátěže, nejčastěji se vyskytující stresory, které ovlivňují operátory tísňových 

linek a důsledky působení stresu. Dotazníkové šetření je složeno ze série 

standardizovaných a nestandardizovaných dotazníků. Nestandardizované dotazníky 

vznikaly na základě hloubkových rozhovorů se zástupci základních složek IZS. Získané 

výsledky jsme následně komparovali v rámci jednotlivých složek.  

Podle získaných výsledků byla sestavena SWOT analýza, ve které byly vymezeny 

rizikové faktory. Na závěr jsme stanovili návrhy opatření ke snížení těchto rizikových 

faktorů a definovali možná doporučení pro praxi. 
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Abstract 

The topic of the diploma thesis is the analysis of the emotional and psychological burden  

of the emergency line staff. The operators are under constant time pressure as well as the 

pressure caused by the communication with stressed people facing an unusual 

burdensome situation. In such cases, it is sometimes very difficult to find out what has 

happened and where the person is calling from. The operators often face the misuse  

of emergency numbers; it is not a real emergency situation. In this work, we tried to state 

all aspects that are emotionally and psychologically challenging for the operator and then 

provide a comprehensive overview of the issue. 

In the theoretical part of the work, we focused on defining the basic concepts that are 

related to the topic of the diploma thesis. We brought into focus the issue of stress, 

particularly work stress and stress that affects emergency telephone operators and callers. 

We then outlined the operation of the emergency lines and the types of calls that the 

operator often experiences. At the end of the theoretical part, we focused on the 

functioning of the operational centres at the Fire Rescue Service, the Medical Rescue 

Service and the Police of the Czech Republic. 

In the practical part, using the questionnaire survey, we analysed the level of emotional 

and psychological stress, the most common stressors affecting the operators of the 

emergency lines and the consequences of the stress. The questionnaire survey consists  

of a series of standardized and non-standardized questionnaires. The non-standardized 

questionnaires were based on in-depth interviews with the representatives of the units  

of the Integrated Emergency System. The results obtained were subsequently compared 

within the individual units. 

Based on the results we obtained, a SWOT analysis identifying the risk factors was 

created. In conclusion, we determined proposals to reduce these risk factors and defined 

possible recommendations for practice. 

Keywords 

Stress; emergency number; burden; operator; stress factors  
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1 ÚVOD 

V České republice má dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

každá ze základních složek povinnost zajišťovat nepřetržitou pohotovost pro příjem 

tísňového volání. Jedná se o Zdravotnickou záchrannou službu (linka 155), Hasičský 

záchranný sbor (linka 150) a Policii ČR (linka 158). V případě Hasičského záchranného 

sboru se nejedná pouze o linku 150, ale také o jednotné evropské číslo tísňového volání 

112. Pod operační střediska HZS ČR spadají i jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, které jsou čtvrtou základní složkou 

integrovaného záchranného systému. 

Aby tuto povinnost bylo možné zajistit, je potřeba mít dostatek proškolených operátorů, 

kteří tyto linky obsluhují. Přestože se jedná o náročné a stresující povolání, je často 

přehlíženo a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. Přitom správné fungování těchto linek 

je v mnoha případech otázkou života a smrti.  

Operátoři jsou často vystaveni volajícím, kteří se nachází ve stresové situaci a pociťují 

strach, úzkost, nejistotu, stud a jiné emoce. Mnohdy se i stává, že volající netuší, kde se 

nachází, co se vlastně děje, ale pouze ví, že potřebuje pomoc. Kromě těchto hovorů, kdy 

jde opravdu o tíseň a pomoc člověku, často dochází i ke zlomyslným voláním. Všechny 

tyto situace musí operátor zvládnout, správně a zavčas vyhodnotit a následně případně 

poslat na místo události výjezdový tým. K představě, kolik hovorů jedna tísňová linka 

může za rok odbavit, můžeme uvést statistiku linky 112, která za minulý rok odbavila 

2 601 939 hovorů. 

Je proto velmi důležité zajímat se o emoční a psychický stav těchto operátorů a snažit se 

jim jejich práci co nejvíce ulehčit a v případě potřeby i pomoci se vyrovnat se stresující 

situací. S tímto nám může v budoucnu pomoci i podchycení nejvíce stresujících situací. 

Cílem naší práce je analyzovat emoční a psychickou zátěž a také vyrovnávací strategie 

v boji se stresem u pracovníků tísňových linek, komparovat získané výsledky v rámci 

jednotlivých složek a v závěru práce stanovit doporučení pro praxi.  V teoretické části je 

naším cílem přinést ucelený pohled na problematiku stresu u pracovníků tísňových linek. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

V této kapitole budou shrnuty dosavadní relevantní poznatky z české i zahraniční 

literatury. Tyto informace jsou podány v takové míře a formě, aby čtenáři sloužily 

k uvedení do problematiky a následně přispěly k pochopení metodiky a výstupům 

praktické části práce. 

2.1 Základní pojmy 

Jako zcela bazální pro využití práce spatřujeme objasnění některých základních pojmů, 

které jsou níže uvedeny v abecedním pořádku. 

Emoce 

Často je pojem emoce významově ztotožňován se slovem cit. Označuje se tak prožitek 

stavů jako je smutek, radost, hněv, strach atd. V psychologickém vymezení je emoce 

definována jako mentální stav, který je charakterizován cítěním a je doprovázen 

motorickými projevy, který se vztahují k určitému objektu či vnější situaci (Nakonečný, 

2000). Emoční prožívání provází veškeré chování člověka. Ne vždy si však jedinec toto 

prožívání plně uvědomuje. Většinou si člověk pamatuje pouze emoční stavy, které mají 

určitou míru intenzity. V každodenním životě tak jedinec, pokud neprožívá nějakou 

intenzivní situaci, svůj emoční stav označuje jako neutrální. Je to závislé na obvyklém 

probíhání různých činností či okamžiků. Avšak i tento stav můžeme do jisté míry označit 

jako stav klidu a bezpečí. Události, které narušují tento „neutrální“ stav, můžeme 

klasifikovat jako pozitivní či negativní. Intenzita těchto změn určuje i intenzitu jimi 

vyvolané emoce. Můžeme říci, že pozitivní emoce oproti negativním emocím rychleji 

vyprchají. Vyrovnání se s negativní emocí a její „neutralizací“ obvykle zabere delší 

časový úsek (Slaměník, 2011). Jak už jsme výše uvedli, jako emotivní se projevují 

především ty události, které narušují „neutrální“ stav. Na tísňových linkách jsou tyto 

narušující události běžné a v závislosti na jejich intenzitě mohou ovlivňovat emoční 

prožívání operátorů.  
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Frustrace 

Pojem frustrace pochází z latinského příslovce frustra, které znamená marně. Jedná se  

o psychologický stav, který se objevuje, pokud je nějakým způsobem zabráněno dosažení 

daného cíle nebo uspokojení současné potřeby. Míra frustrace je proto subjektivní podle 

aktuální důležitosti pro daného jedince (Paulík, 2010). S pojmem frustrace úzce souvisí 

deprivace, avšak deprivace je spíše dlouhodobější stav, kdy naopak frustrace trvá 

poměrně krátce. Samotnou frustraci jedinec z počátku cítí vnitřně, a právě její prožitek 

vyústí v určitou reakci (chování, představy, myšlenky). Nejčastěji pozorujeme pocity 

ponížení, zklamání a hněv (Vymětal, 2004). Frustraci mohou operátoři tísňových linek 

pociťovat (a často pociťují) při hovorech, kde volající nespolupracuje. Operátor ví, co má 

dělat (jak má volajícímu pomoci), ale tento cíl nemůže naplnit, protože nemá dostatečnou 

odezvu od volajícího. 

Konflikt 

Konflikt je nedílnou součástí života každého jedince a můžeme se s ním setkat  

ve všemožných oblastech sociální interakce. Konflikt může být i pozitivní, jelikož v sobě 

ukrývá kreativní potenciál (Bednář, 2013). Podle Plamínka (2012) můžeme rozlišovat tři 

typy konfliktů: 

1. Extrapersonální – jedná se o konflikt jehož hlavními účastníky nejsou lidé. 

Můžeme takto označit například konflikt mezi živočichy. 

2. Interpersonální – tímto pojmem se označují konflikty, které vznikají mezi 

lidmi či skupinou lidí. Značíme tak běžné konflikty mezi partnery, v komunitě 

či na pracovišti. 

3. Intrapersonální – tyto konflikty působí v jedincově psychickém prostředí. 

Například můžeme uvést konflikt mezi morálkou a svěřeným úkolem  

či konflikt mezi různými rolemi, které jsme si v životě osvojili. 

Konflikty na pracovištích postihují i pracovníky tísňových linek. Nepříznivé, konfliktní 

prostředí často negativně ovlivňuje operátory.  
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Psychické trauma 

Pojmem psychologické trauma označujeme druh poškození psychiky, ke kterému dochází 

následkem traumatické události (Matoušková, 2013). Tato traumatická událost může být 

např. život ohrožující, kterou jedinec zažil sám nebo jí byl svědkem. Vyvolává v člověku 

pocit beznaděje, zoufalství, strach, nejistotu nebo ztrátu pocitu bezpečí. Psychické trauma 

můžeme rozdělit na jednorázové jako je smrt nebo opakující se jako jsou hádky nebo 

arogantní nadřízený (Hartl & Hartlová, 2010). V případě operátorů tísňových linek  

se může dostavit psychické trauma kvůli svědectví operátora traumatické události 

volajícího. Dalším příkladem může být dlouhodobé nepřátelské prostředí na pracovišti. 

Posttraumatická stresová porucha 

Posttraumatická stresová porucha (dále jen PTSD) je opožděná a prodloužená odpověď 

na traumatizující podnět (Baštecká, 2005). PTSD se může u jedince rozvinout při prožití 

neobvyklé traumatické události, se kterou se není sám schopný vyrovnat, protože 

přesahuje jeho vlastní vyrovnávací schopnosti (Simpson & Simpson, 2002). PTSD se 

objevuje s určitým odstupem od události. Zpočátku se může zdát, že se jedinec s událostí 

dobře vyrovnal, avšak reakce je pouze „odložená“. Teprve s odstupem času se tak  

u člověka začnou projevovat symptomy, jako je deprese, úzkost, stále se vracející 

vzpomínky na událost atd. Tato porucha může postihnout jedince v kterémkoliv věku 

(Lukáš & Žák, 2014). Při práci operátor tísňové linky se PTSD může rozvinout v důsledku 

silně traumatizující události, avšak jen ojediněle. Mnohem častější je akutní reakce na 

stres, které se budeme více věnovat v následujících kapitolách. 

Úzkost a strach 

Pod pojmem úzkost si můžeme představit stav nedefinované vnitřní tísně v čemž je hlavní 

rozdíl oproti strachu, který je odezvou na určité nebezpečí. Oba tyto stavy se projevují 

jako somatické. Úzkost je signálem, který upozorňuje na domnělé vnější nebezpečí, ale 

také na vnitřní ohrožení (Vymětal, 2007). Často úzkost přechází ve strach a naopak.  

I přesto, že strach je odpovědí organismu na definované nebezpečí, může ho vyvolat  

i očekávání budoucího ohrožení. Předmětem strachu může být bolest, ztráta, odloučení, 

nutnost změny atd. (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007).  



 

 

13 

 

Strach a úzkost postihují také operátory tísňových linek. Může se jednat například  

o strach/úzkost ze selhání, ať už je tento pocit oprávněný nebo ne. Je to také způsobeno 

velkou mírou odpovědnosti, kterou operátoři ve své profesi mají. 

Vina 

V případě viny se jedná o jednu z forem zraněné sebeúcty (Vymětal, 2009). Vychází 

z přesvědčení, že naše chování či rozhodování zapříčinilo poškození či nepříjemnosti jiné 

osobě. Jedná se o stav, kdy část osobnosti cítí zlobu na tu druhou. Vina má často za 

následek pozitivní ovlivnění a přeměnu osobnosti. Původcem viny jsou hluboce 

zakořeněné sociální hodnoty, které si každý jedinec v průběhu života osvojil 

(Cakirpaloglu, 2012). Pracovníci tísňových linek pociťují vinu např. v důsledku špatného 

vyhodnocení situace či v případě, že se nepodařilo volajícímu pomoci i přesto, že udělali 

maximum. 

Zátěž 

Mnoho psychologů považuje zátěž a stres za synonyma, avšak jiní je striktně oddělují. 

Zátěž můžeme označit jako nižší stupeň stresu, která mu předchází. Se zátěží se každý 

z nás setkává v běžném životě, ať už se jedná o vztahy či pracovní výkon. Zátěž můžeme 

definovat i s ohledem na čas, kdy zátěž je obvykle krátkodobá, a naopak stres má 

dlouhodobé působení (Křivohlavý, 1999).  
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2.2 Stres  

V naší práci hraje stres klíčovou roli. Proto považujeme za důležité si tento pojem 

rozebrat v širším kontextu. 

Pojem stres pochází z latinského slovesa "stringo, stringere, strinxi, strictum", které se 

používalo zejména ve fyzice a strojírenství a znamená těžce táhnout. K nám se slovo stres 

dostalo z anglického „stress“, které znamená napětí, či zátěž. (Křivohlavý, 1994). 

V kontextu, jak se dnes používá, jej poprvé použil Hans Selye, kanadský lékař  

maďarsko-rakouského původu, který získal lékařský diplom v Praze. V dnešní době je 

slovo stres používáno především v souvislosti s negací tělesné i duševní pohody, obecně 

ho lze označit za jakoukoliv reakci na různé podoby zátěže organismu. (Arnold, 2005). 

Tato reakce je natolik komplexní, že je zkoumána odborníky z nejrůznějších oborů 

(anatomie, fyziologie, psychiatrie, endokrinologie, imunologie, psychologie, ekologie  

a další). Každý obor má k problematice jiný přístup a používá i poněkud jinou 

terminologii. 

V hovorové řeči je často stresem označována situace, která je pro jedince frustrující  

a zároveň také reakce organismu na danou situaci. Tyto situace se v medicíně označují za 

stresory nebo zevní spouštěče a následná reakce se označuje jako stresová reakce. 

Stresová reakce má za úkol připravit organismus na případný útěk či útok. Prožívání 

stresu souvisí však také s vnitřními faktory jako jsou například vlastnosti a postoje, které 

jsme si osvojili v průběhu života a vrozená citlivost (Praško, 2003). Samotný stres je však 

těžké s určitostí vymezit a nalézt jednoznačnou definici. Jedná se o velice subjektivní 

pojem, který každý vnímá jiným způsobem a měrou. To, co pro někoho může znamenat 

již nesnesitelnou míru stresu, může být pro jiného motivací k lepším výkonům (Hubert 

et al., 2009).  

Pokud hovoříme o stresu, je důležité také zmínit pojmy „alostáza“ a „homeostáza“. 

V případě homeostázy jde o udržení organismu v určité optimální úrovni – v rovnováze.  

Jde o stabilitu životaschopné fyziologické soustavy. Na druhou stranu alostáza se definuje 

jako stabilita, které je dosaženo pomocí změny. Tento proces podporuje homeostázu 

v případě, že se změní životní podmínky nebo jedinec prochází novými etapami života. 
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Zjednodušeně tak lze říci, že pojem homeostáza označuje životně důležité systémy  

a jejich rovnováhu a alostáza udržuje tyto systémy v rovnováze v závislosti na změně 

okolního prostředí a životních stádií. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy ráno 

vstaneme z postele, čímž se nám změní krevní tlak. Krevní tlak nám v takové situaci 

stoupne, ale zachová se přísun krve do mozku, aby se zabránilo ztrátě vědomí (Joshi, 

2007). 

Ve spojitosti se stresem, můžeme definovat více druhů, kterými je jedinec ve svém životě 

ovlivňován. Kopecká (2011) rozděluje stres na čtyři druhy: 

• Eustres – zátěž, která jedince ovlivňuje pozitivně a je díky ní schopný 

dosáhnout lepších výkonů. 

• Distres – nadměrnou zátěž, která jedince ovlivňuje negativně a může vést až 

k jeho onemocnění. 

• Hypostres – slabé působení stresorů, které vede k tomu, že jedinec se stresem 

postupně vyrovnává. 

• Hyperstres – nadměrné působení stresorů, kterým se jedinec není schopný 

přizpůsobit a může vézt až k psychickému nebo fyzickému zhroucení. 

Jak můžeme z výše uvedeného rozdělení vidět, stres nemusí být jen negativním aspektem 

života člověka. V případě eustresu se jedná o pozitivní zátěž, která pomáhá jedinci 

v objevování nových věcí, poznávání, radosti a ke zlepšování jeho dovedností (Plamínek, 

2013). 

Stres také můžeme rozdělit z hlediska doby trvání na akutní a chronický. Akutní stres 

obvykle probíhá v rozmezí několika minut až hodin. Převládá zde aktivace 

sympatoadrenální osy a osy hypotalamus – hypofýza – nadledviny (HHN). V organismu 

dochází k mobilizaci energetických rezerv pro zajištění bezprostředního přežití. Naopak 

u chronického stresu, při němž je doba trvání v řádu týdnů, měsíců až roků, dochází 

k dlouhodobější aktivaci nervových, imunologických a hormonálních mechanismů 

(Bartůňková, 2010). 
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2.2.1 Stresory a stresová reakce 

Stresory můžeme definovat jako negativně působící vlivy, které spouštějí stresovou 

reakci (Křivohlavý, 1994). Reakce jedince na stresor je velmi individuální a rozhoduje 

jeho samotné posouzení. Pokud jedinec již předem posoudí situaci jako stresovou, dojde 

ke spuštění zátěžové reakce a vznikne stres. Právě díky tomu můžeme říci, že každý  

na stejnou situaci reaguje jiným způsobem (Stock, 2010). 

Podle Vymětala (2009) můžeme stresory rozlišovat na: 

• Tělesné stresory – žízeň, bolest, hlad… 

• Emocionální stresory – strach, obavy, zlost, nejistota… 

• Kognitivní stresory – starosti, negativní myšlenky, očekávání, fantazie… 

• Fyzikální stresory – tma, hluk, horko, chlad, tlak… 

• Bio-chemické stresory – nikotin, alkohol, kofein, nedostatek kyslíku… 

• Komplexní stresory – časový tlak, pracovní požadavky, nemoc, kritika, 

konfliktní situace, hádka… 

 

V pracovním prostředí můžeme pak dle Kraska-Lüdecke (2007) rozdělit tři skupiny 

zdroje stresu: 

• Psychické – vznikají při práci či úkolech s nimiž pracovník nemá zkušenosti  

a musí si na ně teprve navyknout. Můžeme do této skupiny zařadit i práce 

monotónní při nichž si pracovník připadá méněcenný. 

• Sociální – tyto zdroje stresu pramení ze vztahů na pracovišti. Můžeme sem 

zařadit šikanu, hádky, rivalitu, závist atp. 

• Fyzické – do této kategorie můžeme zařadit pracovní prostředí a podmínky. 

Jedná se především o hluk, osvětlení a teplotu. 

Stresory můžeme rozdělovat také na ministresory a makrostresory. V případě 

ministresoru se jedná o slabý až velmi slabý vliv, který v jedinci vyvolává stres. Tento typ 

stresoru na člověka většinou působí delší časový úsek, při němž pomalu kumuluje  

až dosáhne hranice stresu. Na druhé straně jako makrostresory jsou označovány vlivy, 

které na jedince působí silně a přesahují zvládnutelnou hranici (Křivohlavý, 1994). 
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Jak už bylo řečeno, stresory v člověku vyvolávají stresovou reakci. Při stresové reakci 

dochází k mobilizaci energie, která je prapůvodně potřebná pro „boj“ nebo „útěk“, tedy 

reakce nezbytné pro přežití organismu. V případě hrozby fyzického nebezpečí se tedy 

jedná o efektivní reakci, která jedince chrání. V dnešní době jsou však stresory častěji 

spíše psychologického charakteru, avšak i při nich organismus reaguje tím samým 

mechanismem jako v případě fyzické hrozby. V případě psychologického ohrožení však 

zpravidla neproběhne odbourání nahromaděné energie a stresových hormonů fyzickou 

aktivitou (bojem nebo útěkem). Pokud dochází k častému využívání stresových 

mechanismů dochází u jedince k dlouhodobému přetěžování organismu, které může  

u citlivějšího člověka vyvolat civilizační choroby (Praško & Prašková, 2001).  

V souvislosti se stresory a stresovou reakcí je také důležité zmínit salutory, které můžeme 

chápat jako pozitivní faktory, které v jedince vzbuzují sílu a odhodlání se stresorem 

bojovat. Jedná se například o uznání nebo pocit smysluplné činnosti (Křivohlavý, 2009). 

V ideálním případě je proto žádoucí udržovat rovnováhu mezi stresory a salutory 

(Venglářová, 2011). 

Akutní reakce na stres 

Hovoříme-li o stresové reakci, je také důležité se zaměřit na akutní reakci na stres. Jedná 

se o přechodnou reakci, která vzniká, pokud je jedinec vystaven výjimečnému fyzickému 

nebo psychickému stresu. K jejímu odeznění dochází obvykle během několika hodin  

až dnů. V případě akutní stresové poruchy je stresorem často zdrcující traumatická 

událost, ať už se tato událost týká samotného jedince nebo jeho blízkých. 

Pravděpodobnost postižení touto poruchou se zvyšuje v závislosti na fyzickém stavu 

(např. únava, vyčerpání) či na organických faktorech (stáří). Dalším aspektem, který 

výskyt a závažnost ovlivňuje, je samotná zranitelnost jedince a jeho obranné mechanismy 

na zvládání stresu. Často se příznaky různí, avšak typicky se v prvotní fázi objevuje 

„ustrnutí“, dezorientace a neschopnost chápat podněty. Na prvotní fázi může později 

navázat prohloubení strnulosti nebo agitovanost a hyperaktivita. Tyto reakce se většinou 

objevují okamžitě nebo do několika minut po stresové události (Vymětal, 2007).  

U jedince se může, na období zasažení akutní stresovou reakcí, objevit částečná či úplná 

amnézie (Ocisková & Praško, 2015). 
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Akutní reakce na stres tak může mít dvě podoby. Pokud se během stresové situace 

aktivuje převážně sympatický nervový systém, hovoříme o obranné reakci typu A 

(aktivní reakce). Jedná se o častější projev, který také můžeme označit za reakci typu útok 

nebo útěk. Dochází při ní k rychlé mobilizaci sil. Při jejím projevu můžeme pozorovat 

například tyto změny: 

• napětí svalů; 

• zrudnutí či červené skvrny na krku; 

• pocit horka, pocení; 

• zrychlení tepu, dechu atd; 

• výrazná a rychle se měnící mimika; 

• neklid, který se projevuje tím, že je jedinec neustále v pohybu; 

• výrazné emoce; 

• nesoustředěnost a zrychlené vyjadřování; 

• emoční reakce, které nejsou v situaci adekvátní (například smích); 

• často se projevuje i agresivní chování.  

Opačnou reakcí a převážně také méně častou je akutní reakce typu B (pasivní reakce). 

Ta nastává, pokud se do popředí dostává funkce parasympatického nervového 

systému. Často je tato reakce také nazývána „mrtvý brouk“. Tuto reakci můžeme 

pozorovat i u zvířat, kdy se s ohledem na nebezpečí organismus snaží chovat, jako by 

byl mrtvý a pro svoje bezpečí na sebe neupozorňovat. U člověka je to také obrana před 

přívalem silných emocí, se kterými by se jedinec nemusel v danou chvíli umět 

vyrovnat. Můžeme při jejím projevu pozorovat: 

• strnulost, omezení pohybu; 

• nekoordinovaný pohyb; 

• blednutí, nedokrvování rukou a nohou; 

• studený pot, pocit zimy; 

• minimální mimický projev; 

• absence emocí a jejich projevu; 

• rozšířené zornice; 
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• derealizace (události nejsou skutečné) a depersonalizace (nedějí se mě); 

• nenavázání očního kontaktu; 

• snížená schopnost porozumět verbálnímu sdělení (Vodáčková, 2002). 

 

2.2.2 Fyziologické mechanismy stresu 

Stresová reakce přímo souvisí s autonomním nervovým systémem a hormony. 

V organismu mozek vyhodnocuje míru zátěže, ale i řídí chování člověka a vyvolává 

fyziologické reakce. Tyto reakce umožňují mobilizaci rezerv, které jsou zapotřebí k útěku 

nebo útoku. Sám o sobě je stres automatická reakce těla na ohrožení. 

Za řízení stresové reakce odpovídají dva mechanismy: 

1. Nervové řízení – aktivace sympatického nervového systému (osa hypotalamus 

– dřeň nadledvin). 

2. Humorální řízení – aktivace osy hypotalamus – hypofýza – kůra nadledvin 

(Venglářová, 2011). 

V první fázi stresové situace mozek (hypotalamus) aktivuje sympatický autonomní 

nervový systém. Výsledkem této aktivace je vyplavení neuromediátoru noradrenalinu 

ze zakončení sympatických nervových vláken a z toho vyplývající reakcí (rozšíření 

průdušek, zrychlení srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku) a vyplavení adrenalinu  

v dřeni nadledvin (Joshi, 2007). To umožní rychlé, ale krátkodobé uvolnění značného 

množství energie potřebné pro „útok nebo útěk“. 

Ve druhé fázi pak převládá humorální řízení, které je charakterizováno uvolněním 

kortikoliberinu v hypotalamu, adrenokortikotropního hormonu (ACTH) v hypofýze.  

ACTH pak v kůře nadledvin stimuluje produkci glukokortikoidů (kortizolu) které zesilují 

účinky katecholaminů (adrenalinu a noradrenalinu) v tkáních a prodlužují jejich účinek  

a dále ovlivňují metabolické procesy organismu. Tento proces připravuje člověka na boj 

na delší časový úsek. Tato fáze sice nastupuje pomaleji, ale o to déle přetrvává 

(Venglářová, 2011). 
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Na rozdíl od sympatického nervového systému, dochází k aktivaci parasympatického 

nervového systému v klidu (po jídle). Parasympatikus umožňuje organismu „odpočívat  

a zažívat“. Tento systém zajišťuje ukládání energie, která byla spotřebována v období 

aktivace sympatiku.  Zvyšuje činnost trávicího ústrojí, zajišťuje přísun krve v této oblasti, 

zvyšuje vylučování trávicích šťáv. Je tak patrné, že obě části autonomního nervového 

systému pracují proti sobě, a proto v těle dochází k mechanismu, který zajišťuje spuštění 

vždy jednoho z těchto systémů. V případě stresové situace tak mozek zároveň s aktivací 

sympatického nervového systému, inhibuje parasympatický nervový systém. (Joshi, 

2007). 

2.2.3 Fáze stresu a jeho projevy 

Jak již bylo zmíněno, stres v organismu působí jako jeden z mechanismů, který 

signalizuje blížící se nebezpečí. Od prvního signálu až ke kritickému okamžiku můžeme 

dle Melgosa (1997) rozdělit stres do tří fází: 

1. Varovná fáze 

V této fázi dochází k prvnímu varování, že na jedince působí některý ze stresorů. 

Tato fáze může být zapříčiněna jak jednotlivými podněty (jeden stresor) nebo celou 

řadou podnětů (mnoho okolností, které vyvolávají stres). 

2. Fáze odolávání 

Tato fáze nastává, pokud se jedinec dostane až za počáteční varovnou fázi. V tuto 

chvíli nastupují pocity frustrace, při nichž jedinec ztrácí energii a snižuje se jeho 

produktivita. V tomto případě si můžeme uvézt jako příklad člověka s nedostatkem 

času a s příliš mnoho povinnostmi. Jedinec chce stále své povinnosti dokončit,  

i přesto že ví, že je to již v tuto chvíli nereálné a tím se jeho míra stresu nadále 

stupňuje. 

3. Fáze vyčerpání 

Poslední fáze stresu se projevuje zejména:  

a. Únavou, kterou doprovází podrážděnost, nervozita a často také zlost. 

b. Úzkostmi, které se objevují nejen ve spojitosti se stresovou situací,  

ale i v bezproblémových stavech za normálních okolností 
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c. Depresí, která se projevuje především ztrátou motivace, díky čemuž 

jedinec ztrácí dobrý pocit z vykonané práce a dále také pesimistickými 

myšlenkami.  

Dostat se z této poslední fáze stresu již ve většině případech vyžaduje pomoc z vnější,  

ať už se jedná o rodinu, přátele či odbornou pomoc. Právě v tomto se projevuje rozdíl 

mezi „fází vyčerpání“ a předešlých dvou fází, v jejichž průběhu je jedinec schopný sám 

se s problémem vypořádat a předejít tak poslední fázi. 

Projevy stresu 

Výše jsme již nastínili, jak mohou vypadat projevy stresu v jeho fázích. Avšak jedná se  

o problematiku, které je potřeba věnovat dostatečnou pozornost, jelikož jsou tyto projevy 

často přehlíženy či zaměňovány za jiné problémy a bez odstranění příčiny není možné, 

aby se jedinec těchto projevů dlouhodobě zbavil. V následujících odstavcích tak 

přiblížíme, jak vypadají nejčastější projevy stresu v duševní a fyzické podobě. 

Jako i u jiných zdravotních problémů je na začátku určitá nejistota. I přesto, že cítíme,  

že něco není tak úplně v pořádku, jisti si být nemůžeme. Je proto vhodné, pozorovat 

všechny příznaky, které jedincovo chování i prožívání postihují. Při výzkumu stresu  

a jeho projevů bylo sestaveno mnoho seznamů, a to odborníky z celého světa. Díky 

Světové zdravotnické organizaci došlo proto nakonec k dohodě a stanovení, co se 

považuje za příznaky stresu (Křivohlavý, 2010). 

Tyto příznaky můžeme rozdělit na tři základní okruhy ve kterých se objevují. Jedná se  

o behaviorální (chování), psychické a v neposlední řadě i o fyzické projevy. 

• Behaviorální projevy 

Mezi příznaky stresu v jedincově chování můžeme označit nerozhodnost  

a nejistotu, a to zejména v situacích, kdy má na výběr z více možností. Objevují 

se i problémy se spánkem, nejčastěji pak s usínáním a nočním probouzením. 

Jedinec často vykazuje i negativní vidění světa, které vede k neustálým stížnostem 
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a naříkáním. I ve vztahu k jídlu dochází k nezdravým návykům, ať už se jedná  

o ztrátu chuti či naopak k přejídání. 

Příznaky se projevují také v rámci práce, a to zejména zvýšenou nepozorností, 

ztrátou chuti k práci a následně zhoršenou kvalitou odvedené práce. Často se 

jedinec snaží se stresem bojovat osvojením si malcopingu (více se budeme 

věnovat tématu v kapitole 2.2.5 Zvládání stresu), což jsou negativní strategie  

na vyrovnávání se se stresem (může se jednat o užívání alkoholu, drog nebo 

tabáku). 

• Psychické projevy 

Nezřídka kdy můžeme u jedinců, kteří prožívají stres, pozorovat prudké a výrazné 

změny nálady. Jedná se i o zvýšenou podrážděnost, která následně může vést  

i k problémům na pracovišti, tak i k větší náchylnosti k úzkostem. Jedinec je často 

unavený a má nadměrnou starost o své zdraví. Tyto projevy mohou vézt  

až k omezení kontaktů s druhými a neschopností projevovat emocionální postoje 

v mezilidských vztazích. 

• Fyzické projevy  

Tyto příznaky většinou zahrnují: 

o bušení srdce; 

o silné bolesti hlavy, často začínající v oblasti krku postupující až k čelu; 

o svalové napětí v krční oblasti a v oblasti kříže spojené se silnými bolestmi; 

o svírání a bolest za hrudní kostí; 

o nechutenství a plynatost; 

o křeče v dolní časti břicha (často spojené s průjmem); 

o zvýšená potřeba močení; 

o ztráta či snížení sexuální touhy; 

o migrény; 

o vyrážky v obličeji; 

o řezavé, bodavé a palčivé bolesti v rukou a nohou (Křivohlavý, 2010). 
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2.2.4 Pracovní stres  

Jak jsme již nastínili v kapitole „Stresory a stresová reakce“, v pracovním prostředí může 

být jedinec ovlivňován mnoha stresory. Jako největší problém můžeme označit 

nedostatečnou komunikaci. Ta se projevu jak v plánování, tak i v samotném procesu 

plnění daného úkolu. Právě díky tomu je důležité udržovat na pracovišti příjemné 

pracovní prostředí a investovat do vzájemných vztahů (Praško & Prašková, 2007). 

Hlavním problémem psychické zátěže na pracovišti je pocit nemožnosti ovlivnění věcí 

kolem sebe. Nejvíce stresové zátěže dopadá na pracovníky ve středu pracovní struktury. 

Zde jsou na pracovníky kladeny požadavky jak od nadřízených, tak od pracovníků, které 

má takový jedinec na starost. Není tak pravidlem, že čím má člověk vyšší postavení, tím 

se zvyšuje i míra stresu (Křivohlavý, 2009). Pokud však dochází pouze ke krátkodobému 

působení stresu, může mít tento stav na odolného jedince pozitivní vliv. U aktivních 

pracovníků dochází v případě působení přiměřeného stresu ke zlepšení pracovního 

výkonu, uspokojení z práce nebo k rozvoji profesní kariéry.  Pokud však je pracovník 

vystaven dlouhodobému a velkému psychickému zatížení, dochází u něj k oslabení 

pracovního výkonu. Jedná se především o poruchy koncentrace a zpomaluje se proces 

rozhodování a myšlení. Díky tomu pak může docházet k pracovním úrazům, chybným 

rozhodnutím a konfliktům s kolegy (Mayerová, 1997). 

V případě specifik stresu u pracovníků na operačním středisku, jde především  

o zodpovědnost a komunikaci s jedinci, kteří se sami nacházejí ve stresové situaci. 

Například operátor tísňové linky 155 musí mít stálý přehled o dění ve svém spádovém 

území, o výjezdu posádek a také v případě potřeby musí poskytnout první pomoc  

po telefonu. Kromě samotné náplně může být i pro operátory zatěžující práce ve směnách, 

která může negativně ovlivňovat jejich pracovní výkon, ale i osobní život (Šeblová, 

2010). 

Práce na směny často vede ke zvýšené únavě, spánkovým poruchám a také ke zdravotním 

problémům, jako jsou kardiovaskulární a gastrointestinální poruchy. Dochází i ke zvýšené 

pravděpodobnosti vzniku pracovního úrazu. Práce na směny může mít vliv  

i na společenský život daného pracovníka. Střídání nočních a denních směn, které 
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zahrnují i víkendy, mohou narušit sociální interakce a často vedou ke konfliktům 

v partnerském a rodinném životě (Regehr & Bober, 2005). 

2.2.5 Zvládání stresu 

V případě, kdy se jedinec dostane do stresu, je důležité, aby si svoji situaci uvědomil  

a díky tomu mohl začít s určitými strategiemi na jeho zvládání. U zvládání stresu jde 

podle Křivohlavého (2010) o dva druhy činností: 

• Odstranění toho, co jedince zatěžuje (řešení problému). 

• Posilování vlastních sil jedince v boji se stresem (zvládání emocionální stránky 

situace). 

Pokud hovoříme o zvládání stresu je důležité se zaměřit také na pojem „coping“  

a „copingové strategie“. Slovem coping se označuje zvládání stresové situace v závislosti 

na vlastních silách a dané situaci (Vágnerová, 2004). Avšak je důležité rozlišovat mezi 

samotným copingem a copingovými strategiemi, jelikož coping sám o sobě představuje 

jakékoliv vyrovnání se se stresovou situací a může se jednat i o postupy, které jsou pro 

člověka bezpečné a poškozují ho (návykové látky apod.). Tyto negativní strategie se 

souhrnně označují jako malcoping. Na druhé straně jsou tu právě copingové strategie, 

které označují vhodný způsob, jak se se stresem vyrovnat a zvládnout ho. Souhrnně se dá 

tedy coping označit jako nadřazený pojem do kterého spadá jak malcoping tak  

i copingové strategie (Vašina & Strnadová, 2009). 

Podle Plamínka (2013) můžeme rozdělit zvládání stresu na osm etap (metoda 8P): 

1. Poznání – V této fázi je důležité poznat příčinu stresu, identifikovat stresor, zjistit 

kdy ke stresu dochází a jakým způsobem se projevuje. Díky těmto informacím je 

pak snazší stres zvládnout.  

2. Predikce – Jedná se o včasné zakročení proti stresu. Jedinec zde pracuje se svou 

fantazií a určuje směr dalšího postupu pro úspěšné zvládnutí stresových situací. 

3. Prevence – Označuje snížení intenzity stresorů. 
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4. Příprava – Pokud není možné pomocí predikce určit, kdy se stres objeví nebo 

pomocí prevence se stresu vyvarovat, jedinec se může na stres připravit pomocí 

analýzy, plánování a tréninku. 

5. Připravenost – Jedná se o psychickou a fyzickou odolnost jedince. Můžeme tak 

označit správnou životosprávu jako je strava, spánek, společnost. 

6. Percepce – Díky včasnému poznání stresoru může jedinec docílit slabší stresové 

reakce nebo stresovou situaci obrátit v eustres. 

7. Příklad – Díky vlivu okolí se může jedinec naučit správnému zvládání stresových 

situací. 

8. Poučení – Pokud byl jedinec již v minulosti zasažen stresem, zejména pak 

dlouhotrvajícím, můžeme u něj pozorovat určité následky působení stresu. I přesto, 

že jsou pro jedince tyto chvíle, které byly spojeny se stresem, často plné špatných 

vzpomínek, mohou fungovat i jako poučení, jak takovým situacím v budoucnu 

předcházet. 

 

Mezi strategie, které jedinci pomáhají zvládat stres můžeme zařadit: 

• meditaci; 

• vyvarování se nadměrného hluku a světla; 

• uvolňování svalů, jelikož stres se často projevuje napětím v šíji a ramenou; 

• dostatek pohybu; 

• dostatečný přísun živin a tekutin; 

• rozdělení velkých úkolů na dílčí úkoly; 

• nácvik hlubokého dýchání; 

• pozitivní myšlení; 

• dostatečný spánek; 

• relaxace při oblíbené aktivitě – četba, zpěv, hudba… (Hubert, Bankhofer & 

Hewson, 2009). 
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2.2.6 Stres a rozhodování 

Jak již bylo nastíněno v předešlých kapitolách, stres ovlivňuje všechny aspekty lidského 

života. V pracovním prostředí může ovlivnit výkonost zaměstnance a s tím i související 

proces rozhodování. 

Obecně lze rozhodování definovat jako volbu mezi více variantami, které vedou 

k naplnění určitého cíle. Rozhodování můžeme dělit na osobní – kdy jedinec rozhoduje 

sám o sobě a vlastním jednáním toto rozhodnutí naplňuje – tak i na rozhodování, které je 

učiněno v zájmu někoho jiného (např. operátor rozhoduje o postupu pomoci 

zasaženému). Velikost prostoru pro rozhodování určuje stupeň determinace. Jedná se  

o hranice, které mohou vymezovat jak etické zásady, tak i předpisy či zákony dané 

organizace (Blažek, 2011). 

Můžeme tedy říci, že stres velmi negativně ovlivňuje jedincovo rozhodování. Tento 

předpoklad je platný zejména u osob, které se takto rozhodují poprvé v neznámé situaci, 

která se liší od jejich běžné činnosti. Avšak pokud se zaměříme na pracovníky, jejichž 

normální pracovní náplní jsou stresové situace, výsledné působení negativního 

ovlivňování jedince se stává méně jednoznačné (Salas & Martin, 1997). 

Jeden z hlavních stresorů v procesu rozhodování je čas. Pokud je jedinec pod časovým 

tlakem, je stres jedním z aspektů, který ovlivňuje jeho rozhodovací mechanismy. Maule, 

Svenson a Maule (2013) vymezili několik důsledků, které způsobuje stres z nedostatku 

času: 

• redukce vyhledávání informací; 

• zvýšený význam negativních informací; 

• obranná reakce typu popření nebo opomenutí důležité informace; 

• špatné posouzení a vyhodnocení situace; 

• opomíjení důležitých informací; 

• použití strategie filtrace informací. 
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V prostředí tísňové linky, kde psychická a emoční zátěž je na denním pořádku, je 

samozřejmě rozhodování také podmíněno stresem. Celkově můžeme říct, že práce na 

tísňové lince je velmi komplikovaná. Jedná se o prostředí, kde špatné rozhodnutí může 

mít až fatální následky. Všechna pomoc probíhá po telefonu, což je do značné míry 

nejisté, nejednoznačné a citově nestálé prostředí, kde je však vyžadováno rychlé a přesné 

rozhodování (Svensson, 2012).  

2.2.7 Stres operátora a syndrom vyhoření 

I přesto, že operátor by měl být v určité míře vůči stresu odolný, působení vysoké míry 

nejistoty, která je s jejich profesí úzce spojena, má za následek větší či menší míru 

neustálého působení stresorů. Mezi ty nejběžnější stresory patří zejména: 

• Stále hrozící riziko fatální chyby 

Jedná se o nečekaný vývoj situace s těmi nejzávažnějšími důsledky. V mnoha 

případech není možné napravit chybné rozhodnutí. Že se jedná o chybné 

rozhodnutí se často zjistí, až když není možné nic změnit. 

• Operační středisko působí jako hromosvod 

Zde dochází ke střetu očekávání volajícího („Na nic se neptejte a rychle někoho 

pošlete.“) s frustrací výjezdové skupiny („Na jakou hloupost nás to zase 

posíláš?“). Výsledkem je často kritika operačního střediska ať už ze strany 

volajících, tak i od členů výjezdových skupin. 

• Pocit bezmoci 

Tento pocit pramení z vědomí toho, že volající se nachází v kritické situaci, 

avšak operátor mu nemůže okamžitě aktivně pomoci. 

• Nedostatečný či žádný výcvik 

Z nedostatečné přípravy a chybějících jasných pravidel pramení pocit nejistoty, 

který operátoři často pociťují. Operátor se tak může dostat do situace ve které 

neví, jak se má rozhodnout. Často se může setkat s kritikou svého rozhodnutí 

až ve chvíli, kdy už jsou známy výsledky a je tak snadné říci, co byla ta správná 

volba. 
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• Trvalé nedocenění 

Operační střediska jsou dlouhodobě přehlížena a na rozdíl od členů 

výjezdových skupin, se jim nedostává dostatečného uznání či podpory. 

 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že je velmi důležité brát operační střediska jako 

plnohodnotné členy týmu a zajistit jim dostatečně stabilní prostředí pro vykonávání jejich 

práce. Mezi to můžeme zařadit i adekvátní výcvik a odbornou přípravu a stanovení,  

co nejpřesnějších pravidel, podle kterých se bude moci operátor řídit a omezí se tak stres 

z pochyb o správnosti rozhodnutí (Franěk, 2018). 

Syndrom vyhoření  

V závislosti na aspektech, které na operátora působí jako velká emoční psychická zátěž, 

jsme se rozhodli zmínit i fenomén, který je velmi častý u pomáhajících profesí. Jedná se 

o syndrom vyhoření, který sice nepostihuje pouze pomáhající profese, avšak v těchto 

řadách je častým problémem. 

Syndrom vyhoření (také z angl. burn-out syndrom) je specifickou emoční únavou.  

Ve chvíli, kdy dojde k vyčerpání určitých psychických rezerv se může objevit syndrom 

vyhoření. K vyčerpání těchto rezerv dochází v důsledku chronického stresu a ignorování 

svých vlastních potřeb (Andršová, 2012). 

Syndrom vyhoření byl poprvé popsán v roce 1974. Nejčastěji postihuje pracovníky  

ve zdravotnictví a v oborech, kde se objevuje práce s lidmi. Ve spojení se syndromem 

vyhoření můžeme hovořit o komplexu příznaků, které zasahují do: 

• Oblasti psychiky 

U jedince se objevuje apatie, pocit marnosti, pochybnosti, rezignace, ztráta 

energie, ztráta motivace a zájmu vykonávat své povolání, pokles empatie atd. 

• Oblasti fyzické 

Syndrom se projevuje například poruchami spánku, únavou, třesy a potivostí. 
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• Oblasti sociální 

Můžeme u jedince pozorovat distancování se od lidí, vyhýbání se kontaktu  

a oploštění vztahu s klienty (Kapounová, 2007). 

 

Průběh syndromu vyhoření můžeme rozdělit podle Andršové (2012) do pěti fází: 

• Fáze nadšení 

Jedinec do své práce vkládá nadprůměrné nasazení – může se jednat o služby 

navíc, volný čas věnuje práci na úkor relaxaci a soukromého života. Dále 

můžeme pozorovat nereálné požadavky kladené na sebe i své okolí  

a idealistický přístup. 

• Fáze stagnace 

Přechází počáteční nadšení, jedinec přehodnocuje své ideály vzhledem 

k realitě. Práce se už nejeví tak vzrušující a zajímavá. V případě záchranářů 

může jedinec pociťovat, že nic nestíhá v ostatních nepracovních oblastech jeho 

života. Při této fázi nemusí být pro jedince ani pro jeho okolí zatím patrné,  

že nastupují příznaky vyhoření. 

• Fáze frustrace 

V této fázi začíná jedinec pochybovat o smysluplnosti svého povolání. 

Zklamání roste a sílí pocit nedostatečného uznání ze strany kolegů  

a nadřízených (v případě záchranáře i pacientů). Dochází k emocionálním 

problémům (hádky v práci apod.) 

• Fáze apatie 

Nastupuje rezignace, v práci jedinec pociťuje nespokojenost a zklamání. 

Jedinec nevidí možnost lepší budoucnosti. Z toho důvodů dochází k tomu,  

že svou práci dělá jen jako rutinu, stereotypně především s co nejmenším 

výdejem fyzické a emoční energie. Vyskytují se i problémy v rodině, časté 

konflikty i v mimopracovních vztazích. Další ze symptomů je i stálá 

podrážděnost. 

• Fáze intervence 

Jedná se o jakýkoliv způsob, při němž se jedinec snaží přerušit bludný kruh 

syndromu vyhoření. Jde o znovu nalezení efektivního způsobu fungování, jak 
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už v soukromém životě, tak i v tom pracovním. Může se jednat o terapii, změnu 

prostředí, změnu práce apod. 

2.2.8 Stres volajícího 

Ne všechny problémy, které jsou příčinou hovoru na tísňovou linku, jsou reálným rizikem 

pro volajícího, které by ho ohrožovaly na životě. I přesto však musíme počítat s tím,  

že pro volajícího se dle jeho subjektivního cítění o problém opravdu jedná a od operátora 

na tísňové lince očekává, že mu pomůže s řešením situace. Musíme tak předpokládat,  

že chování volajícího je více či méně stresem ovlivněno. V některých případech se 

můžeme setkávat i s tím, že vlivem stresu si není volající schopen vzpomenout na 

základní informace (adresa, telefonní číslo apod.) Avšak u většiny volajících není stres  

a jeho projevy něčím, co by bránilo v účelné komunikaci. 

I tak je ale důležité zohlednit stresové faktory, které volající pociťuje a přizpůsobit tomu 

komunikaci operátora. Jde především o zmírnění obav a přesvědčení, že kroky, které 

provádí, pomáhají situaci. V případě, že se to operátorovi nepodaří, může být tou 

„poslední kapkou“, která spustí nestandardní až agresivní komunikaci. I díky malému 

spouštěči může u volajícího gradovat napětí, které je pak významným komunikačním 

problémem. Hlavním cílem operátora je především získání informací důležité pro vyslání 

pomoci a přimět volajícího, aby poskytl pomoc. 

Operátor by měl projevovat empatii, pochopení, získat volajícího na svou stranu a uklidnit 

vzniklou situaci. Z tónu hlasu a obsahu rozhovoru by měl volající získat pocit, že se 

dovolal na místo, kde se mu dostane profesionální pomoci. V případě hovoru s volajícím 

ve stresu je důležité přesně dodržet předepsaný postup pro vytěžování tísňového volání  

a nenechat si odpoutat pozornost od důležitých faktů. Ke zklidnění nastalé situace 

přispívají i pozitivní informace. Pokud je to možné, je na místě informovat volajícího  

o stavu zpracování tísňové výzvy, především o tom, že pomoc je již na cestě (Franěk, 

2018). 
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2.3 Tísňové volání 

Tísňové volání můžeme definovat jako volbu čísel, která jsou centrálně ustanovena 

k účelu nahlášení události, která ohrožuje zdraví, život, majetek či bezpečnost nebo 

veřejný pořádek. Tato telefonní čísla fungují nepřetržitě a jsou zcela bezplatná. Jedná se 

o službu státu pro občany. Všichni provozovatelé veřejné telefonní služby jsou povinni 

poskytnout svým uživatelům přístup k ustanoveným číslům tísňového volání. Na základě 

přijaté informace prostřednictvím tísňového volání zahajují složky IZS svou činnost. 

Především se jedná o realizaci výjezdu a zásahu v místě hlášené mimořádné události či 

krizové situace. V rámci České republiky je tísňové volání upraveno zákonem  

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a vyhláškami č. 267/2017 Sb.,  

o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání  

a č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání. 

Pro tísňová volání jsou v České republice vyhrazena tato telefonní čísla: 

• 150 – Hasičský záchranný Sbor České republiky 

• 155 – Zdravotnická záchranná služba 

• 158 – Policie České republiky 

• 156 – Městská (obecní) policie  

• 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

Každý stát má pro tyto účely stanovena svá vlastní telefonní čísla. To mnohdy vedlo 

k problémům pro cizince, kteří tato čísla neznali. Proto v rámci členských států Evropské 

unie bylo zajištěno za účelem usnadnění komunikace – jednotné evropské číslo tísňového 

volání 112 (krizport.firebrno.cz). 

2.3.1 Druhy volání 

V této kapitole se budeme podrobněji věnovat druhům volání, která zaznamenávají 

operátoři tísňových linek. Na tísňové lince můžeme rozlišovat 3 základní druhy  

volání – tísňové, zlomyslné a ostatní. Ač se může na první pohled zdát, že operátoři 

nejčastěji řeší tísňová volání, z praxe vyplývá, že tomu tak vždy není, a tak je důležité si 
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nastínit i ostatní druhy hovorů, které mohou být pro operátora mnohdy způsobit vyšší 

míru stresu, než je tomu u tísňových volání. 

Tísňová volání 

Při příjmu tísňového volání, které ohlašuje vzniklou mimořádnou událost jde především 

o vytěžení základních informací, které zahrnují místo a charakter události a dalších 

specifik (rozsah, přístupové cesty apod.) Operátor na základě přijatého oznámení na 

operačním středisku dále vyšle síly a prostředky příslušných složek IZS do místa zásahu 

k vykonání zásahu (Dvořáková, 2015). 

Zlomyslné volání 

Jak už bylo řečeno, mimo tísňové volání se musejí pracovníci tísňových linek často 

potýkat i s voláními, které nemají charakter tísně. Z praxe vyplývá, že se jedná  

o nejčastější druh volání, které operační střediska zaznamenávají. Dle dat publikovaných 

v časopisu 112 představují tyto telefonáty asi tři čtvrtiny přijatých volání (Urbánek & 

Prudil, 2015). 

Tato volání můžeme dále dělit na: 

• omyly; 

• stížnosti; 

• prozvánění; 

• obtěžující hovory (např. mládež, děti, psychicky nemocní); 

• úmyslné zneužívání (např. hlášení fiktivní události). 

Ostatní volání 

Za ostatní volání můžeme považovat hovory, kdy nejde k objektivnímu ohrožení,  

ale volající tuto situaci subjektivně vyhodnotil jako rizikovou či ohrožující. Do této 

skupiny řadíme i volání, která nevyžadují neprodlené provedení zásahu.  
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Můžeme mezi ně řadit například: 

• neakutní zásahy jednotek požární ochrany (likvidace hmyzu, spadlých 

stromů apod.); 

• požadavky na pomoc mimo působnost IZS (řešení osobních tíživých situací 

volajícího); 

• psychologická pomoc (Dvořáková, 2015). 

 

2.3.2 Operační střediska 

Jedná se mimo jiné o kontaktní místa pro příjem tísňových volání. Operační střediska 

vymezuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.  

Mezi úkoly operačního střediska řadíme například: 

• přijímání a vyhodnocování tísňových volání; 

• příjem a vyhodnocení výzev a vyrozumění od základních složek IZS  

a od orgánů krizového řízení; 

• vydání pokynů výjezdovým skupinám na podkladě přijatých tísňových volání 

(Vilášek, 2014). 

 

Hasičský záchranný sbor 

V rámci Hasičského záchranného sboru vykonávají činnosti spjaté s operačním řízením 

operační důstojníci a technici. Operační důstojník zodpovídá za řešení mimořádných 

událostí, v čemž mu v dílčích úkonech napomáhají operační technici. Především pak 

v řízení radioprovozu a vedení dokumentace. Součástí operačního střediska je i právě 

telefonní centrum tísňového volání, kde dochází k vytěžování tísňových volání na linky 

112 a 150. 
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V rámci Hasičského záchranného sboru (dále HZS) fungují tato operační a informační 

střediska (OPIS): 

• OPIS na úrovni MV – GŘ HZS ČR – centrální úroveň; 

• OPIS HZS krajů (Vilášek, 2014). 

V rámci linky 112 jsou operační střediska ve 14 lokalitách, které jsou umístěny v každém 

krajském městě. Na této lince jsou speciálně vyškolení operátoři, kteří musejí ovládat 

alespoň jeden cizí jazyk (angličtina nebo němčina). Operátoři vykonávají směny  

ve čtyřsměnném provozu na 12 hodinových směnách.  

I díky tomu, že na linkách 112 působí operátoři, kteří mají povinnost ovládat jeden z výše 

uvedených jazyků, mohou být na tyto linky přepojovány hovory z ostatních operačních 

středisek základních složek. 

Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba (dále ZZS) a její operační střediska jsou vymezena 

zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Operační střediska jsou 

chápána jako centrální pracoviště operačního řízení (Vilášek, 2014). 

V rámci ZZS vykonávají činnost spjatou s operačním řízením calltakeři, dispečeři  

a vedoucí směny. Ze zákona jsou určeny 4 stupně naléhavosti událostí, které jsou 

definovány vyhláškou č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné 

službě.  
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Tato vyhláška vymezuje tyto stupně naléhavosti: 

• První stupeň 

o Jedná-li se o osobu u které došlo nebo bezprostředně hrozí selhání 

základních životních funkcí. 

o Jedná-li se o mimořádnou událost s hromadným postižením osob. 

• Druhý stupeň 

o Jedná-li se o osobu, které pravděpodobně hrozí selhání základních 

životních funkcí. 

• Třetí stupeň 

o Jedná-li se o osobu, u které bezprostředně nehrozí selhání základních 

životních funkcí. Její stav však přesto vyžaduje poskytnutí zdravotnické 

záchranné služby. 

• Čtvrtý stupeň 

o Nejedná-li se o případy prvního až třetího stupně, avšak operátor  

na operačním středisku i tak rozhodne o vyslání výjezdové skupiny. 

Jelikož zdravotnická záchranná služba je zřizována na úrovni krajů a nemá centrální 

řízení jako je tomu například u Hasičského záchranného sboru či Policie ČR, jsou  

i operační střediska řízena na krajské úrovni. V České republice tak máme 14 operačních 

středisek zdravotnické záchranné služby. Až donedávna byla operační střediska také  

na okresní úrovni, avšak v posledních letech docházelo postupně ke sloučení. 

Policie ČR 

Operační střediska v rámci Policie ČR jsou vymezena pouze vnitrorezortními předpisy. 

Podle nich je operační středisko Policie ČR pracovištěm pro organizování, řízení  

a koordinaci výkonu služby na daném stupni řízení (Vilášek, 2014). 

Operační střediska Policie ČR jsou zřízená na krajských ředitelstvích, na útvarech 

s celorepublikovou působností a na Policejním prezídiu České republiky. Volání, která 

jsou učiněná na národní lince 158 přijímají operátoři na krajských operačních střediscích 

(www.policie.cz). 

http://www.policie.cz/
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Pro zajímavost můžeme uvést, že v roce 2015 vzniklo nové integrované operační 

středisko na pražské Pankráci. Operační středisko disponuje obrazovkami se záběry 

z městských kamer, dopravních map i z policejního vrtulníku (www.idnes.cz). 

 

 

 

http://www.idnes.cz/
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem teoretické práce je vytvořit ucelený pohled na problematiku stresu a jeho 

působení na volající a pracovníky tísňových linek. 

V praktické části je základním cílem vyvrácení či nevyvrácení námi stanovených 

hypotéz. Vycházet budeme z výsledků baterie standardizovaných a nestandardizovaných 

anonymního dotazníků, který byly distribuovány elektronicky mezi pracovníky tísňových 

linek základních složek IZS – Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba 

a Policie ČR. Zaměření dotazníku bylo především na zjišťování nejvíce stresujících 

situací, na vyrovnávající strategie operátorů v boji se stresem a na možnost, zda stres 

ovlivňuje jejich pracovní i soukromý život. Zároveň jsme použili i Meisterův dotazník, 

který hodnotí pracovní zátěž. 

Cíle práce: 

• Vytvořit ucelený náhled na problematiku psychické a emoční zátěže  

a fungování tísňových linek. 

• Analýza dotazníkového šetření a následná komparace výsledků v rámci 

jednotlivých složek. 

• Provedení SWOT analýzy získaných výsledků. 

• Komparace zátěže pracovníků na jednotlivých tísňových linkách a určení 

případných rizikových oblastí. 

• Na podkladě výsledků stanovení doporučení pro praxi. 
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3.1 Stanovené hypotézy 

HYPOTÉZA 1 

Předpokládáme, že operátoři tísňové linky 155 budou vykazovat nejvyšší (vyšší) 

psychickou zátěž při práci. 

HYPOTÉZA 2 

Předpokládáme, že většina operátorů pociťuje v důsledku stresu fyzické následky svého 

povolání. 

HYPOTÉZA 3 

Předpokládáme, že nejvíce stresující je pro operátory, když je v důsledku události 

zraněné dítě. 

HYPOTÉZA 4 

Předpokládáme, že si většina operátorů po extrémní zátěži v práci raději promluví  

s proškoleným kolegou, než s rodinnými příslušníky či přáteli. 
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4 METODIKA 

V rámci řešení praktické části diplomové práce jsme se rozhodli analyzovat stresové 

faktory, které ovlivňují pracovníky tísňových linek a vyrovnávací strategie, které v boji 

s působícím stresem využívají. 

Při sestavování dotazníků jsme analyzovali dostupnou literaturu, která se věnuje zátěži  

a pracovnímu stresu. Také jsme využili hloubkových rozhovorů se zástupci jednotlivých 

složek. V návaznosti na tyto hloubkové rozhovory jsme následně upravovali a doplňovali 

dotazník do výstupní podoby, která zahrnuje stresové faktory napříč všemi základními 

složkami IZS a je tak možné ho využít pro univerzální testování operátorů tísňových 

linek. Finální podoba dotazníku bude následně sloužit i pro mnohem širší výzkum 

v celorepublikovém měřítku. 

Výsledný dotazník obsahuje samotný nestandardizovaný dotazník (vyrovnávací strategie, 

stresory v praxi operátorů…) a standardizované dotazníky. Za prvé Meisterův dotazník, 

který slouží k hodnocení pracovní zátěže (Hladký & Žídková, 1999). Za druhé dotazník 

TIPI (Ten-Item Personality Inventory). Jedná se o desetipoložkový dotazník měřící 

osobnostní charakteristiky (Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003). Pro účely tohoto 

výzkumu byla použita verze dotazníku validovaná na českou populaci. Tento dotazník 

měří pět základních dimenzí osobnosti (Hřebíčková, 2004). 

Dotazník byl distribuován mezi pracovníky operačního střediska základních složek IZS, 

a to v rámci vybraných krajů – konkrétně na operační střediska: 

• HZS Středočeského kraj 

• HZS hlavního města Prahy 

• HZS Plzeňského kraje 

• HZS Jihočeského kraje 

• ZZS Středočeského kraje 

• ZZS Jihočeského kraje 

• ZZS Plzeňského kraje 
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Po konzultaci s etickou komisí FBMI ČVUT v Praze jsme se rozhodli přistoupit 

k informovanému souhlasu u jednotlivých složek IZS. K provedení výzkumu jsme získali 

signované souhlasy jednotlivých ředitelů HZS krajů a ředitelů ZZS za Policii ČR přijal 

spolupráci policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. Bohužel se nakonec 

nepodařilo získat data v požadovaném termínu od Policie ČR a ZZS hlavního města 

Prahy, a to z důvodu zdržení při schvalovacím procesu v rámci právních odděleních. 

Dotazník je rozdělený na 5 části:  

• základní otázky (věk, pohlaví, složka IZS…); 

• zatěžující faktory (stresující situace, důsledky působení zátěže, Meisterův 

dotazník…); 

• vyrovnávání se se zátěží (vyrovnávací strategie); 

• pracovní prostředí (střídání směn, pracovní zázemí, podpora 

nadřízených/kolegů…); 

• sebehodnocení. 

Dotazník byl distribuován on-line v prostředí Qualtrics. 

Na tomto místě je třeba uvést, že námi sestavená baterie dotazníku přesahuje zamýšlený 

rozměr praktické části této diplomové práce. Rozsah dotazníku je 24 otázek s množstvím 

podotázek a průměrná délka vyplnění je cca 40 minut. Plánovaná distribuce v rámci celé 

republiky nasvědčuje velkému množství dat. Proto se budeme věnovat více pouze těm 

součástím výzkumu, které korespondují se záměrem práce.  
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4.1 Vyhodnocování získaných dat 

Získané výsledky byly zpracovány v programu MS Word a MS Excel, a to ve formě 

názorných grafů a přehledných tabulek. Některé z odpovědí byly vyhodnocovány 

kvalitativní obsahovou analýzou za pomoci vytvoření jednotlivé kategorie, sycené 

subkategorie na základě určitých kritérií. 

4.1.1 Výčet pojmů 

Pro naši statistickou analýzu jsme využili některé základní statistické veličiny.  

Jako první jsme použili aritmetický průměr, „ze zjištěných hodnot x1, x2, …, xn (které 

jsou neuspořádány), kde (n) je celkový počet pozorování, lze prostý aritmeticky průměr, 

který značímex vypočítat jako“ (Hindls et al., 2006). Rovnice výpočtu je tedy: 

 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Další veličina, se kterou jsme při vyhodnocování pracovali byl medián. „Medián neboli 

prostřední hodnota se označuje zpravidla jen x
~. Při lichém rozsahu souboru je medián 

jednoduše vždy hodnota konkrétní prostřední statistické jednotky souboru (předtím ovšem 

nesmíme zapomenout obměny statistického znaku uspořádat podle velikosti od nejmenší 

k největší a teprve v tomto uspořádání hledat medián). Při sudém rozsahu však medián 

leží mezi dvěma prostředními statistickými jednotkami, proto z těchto dvou jednotek 

stanovíme průměr (střed) a až ten bude označen jako medián“ (Hindls et al., 2006).  

Pokud je n liché, můžeme medián definovat jako: 

 

𝑚𝑒𝑑 (𝑥) =  𝑥𝑛+1
2

 

V případě, že je n sudé: 

𝑚𝑒𝑑 (𝑥) =  
1

2
 (𝑥𝑛

2
+ 𝑥𝑛

2+1
) 
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V rámci našeho vyhodnocení jsme určovali také modus. Jedná se o nejčetnější variantu 

znaku v daném souboru. Modus je značen jako mod (x). 

4.1.2 Hloubkové rozhovory 

Tento nástroj jsme využili k sestavování dotazníku a stanovení hypotéz. Hloubkové 

rozhovory byly vedeny se zástupci všech základních složek IZS. 

V případě hloubkového rozhovoru se jedná o nestandardizovaný rozhovor, který je 

uskutečněn na základě předem zvoleného tématu. Tazatel nemá otázky připravené 

předem, ale jedná se o tematické bloky, v nichž jsou volně kladeny otázky (Lukášová, 

2010). 

Pro naše hloubkové rozhovory jsme si stanovily tato témata: 

1. Struktura dané organizace a rozdělení pracovních pozic 

2. Typ směn v provozu operačního střediska 

3. Nejčetnější stresory v rámci daného operačního střediska 

4. Nejčastější problémy způsobené důsledkem povolání 

5. Možnosti vyrovnávacích strategií v rámci složky 

6. Pracovní zázemí operátorů a vybavenost pracoviště 

Hloubkové rozhovory probíhaly se zástupci z uvedených pracovišť: 

• Policejní prezidium 

• Psychologická služba PČR 

• GŘ Hasičského záchranného sboru 

• ZZS Plzeňského kraje 

• HZS Středočeského kraje 

Z těchto hloubkových rozhovorů byly následně stanoveny hypotézy a doplněny otázky 

do dotazníkového šetření. 
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4.1.3 Meisterův dotazník 

Meisterův dotazník je metoda, která je nejuniverzálnější pro hodnocení pracovní zátěže  

a vlivů pracovní činnosti na psychiku pracovníka. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli 

zahrnout jej do našeho výzkumu i my. Autorem je W. Meister z Zentralinstitut für 

Arbeitsmedizin v Berlíně, kde dotazník vznikl v roce 1975. Následně byla tato metoda 

ověřována v tehdejším Československu hygienickou službou, a to v letech 1976 – 1984.  

Dotazník obsahuje 10 otázek, které respondent hodnotí na pětistupňové škále.  

Při vyhodnocení je možné se zaměřit jak na hodnocení skupiny, tak i jednotlivců. Dále je 

možné hodnocení dle faktorů, či jednotlivých položek. Je možné hodnotit jak za celou 

skupinu, tak i za jednotlivé pracovníky. V naší práci jsme se rozhodly využít hodnocení 

celé skupiny. Respondenty jsme si rozdělili dle jednotlivých složek, kdy jsme následně 

každou vzniklou skupinu ohodnotili. 

Vyhodnocení dle otázek – při hodnocení podle otázek je potřeba vypočítat medián  

za každou skupinu pracovníků.  Následně se vychází z překročení kritických hodnot 

mediánu, které jsou v tabulce 1. Pokud zjištěný medián překračuje kritickou hodnotu je 

práce hodnocena negativně, a naopak v případě, kdy medián nedosahuje kritické hodnoty, 

kladně. 

Tab. 1 Kritické hodnoty mediánu 

Číslo položky Otázka (zkráceně) kritická hodnota mediánu 
Začlenění do 

faktoru 

1. Časová tíseň 3,0 I. 

2. Malé uspokojení 2,5 II. 

3. Vysoká odpovědnost 3,0 I. 

4. Otupující práce 2,5 II. 

5. Problémy a konflikty 2,5 I. 

6. Monotonie 2,5 II. 

7. Nervozita 3,0 III. 

8. Přesycení 3,0 III. 

9. Únava 3,0 III. 

10. Dlouhodobá únosnost 2,5 III. 
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Vyhodnocení dle faktorů – pomocí faktorové analýzy určil Meister tři faktory, které jsou 

uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 2 Faktory zátěže 

č. název faktoru součet položek maximum 

I. Přetížení 1 + 3 + 5 15 

II. Monotonie 2 + 4 + 6 15 

III Nespecifikovaný faktor 7 + 8 + 9 + 10 20 

HS Hrubý skór I + II + III 50 

 

V tabulce 3 jsou uvedeny aritmetické průměry, které slouží jako populační normy  

a kritické hodnoty, které v případě překročení indikují nadměrnou zátěž v dané oblasti. 

Překročení těchto hodnot indikuje nadměrnou zátěž v dané oblasti 

Tab. 3 Aritmetické průměry, směrodatné odchylky a kritické hodnoty 

    Ženy Muži 

Faktor Název faktoru x s.d. K x s.d. K 

I. Přetížení 8,4 3,2 10 10,6 3,0 12 

II. Monotonie 7,6 3,0 9 6,4 3,2 8 

III. Nespecifický faktor 11,7 4,4 14 10,3 4,1 12 

HS Hrubý skór 25,0 8,1 29 22,9 6,4 26 

 

x = aritmetický průměr 

  K = kritické hodnoty  

  s.d. = směrodatná odchylka 

Postup výpočtu: 

Nejprve jsme sečetly mediány faktoru I., II., III. (tj. otázky č. 1 + 3 + 5, č. 2 + 4 + 6 a č. 7 

+ 8 + 9 + 10 – viz tabulka 1.). Po sečtení může nastat jeden ze tří případů: 
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1. Faktor I. je o dva body vyšší než faktor II. 

V tomto případě se sečtou mediány faktorů I. a II. a dle tabulky se následně 

vyhodnotí stupeň a odpovídající zátěžová tendence (viz tabulka 4). 

Tab. 4 Součet faktorů I. a II. 

Součet faktorů I. + II. Stupeň Tendence 

7 - 19 1 – 

20 - 24 2 k přetížení 

25 - 35 3 k přetížení 

 

 

2. Faktor I. je o dva body menší než faktor II. 

V případě, že je faktor I. menší než faktor II., sečtou se mediány faktorů II. + III. 

Tab. 5 Součet faktorů II. a III. 

Součet faktorů II. + III. Stupeň Tendence 

7 - 21 1 – 

22 - 26 2 k monotonii 

27 - 35 3 k monotonii 

 

3. Rozdíl mezi faktory I. a II.  je menší než dva body 

V tomto případě je nutné sečíst mediány všech tří faktorů. 

 

Tab. 6 Součet faktorů I., II. a III. 

Součet faktorů I. + II. + III. Stupeň Tendence 

10 - 26 1 – 

27 - 32 2 kombinace 

33 - 50 3 kombinace 
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Klasifikace zátěže: 

• Stupeň č. 1 

Jedná se o zátěž, při které není pravděpodobné ovlivnění zdraví, subjektivního 

stavu a výkonosti 

• Stupeň č. 2 

Jedná se o zátěž, při které může docházet pravidelně k dočasným ovlivněním 

subjektivního stavu či výkonosti. 

• Stupeň č. 3 

Jedná se o zátěž, při níž nelze vyloučit zdravotní rizika. 

 

Individuální diagnostiku můžeme dle Hladkého a Žídkové (1999) popsat takto:  

„Ve vnímání pracovní činnosti se odráží komplex vnitřních předpokladů člověka. Proto 

je vhodné uplatnit individuální diagnostiku.“ V tabulce 7 je zaznamenán převod hrubých 

skórů do tří skupin dle individuální odezvy na psychickou zátěž. 

Tab. 7 Zařazení dle hrubého skóru 

Hrubý skór: Ženy Hrubý skór: Muži 

Prožívaná zátěž Rozsah škály 
Prožívaná 
zátěž 

Rozsah 
škály 

Nepříznivé 33 - 50 Nepříznivé 30 - 50 

Přiměřené 17 - 32 Přiměřené 15 - 29 

Příznivé 0 - 16 Příznivé 0 - 14 
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4.1.4 SWOT analýza 

SWOT analýzu vytvořil Albert Humphrey, když v 60. a 70 letech vedl výzkumný projekt 

na univerzitě ve Stanfordu. Je to univerzální analytická technika určená k vyhodnocení 

každé významné stránky dané organizace. Pomocí SWOT analýzy můžeme zhodnocovat 

vnitřní i vnější faktory, které fungování dané organizace ovlivňují 

(managementmania.com). Čím se SWOT analýza zaobírá a které aspekty zhodnocuje, již 

napovídá její název. Jedná se o složeninu počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů, jak je patrné v tabulce 7. 

Tab. 8 SWOT analýza 

in
tern

í 

Silné stránky                 
Strenghts    

Slabé stránky     
Weaknesses 

extern
í 

Příležitosti 
Opportunities 

Hrozby               
Threats 

 pozitivní negativní 
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5 VÝSLEDKY 

V rámci vyhodnocení námi získaných výsledků jsme se zaměřili pouze na ty otázky, které 

souvisejí s výzkumem a zaměřením této diplomové práce.  

5.1 Vyhodnocení anamnestické části 

Otázka č. 1: Pohlaví 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Pohlaví respondentů 

 

Z praxe jasně vyplývá, že více operátorů je zpravidla žen, a i nám se to dle výsledku 

potvrdilo a náš dotazník vyplnilo 62 (60,78 %) žen a 40 (39,22 %) mužů. Tato otázka 

však neměla pouze demonstrovat již známý fakt, ale její zhodnocení nám bude sloužit 

k vyhodnocení dalších otázek i k dílčímu vyhodnocování získaných dat. 

 

 

 

 

Ženy
60,78 %

Muži
39,22 %
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Otázka č. 5: Složka IZS 

Tab. 9 Složka IZS 

Složka IZS Počet respondentů Procentuální podíl 

HZS ČR 62  60,19 % 

ZZS ČR 41  39,81 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Složka IZS 

 

Nejvíce početnou skupinou respondentů jsou příslušníci Hasičského záchranného sboru 

ČR – 59 respondentů – a tvoří tak 58,16 % z celkového počtu. V rámci Zdravotnické 

záchranné služby nám odpovědělo celkově 41 dotázaných se zastoupením 41,84 %. 

 

 

 

 

 

HZS ČR
60,19 %

ZZS
39,81 %
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5.2 Vyhodnocení Meisterova dotazníku 

Otázka č. 16: Hodnocení psychické zátěže při práci 

Otázka č. 16 obsahovala standardizovaný Meisterův dotazník. Ve vyhodnocování 

Meisterova dotazníku jsme postupovali zvlášť u každé otázky pro každou ze složek  

a následně zhodnotili individuální odezvu na psychickou zátěž u každého respondenta. 

Celkový stupeň zátěže byl pak stanoven pro každou složku skupinově a porovnán 

s výsledky ostatních složek. 

a. Při práci se často dostávám do časové tísně 

Zdravotnická záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

Na tuto otázku odpověděli 4 respondenti ano, plně souhlasím (12,90 %) a spíše ano 

odpovědělo 8 respondentů (25,81 %). Stejný počet měla odpověď ne, vůbec nesouhlasím 

a nevím, někdy ano, někdy ne s počtem 5 (16,13 %) respondenty. Spíše nesouhlasím pak 

odpovědělo 9 (29,03 %) respondentů. 

 

ne, vůbec 
nesouhlasim

16,13 %

spíše 
nesouhlasím

29,03 %nevím, někdy 
ano, někdy ne

16,13 %

spíše ano
25,81 %

ano, plně 
souhlasím

12,90 %

Obr. 3 Časová tíseň ZZS 
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Hasičský záchranný sbor ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4 Časová tíseň HZS ČR 

U této otázky jsme zaznamenali u 20 respondentů (34,48 %) odpověď nevím, někdy ano, 

někdy ne. Spíše nesouhlasilo 17 respondentů (29,31 %). Stejné zastoupení 9 respondentů 

(15,52 %) měla možnost spíše ano a ne, vůbec nesouhlasím. Respondenti, kteří zvolili 

možnost ano, plně souhlasím byli 3 (5,17 %). 

b. Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a 

Zdravotnická záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Malá uspokojení ZZS 
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V této otázce jsme od respondentů z řas ZZS nezaznamenali žádnou odpověď ano, plně 

souhlasím a spíše souhlasím. 18 (58,06 %) respondentů odpovědělo ne, vůbec 

nesouhlasím a 11 (35,48 %) spíše nesouhlasím. Pouze 2 (6,45 %) odpověděli nevím, někdy 

ano, někdy ne. 

Hasičský záchranný sbor ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Malé uspokojení HZS ČR 

Jak je z grafu výše patrné, největší zastoupení měla možnost ne, vůbec nesouhlasím  

a to s 31 respondenty (53,45 %). Spíše nesouhlasím zvolilo 18 respondentů (31,03 %).  

7 respondentů (12,07 %) odpovědělo nevím, někdy ano, někdy ne. Možnost spíše ano 

zvolili 3 respondenti (3,45 %). Možnost ano, plně souhlasím neodpověděl žádný 

z respondentů. 

 

 

 

 

ne, vůbec 
nesouhlasim

53,45 %

spíše 
nesouhlasím

31,03 %

nevím, někdy 
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c. Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro vysokou zodpovědnost, spojenou se 

závažnými důsledky 

Zdravotnická záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Vysoká odpovědnost ZZS 

Stejný počet 10 (32,26 %) respondentů odpovědělo na otázku ne, vůbec nesouhlasím  

a spíše nesouhlasím. 7 (22,58 %) respondentů odpovědělo nevím, někdy ano, někdy ne. 

Spíše ano a ano, plně souhlasím mělo také stejný počet 2 (6,45 %) respondentů. 

Hasičský záchranný sbor 

 

  

ne, vůbec 
nesouhlasim

32,26 %

spíše 
nesouhlasím

32,26 %

nevím, někdy 
ano, někdy ne
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Obr. 8 Vysoká odpovědnost HZS ČR 
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Nejvíce respondentů zvolilo možnost nevím, někdy ano, někdy ne, a to přesně v počtu  

19 (32,76 %). Spíše nesouhlasím odpovědělo 15 respondentů (25,86 %) a 13 respondentů 

(22,41 %) zvolilo ne, vůbec nesouhlasím. Spíše ano odpovědělo 8 respondentů (13,79 %) 

a plně souhlasili 3 respondenti (5,17 %). 

d. Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující 

Zdravotnická záchranná služba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Otupující práce ZZS 

Na tuto otázku odpovědělo 19 (57,58 %) respondentů ne, vůbec nesouhlasím  

a 7 (21,21 %) jich zvolilo odpověď spíše nesouhlasím. Celkem 2 (6,06 %) respondenti 

odpověděli nevím, někdy ano, někdy ne. Spíše ano zvolili 4 (12,12 %) respondenti  

a ano, plně souhlasím pouze 1 (3,03 %). 
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Hasičský záchranný sbor: 

 

 

 

 

 

  

          

27 (46,55 %) z námi oslovených operátorů zvolilo možnost ne, vůbec nesouhlasím  

a 16 (27,59 %) odpovědělo spíše nesouhlasím. Nevím, někdy ano, někdy ne zvolilo  

12 operátorů (20,69 %). Spíše ano odpověděli 2 operátoři (3,45 %) a pouze jeden dotázaný 

(1,72 %) zvolil ano, plně souhlasím.   

e. V práci mám časté konflikty a problémy, od nichž se nemohu odpoutat ani po 

skončení pracovní doby 

Zdravotnická záchranná služba: 
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Obr. 10 Otupující práce HZS ČR 

Obr. 11 Problémy a konflikty ZZS 
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Nikdo z respondentů v této otázce nezvolil odpověď nevím, někdy ano, někdy ne a ano, 

plně souhlasím. 23 (74,19 %) respondentů odpovědělo ne, vůbec nesouhlasím  

a 7 (22,58 %) zvolilo spíše nesouhlasím. V 1 (3,23 %) případě byla zvolena odpověď spíše 

ano. 

Hasičský záchranný sbor: 

 

 

 

 

 

 

Na tuto otázku odpovědělo 36 dotázaných (62,07 %) operátorů ne, vůbec nesouhlasím. 

15 respondentů (25,86 %) zvolilo možnost spíše nesouhlasím a 5 z dotázaných (8,62 %) 

odpovědělo nevím, někdy ano, někdy ne. Spíše ano pak odpověděli pouze 2 respondenti  

(3,45 %). Možnost ano, plně souhlasím nezvolil žádný z respondentů HZS ČR. 
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Obr. 12 Problémy a konflikty HZS ČR 
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f. Při práci udržuji jen s námahou pozornost, protože se po dlouhou dobu nic 

nového neděje 

Zdravotnická záchranná služba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Monotonie ZZS 

U této otázky žádný z respondentů nezvolil možnost ano, plně souhlasím a spíše ano. 

Nejvíce respondentů zvolilo možnost ne, vůbec nesouhlasím a to přesně 23 (74,19 %). 

Spíše nesouhlasím pak odpovědělo 6 (19,35 %) respondentů a možnost nevím, někdy ano 

někdy ne zvolili 2 (6,45 %) respondenti. 

Hasičský záchranný sbor ČR: 
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Obr. 14 Monotonie HZS ČR 
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 Z námi dotázaných respondentů odpovědělo 30 (51,72 %) ne, vůbec nesouhlasím. 

Možnost spíše nesouhlasím zvolilo 22 operátorů (37,93 %). Stejný počet odpovědí jsme 

zaznamenali u možnosti nevím, někdy ano, někdy ne a spíše ano, a to v počtu  

3 respondentů (5,17 %). Odpověď ano, plně souhlasím nezvolil nikdo z dotázaných.  

g. Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím nervozitu a 

rozechvělost. 

Zdravotnická záchranná služba:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Nervozita ZZS 

Žádný z námi dotázaných operátorů ZZS nezvolilo u této otázky možnost ano, plně 

souhlasím. 19 (61,29 %) odpovědělo ne, vůbec nesouhlasím a 9 (29,03 %) spíše 

nesouhlasím.  Odpověď nevím, někdy ano, někdy ne byla zaznamenána pouze  

u 1 (3,23 %) respondenta. Spíše ano pak zvolili 2 (6,45 %) z respondentů. 

ne, vůbec 
nesouhlasim

61,29 %

spíše 
nesouhlasím

29,03 %

nevím, někdy 
ano, někdy ne

3,23 %

spíše ano
6,45 %



 

 

59 

 

Hasičský záchranný sbor: 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce respondentů odpovědělo na tuto otázku ne, vůbec nesouhlasím, a to v počtu  

31 (53,45 %). Spíše nesouhlasilo 19 respondentů (32,76 %) a možnost nevím, někdy ano, 

někdy ne zvolilo 8 respondentů (13,79 %). Možnosti spíše ano a ano, plně souhlasím 

neodpověděl žádný z respondentů. 

h. Po několika hodinách mám práce natolik dost, že bych chtěl/a dělat něco jiného 

Zdravotnická záchranná služba: 
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Obr. 17 Přesycení ZZS 
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Obr. 16 Nervozita HZS ČR 
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Na tuto otázku 16 (51,61 %) respondentů odpověděl ne, vůbec nesouhlasím. Stejný počet, 

celkem 6 (19,35 %), respondentů uvedlo, že spíše nesouhlasí a neví, někdy ano, někdy ne. 

Odpověď ano, plně souhlasím byla zaznamenána u 2 (6,45 %) respondentů a 1 (3,23 %) 

z dotázaných odpověděl spíše ano. 

Hasičský záchranný sbor ČR:  

 

 

 

 

 

 

29 z respondentů (50%) zvolilo možnost ne, vůbec nesouhlasím a 18 (31,03%) spíše 

nesouhlasím. Nevím, někdy ano, někdy ne odpovědělo 7 z dotázaných (12,07 %) a spíše 

ano odpověděli 4 respondenti (6,90 %). Ano, plně souhlasím neodpověděl žádný 

z respondentů. 
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Obr. 18 Přesycení HZS ČR 

HZS ČR 



 

 

61 

 

i. Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím únavu a ochablost 

Zdravotnická záchranná služba: 

 

 

 

 

 

 

Nikdo z dotázaných nezvolil odpověď ano, plně souhlasím. V případě této otázky měla 

stejné zastoupení odpověď nevím, někdy ano, někdy ne a ne, vůbec nesouhlasím,  

a to počtem 10 (32,26 %) respondentů. Odpověď spíše nesouhlasím zvolilo 8 (25,81 %) 

respondentů a 3 (9,68 %) z dotázaných uvedlo spíše ano. 

Hasičský záchranný sbor: 
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Obr. 19 Únava ZZS 
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Obr. 20 Únava HZS ČR 
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Z celkového vzorku respondentů z řad operátorů HZS ČR odpovědělo 21 (36,21 %) spíše 

nesouhlasím a 17 (29,31 %) zvolilo možnost ne, vůbec nesouhlasím. Možnost nevím, 

někdy ano, někdy ne byla zvolena v 18 případech (31,03 %). Spíše ano odpověděli  

2 respondenti (3,45 %). Možnost ano, plně souhlasím nebyla vybrána žádným 

respondentem. 

j. Práce je psychicky tak náročná, že ji nelze dělat po léta se stejnou výkonností 

Zdravotnická záchranná služba: 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce respondentů zvolilo odpověď spíše nesouhlasím, a to celkem ve 12 (38,71 %) 

případech. Odpověď ne, vůbec nesouhlasím zvolilo 8 (25,81 %) respondentů a možnost 

nevím, někdy ano, někdy ne 7 (22,58 %).  Možnosti spíše ano a ano, plně souhlasím měla 

stejné zastoupení v počtu 2 (6,45 %) respondentů. 
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Obr. 21 Dlouhodobá únosnost ZZS 
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Hasičský záchranný sbor: 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce respondentů v počtu 18 (31,03 %) zvolilo možnost ne, vůbec nesouhlasím  

a 10 (17,24 %) dotázaných spíše nesouhlasilo. 13 respondentů (22,41 %) odpovědělo 

nevím, někdy ano, někdy ne. Spíše ano zvolilo 11 dotázaných (18,97 %) a ano, plně 

souhlasím odpovědělo 6 respondentů (10,34 %). 

Individuální odezva na psychickou zátěž 

Zdravotnická záchranná služba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Individuální odezva na psychickou zátěž ZZS 
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Obr. 22 Dlouhodobá únosnost HZS ČR 
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Z celkového počtu 31 operátorů, kteří nám vyplnili otázku, která obsahovala Meisterův 

dotazník, působí na 17 (54,84 %) z nich přiměřená psychická zátěž. Kladně hodnocena 

příznivá zátěž pak působí na 13 (41,94 %) respondentů. V jednom případě (3,23 %) jsme 

zaznamenali prožívání nepřiměřené zátěže.  

Hasičský záchranný sbor: 

 

Z celkového počtu 58 odpovědí z řad operátorů HZS ČR, kteří nám odpověděli na otázku, 

která obsahovala Meisterův dotazník, působí na 41 (70,69 %) přiměřená míra psychické 

zátěže. Zátěž kladně hodnocená – příznivá – působí na 13 (22,41 %) z dotazovaných. 

Prožívání nepříznivé zátěže jsme vyhodnotili u 4 (6,90 %) z dotazovaných operátorů. 

  

Příznivé
22,41 %

Přiměřené
70,69 %

Nepřiměřené
6,90 %

Obr. 24 Individuální odezva na psychickou zátěž HZS ČR 
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Vyhodnocení jednotlivých otázek  

Zdravotnická záchranná služba: 

Tab. 10 Srovnání mediánů s normou kritických hodnot ZZS 

č. Otázka 
Norma 
kritické 

hodnoty 

Medián 
ZZS 

1 časová tíseň 3,0 3 

2 malé uspokojení 2,5 1 

3 vysoká odpovědnost 3,0 2 
4 otupující práce 2,5 1 

5 problémy a konflikty 2,5 1 

6 monotonie 2,5 1 

7 nervozita 3,0 1 

8 přesycení 3,0 1 

9 únava 3,0 2 

10 dlouhodobá únosnost 2,5 2 

 

V položkách, kde vyhodnocený medián přesahuje normu kritické hodnoty, skupina 

hodnotí svou práci negativně. Opačně můžeme říci, že v položkách, kde medián kritickou 

hodnotu nedosahuje, je práce hodnocena kladně. V tabulce 10 můžeme vidět, že dosažení 

kritické hodnoty nastalo v rámci operátorů ZZS pouze u otázky týkající se časové tísně. 

Hasičský záchranný sbor: 

Tab. 11 Srovnání mediánů s normou kritických hodnot HZS ČR 

č. Otázka 
Norma 
kritické 
hodnoty 

Medián         
HZS ČR 

1 časová tíseň 3 3 

2 malé uspokojení 2,5 1 

3 vysoká odpovědnost 3 3 

4 otupující práce 2,5 2 

5 problémy a konflikty 2,5 1 

6 monotonie 2,5 1 

7 nervozita 3 1 

8 přesycení 3 1,5 

9 únava 3 2 

10 dlouhodobá únosnost 2,5 3 
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V tabulce 11 můžeme vidět, že u tří položek překročil medián normu kritické hodnoty. 

Operátoři HZS ČR tak negativně hodnotí svou práci v otázkách: časové tísně, vysoké 

odpovědnosti a dlouhodobé únosnosti. V otázce dlouhodobé únosnosti byla norma 

kritické hodnoty překročena o 0,5. Naopak v ostatních otázkách, kde medián nedosáhl 

normy kritické hodnoty svou práci hodnotí kladně. 

Klasifikace zátěže operátorů 

Zdravotnická záchranná služba 

 

Obr. 25 Klasifikace zátěže ZZS 

Většině respondentům byla klasifikována zátěž na stupni I., konkrétně se jednalo  

o 26 respondentů (83,87 %). Tento stupeň zátěže neindikuje ovlivnění zdraví, 

subjektivního stavu a výkonosti. 

Zátěž na stupni II. byla vyhodnocena u 4 respondentů (12,90 %). V tomto případě už může 

docházet k dočasnému ovlivnění subjektivního stavu a výkonosti. Jen v jednom případě 

byla vyhodnocena zátěž na stupni III. U některých operátorů se výsledek pohyboval na 

pomezí s vyšším stupněm zátěže. U psychické zátěži na stupni III. už nelze vyloučit 

zdravotní rizika. 

Stupeň I.
83,87 %

Stupeň II.
12,90 %

Stupeň III.
3,23 %
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Hasičský záchranný sbor: 

 

Ve většině případech byla u respondentů klasifikovaná zátěž na stupni I., jednalo se  

o 44 respondentů (75,86 %). Tento stupeň zátěže neindikuje ovlivnění zdraví, 

subjektivního stavu a výkonosti. 

Zátěž na stupni II. byla klasifikována u 14 respondentů (24,14 %). Při tomto stupni zátěže 

může docházet k dočasnému ovlivnění subjektivního stavu a výkonosti. U žádného 

z dotázaných operátorů HZS ČR nebyl vyhodnocena zátěž na stupni III., při které již 

nelze vyloučit zdravotní rizika. 

5.3 Vyhodnocení vlastní části dotazníku 

Otázka č. 13: Ohodnoťte níže uvedené faktory podle toho, jak stresující/zatěžující pro 

Vás jsou. 

Otázka č. 13 byla již součástí naší vlastní části dotazníku. V otázce jsme zjišťovali, jakou 

mírou je pro operátory určitý stresor zatěžující. Stresory pro tuto otázku byly stanoveny 

dle našich poznatků z hloubkových rozhovorů, při nichž se vycházelo z praxe operátorů. 

U této otázky respondenti hodnotili již zmíněné stresory na škále 0 – 5, kdy 0 znamenala 

vůbec stresující a 5 zcela stresující. 

Stupeň I. HZS 
ČR 

75.86%

Stupeň II. HZS 
ČR 

24.14%

Obr. 26 Klasifikace zátěže HZS ČR 
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Stresory jsme nejdříve vyhodnotili samostatně pomocí aritmetického průměru a modusu. 

Výsledky jsou označeny v tabulce 12. Červenou barvou jsme zvýraznili stresor s nejvyšší 

klasifikovanou hodnotou. Následně jsme vybrali stresory, které vykazovali od operátů 

vyšší klasifikaci a výsledky zanesli do přehledného grafu. Srovnání aritmetického 

průměru a modusu jsme zvolili z důvodu, že aritmetický průměr může být často ovlivněn 

nulovými hodnotami a je proto na místě vyhodnotit i nejčetněji volenou hodnotu. 

Tab. 12 Stresory – modus a aritmetický průměr 

Možnost Modus Průměr 

Volající vůbec neví, kde se nachází 5 3,4 

Volající částečně neví, kde se nachází 3 2,6 

Skutečné místo neodpovídá rajonizaci 3 2,5 

Volající špatně slyší 2 2,4 

Hluk z okolí 2 2,5 

Volající neodpovídá na otázky 3 2,9 

Volající je ve stresu 2 2,5 

Volající se zdá být opilý/omamné látky 2 2,2 

Volající je arogantní 3 2,8 

Volající chce sám rozhodovat o postupu 2 1,9 

Volajícímu není rozumět 3 2,4 

Cizojazyčný hovor 3 2,2 

Cizinec nehovořící AJ; NJ 3 2,6 

Hovor ze zablokovaného telefonu 0 1,2 

"Prozváněč" 0 1,2 

Hovor z kapsy 0 0,6 

Hlášení fiktivní události 3 2,3 

Sebevrah 5 3,4 

Anonymní výhružka 3 2,7 

Zraněné dítě 3 3,3 

Zraněný dospělí 3 2,3 

Volající děti 2 2,0 

Volající senioři 1 1,5 

Velký počet zraněných 4 3,5 

Nedostatek času 3 3,0 

Nedostatek výjezdových skupin 3 2,5 

 

Jak je z tabulky 12 patrné, nejčastěji byly za zcela stresující označovány možnosti volající 

vůbec neví, kde se nachází a sebevrah. Hodnota aritmetického průměru byla nejvyšší  
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u stresoru, který ovšem nebyl klasifikován nejčastěji nejvyšší hodnotou. Jednalo se  

o možnost mimořádná událost s velkým počtem zraněných (více než 5 těžce 

zraněných). Jak jsme již výše uvedli, tento faktor nastal díky nulovým hodnotám, které 

snížily hodnotu aritmetického průměru u možnosti s nejvyšším modusem. I přesto však 

tato možnost i v rámci nejčetnější hodnoty byla respondenty klasifikována číslem 4,  

tj. druhým nejvyšším. 

 

Pro větší přehlednost a možnost porovnání jsme zvolili sloupcový graf. Vybrali jsme  

3 možnosti, které vykazovaly z námi stanovených stresorů nejvyšší modus. 

Počet operátorů, kteří klasifikovali možnost sebevrah nejvyšší možnou hodnotou bylo 

32. Druhý nejvyšší počet respondentů, konkrétně 30, klasifikoval nejvyšší hodnotou 

možnost volající vůbec neví, kde se nachází. Jako třetí byla vyhodnocena s nejčastější 

hodnotou „4“ možnost mimořádná událost s velkým počtem zraněných (více než  

5 těžce zraněných) a to 28 respondenty. Tato možnost měla i nejvyšší aritmetický průměr 

v hodnotě 3,5. 
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Volající vůbec neví, kde se nachází Sebevrah Velký počet zraněných

Modus Počet respondentů Průměr

Obr. 27 Stresory – Modus, aritmetický průměr a počet respondentů 
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Tab. 13 Stresory – HZS ČR a ZZS 

Možnost Modus 

HZS ČR ZZS 

Volající vůbec neví, kde se nachází 5 5 

Volající částečně neví, kde se nachází 3 3 

Skutečné místo neodpovídá rajonizaci 3 3 

Volající špatně slyší 2 2 

Hluk z okolí 2 3 

Volající neodpovídá na otázky 3 3 

Volající je ve stresu 3 2 

Volající se zdá být opilý/omamné látky 3 2 

Volající je arogantní 2 3 

Volající chce sám rozhodovat o postupu 2 2 

Volajícímu není rozumět 3 3 

Cizojazyčný hovor 3 3 

Cizinec nehovořící AJ; NJ 3 5 

Hovor ze zablokovaného telefonu 0 0 

„Prozváněč" 0 0 

Hovor z kapsy 0 0 

Hlášení fiktivní události 3 2 

Sebevrah 5 2 

Anonymní výhružka 3 3 

Zraněné dítě 3 3 

Zraněný dospělí 3 3 

Volající děti 2 2 

Volající senioři 1 1 

Velký počet zraněných 3 4 

Nedostatek času 4 3 

Nedostatek výjezdových skupin 3 4 

 

V tabulce 13 jsme porovnali modusy v rámci jednotlivých složek. Rozdílné výsledky  

u nejčetnější hodnoty, jsme zaznamenali u 10 případů z 22 celkových možností. Zeleně 

jsme označili výsledky, kdy se nejčetnější hodnota liší u HZS ČR a ZZS pouze v rozdílu 

jednoho bodu. Červeně jsou označeny výsledky, kdy je nejčetnější hodnota vnímání 

stresové situace rozdílná o 2 a více (resp. nejčestnější odpovědi byly na škále vzdálené 

dva a více stupňů).  
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Operátoři HZS ČR vykazovali nejčetněji zastoupenou vyšší klasifikaci o 1 bod 

v možnostech: volající je ve stresu, volající se zdá být opilý/pod vlivem omamné látky, 

hlášení fiktivní události a nedostatek času. Možnost, která měla vyšší klasifikaci  

o 2 a více byla pouze možnost sebevrah. U operátorů ZZS byl u možností modus vyšší  

o 1 bod v těchto možnostech: hluk z okolí, volající je arogantní, velký počet zraněných, 

nedostatek výjezdových skupin. Hodnota modusu byla vyšší o 2 a více pouze v případě 

volajícího cizince nehovořícího Aj nebo Nj.  

Pro úplnost jsme se rozhodli uvést i porovnání vyhodnocených modusů podle pohlaví 

(Tabulka 14). Zeleně jsme označili výsledky, kdy se nejčetnější hodnota liší u mužů a žen 

pouze v rozdílu jednoho bodu. Červeně jsou označeny výsledky, kdy je nejčetnější 

hodnota vnímání stresové situace rozdílná o 2 a více. 

Tab. 14 Stresory – modus u žen a mužů 

Možnost Modus 

Ženy Muži 

Volající vůbec neví, kde se nachází 5 4 
Volající částečně neví, kde se nachází 3 1 

Skutečné místo neodpovídá rajonizaci 2 3 

Volající špatně slyší 2 2 
Hluk z okolí 2 2 

Volající neodpovídá na otázky 3 3 

Volající je ve stresu 3 2 

Volající se zdá být opilý/omamné látky 2 1 

Volající je arogantní 3 2 

Volající chce sám rozhodovat o postupu 2 2 

Volajícímu není rozumět 3 2 

Cizojazyčný hovor 3 0 

Cizinec nehovořící AJ; NJ 3 2 

Hovor ze zablokovaného telefonu 0 0 

„Prozváněč" 0 0 
Hovor z kapsy 0 0 

Hlášení fiktivní události 3 1 

Sebevrah 5 4 
Anonymní výhružka 3 3 

Zraněné dítě 3 3 

Zraněný dospělí 3 2 

Volající děti 1 2 
Volající senioři 1 1 

Velký počet zraněných 5 4 

Nedostatek času 5 3 

Nedostatek výjezdových skupin 3 1 
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Jak můžeme vidět v tabulce 14, modus se liší celkově u 16 možností z celkových 22. 

Rozdíl jednoho bodu jsme zaznamenali u 8 případů. Hodnoty, které se ve vyhodnocení 

modusu lišily o 2 a více se objevily ve 2 případech. 

Muži klasifikovali zmíněné stresory hodnocením vyšším o 1 bod u těchto případů: 

skutečné místo neodpovídá rajonizaci a volající děti. Možnost jejíž nejčetnější hodnota 

byla u mužů vyšší o 2 body nebyla vyhodnocena. 

Ženy uváděly vyšší hodnoty o 1 bod v těchto možnostech: volající vůbec neví, kde se 

nachází, volající je ve stresu, volající se zdá být opilý/pod vlivem omamné látky, 

volající je arogantní, volajícímu není rozumět, cizinec nehovořící Aj nebo Nj, 

sebevrah, zraněný dospělí, velký počet zraněných.  

Možnosti, ve kterých ženy vykazovaly nejčetnější hodnotu o 2 a více vyšší než muži,  

byly: volající částečně neví, kde se nachází, hlášení fiktivní události, nedostatek času, 

nedostatek výjezdových skupin a cizojazyčný hovor. 

 

Otázka č. 14: Pociťujete některý z důsledků působení stresu (zátěže) na Vaši osobu? 

Touto otázkou jsme analyzovali, zda v návaznosti na vykonávání práce na tísňových 

linkách, pociťují operátoři v důsledku stresu některou z uvedených možností, která je 

ovlivňuje. Tyto možnosti byly pro upřesnění hodnoceny na škále 0-5, kde hodnota 0 byla 

pro možnost vůbec nepociťuji a hodnota 5 pro zcela pociťuji. Možnosti, které jsme vybrali 

pro tuto otázku, vycházely z našich poznatků z odborné literatury i z rozhovorů 

s pracovníky tísňových linek. U této otázky mohli operátoři svou volbu rozšířit či upřesnit 

v otevřené možnosti „jiný“. 

Při vyhodnocení jsme stanovili aritmetický průměr klasifikace daných možností. 

U vyhodnocení této otázky jsme se rozhodli vyhodnocovat nejčetnější hodnotu (modus) 

jelikož jeho výsledek byl zkreslen nulovými hodnotami. Výsledky jsme převedli do 

přehledové tabulky (tabulka 15).  
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Tab. 15 Důsledky působení stresu – aritmetický průměr, HZS ČR, ZZS 

Možnosti 
Celkový 
průměr 

Aritmetický průměr 

HZS ČR ZZS 

Únava 2,8 2,9 2,7 

Soukromý život 1,5 1,7 1,3 

Nižší pracovní výkon 1,4 1,4 1,4 

Spánek 1,7 1,9 1,3 

Pozornost 1,5 1,5 1,5 

Zdravotní stav 1,6 1,5 1,8 

 

Jak je z výše uvedené tabulky 15 patrné, průměrné hodnoty nedosahují vyšších hodnot  

a důsledky stresu nejsou u žádné z uvedené možnosti markantní. Nejvyššího průměrného 

hodnocení dosáhla možnost únava a to číslem 2,8. Nejmenší hodnotou byla průměrně 

operátory ohodnocena možnost nižší pracovní výkon. I tak je však důležité říct, že žádná 

z možností nepřesáhla průměrné hodnocení 3 a můžeme tak z těchto výsledků vyvozovat, 

že operátoři pociťují minimální dopad na jejich osobu v návaznosti na působení stresu při 

práci.   

V tabulky 15 jsou dále uvedené průměrně vykazované hodnoty v porovnání HZS ČR  

a ZZS. Výsledky průměrných hodnot se liší ve 4 případech z celkových 6 možností.  

U operátorů HZS ČR převládá vyšší průměrná klasifikace důsledků v případech: únava 

(0,3), ovlivňování soukromého života (0,4) a problémy se spánkem (0,6). Naopak 

operátoři ZZS klasifikovali vyšší hodnotou možnost zhoršení zdravotního stavu (0,3). 
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Pro úplnost jsme se rozhodli uvést i početní zastoupení klasifikací u jednotlivých otázek. 

Na grafu výše můžeme vidět, že nejvyšší četnost klasifikace hodnotou „5“ jsme 

zaznamenali v možnosti únava, druhá nejvyšší četnost byla u zdravotního stavu. 

Hodnotou „0“, tedy nejmenší klasifikací, označili nejčastěji respondenti možnost spánek. 

U této otázky měli respondenti možnost svou odpověď rozvést, či doplnit o jinou 

možnost, kterou v důsledku stresu při práci na tísňové lince pociťují. U možnosti 

ovlivňování soukromého života operátoři nejčastěji zmiňovali rozpady vztahů, 

podrážděnost a přehnaná ochrana svých blízkých. A to i v případech, kde tuto možnost 

hodnotili nižším číslem, než byla střední hodnota „3“. 

Většina respondentů uvedla u možnosti zhoršení zdravotního stavu v části, kde mohli 

uvést konkrétní problém, problémy s páteří. Jednalo se o většinové zastoupení,  

a to i v případech, kde byla tato možnost hodnocena nižší hodnotou, než byla střední 

hodnota „3“. Konkrétně to uvedlo 22 z námi oslovených operátorů. Jako další problém 

spojený se zdravím respondentů byl uváděn vyšší krevní tlak. Dále pak respondenti 

uváděli zdravotní problémy, které však nemají spojitost s působením stresu. Pro příklad 
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Obr. 28 Důsledky působení stresu dle počtu respondentů 
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můžeme uvést: problémy se sluchem v důsledku neustálého používání sluchátek  

a zhoršení zraku vlivem záření z obrazovek. 

Otázka č. 20: Pokuste si, prosím, představit nějakou extrémní zátěž v rámci vytěžování 

tísňového hovoru (například dokonaná sebevražda). S kým byste tuto událost chtěl/a 

probrat a získat od něj psychosociální podporu (rozhovor, informace)? 

Touto otázkou jsme zjišťovali, koho by operátoři v případě extrémní zátěže preferovali 

v rámci psychosociální pomoci. Zajímalo nás, zda raději využijí služeb odborné 

psychosociální podpory, či upřednostňují probrat otázku s osobami jim blízké. Možnosti 

byly pro upřesnění hodnoceny operátory na škále 0-5, kdy 0 znamená rozhodně ne a 

číslo 5 rozhodně ano. Možnosti byly vybrány s ohledem na vedené hloubkové 

rozhovory. Je třeba brát v úvahu, že ne všechny možnosti se hodí pro všechny operátory 

(například ne všichni respondenti mají děti nebo jsou věřící). Snažili jsme se však 

obsáhnout všechny možnosti, které jsme se v rámci rozhovorů se samotnými operátory 

dozvěděli. Operátoři i přesto měli možnost doplnit svou volbu, na kterou by se v extrémní 

zátěži obrátili. 

Pro vyhodnocení jsme stanovili aritmetické průměry daných možností a výsledky 

převedli do přehledné tabulky. Výsledky jsme rozšířili také o porovnání hodnot v rámci 

jednotlivých složek. 

Tab. 16 Psychosociální podpora – celkový aritmetický průměr, HZS ČR, ZZS 

Možnost 
Celkový 
průměr 

Průměr 
HZS ČR 

Průměr 
ZZS 

Partner/ka 2,3 2,2 2,6 

Rodiče 0,9 0,9 0,9 

Děti 0,3 0,2 0,4 

Kamarád/ka 0,3 1,8 1,9 

Psycholog v rámci organizace 1,8 1,6 1,7 

Psycholog mimo organizaci 1,7 1,8 1,5 

Proškolený kolega 2,0 1,8 2,2 

Duchovní 0,7 0,8 0,5 

Anonymní linka 0,8 0,9 0,6 
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Jak je z tabulky 17 patrné, nejvyšší průměrnou hodnotu dosahovala možnost partner/ka  

a to téměř přesně průměrným hodnocením 2,3. Druhý nejvyšší aritmetický průměr jsme 

zaznamenali u možnosti proškolený kolega, a to hodnotou 2,0. Nejnižší hodnoty 

dosahovala možnost děti a kamarád/ka. Jak jsme už výše uvedli, možnost děti byla 

ovlivněna faktem, zda daný operátor děti má, či zda jsou jeho děti dost staré na to, aby  

u nich mohl hledat podporu. Za zmínku však také stojí, že jak je z námi vyhodnoceného 

aritmetického průměru patrné, rozdíl mezi psychologickou podporou v rámci 

organizace a psychologickou podporou mimo organizace vykazuje minimální rozdíl.  

Zeleně jsme v tabulce zvýraznili možnosti, ve kterých se průměrná hodnota lišila v rámci 

jednotlivých složek. Rozdíl nebyl zaznamenán jen u možnosti rodiče, kterou operátoři 

ZZS i HZS ČR hodnotili jednotně průměrnou hodnotou 0,9. 

Možnosti, u kterých byl klasifikován vyšší aritmetický průměr v rámci HZS ČR byly: 

psycholog mimo organizaci (0,3), duchovní (0,3) a anonymní linka (0,3).  

Možnosti, u kterých jsme vyhodnotili vyšší aritmetický průměr v rámci ZZS byly:  

partnerka (0,4), děti (0,2), kamarád/ka (0,1), psycholog v rámci organizace (0,1)  

a proškolený kolega (0,4). 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce respondentů hodnotilo číslem „5“ (rozhodně 

ano) možnost partner/ka, tato možnost získala i nejvyšší aritmetický průměr, jak jsme 

již uvedli v tabulce 14. Jako další možnosti, které byli označovány nejvyšší hodnotou 

patří: proškolený kolega, kamarád a psycholog v rámci organizace. 

Naopak nejnižším možným hodnocením 0 (rozhodně ne) byla hodnocena možnost děti. 

Dalšími možnostmi nejčastěji označováné nejnižší hodnotou byly: duchovní, rodiče, 

anonymní linka a rodiče. 
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5.4 Vyhodnocení – SWOT analýza 

V rámci našeho výzkumného šetření jsme sestavili SWOT analýzu pro operátory 

tísňových linek. Vycházeli jsme jak z hloubkových rozhovorů, tak i ze samotného 

dotazníkového šetření, a to jak z nestandardizované, tak i standardizované časti, která 

obsahovala Meisterův dotazník. 

Tab. 17 SWOT analýza – Vyhodnocení 

Silné stránky Slabé stránky 

• Uspokojení z práce 
• Minimální konfliktnost v rámci 

pracoviště 
• Pestrost pracovní náplně 

• V závislosti na stresu se nesnižuje 
pracovní výkon 

• Časová tíseň 
• Velká zodpovědnost a s tím spojené 

vysoké požadavky na bez chybovost 
• Psychická náročnost 
• Možnosti výskytu zdravotních 

problémů (nejčastěji vysoký tlak, 
problémy s krční páteří) 

Příležitosti Hrozby 

• Modernější pracoviště uzpůsobeno 
požadavkům dnešní doby 

• Technologický vývoj v oblasti map a 
zaměření  
polohy volajícího 

• Zvyšování míry stresu u operátorů 
• Možnost výskytu syndromu vyhoření 
• Selhání technologického vybavení 

pracoviště 
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6 DISKUZE 

V této části naší práce bychom rádi interpretovali výsledky získané díky našemu 

výzkumu, který probíhal v rámci dotazníkového šetření, a porovnali je s obdobnými 

zahraničními i tuzemskými studiemi a odbornou literaturou.  

Hlavní přínos této práce je především v praktické části, která byla zaměřena na analýzu 

míry zátěže u operátorů tísňových linek, a to na operačních střediscích Hasičského 

záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby v rámci vybraných krajů. Tyto 

kraje byly vybrány kvůli jejich porovnatelnosti, co se rozsahu a vytíženosti týká. Jako 

příklad můžeme uvést kraj Středočeský, který díky svému rozsahu a tím, že je často 

oblíbenou prázdninovou a víkendovou destinací mnoha lidí z okolních měst (Prahu 

nevyjímaje), patří k velmi vytíženým oblastem v příjmu tísňového volání. Do našeho 

výzkumu byly zařazeny tyto kraje: Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, 

Jihočeský kraj. V rámci Policie ČR se nám sice podařilo vést hloubkové rozhovory  

a získání i podepsaného souhlasu se spoluprací od policejního prezidenta, avšak kvůli 

schvalovacímu procesu, nebylo možné tato data zahrnout přímo do našeho vyhodnocení. 

Stejně tak jsme navázali spolupráci s ZZS hlavního města Prahy, avšak stejně jako  

u Policie ČR se nám nepodařilo získaná data zařadit do vyhodnocování praktické části 

této diplomové práce. Jelikož však sestavená baterie dotazníku přesahuje zamýšlený 

rozměr praktické části této diplomové práce, bude tento dotazník v budoucnu sloužit 

rozsáhlejšímu výzkumu v celorepublikovém měřítku, který již bude obsahovat i data 

z operačních středisek Policie ČR a ZZS hlavního města Prahy. 

Jako primární nástroj získávání informací jsme zvolili strukturovaný dotazník, který 

zahrnuje nestandardizované i standardizované otázky (Meisterův dotazník). Tento 

dotazník obsahoval otevřené, polouzavřené i uzavřené otázky (viz Příloha 1). Dotazník 

vznikal v rámci hloubkových rozhovorů se zástupci jednotlivých základních složek. 

Konzultace probíhala také v rámci Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru 

a psychologické služby Policie ČR. Díky tomu se nám podařilo pokrýt mnoho stresových 

faktorů, které vyplývají nejen z odborné literatury, ale také ze samotné praxe operátorů 

tísňových linek.  
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Dotazníková metoda byla pro náš výzkum vhodná především z důvodu sběru většího 

množství dat a širokého spektra informací, které jsme analyzovali. Jak už bylo zmíněno, 

dotazníkové šetření probíhalo v rámci vybraných operačních středisek, a to v elektronické 

podobě. Díky tomu se nám podařilo zajistit dobrou návratnost dotazníků i dostatečný 

vzorek respondentů pro vytvoření naší analýzy. Dotazník nám celkově vyplnilo  

103 respondentů, a to v zastoupení 60,19 % HZS ČR a 39,81 % ZZS. Z celkového počtu 

respondentů bylo 39,22 % mužů a 60,78 % žen. Potvrdilo se nám tím, že většina operátorů 

operačních středisek jsou ženy, avšak tuto otázku jsme vyhodnocovali především kvůli 

dalšímu analyzování získaných dat. 

Pro naši práci jsme si stanovili celkem čtyři hypotézy, kterým se více budeme věnovat 

v následujících odstavcích. V rámci našeho šetření jsme díky získaným výsledkům byli 

schopni stanovit doporučení pro praxi. 

První hypotéza, kterou jsme testovali zněla: Předpokládáme, že operátoři tísňové linky 

155 budou vykazovat nejvyšší (vyšší) psychickou zátěž při práci. Touto hypotézou jsme 

zjišťovali, zda je vyšší psychická zátěž u operátorů linky 155, kteří se nejčastěji setkávají 

s voláními, ve kterých jde o život a zdraví volajících. V těchto případech jde opravdu  

o sekundy, při nichž se často rozhoduje, zda pacient přežije či zemře. Právě díky tomu 

jsme předpokládali, že tito operátoři budou vykazovat vyšší stupeň psychické zátěže.  

Operační středisko zdravotnické záchranné služba poskytuje první pomoc 

zprostředkovaně po telefonu. Operátor je tak na telefonu s volajícím, který do příjezdu 

výjezdového týmu potřebuje zajistit první pomoc a poradit, co do doby příjezdu může 

dělat.  Podle Svenssona (2012) právě určování stavu pacienta bez možnosti ho vidět vede 

k vyšší psychické zátěži operátorů. Často je i tento pohled zkreslený, protože jak vyplývá 

ze studie Karlstena a Elowssona (2004), v případě zranění s vyšší prioritou je častější, že 

hovor uskutečňuje jiná osoba než pacient. Může se jednat jak o osobu blízkou, tak  

i o naprostého cizince, který nemá k volajícímu žádný vztah a neví potřebné souvislosti 

k určení závažnosti stavu pacienta. To samozřejmě ještě dopomáhá ke zhoršeným 

podmínkám při určování reálného stavu pacienta.  
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Dle vyhodnocení Meisterova dotazníku pracovní zátěže, bylo u operátorů tísňové linky 

155 překročení normy kritické hodnoty pouze u otázky, která se týkala časové tísně. Avšak 

v tomto případě stejnou hodnotu vykazovali i operátoři z řad HZS ČR.  

Faktor, který se u operátorů ZZS vyskytoval vyšší než u operátorů HZS ČR, byl pouze  

v klasifikování zátěže na stupni III, u kterého se již nedá vyloučit zdravotní riziko. V HZS 

ČR nebyl tímto stupněm klasifikován žádný z respondentů, avšak v rámci ZZS jsme tento 

stupeň u jednoho respondenta zjistili. Stupeň II, při kterém již může docházet pravidelně 

k dočasnému ovlivnění subjektivního stavu a výkonosti byl v rámci ZZS vyhodnocen  

u 12,9 % respondentů. Oproti tomu u HZS ČR bylo stupněm II klasifikováno 24,14 % 

respondentů. 

Přihlédneme-li i k vyhodnocení jednotlivých otázek, je patrné, že operátoři HZS ČR mají 

kritické hodnoty ve více oblastech psychické zátěže při práci, než mají operátoři z řad 

ZZS. Z tohoto důvodu zamítáme námi stanovenou hypotézu. 

Druhá testovaná hypotéza zněla: Předpokládáme, že většina operátorů pociťuje 

v důsledku stresu fyzické následky svého povolání. Z odborné literatury jasně vyplývá,  

že dlouhodobé působení stresu často vede ke zdravotním komplikacím. Jak už jsme 

nastínili v teoretické části v kapitole „Fáze stresu a jeho projevy“, projevy stresu se 

neobjevují jen v chování a psychice postiženého jedince, ale často jsou provázeny  

i fyziologickými příznaky.  V rámci prostředí operačních středisek působí na operátora 

stresory každý den, a tak se dá předpokládat, že se u něj s největší pravděpodobností 

mohou objevit i zdravotní potíže. Mezi tyto fyzické projevy stresu můžeme dle 

Křivohlavého (2010) řadit například bolesti hlavy, krční páteře či bolesti v kříži. 

Dle studie od Kimberly D. Turner (2015) i přesto, že operátoři nejsou přímo fyzicky 

ohroženi událostí jako zasahující týmy, mohou přesto trpět fyziologickými následky 

psychicky a emočně zatěžující situace. Podle této studie byla za velmi časté projevy stresu 

označena nespavost a s ní spojené problémy se spánkem. Jako další časté fyzické projevy 

byly označeny také bolesti v kříži. Fyziologické a psychické následky byly také negativně 

spojeny v rovnováze mezi soukromým a pracovním životem. V případech, kdy dochází 

ke konfliktům mezi rodinným životem a prací, byl zaznamenán vyšší výskyt stresových 

projevů (Kinnunen, Geurts & Mauno, 2004).  
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Podle Schneidermana, Ironsona a Siegela (2005) může vést chronický stres až k rychle 

se měnící hodnotě krevního tlaku, která může způsobovat poškození tepen. Zvýšená 

hladina stresových hormonů, která je spojena s chronickým stresem také často potlačuje 

imunitu, čímž způsobuje i zvýšenou náchylnost k virovým infekcím. 

Tato hypotéza byla testována otázkou číslo 14 „Pociťujete některý z důsledků působení 

stresu (zátěže) na Vaši osobu?“, která se zaměřovala na následky, které operátoři pociťují 

v důsledku stresu při práci na tísňové lince. V otázce bylo možné zvolenou možnost 

rozvést i doplnit o námi neuvedenou možnost. Operátoři klasifikovali každou z možností 

na škále 0–5, kde hodnota 0 byla pro možnost vůbec nepociťuji a hodnota 5 pro zcela 

pociťuji. Z vyhodnocení průměrů pro jednotlivé možnosti jsme vyhodnotili, že žádná 

z uvedených možností nepůsobí na operátory v kritické míře. Nejvyšší průměrnou 

hodnotu jsme zaznamenali u možnosti únava, kde průměrná klasifikace dosáhla čísla 2,8.  

Avšak v částech, kde mohli sami operátoři rozvést či doplnit možnost, operátoři často 

zmiňovali zdravotní problémy spojené s krční páteří. Tento problém zmínilo 22 z našich 

respondentů i v případě, že klasifikovali zdravotní problémy nižší hodnotou, než je 

střední hodnota „3“. Problémy s krční páteří jsou v rámci odborné literatury často 

spojovány právě s působením stresu. I přesto však nemůžeme pominout možnost, že tento 

faktor může způsobovat i skutečnost, že práce operátorů s sebou nese i dlouhé sezení, 

které negativně působí na páteř. Z výše uvedených výsledků námi stanovenou hypotézu 

zamítáme. Zaznamenali jsme i odpovědi, které nebyly přímo spojené s působením stresu, 

ale neblaze ovlivňují zdravotní stav operátorů. Jednalo se například o problémy  

se sluchem v důsledku dlouhodobého nošení sluchátek, bolesti očí a celkové problémy se 

zrakem, díky záři z monitoru. Ani jeden z těchto faktorů však nelze stoprocentně 

odbourat, jelikož se jedná o faktory, které jsou bohužel s prací operátorů úzce spojeny. 

Pro úplnost jsme se rozhodli provést i porovnání výsledků v rámci jednotlivých složek. 

Z celkových 6 možností, byla průměrná hodnota rozdílná ve 4 případech. Jediná možnost, 

která nevykazovala žádnou změnu v porovnání HZS ČR a ZZS, byla možnost, že stres 

způsobuje nižší pracovní výkon. V tomto ohledu se operátoři shodovali na hodnocení, 

které vykazovalo aritmetický průměr 1,7. 



 

 

83 

 

Třetí námi testovaná hypotéza zněla: Předpokládáme, že nejvíce stresující je pro 

operátory, když je v důsledku události zraněné dítě. V rámci praxe zažívají operátoři 

mnoho různorodých situací, které pro ně mohou být velmi stresující. Avšak jsou situace, 

které jsou pro ně více zatěžující než jiné. Dá se předpokládat, že pro operátora bude více 

stresující situace, ve které je v důsledku události zraněné dítě, jelikož je obecně 

společnost citlivější k dětským obětem. Samozřejmě ani tuto situaci nelze paušalizovat  

a dá se předpokládat, že některé události budou pro operátora přinejmenším na stejném 

stupni psychické zátěže, jelikož je toto vnímání silně individuální. I tak nám však 

z vedených hloubkových rozhovorů vyplynulo, že tento aspekt bývá pro operátory jedním 

z největších společných stresorů, se kterými se v rámci svého povolání setkávají. 

Vycházeli jsme i z faktu, že pokud má operátor jmenovat události, které pro něj byly 

extrémně stresující, často je právě zmíněno zraněné dítě. Navíc nás tato možnost zajímala 

i v návaznosti na téma bakalářské práce, ve které jsme se věnovali postupům krizové 

intervence u dětí. 

Tuto hypotézu jsme testovali otázkou č. 13 „Ohodnoťte níže uvedené faktory podle toho, 

jak stresující/zatěžující pro Vás jsou.“, ve které operátoři klasifikovali námi uvedené 

stresory na škále 0-5, kdy 0 znamenala vůbec stresující a 5 zcela stresující. Dle našich 

výsledků operátoři nejčastěji označovali za zcela stresující možnost sebevrah a volající 

vůbec neví, kde se nachází. Výsledný aritmetický průměr byl nejvyšší u možnosti, kdy je 

v důsledku mimořádné události velký počet zraněných (více než 5 zraněných)  

a to konkrétně 3,5. 

K podobným výsledkům došla i Kamila Dvořáková (2015) v rámci své diplomové práce, 

kde se zaměřovala na stresové faktory působící na operátory tísňové linky 112. Druhým 

nejčastějším typem hovoru, který je pro operátory silně stresující, byl dle jejích výsledků 

hovor s člověkem se sebevražednými tendencemi. I přesto, že je stejně jako u ostatních 

hovorů nutná včasná lokalizace volajícího, je pro operátory takový typ hovoru v mnoha 

směrech atypický a vyžaduje i nestandardizovaný přístup k volajícímu. Tyto hovory jsou, 

jak sama praxe nasvědčuje, komplikovanější a časově náročnější. V takové situaci se  

u operátorů objevuje i strach, že špatné vedení rozhovoru by mohlo skončit dokonanou 

sebevraždou. Důležité je také uvést, že zpravidla operátoři nemají psychologické vzdělání 

či výcvik krizové komunikace a je tak pro ně tento typ hovoru náročný.  
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Jak volající sebevrah, tak i volající, který vůbec neví, kde se nachází mají ve výsledku 

společný rys, a tím je lokalizace. Dá se předpokládat, že právě díky tomu obě tyto 

možnosti zaznamenaly v rámci našeho výzkumu nejvyšší hodnoty.  

V rámci vyhodnocení jsme sestavili i porovnání výsledků pro HZS ČR a ZZS. Operátoři 

těchto složek vnímali rozdílně 10 možností z námi uvedených 22. Nejčetnější hodnota, 

která se měnila o 2 a více bodů, byla u možnosti cizinec nehovořící Aj nebo Nj (modus 

HZS byl 3 a modus ZZS byl 5) a u možnosti sebevrah (modus HZS ČR byl 5 a modus 

ZZS byl 3). Tento výsledek má možnou spojitost s tím, že operátoři HZS ČR často působí 

i na lince 112, kde jsou na cizojazyčné hovory více zvyklí, a proto je ani cizinec, který 

nehovoří Aj nebo Nj nestresuje v takové míře. Oproti tomu operátoři ZZS se tak často 

s cizojazyčnými hovory nesetkávají a proto, když k takovému hovoru dojde, je to pro ně 

mnohem více zatěžující.  

Pro úplnost jsme se rozhodli vyhodnotit i stresové faktory v závislosti na pohlaví 

respondentů. V tomto případě se rozdílnost v nejčetnější hodnotě vyskytoval  

v 16 případech. Nejvíce rozdílný modus (rozdíl 3 bodů) jsme zaznamenali u případu, kdy 

se jedná o cizojazyčný hovor. Ženy nejčastěji hodnotily tento stresor hodnotou  

3 a muži 0. Námi vyhodnocovaný předpoklad, že je pro operátory více stresující zraněné 

dítě se ani v rámci výsledků rozdělených na pohlaví nepotvrdil, jelikož tuto možnost 

nejčastěji hodnotila obě pohlaví stejně číslem 3. Z tohoto vyplývá i celkové vyhodnocení, 

kdy tato možnost byla hodnocena nejčastěji hodnotou 3 a průměrné hodnocení bylo 3,3. 

Tato hypotéza se nám tedy nepotvrdila, a proto ji zamítáme. 

 Ve spojitosti s možností, která byla nejčastěji označována klasifikací 5 - volající vůbec 

neví, kde se nachází a sebevrah – můžeme předpokládat, že v případě zraněných dětí 

postupují operátoři jim obvyklým způsobem a nejsou tak vystaveni většímu působení 

stresu v dané chvíli, než je tomu u jiných voláních. V delším časovém horizontu jsou to 

však právě tyto volání, která operátorům ulpívají v paměti.  

Pokud volající vůbec neví, kde se nachází může se u operátora objevit frustrace z toho, 

že není schopný volajícímu pomoci, a navíc také strach, že bude místo události chybně 

označeno. Je proto důležité, aby byli operátoři dostatečně proškoleni, jak volajícího 
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navést k identifikování místa, kde se nachází a zároveň, aby operátor měl dostatečné 

povědomí o oblasti, ve které působí. V rámci SWOT analýzy také zmiňujeme, že právě 

lepší lokalizace, je jednou z možných příležitostí v budoucím technologickém vývoji. 

V době chytrých telefonů, kdy je možná lokalizace každého z nás pomocí jednoduchých 

aplikací je na místě, aby se tento fenomén přenesl i do oblasti lokalizování volajících na 

tísňové linky. Jsou to totiž právě chvíle, kdy člověk volá o pomoc, kdy je především 

potřeba stanovit přesné místo události. V současné době je v jednání spuštění služby 

AML (Advanced mobile location), kterou nabízí operační systém Android. Jedná se  

o službu, která při hovoru na tísňovou linku pošle do tísňového centra zprávu s lokalizací 

telefonu. Tuto problematiku v České republice vymezuje vyhláška č. 267/2017 Sb.,  

o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání. Součástí 

vyhlášky je i vymezení lokalizace a identifikace volajícího při využití služby eCall. Jedná 

se o elektronický bezpečnostní systém, který v případě vážné dopravní nehody kontaktuje 

tísňovou linku s přesnou lokalizací, a to i v případě, že posádka auta bude v bezvědomí 

(www.požáry.cz). Všechny členské státy EU musely tuto technologii implementovat 

v centrech tísňových volání do 30.9. 2017 a od března letošního roku mají povinnost 

všechna auta, která jsou nově uváděna na trh mít tento systém již v sobě zabudovaný. 

Jako další je třeba zmínit i mobilní aplikace Záchranka, která umožňuje přivoláním 

Zdravotnické záchranné služby a zároveň odeslání své polohy na operační středisko 

(www.záchrankaapp.cz).    

Čtvrtá hypotéza zní: Předpokládáme, že si většina operátorů po extrémní zátěži v práci 

raději promluví s proškoleným kolegou, než s rodinnými příslušníky či přáteli. Jeden  

ze zvládacích mechanismů v boji se stresem je i sdílení svých pocitů s jiným člověkem. 

Vycházeli jsme z předpokladu, že je pro operátora příjemnější promluvit si o náročném 

dnu s člověkem, který je z „oboru“ a dokáže spíše situaci pochopit a poradit. Navíc jelikož 

operátoři často řeší situace, které podléhají utajení (anamnéza pacienta apod.) nemají 

možnost takový případ probrat v domácím prostředí se svými nejbližšími.  

Na pracovištích – ať už se jedná o ZZS nebo HZS ČR – mají příslušníci možnost probrat 

stresovou situaci také s krizovým interventem. Tento předpoklad jsme stanovili  

i na základě vedených hloubkových rozhovorů, podle nichž se v takové situaci operátoři 

raději obrátí na svého kolegu, než na rodinné příslušníky či kamarády. 
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Tuto hypotézu jsme testovali otázkou č. 20 „Pokuste si, prosím, představit nějakou 

extrémní zátěž v rámci vytěžování tísňového hovoru (například dokonaná sebevražda).  

S kým byste tuto událost chtěl/a probrat a získat od něj psychosociální podporu (rozhovor, 

informace)?“. Zajímalo nás, na koho by se operátoři raději obrátili, pokud zažijí extrémní 

zátěž v rámci svého povolání. Operátoři jednotlivé možnosti hodnotili na škále 0-5,  

kde 0 znamenala rozhodně ne a číslo 5 rozhodně ano. Možnosti, které byly v dotazníku 

uvedeny jsme konzultovali se zástupci jednotlivých složek a snažili jsme se obsáhnout 

všechny možnosti, které v rámci praxe operátoři nejčastěji zmiňují. Musíme však uvést, 

že ne každá možnost se hodí pro všechny operátory (možnosti duchovní, děti a rodiče). 

Navíc jsme doplnili i možnost ve které sami operátoři mohli uvádět možnost, která 

v dotazníku nebyla zmíněná. Vyhodnocení bylo sestaveno na základě aritmetického 

průměru jednotlivých možností. A to, jak celkové hodnoceni operátorů, tak i v rámci 

jednotlivých složek.  

Ve vyhodnocení celkového průměru operátorů, měla nejvyšší hodnotu možnost partner/ka 

a to číslem 2,3. Druhá nejvyšší hodnota byla vyhodnocena u možnosti proškolený kolega,  

a to s aritmetickým průměrem 2,0. V rámci jednotlivých složek jsme zaznamenali stejné 

nejvyšší aritmetické průměry u stejných možností – partner/ka byla průměrně hodnocena  

u operátorů HZS ČR číslem 2,2 a u operátorů ZZS 2,6.  

Operátoři HZS ČR měli druhý nejvyšší aritmetický průměr (1,8) u těchto možností: 

kamarád/ka, psycholog mimo organizaci a proškolený kolega. U ZZS vyšel druhý 

nejvyšší aritmetický průměr (1,9) u možnosti kamarád, kamarádka. Zajímavým faktem je, 

že celkový aritmetický průměr se v možnosti psycholog v rámci organizace  

a psycholog mimo organizaci lišil pouze o hodnotu 0,1. Avšak operátoři z řad HZS ČR 

vykazovali vyšší aritmetický průměr o hodnotu 0,2 u psychologa mimo organizaci  

a u ZZS byla naopak o 0,2 hodnota vyšší u možnosti psychologa v rámci organizace. 

Z výše uvedených vyhodnocení námi stanovenou hypotézu zamítáme. 

Je však také důležité uvést, že na místě, kde operátoři mohli sami napsat s kým by si raději 

promluvili, objevovala se často možnost neproškolený kolega. 
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Turner (2015) zkoumala ve své práci vliv podpory nejbližších na míru stresové zátěže  

u operátorů linky 911. Většina respondentů uvedla, že mají podporu od svých rodin  

a často hledají psychosociální podporu právě u partnerky či partnera. Tato podpora  

od nejbližších je dle ní spojována s mírou zátěže, jelikož dochází k rovnováze mezi 

soukromým a pracovním životem. 

Jeden z našich cílů bylo i sestavení SWOT analýzy na základě výsledků získaných 

vyhodnocením dotazníkového šetření. Mezi silné stránky operátorů tísňových linek jsme 

zařadili uspokojení z odvedené práce, pestrost pracovní náplně, minimální konfliktnost 

v rámci pracoviště a nesnižování pracovního výkonu v závislosti na stresu. Tyto silné 

stránky jsme vyhodnotili zejména díky Mesiterovu dotazníku pracovní zátěže, ve kterém 

námi oslovení operátoři vykazovali v těchto aspektech velmi nízké hodnoty.  

Jako slabé stránky jsme označili časovou tíseň, která v rámci Meisterova dotazníku 

vykazovala nejvyšší medián v porovnání s jinými otázkami. Tento fakt je však velmi 

těžké ovlivnit či odbourat, jelikož v rámci povolání operátorů tísňových linek je kladen 

velký důraz na rychlost ve vyhodnocení situace a na celkové odbavení hovoru. Jedno 

východisko spatřujeme v dostatečném množství operátorů, čímž by bylo možné zajistit 

každému z operátorů častější odpočinek. Jako další slabou stránku jsme uvedli možnost 

výskytu zdravotních problémů. Jak už jsme výše uvedli, problémy s krční páteří  

či například vysoký krevní tlak způsobuje nadmíra stresu a je tak důležité v rámci praxe 

vzdělávat operátory, jak správně stres odbourávat a se stresovými situacemi  

se vyrovnávat. Jelikož z našich výsledků je patrné, že operátoři raději využijí 

psychosociální pomoci od svého partnera či partnerky, nemusí vždy jít v prvé řadě  

o odbornou psychologickou pomoc od psychologa, ale například jen o školení 

vyrovnávacích strategií s důrazem na to, čemu by se měl operátor ve svých strategiích 

vyhnout. Všechny uvedené zdravotní problémy nemusejí působit jen v návaznosti  

na stresu, kterému jsou operátoři vystavěni, ale můžou mít spojitost i s vybavením daného 

pracoviště. Je proto nutné reagovat na potřeby operátorů a zajistit jim vyhovující 

podmínky pro jejich práci. 

Hlavní příležitosti spatřujeme již ve zmíněném technologickém vývoji v rámci lokalizace 

volacího, jelikož se dle našich výsledků jedná o jeden z nejvíce stresujících aspektů, 
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kterému jsou operátoři vystaveni. V tomto případě jde spíše ale o legislativní a právní 

úpravy, aby bylo možné dostupné lokalizační technologie co nejdříve využívat a snížit 

tak stres operátorů a zajistit zároveň pro volající rychlou pomoc.  

Námi oslovení operátoři v současné chvíli dle Meisterova dotazníku nevykazovali natolik 

kritické hodnoty, aby se daly označit za alarmující. Avšak jednou z hrozeb spatřujeme  

i v budoucím růstu jejich pracovní zátěže. Tento faktor je možné ovlivnit jen včasným 

rozpoznáním signálů toho, že míra stresu u operátora překračuje únosnou hranici a je 

potřeba zasáhnout. S tím do jisté míry také souvisí možnost výskytu syndromu vyhoření. 

K rozpoznání zátěže by v praxi mohlo sloužit testování operátorů (v rámci určitého 

časového období) na míru pracovní zátěže a následné sledování, zda se hodnoty 

nezvyšují. Avšak je nám jasné, že v praxi by to bylo těžko proveditelné a nemuselo by  

se to setkat s kladným přijetím. Další možnost vidíme v rozšiřování řad proškolených 

kolegů, kteří by nenásilnou cestou mohli v případě potřeby pomoci.    

Vše výše uvedené ale nelze provést bez toho, aby se rozšířilo všeobecné povědomí o to, 

jak probíhá práce operátora a co všechno obnáší. Jen tak je možné docílit, aby se zátěž  

u operátorů nadále nezvyšovala.  
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7 ZÁVĚR 

Jelikož je práce na tísňových linkách velkou psychickou zátěží pro operátory, kteří je 

obsluhují, je důležité se o tuto problematiku zajímat. Jen díky tomu je možné operátorům 

zajistit dostatečnou psychologickou pomoc a podporu díky čemuž může být jejich práce 

nadále dostatečně efektivní. Je totiž důležité si uvědomit, že bez operátorů, kteří odbavují 

tísňové hovory, by nebylo možné zajistit plynulost fungování všech základních složek 

IZS a i dostatečně vybavený výjezdový tým by nemohl vyjet k zásahu. 

V této diplomové práci jsme se proto zaměřili právě na často opomíjené téma operátorů 

tísňových linek. Naším cílem bylo zmapovat problematiku práce na tísňových linkách  

a přinést tak ucelený pohled na emoční a psychickou zátěž, kterou operátor často zažívá. 

V teoretické části jsme se proto zaměřili na nastínění základních pojmů, a především pak 

na problematiku stresu v zaměstnání a konkrétněji stresu, který zažívají operátoři  

i volající. 

Hlavním cílem praktické části bylo analyzovat míru emoční a psychické zátěže operátorů 

tísňových linek, a to za pomoci dotazníkovému šetření. Dotazník byl sestavován  

a konzultován během hloubkových rozhovorů se zástupci jednotlivých složek. Jeho 

distribuce probíhala ve vybraných krajích. Ze získaných výsledků jsme následně SWOT 

analýzou stanovili doporučení pro praxi. Je důležité také zmínit, že námi sestavený 

dotazník bude i nadále využit k širšímu výzkumu s celorepublikovým rozsahem, jelikož 

o tuto problematiku byl ze stran složek projeven nečekaný zájem. 

I přesto, že se nám žádná ze stanovených hypotéz nepotvrdila spatřujeme hlavní přínos 

této práce v komplexním zaměření na operátory tísňových linek v rámci HZS ČR i ZZS. 

Díky tomu bylo možné určit společné rysy této práce a zhodnotit míru zátěže v jednotlivé 

složce.  

V závěru je důležité si uvědomit, že zmírnění stresových faktorů, které na operátora 

působí a v určité míře je možné je ovlivnit, je hlavním bodem, na kterém je do budoucna 

potřeba pracovat. Ať už ze strany nás samotných či ze strany vedení daných složek.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ACTH – adrenokortikotropní hormon 

AML – Advanced mobile location  

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR 

HHN – osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny 

HZS – Hasičský záchranný sbor  

IZS – Integrovaný záchranný systém 

OPIS – Operační a informační středisko 

PČR – Policie ČR 

PTSD – Post-traumatic stress disorder 

SWOT – Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

 

 



 

 

91 

 

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. ANDRŠOVÁ, Alena, 2012. Psychologie a komunikace pro záchranáře: v praxi. 

Praha: Grada Publishing. ISBN 9788024779751. 

2. ARNOLD, J. Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the 

Workplace. Harlow: Prentice Hall, 2005. ISBN 0-273-65544-2. 

3. BARTŮŇKOVÁ, Staša. Stres a jeho mechanismy. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 

978-80-246-1874-6. 

4. BAŠTECKÁ, Bohumila. Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. 

Praha: Grada, 2005. Psyché (Grada). ISBN 802470708x. 

5. BEDNÁŘ, Vojtěch. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: 

Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 9788024742113. 

6. BLAŽEK, Ladislav, 2011. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 

Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-802-4732-756. 

7. CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 

2012. Psyché (Grada). ISBN 9788024740331. 

8. DVOŘÁKOVÁ, Kamila, 2015. Stresové faktory působící na operátory tísňové 

linky 112 a jejich prevence na vybraných pracovištích. České Budějovice. 

Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 

9. FINK., G. Stress science: neuroendocrinology. 1. vydání. London: Academic 

press, 2010. ISBN 978-012-3750-662.  

10. FRANĚK, Ondřej, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK, 2018. Manuál 

operátora zdravotnického operačního střediska. 9. vydání. Praha: Ondřej Franěk. 

ISBN 978-809-0565-128. 

11. GOSLING, S. D., RENTFROW, P. J., & SWANN, W. B. (2003). A very brief 

measure of the big-five personality domains. Journal of Research in Personality, 

37(6), stránky 504-528. 

12. HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Ilustroval 

Karel NEPRAŠ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-5. 

13. HINDLS, R. et al. Statistika pro ekonomy. 6. vyd. Praha: Kamil Mařík - 

Professional Publisching, 2006. 415 s. ISBN 80-86419-99-1.  



 

 

92 

 

14. HLADKÝ, Aleš, a ŽIDKOVÁ, Zdeňka. Metody hodnocení psychosociální 

pracovní 

zátěže. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 78s. ISBN 80-7184-890-5. 

15. HŘEBÍČKOVÁ, M. (2004). NEO osobnostní inventář (podle NEO-PI-R P. T. 

Costy a R. R. McCraee). 

16. HUBER, Johannes, Hademar BANKHOFER a Elisabeth HEWSON. 30 způsobů 

jak se zbavit stresu. Praha: Grada, 2009. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-

247-2486-7. 

17. JOSHI, Vinay. Stres a zdraví. Praha: Portál, 2007. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-

7367-211-9. 

18. KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. 

Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-1830-9. 

19. KARLSTEN, R., & ELOWSSON, P. (2004). Who calls for the ambulance: impli-  

cations for decision support. A descriptive study from a Swedish dispatch centre. 

European Journal of Emergency Medicine. 

20. KINNUNEN, U., GEURTS, S., & MAUNO, S. (2004). Work-to-family conflict 

and its relationship with satisfaction and well-being: a one-year longitudinal study 

on gender differences. Work & Stress, doi:10.1080/02678370410001682005  

21. KOPECKÁ, I. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vydání. Praha: 

Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3875-8.  

22. KRASKA-LÜDECKE, Kerstin. Nejlepší techniky proti stresu. Praha: Grada, 2007. 

Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1833-0. 

23. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994, 190 s. 

ISBN 8071691216. 

24. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-

7367-568-4. 

25. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Sestra a stres: příručka pro duševní pohodu. Praha: Grada, 

2010. Sestra (Grada). ISBN 9788024731490. 

26. LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky: diferenciální 

diagnostika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5. 

27. LUKÁŠOVÁ, Růžena, 2010. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2951-0. 



 

 

93 

 

28. MATOUŠKOVÁ, Ingrid. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada, 2013. 

Psyché (Grada). ISBN 8024745801. 

29. MAYEROVÁ, Marie. Stres, motivace a výkonnost. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-

7169-425-8. 

30. MELGOSA, Julián. Zvládni svůj stres!: kniha o duševním zdraví. Praha: Advent-

Orion, 1997. Život a zdraví (Advent-Orion). ISBN 8071722405. 

31. NOVÉ INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO V PRAZE. Idnes.cz [online]. 

[cit. 2018-04-04]. Dostupné z: https://praha.idnes.cz/nove-integrovane-operacni-

stredisko-v-praze-f30-/praha-zpravy.aspx?c=A150930_162638_praha-

zpravy_bur 

32. OCISKOVÁ, Marie a Ján PRAŠKO. Stigmatizace a sebestigmatizace u 

psychických poruch. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-

80-247-5199-3. 

33. OPERAČNÍ STŘEDISKO, Policie ČR [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/operacni-stredisko-prezidia.aspx 

34. PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-2959-6. 

35. PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 

3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Poradce pro praxi. ISBN 9788024744858. 

36. PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 

3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-

4. 

37. PRAŠKO, Ján. Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada, c2003. ISBN 

80-247-0185-5. 

38. PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada, 

2001. Psychologie pro každého. ISBN 8024700689. 

39. REGEHR, Cheryl a Ted BOBER, 2005. In the line of fire trauma in the emergency 

services. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-019-8036-937. 

40. SALAS, Eduardo. a Lynne MARTIN, c1997. Decision making under stress: 

emerging themes and applications. Brookfield, Vt., USA: Ashgate. ISBN 978-

0291398567. 

https://praha.idnes.cz/nove-integrovane-operacni-stredisko-v-praze-f30-/praha-zpravy.aspx?c=A150930_162638_praha-zpravy_bur
https://praha.idnes.cz/nove-integrovane-operacni-stredisko-v-praze-f30-/praha-zpravy.aspx?c=A150930_162638_praha-zpravy_bur
https://praha.idnes.cz/nove-integrovane-operacni-stredisko-v-praze-f30-/praha-zpravy.aspx?c=A150930_162638_praha-zpravy_bur
http://www.policie.cz/clanek/operacni-stredisko-prezidia.aspx


 

 

94 

 

41. SCHNEIDERMAN, N., IRONSON, G., & SIEGEL, S. D. (2005). Stress and 

health: Psychological, behavioral, and biological determinants. Annual Review of 

Clinical Psychology, 1, 607-628. DOI: 10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 

42. SIMPSON, Carolyn. a Dwain SIMPSON. Coping with post-traumatic stress 

disorder (PSTD): dealing with tragedy. Rev. ed. New York: Rosen Pub., 2002. 

ISBN 082393456x. 

43. SLAMĚNÍK, Ivan. Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada, 2011. Psyché 

(Grada). ISBN 9788024733111. 

44. SVENSON, Ola a A. MAULE, John. 1993. Time Pressure and Stress in Human 

Judgment and Decision Making. Boston, MA: Springer US. ISBN 

9781475768466. 

45. SVENSSON, Martin, 2012. Routes, routines and emotions in decision making of 

emergency call takers. Karlskrona: School of Management, Blekinge Institute of 

Technology. ISBN 9789172952287. 

46. SWOT ANALÝZA, Management Mania [online]. [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/swot-analyza  

47. TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ, Krizport [online]. Portál krizového řízení JmK. [cit. 2018-

04-20]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/navody/tisnove-volani 

48. TÍSŇOVÁ LINKA 112 v roce 2017 začne v České republice přijímat lokalizační 

zprávy systému Android, Pozary.cz [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

https://www.pozary.cz/clanek/156795-tisnova-linka-112-v-roce-2017-zacne-v-

ceske-republice-prijimat-lokalizacni-zpravy-systemu-android/ 

49. URBÁNEK, Jan a Luděk PRUDIL. Odborný časopis požární ochrany, 

Integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva 112, ročník XIV, 

2015. č 3. ISSN 1213-7057. 

50. VAŠINA, Lubomír a Věra STRNADOVÁ. Psychologie osobnosti I. 3. vyd. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-491-0. 

51. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a 

přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80–7178–802–3. 

52. VENGLÁŘOVÁ, Martina. Sestry v nouzi: syndrom vyhoření, mobbing, bossing. 

Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3174-2. 

https://managementmania.com/cs/swot-analyza
http://krizport.firebrno.cz/navody/tisnove-volani


 

 

95 

 

53. VILÁŠEK, Josef, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK, 2014. Integrovaný 

záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum. ISBN 978-802-

4624-778. 

54. VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 

2009. Psyché (Grada). ISBN 9788024725109. 

55. VYMĚTAL A KOLEKTIV. Speciální psychoterapie. 2., přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2007. ISBN 8024713152. 

56. VYMĚTAL A KOLEKTIV. Obecná psychoterapie. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Grada, 2004. ISBN 9788024707235. 

57. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava 

ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. Praha: 

Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 9788024720685. 

58. ZÁCHRANKA APP [online], Záchranka s.r.o [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

http://www.zachrankaapp.cz 

 

Právní předpisy 

1. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

2. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

3. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 

4. Vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na 

čísla tísňových volání 

5. Vyhláška č. 290/2007 Sb. o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby 

tísňového volání 

6. Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné 

službě. 

 

 



 

 

96 

 

10 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Pohlaví respondentů ............................................................................................. 48 

Obr. 2 Složka IZS............................................................................................................ 49 

Obr. 3 Časová tíseň ZZS ................................................................................................. 50 

Obr. 4 Časová tíseň HZS ČR .......................................................................................... 51 

Obr. 5 Malá uspokojení ZZS ........................................................................................... 51 

Obr. 6 Malé uspokojení HZS ČR .................................................................................... 52 

Obr. 7 Vysoká odpovědnost ZZS .................................................................................... 53 

Obr. 8 Vysoká odpovědnost HZS ČR ............................................................................. 53 

Obr. 9 Otupující práce ZZS............................................................................................. 54 

Obr. 10 Otupující práce HZS ČR .................................................................................... 55 

Obr. 11 Problémy a konflikty ZZS ................................................................................... 55 

Obr. 12 Problémy a konflikty HZS ČR ........................................................................... 56 

Obr. 13 Monotonie ZZS................................................................................................... 57 

Obr. 14 Monotonie HZS ČR ............................................................................................ 57 

Obr. 15 Nervozita ZZS .................................................................................................... 58 

Obr. 16 Nervozita HZS ČR ............................................................................................. 59 

Obr. 17 Přesycení ZZS..................................................................................................... 59 

Obr. 18 Přesycení HZS ČR .............................................................................................. 60 

Obr. 19 Únava ZZS.......................................................................................................... 61 

Obr. 20 Únava HZS ČR .................................................................................................. 61 

Obr. 21 Dlouhodobá únosnost ZZS ................................................................................. 62 

Obr. 22 Dlouhodobá únosnost HZS ČR.......................................................................... 63 

Obr. 23 Individuální odezva na psychickou zátěž ZZS .................................................. 63 

Obr. 24 Individuální odezva na psychickou zátěž HZS ČR ........................................... 64 

Obr. 25 Klasifikace zátěže ZZS ...................................................................................... 66 

Obr. 26 Klasifikace zátěže HZS ČR ............................................................................... 67 

Obr. 27 Stresory – Modus, aritmetický průměr a počet respondentů ............................. 69 

Obr. 28 Důsledky působení stresu dle počtu respondentů .............................................. 74 

Obr. 29 Psychosociální pomoc dle počtu respondentů ................................................... 77 

file://///Users/pavladostalova/Desktop/Pavla%20Dostalova%20-%20Diplomová%20práce%20%255b16.05%255d.docx%23_Toc514258390
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Příloha 1: Poučení a informovaný souhlas 

 
Vážená respondentko, vážený respondente,  

 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 

č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás 

žádáme o souhlas s publikováním od Vás získaných dat pro vědecké a pedagogické účely 

v rámci projektu zaměřeného na emoční a psychickou zátěž pracovníků tísňových linek. 

Záznamy budou uschovány jako důvěrné a nebudou, v míře zaručené právními předpisy, veřejně 

zpřístupněny.  

 

Velice si vážíme Vaší ochoty zúčastnit se našeho výzkumu a rádi bychom Vás požádali o 

vyplnění dotazníku, který je zaměřen na zátěžové faktory vyplývající z práce operátorů 

tísňových linek 150/112, 155 a 158.  Veškerá data jsou přísně anonymní. Dotazník je rozdělený 

na pět částí, každá z nich je příslušně označena dle zaměření otázek. Výstupy šetření budou 

použity mimo jiné pro diplomovou a disertační práci autorů. Výsledky a závěry práce budou po 

úspěšné obhajobě absolventské práce zveřejněny na této adrese: 

https://www.prvnipomocprfuk.eu/odborne-prace/. Účast je dobrovolná a dotazník můžete kdykoli 

ukončit zavřením příslušné stránky v prohlížeči. 

 

Děkujeme za spolupráci! 

Bc. Pavla Dostálová1, Ing. Roman Říha1,2 & Mgr. Radim Kuba2,3 

 

1 Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, 

České vysoké učení technické v Praze,  

2 Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, 

128 43 Praha 2 

3 Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, 

128 44 Praha 2 

 

Váš souhlas se zařazením do studie potvrdíte kliknutím na tlačítko DALŠÍ. 
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Příloha 2: Dotazník k diplomové práci 

ZÁTĚŽOVÉ FAKTORY PLYNOUCÍ Z VYTĚŽOVÁNÍ TÍSŇOVÝCH VOLÁNÍ 

I. ČÁST 

Základní otázky 

1. Vaše pohlaví: 

a. Žena  

b. Muž 

2. Váš věk: 

a. 20 a méně 

b. 21-25 let 

c. 26-30 let 

d. 31-35 let 

e. 36-40 let 

f. 41-45 let 

g. 46-50 let 

h. 51-55 let 

i. 56-60 let 

j. Více jak 60 let 

3. Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání:  

a. Střední s maturitou (včetně vyšších odborných škol) 

b. Vysokoškolské bakalářské 

c. Vysokoškolské magisterské a doktorandské (Ing., Mgr., MUDr., RNDr., 

Ph.D. apod.)  

4. Vyznačte počty Vašich vlastních sourozenců: 

a. Mladší bratři (vlastní): ..........................................► 0 1 2 3 4 (5 a více) ◄  

b. Starší bratři (vlastní): ...........................................► 0 1 2 3 4 (5 a více) ◄  

c. Mladší sestry (vlastní): .........................................► 0 1 2 3 4 (5 a více) ◄  

d. Starší sestry (vlastní): ..........................................► 0 1 2 3 4 (5 a více) ◄  

5. Složka IZS u které působíte: 

a. Policie ČR 

b. Hasičský záchranný sbor ČR 

c. Zdravotnická záchranná služba 
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6. Vyberte operační středisko, na kterém pracujete: (Zvolte kraj případně OPIS GŘ 

HZS či OS Policejního prezidia.): 

a. Hlavní město Praha 

b. Středočeský kraj 

c. Jihočeský kraj 

d. Plzeňský kraj 

e. Karlovarský kraj 

f. Ústecký kraj 

g. Liberecký kraj 

h. Královéhradecký kraj 

i. Pardubický kraj 

j. Kraj Vysočina 

k. Jihomoravský kraj 

l. Olomoucký kraj 

m. Moravskoslezský kraj 

n. Zlínský kraj 

o. Operační středisko Policejního prezídia ČR 

p. Operační a informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR 

7. Délka praxe v rámci tísňové linky, uveďte alespoň zhruba počet let a měsíců 

(počítejte od roku, kdy jste poprvé začal/a vytěžovat tísňová volání; prosím doplňte): 

a. Počet let: .....................................................................................................  

b. Počet měsíců: .............................................................................................  

8. Momentální služební/pracovní zařazení): 

a. Vedoucí směny 

b. Operační důstojník 

c. Operační technik 

d. Calltaker 

e. Dispečer 

f. Jiné (doplňte): .............................................................................................  

9. Kolik dní v měsíci vytěžujete tísňová volání (v průměru v uplynulém roce)? 

a. 1-2  

b. 3-6 

c. 7-10 

d. 11-13 

e. 14-16 

f. více jak 16 
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10. Typ výkonu služby na tísňové lince (u možnosti "Jiná", prosím, popište): 

a. Většinou pravidelná dvanáctihodinová (denní, denní, noční, noční, 4 dny 

volna) 

b. Většinou pravidelná dvaceti čtyřhodinová (služba, 2 dny volna) 

c. Většinou nepravidelná dvanáctihodinová 

d. Většinou nepravidelná dvaceti čtyřhodinová 

e. jiná: ..............................................................................................................  

11. Jaká je obvyklá délka Vašich směn? 

a. 8 hodin 

b. 12 hodin 

c. 24 hodin 

d. Jiná ..............................................................................................................  

12. Sloužil/a jste (případně stále sloužíte) někdy i na "výjezdu" - u HZS např. u 

dobrovolných hasičů, u ZZS předchozí/současné působení v posádce 

RLP/RZP, u Policie ČR např. dřívější působení na obvodním oddělení? (Pokuste 

se, prosím, popsat – na jaké pozici jste působil/a a od kdy do kdy – rok a měsíc.) ....  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................   

II. ČÁST 

Zatěžující faktory 

 

13. Ohodnoťte níže uvedené faktory podle toho, jak stresující/zatěžující pro Vás 

jsou:  

a. Volající vůbec neví, kde se nachází (vůbec neví, kde je; nezná ani název města 

/ číslo silnice, dálnice):  ............. vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

b. Volající částečně neví, kde se nachází (ví, ve kterém je městě; ale neví, kde 

přesně): ................................................................................................................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

c. Skutečné místo události neodpovídá dle rajonizace v GISu/mapě:  .............. 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

d. Volající špatně slyší:  .............. vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

e. Hovor je rušený hlukem z okolí (vítr, hlasitá hudba, křik):.................................. 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

f. Volající neodpovídá na otázky pokládané operátorem: ................................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

g. Volající je ve stresu: ................ vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

h. Volající se zdá být opilý / pod vlivem omamných látek:................................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 
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i. Volající je arogantní: ..............  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

j. Volající chce sám rozhodovat o postupu řešení události (radí, které vyslat 

složky, jaké SaP…): .................. vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

k. Volajícímu není rozumět (vada řeči, špatná artikulace): ..................................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

l. Cizojazyčný hovor (běžně odbavované jazyky – AJ, NJ…): ............................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

m. Volající je cizinec a neumí hovořit AJ, NJ: ......................................................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

n. Hovory ze zablokovaných telefonů; nesouvisející s tísní: ............................... 

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

o. „Prozváněči“ – velmi krátký vulgární hovor: ..................................................... 

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

p. „Hovor z kapsy“: ................................................................................................... 

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

q. Zneužívání tísňové linky (hlášení fiktivních událostí): ..................................... 

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

r. Sebevrah: ................................. vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

s. Anonymní výhružka (např. hlášení bomby): ........................................................ 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

t. V důsledku události je zraněné dítě:................................................................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

u. V důsledku události je zraněný dospělý: ........................................................... 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

v. Volající děti: ............................. vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

w. Volající senioři:  .....................................................................................................  

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

x. Mimořádné události s velkým počtem zraněných (více než 5 těžce 

zraněných): ............................................................................................................  

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

y. Nedostatek času: ..................................................................................................  

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

z. Nedostatek výjezdových skupin / dlouhá doba dojezdu:................................. 

 ................................................... vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

aa. Jiný faktor 1 – jaký?  .............................................................................................  

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

bb. Jiný faktor 2 – jaký?  .............................................................................................  

 ..................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 
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cc. Jiný faktor 3 – jaký? 

 ...................................................................................................................................  

 ....................................................  vůbec stresující ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela stresující 

 

14. Pociťujete některý z důsledků působení stresu (zátěže) na Vaši osobu? 

(zakroužkujte, prosím, číslo)   

a. Únava: ....................................... vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

b. Ovlivnění soukromého života:............................................................................. 

 .................................................... vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

c. Podávání nižšího pracovního výkonu: ............................................................... 

 .................................................... vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

d. Poruchy spánku:  ..................... vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

e. Poruchy pozornosti: ...............  vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

f. Zhoršení zdravotního stavu (časté nemoci, problémy s páteří apod.): .............. 

 ...................................................  vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

g. Jiné 1 (doplňte): ......................................................................................................  

 .................................................... vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

h. Jiné 2 (doplňte):: .....................................................................................................  

 .................................................... vůbec nepociťuji ► 0 1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

i. Jiné 3 (doplňte):: ..................................................................................................... 

 ...................................................... vůbec nepociťuji ►  1 2 3 4 5 ◄ zcela pociťuji 

 

15. Jaké mimořádné/závažné tísňové hovory jste zažil/a v profesním životě 

(emočně náročné, technicky složité, hovor s osobou vám známou…). Napište 

prvních pět, které Vás nejvíce ovlivnily. Pokud nevíte přesné informace, napište je 

přibližně: 

1. 

Rok události   

Co se stalo   

Proč je pro Vás 

hovor významný 
  

2. 

Rok události   

Co se stalo   
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Proč je pro Vás 

hovor významný 
  

3. 

Rok události   

Co se stalo   

Proč je pro Vás 

hovor významný 
  

4. 

Rok události   

Co se stalo   

Proč je pro Vás 

hovor významný 
  

5. 

Rok události   

Co se stalo   

Proč je pro Vás 

hovor významný 
  

  

16. Hodnocení psychické zátěže při práci: (Ohodnoťte, na kolik souhlasíte s 

nadcházejícími tvrzeními. Zvolte číslo na stupnici.) 

 

a. Při práci se často dostávám do časové tísně: .................................................. 

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

b. Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad/a: ..................................................  

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

c. Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro vysokou zodpovědnost, spojenou se 

závažnými důsledky:ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

d. Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující: ........................................ 

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

e. V práci mám časté konflikty a problémy, od nichž se nemohu odpoutat ani 

po skončení pracovní doby: ..................................................................................  

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 
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f. Při práci udržuji jen s námahou pozornost, protože se po dlouhou dobu nic 

nového neděje: ... ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

g. Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím nervozitu a 

rozechvělost: ......................................................................................................... 

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

h. Po několika hodinách mám práce natolik dost, že bych chtěl/a dělat něco 

jiného: 

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

i. Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím únavu a 

ochablost:  ............................................................................................................. 

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

j. Práce je psychicky tak náročná, že ji nelze dělat po léta se stejnou 

výkonností: ............................................................................................................ 

 .............................. ne, vůbec nesouhlasím ►  1 2 3 4 5 ◄ ano, zcela souhlasím 

III. ČÁST 

Vyrovnávání se se zátěží 

 

17. Když se po náročném dnu v práci (velký počet telefonátů, těžké/dlouhé hovory 

apod.) vrátíte domů, jakým způsobem se s tím obvykle vyrovnáváte: 

(Uveďte prosím to, co reálně děláte, nikoliv to, co byste chtěli – na to budou 

zaměřeny následující otázky.)   

a) Povídám si o tom s partnerem/partnerkou a chci, aby mi odpovídal/a, 

sděloval/a svůj názor apod.: ........rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

b) Vše partnerovi sdělím a chci, aby jen naslouchal/a: ....................................... 

 .........................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

c) Povídám si o tom s nějakou jinou osobou a chci, aby mi odpovídala, 

sdělovala svůj názor apod. s kým? (doplňte osobu – např. kolega, kamarád, 

příbuzný): ...............................................................................................................  

 .........................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

d) Povídám si o tom s nějakou jinou osobou a chci, aby jen naslouchala; 

s kým? (doplňte osobu – např. kolega, kamarád, příbuzný) ................................ 

 .........................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

e) Jsem sám/sama: .................................................................................................. 

 ........................................................ rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

f) Sportuji:  .........................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

g) Hraji si s dětmi:............................. rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

h) Nepotřebuji se s ničím vyrovnávat: rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano  

i) Dám si skleničku alkoholu: ..........rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

j) Dělám jinou aktivitu (např. jdu do kina, do hospody apod.): .............................. 

 ........................................................ rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 
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k) Zapálím si cigaretu: ............................................................................................. 

 .........................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

l) Jiné 1 (uveďte): ..................................................................................................... 

 .........................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

m) Jiné 2 (uveďte): ..................................................................................................... 

 .........................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

n) Jiné 3 (uveďte): ..................................................................................................... 

 .........................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

18. Jaký způsob byste chtěl/a používat (co by Vám nejvíce pomáhalo): 

a) Povídat si o tom s partnerem/partnerkou tak, aby mi odpovídal/a, 

sděloval/a svůj názor apod.: .....rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

b) Vše sdělit partnerovi s tím, aby jen naslouchal/a: ............................. ………

 ......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

c) Povídat si o tom s nějakou jinou osobou tak, aby mi odpovídala, sdělovala 

svůj názor apod.; s kým? (doplňte osobu – např. kolega, kamarád, příbuzný) 

 ..................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

d) Povídat si o tom s nějakou jinou osobou s tím, aby jen naslouchala; 

s kým? (doplňte osobu – např. kolega, kamarád, příbuzný) ............................. 

 ......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

e) Být sám/sama: ............................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

f) Sportovat:  ................................. rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

g) Dělat jinou aktivitu (přijít na jiné myšleny – jít do kina, do hospody apod.):.... 

 ......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

h) Hrát si s dětmi: ...........................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

i) Nepotřebuji se s ničím vyrovnávat:rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně 

ano  

j) Dát si skleničku alkoholu: .........rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

k) Zapálit si cigaretu: ..................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

l) Jiné 1 (uveďte):...........................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

m) Jiné 2 (uveďte):...........................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

n) Jiné 3 (uveďte):...........................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

19. A co by chtěl/a (podle Vašeho názoru) Váš/Vaše partner/partnerka, když se 

vrátíte po náročném dnu v práci?  

a) Povídat si o tom tak, aby mi odpovídal/a, sděloval/a svůj názor apod.: ..... 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

b) Povídat si o tom tak, abych mluvil pouze já a on/ona jen poslouchal/a: .... 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 
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c) Abych si o tom povídal/a s jinou osobou tak, aby mi ta osoba odpovídala, 

sdělovala svůj názor apod.: ...... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

d) Abych si o tom povídal/a s jinou osobou tak, aby ta osoba jen poslouchala:

 .............................................................................................................................. 

 ...................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

e) Abych byl sám/sama:................. rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

f) Abych sportoval/a: ......................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

g) Abych dělal/a jinou aktivitu (přijít na jiné myšleny – jít do kina, do hospody 

apod.): .................................................................................................................. 

 ...................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

h) Abych si hrál/a s dětmi:  ............ rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

i) Byl/a by nejradši, aby k takovým dnům nedocházelo: .................................. 

 ...................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

j) Jiné 1 (uveďte): ............................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

k) Jiné 2 (uveďte): ............................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

l) Jiné 3 (uveďte): ............................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

 

IV. ČÁST 

Pracovní prostředí 

20. Pokuste si, prosím, představit nějakou extrémní zátěž v rámci vytěžování 

tísňového hovoru (například dokonaná sebevražda). S kým byste tuto 

událost chtěl/a probrat a získat od něj psychosociální podporu (rozhovor, 

informace)? 

a) S partnerem/partnerkou: ............rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

b) S rodiči: ....................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

c) S dětmi: ........................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

d) S kamarádem/kamarádkou: ...... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

e) S psychologem zaměstnaným ve vaší organizaci: ........................................ 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

f) S psychologem zaměstnaným MIMO vaší organizaci: .................................. 

 ...................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

g) S proškoleným kolegou (peer, krizový intervent atd.): .................................  

 ...................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

h) S duchovním: ...............................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

i) Anonymní linka pomoci v krizi (apod.): ........................................................... 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

j) S někým jiným 1 - s kým?: ........ rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 
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k) S někým jiným 2 - s kým?: ........ rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

l) S někým jiným 3 - s kým?: ........ rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

 

21. Rozhodněte, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními: 

a) Střídání směn (denní – noční) mi vyhovuje (v případě, že směny nestřídáte, 

otázku vynechejte): .................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

b) Denní směny jsou méně náročné než noční (v případě, že směny nestřídáte, 

otázku vynechejte): .....................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

c) Pokud bych měl/a odsloužit směnu nad rámec měsíčního plánu (např.: 

výpomoc, „záskok“ za nemocného kolegu…), sloužil/a bych raději:.......... 

 ....................................................... noční směnu ► 0 1 2 3 4 5 ◄ denní směnu 

d) Pracovní osvětlení mi vyhovuje:rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

e) Typ pracovního křesla je pro mě vyhovující: ................................................. 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

f) Celkově jsem se zázemím mého pracoviště spokojený/á:  .......................... 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

g) Program/y pro vytěžování tísňových hovorů jsou funkční: .......................... 

 ...................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

h) Program/y pro vytěžování tísňových hovorů jsou uživatelsky příjemné: ... 

 ...................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

i) Cítím při práci podporu kolegů: rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

j) Cítím při práci podporu nejbližších nadřízených: .......................................... 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

k) S přibývající praxí se ve své práci zlepšuji: .................................................... 

 ....................................................... rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano  

l) S přibývající praxí jsou pro mě náročné situace méně zatěžující (v danou 

chvíli):…… ....................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

m) S přibývající praxí se s náročnými situacemi lépe vyrovnávám (následně): 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

n) Tato práce změnila mou psychickou odolnost: ............................................. 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

Pokud ano, jak? (jakákoliv odpověď kromě 0) ............................................... 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  

o) Dovedu si představit, že bych tuto práci vykonával/a ještě dalších 10 let: 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 
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Prosím zdůvodněte: ........................................................................................... 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  

p) Tuto práci bych chtěl/a vykonávat ještě dalších 10 let: ................................ 

 .......................................................rozhodně ne ► 0 1 2 3 4 5 ◄ rozhodně ano 

Prosím zdůvodněte: ........................................................................................... 

 .............................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  

V. ČÁST 

Sebehodnocení  

22. Obvykle se cítím v dobré duševní kondici: ..........................................................  

 ...................................................... rozhodně ne ► 0  1  2  3  4  5 ◄ rozhodně ano 

23. Obvykle se cítím v dobré fyzické kondici: ............................................................  

 ...................................................... rozhodně ne ► 0  1  2  3  4  5 ◄ rozhodně ano 

Na závěr uvádíme několik osobnostních vlastností, které se na Vás mohou, nebo nemusí 

hodit. Zaškrtněte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s určitým tvrzením. Měl/a byste 

hodnotit celou dvojici vlastností, i když jedna z charakteristik na vás platí více než druhá.  

24. Sobě se jevím jako: .............................................................................................        
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(3) 
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souhlasím 
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a) Společenský/á, 

nadšený/á: 
       

b) Kritický/á, 

hádavý/á: 
       

c) Spolehlivý/á, 

disciplinovaný/á: 
       

d) Úzkostný/á, 

snadno 

zneklidnitelný/á: 

       

e) Otevřený/á novým 

zážitkům, složitý: 
       

f) Zdrženlivý/á, 

tichý/á: 
       

g) Přátelský/á, 

laskavý/á: 
       

h) Neorganizovaný/á, 

nedbalý/á: 
       

i) Klidný/á, emočně 

stabilní: 
       

j) Konvenční, málo 

tvořivý: 
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