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ABSTRAKT 

Obsahem této diplomové práce je oblast vlivu mimořádných událostí a s tím 

spojené krizové komunikace na psychiku policistů. Mimořádné události se děly, 

dějí a dít budou, a i proto je toto téma stále aktuální. Teoretická část práce 

přibližuje danou oblast a snaží na ni přinést ucelený pohled. Věnuje se principům 

a zásadám krizové intervence, postupům při komunikaci s lidmi zasaženými 

mimořádnou událostí a psychosociální intervencí v podmínkách Policie ČR. 

Základními zpracovávanými pojmy jsou: krize, reakce osob v zátěžových 

situacích, komunikační proces v obtížně zvládnutelných situacích, stres, 

syndrom vyhoření, psychická traumata a posttraumatická stresová porucha 

a také krizová intervence Policie ČR. Na část teoretickou navazuje část 

výzkumná. Ve výzkumné části práce byl stanoven cíl zjistit, zda jsou v dostatečné 

míře dostupná pro policisty služebně zařazené v hlavním městě Praha a ve 

Středočeském kraji školení z oblasti zvládání krizových situací a stresu. Dále bylo 

vytyčeno několik dílčích úkolů. Na podkladě dat získaných z validně 

vyplněných dotazníků distribuovaných mezi policisty služebně zařazenými 

v hlavním městě Praha nebo ve Středočeském kraji provést analýzu výsledků 

a verifikovat či falzifikovat stanovené hypotézy. Získané výsledky komparovat 

s výsledky dalších autorů.  Na základě zjištěných dat vypracovat SWOT analýzu, 

na jejímž základě bude možno vytvořit doporučení ke zvýšení efektivity 

a zlepšení současného stavu.  
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Krizová intervence; krizová komunikace; Policie ČR; psychologie mimořádných 

událostí; posttraumatická stresová porucha; stres; syndrom vyhoření. 

  



 

ABSTRACT 

The content of this thesis is the area of impact of emergencies and crisis 

communication impact on the psyche of police officers. Emergencies have 

happened, are happening and will always happen and that is why this topic is 

still relevant. The theoretical part of the thesis introduces the given area and tries 

to bring a comprehensive view. It deals with the crisis intervention principles and 

policies, communicating with people affected by an emergency procedures; and 

psychosocial intervention under the Czech Police conditions. The basic concepts 

processed are: crisis, reaction of people in stressful situations, communication 

process in difficult situations, stress, burnout, psychological trauma post-

traumatic stress disorder and crisis intervention of the Czech Police. The 

theoretical part is followed by the research part. The goal of the research part of 

the thesis was to find out whether there is a sufficient amount of trainings for 

police officers in Prague and Central Bohemia Region in coping with crisis 

situations and stress available. Furthermore, several sub-tasks were set. To 

analyse and verify or falsify the set hypotheses based on the data obtained from 

completed questionnaires distributed among police officers ranked in the capital 

city of Prague or in the Central Bohemian Region. To compare the obtained 

results with the results of other authors. To elaborate a SWOT analysis based on 

the detected data, on the basis of which it will be possible to create 

recommendations to increase efficiency and improve the status quo. 
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Crisis intervention; crisis communication; Police of the Czech Republic; 

psychology of emergencies; post-traumatic stress disorder; stress; burnout.  
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1 ÚVOD 

Počet mimořádných událostí má stále stoupající tendenci. V rámci jejich 

působení dochází k materiálním škodám a mohou být ohroženy životy a zdraví 

osob. Co nejrychleji po vzniku mimořádné události je nezbytné obětem pomoci, a to 

nejen po stránce zdravotní, ale i psychické. Dopadem mimořádné události bývá 

postiženo mnoho osob, a nemusí to být vždy jen přímé oběti. Sekundárně zasaženy 

mohou být další osoby, a to nepřímým účinkem např. členové rodiny, přátelé, 

kolegové, sousedé, a rovněž členové zasahujících složek integrovaného záchranného 

systému a mezi nimi i policisté. Následky mimořádné události jsou velkou zátěží 

a způsobují stres, jehož velká koncentrace či dlouhodobé působení může 

u zasažených osob vyvolat psychická traumata. Dlouhodobým vystavením 

takovýmto situacím může vést k syndromu vyhoření. Ten hrozí zvláště lidem 

z pomáhajících profesí. Je to stav naprostého fyzického a duševního vyčerpání.  

I přesto, že pro práci u policie jsou vybírány psychicky odolnější osoby, které 

v pravidelných intervalech absolvují psychologická vyšetření, i policisté jsou 

ohroženi stresem.  Je důsledkem výkonu jejich profese s větší mírou ohrožení a také 

mimo jiné zásahů při mimořádných událostech. Někteří policisté mohou zažít 

traumatizující události, které by mohly přerůst i v akutní stresovou reakci anebo 

v ojedinělých případech vyústit v posttraumatickou stresovou poruchu. 

V podmínkách Policie ČR proto byly zřízeny systémy k rozšíření psychické 

podpory. Mezi ty se řadí krizové intervenční týmy, systém kolegiální podpory 

a anonymní telefonní linka pomoci v krizi. 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce 

nastíní problematiku psychologie mimořádných událostí a základních typů 

psychických reakcí jedinců. Další podkapitoly jsou věnované krizi, krizové 

komunikaci, komunikačnímu procesu a obtížně zvládnutelným krizovým 

situacím. Rovněž bude věnována pozornost problematice stresu, syndromu 

vyhoření a možnostem, jak efektivně zvládat krizové situace. Budou v ní 
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definována psychická traumata, posttraumatický rozvoj a psychosociální krizová 

pomoc. V závěru teoretické části budou uvedeny doporučené postupy při 

krizové komunikaci s lidmi zasaženými mimořádnou událostí a krizová 

intervence, kterou mohou policisté v rámci Policie ČR využít. 

V praktické části bude na podkladě dat získaných z validně vyplněných 

anonymních dotazníků vlastní konstrukce provedena analýza výsledků. Bude 

vyhodnocen cíl práce, verifikovány nebo falzifikovány stanovené hypotézy 

a provedena komparace s výsledky dalších autorů. Následně bude vypracována 

SWOT analýza. V závěru budou vytvořena doporučení ke zvýšení efektivity 

a zlepšení současného stavu. 

Mimořádné události se děly vždy, ale stále stoupající trend ukazuje, že 

jejich četnost bude do budoucnosti dále narůstat. Aby mohli policisté svou práci 

vykonávat kvalitně, je potřeba pečovat nejen o jejich fyzické zdraví, ale i o to 

psychické a aby bylo do budoucna na čem stavět, je důležité vybudovat kvalitní 

základy psychologické péče již v této době. Z tohoto důvodu jsem si vybrala pro 

svou diplomovou práci toto téma.  
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2 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Teoretická část práce se na základě analýzy odborné literatury snaží 

přiblížit pojmy související s mimořádnou událostí a krizovou komunikací. 

Náhled do pojmů jako je stres, posttraumatická stresová porucha a syndrom 

vyhoření, které s působením mimořádné události přímo souvisejí a dále na 

psychologickou péči, kterou mohou využít policisté v hlavním městě Praha a ve 

Středočeském kraji.  

Praktická část práce má za úkol verifikovat či falzifikovat stanovené 

hypotézy, a to pomocí nestandardizovaného dotazníkového šetření, které bylo 

realizováno mezi policisty služebně zařazenými v hlavním městě Praha a ve 

Středočeském kraji. A dále zhodnotit a utřídit výsledky získané z dotazníkového 

šetření, na jejichž základě bude možné stanovit opatření, která by mohla vést ke 

zlepšení současného stavu. 

2.1 Cíl práce 

Jako cíl diplomové práce jsme stanovili zjistit, zda jsou pro policisty 

služebně zařazené hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji v dostatečné 

míře dostupná školení z oblasti zvládání krizových situací a stresu.  

Dále bylo stanoveno několik dílčích úkolů. 

Dílčí úkoly: 

• na základě analýzy odborné literatury přiblížit pojmy související 

s mimořádnou událostí a krizovou komunikací; 

• na podkladě dat získaných z validně vyplněných dotazníků provést 

analýzu výsledků; 

• verifikovat či falzifikovat stanovené hypotézy; 

• získané výsledky komparovat s výsledky dalších autorů; 
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• na základě zjištěných dat vypracovat SWOT analýzu, na jejímž základě 

bude možno vytvořit doporučení ke zvýšení efektivity a zlepšení 

současného stavu. 

2.2 Stanovené hypotézy 

V diplomové práci byly stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že policisté dislokovaní v hlavním městě Praha i ve 

Středočeském kraji jsou vystaveni stresovým či traumatizujícím situacím ve stejné míře. 

Hypotéza 2: Předpokládáme, že méně než 50 % respondentů vyhledalo pomoc v rámci 

intervence Policie ČR. 

Hypotéza 3: Předpokládáme, že více než 50 % respondentů by uvítalo možnost 

vzdělávání v oblasti zvyšování odolnosti proti stresu na svém pracovišti. 

Hypotéza 4: Předpokládáme, že více než 75 % respondentů je se svým zaměstnáním 

spokojeno. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

Historie odborné pomoci v osobní krizi je různými autory datována 

odlišně. Stejně jako vznik pomáhajících profesí vůbec. Pomoc obyvatelstvu 

především při překonání krizí většího rozsahu se odvíjí od Ženevské úmluvy 

z r. 1864 a s tím souvisejícího vzniku Červeného kříže. Je ale možné jí datovat 

i do r. 1906, kdy v New Yorku vzniklo první středisko pro prevenci sebevražd. 

Shoda v literatuře panuje v tom, že důležitým obdobím pro vznik krizové 

intervence i krizové teorie jako na problém (krátkodobé) ohnisko zaměřené léčby 

osoby, byla čtyřicátá léta dvacátého století. Svůj vliv měla i druhá světová válka, 

postupy krizové intervence platné dodnes tehdy formulovala polní vojsková 

psychiatrie (Baštecká et al., 2009). 

3.1 Psychologie mimořádných událostí 

Zákon o integrovaném záchranném systému vymezuje mimořádnou 

událost jako „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

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

Mimořádné události lze členit do skupin podle charakteristických znaků: 

• Náhlé katastrofy – např. zemětřesení, výbuch, dopravní nehoda, požár, 

teroristický útok a očekávané katastrofy – např. hladomor, extrémní sucho, 

extrémní mráz, vlna veder, povodeň. Hlavním rozdílem je, jak jsou lidé 

náhlostí události zaskočeni, možnostmi negativní dopady odvrátit či se na 

ně předem připravit a také rychlost reakce zdravotnického a záchranného 

systému. 

• Člověkem způsobené katastrofy – např. teroristický útok, masová 

migrace, válečné situace, útok aktivního střelce, dopravní nehoda, 

technická nehoda v průmyslu a přírodní katastrofy – např. epidemie, 
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pandemie, sesuvy a propady půdy, hurikány, tornáda, zemětřesení. 

Dochází k překrývání hranic jednotlivých kategorií – v přírodním prostředí 

můžeme čelit pandemii, kterou vyvolalo mutování virů, nebo v rámci 

teroristických útoků můžeme čelit infekci, která byla záměrně rozšířena 

člověkem. U katastrof, kde je původcem člověk, je dopad na psychiku 

jedince větší než u katastrof vyvolaných působením přírodních vlivů. 

Nejsilnější negativní dopad na psychiku lidí mají události, jako jsou 

teroristické útoky (ty, které člověk způsobuje druhým záměrně).  

• Katastrofy řetězené – např. výpadky energie způsobené extrémními 

mrazy, které pak ohrožují jiné zranitelné systémy nebo katastrofy 

kaskádovité – např. ničivá vlna tsunami vyvolaná zemětřesením, následně 

poškodí infrastrukturu nebo katastrofy izolované – např. nehoda 

v dopravě (Dlouhý, 2014). 

Neštěstí se neobjevilo v lidských životech teprve v posledních desetiletích, 

ale provází ho od nepaměti. Neštěstí individuální, hromadná i vyvolaná 

klimaticky či socioekonomicky se vždy děla i dít budou. Lidé i jejich společenství 

se vyrovnávají s událostí, která je zasáhla a nějakým způsobem si pomáhají 

v průběhu dějin i dnes. Každé neštěstí či katastrofa v sobě nese určitý učící 

aspekt. Vyrovnáním s neštěstím zvyšují lidé své schopnosti a rozšiřují soubor 

tahů, které jim do budoucna budou pomáhat se s neštěstím vyrovnávat. I když je 

každé neštěstí neopakovatelné a jedinečné svým dopadem, pokud používáme 

„prověřené tahy“ které fungují, naše schopnosti je zvládat se budou zvyšovat 

a zároveň se vyvarujeme těch, které se neosvědčily (Baštecká et al., 2013). 

 „Psychologie mimořádných událostí je relativně mladou aplikační oblastí 

psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích 

krizí, katastrof a hromadných neštěstí. Dynamický rozvoj v této oblasti souvisí 

s nárůstem přírodních i člověkem způsobených mimořádných událostí, které mohou mít 
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pro člověka závažné psychosociální důsledky a mohou vyvolávat nové formy sociálního, 

ekonomického a politického jednání jednotlivců a skupin“ (Vymětal, 2009, s. 9). 

3.1.1 Základní typy reakcí v zátěžových situacích 

Na velmi velkou nebo permanentní zátěž existují dva způsoby reakce. Ty 

vznikají na základě chybných vegetativních pochodů. Dle autora Wolfa (2018) 

jde o úlekovou reakci nebo stav šoku a bojovou nebo útěkovou reakci. 

• Úleková reakce – projevuje se v zátěžových situacích ochromením, 

bezmocí, pasivitou a šokem. Postižené osobě selhává krevní oběh, může 

omdlít, klesá jí krevní tlak, je jí špatně, dostavuje se zácpa nebo průjem, 

zčervená, má záchvaty pláče, dechovou nedostatečnost a nedokáže 

přemýšlet o řešeních problému. Z tělesných změn může pociťovat třas 

v kolenou, pocit že se dusí, strach z mdlob či závrať. Napjatý postoj je 

poznávacím znamením tohoto způsobu reakce. Pokud ohrožení a bezmoc 

pociťuje ohrožená osoba delší dobu, dochází u ní k chronické úlekové 

reakci. Projevem může být astma, žaludeční vředy nebo trávicí obtíže, tedy 

obtíže, jež mají duševní příčiny. 

• Úniková nebo bojová reakce – projevuje se v zátěžových situacích 

agresivitou, hektičností, aktivitou, postižená osoba je připravena k útěku 

nebo boji. Stoupne jí krevní tlak, její svaly se napnou, dýchá rychleji, rozbuší 

se jí srdce, může mít zácpu a zvyšuje se jí chuť k jídlu. Ze zátěžové situace 

se stahuje nebo se naopak snaží problém aktivně řešit. Nastupují pocity 

tělesných změn jako dechová nedostatečnost, tíseň, bušení srdce. Snaha být 

neustále ve střehu je poznávacím znamením únikové nebo bojové reakce. 

Někdy se projeví zdravotní potíže jako srdeční neuróza nebo bolesti hlavy 

z napětí. 
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Většinou jeden nebo druhý způsob reakce převažuje. Mohou být v různých 

oblastech života rozdílné, či se mohou měnit, např. postižená osoba propadá 

úlekové reakci, ale po chvíli reaguje bojem (Wolf, 2018). 

3.2 Krizová komunikace 

„Komunikovat znamená přijímat signály, interpretovat je (svou důležitou roli zde 

hrají postoje) a vysílat je. Naše potřeba komunikace je jednou z nejdůležitějších potřeb 

života. Žít znamená komunikovat. Nekomunikovat znamená umřít“ (Mikuláštík, 2003, 

s. 16). 

Vymětal (2009) chápe krizovou komunikaci jako výměnu informací 

probíhající mezi jednotlivci, skupinami, autoritami, organizacemi a médii před 

mimořádnou událostí, v průběhu mimořádné události, a i po jejím skončení. 

Komunikaci rizika pak vnímá jako podstatnou součást krizové komunikace. 

Autor Vymětal (2009) uvádí vývojová stádia krizového řízení/krizové 

komunikace v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 1 – Vývojová stadia krizového řízení/krizové komunikace  

 

(zdroj: Vymětal, 2009, s. 28) 

1. Hlavní je získat ty správné údaje.

2. Hlavní je ostatním údaje sdělit.

3. Hlavní je ostatním údaje vysvětlit.

4. Hlavní je ostatním ukázat, že podobná rizika podstoupili už v minulosti.

5. Hlavní je ostatním ukázat, že přijmout navrhovaná opatření je pro ně výhodné.

6. Hlavní je jednat s ostatními slušně.

7. Hlavní je dělat z ostatních naše partnery.

8. Hlavní je všechno výše uvedené.

Vývojová stádia krizového řízení/krizové komunikace
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Během mimořádné události dochází k šíření informací organizovaným 

způsobem.  A to především prostřednictvím záchranných sborů či dobrovolných 

a neziskových organizací. Tento systém komunikace a spolupráce se v průběhu 

posledních let vycizeloval a ukázal se jako velmi užitečný. Především z důvodu, 

že umožnil smysluplně spolupracovat a pružně reagovat na potřeby postižených 

lidí a to způsobem, který umožňuje, aby reakce byly přiměřené a zbytečně se 

nepřekrývaly nebo dokonce nešly proti zájmům a potřebám ohrožených osob. 

Největší měrou se na distribuci informací mezi výše uvedenými organizacemi 

podílí zástupci ochrany obyvatelstva a psychologické služby. Ti přenášejí 

informace od Hasičského záchranného sboru České republiky a z terénu směrem 

k jiným organizacím a nazpět. Tím vzniká úplnější obraz o vzniklé situaci 

(Baštecká et al., 2013). 

„Principiálně lze řešení krize rozdělit do tří fází, a to: 

• preventivní zpracování krizového plánu, 

• aktuální řešení konkrétní krize, 

• program dlouhodobějších důsledků řešení krize. 

Z hlediska krizové komunikace má každá fáze své specifické úkoly, které je třeba 

předem promyšleně připravit, v případě konkrétní krizové situace optimálně používat 

a po zvládnutí situace získané zkušenosti formou zpětné vazby zapracovat do 

aktualizované formy krizového plánu. Základním východiskem krizové komunikace je 

především rychlost a rozvážnost reakce, odpovědnost, dosažitelnost a jednoznačnost“ 

(Vymětal, 2008, s. 286). 

Autor Vymětal (2009) popsal mýty spojené s krizovou komunikací 

a skutečný stav do tabulky. 
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Tabulka 2 – Mýty spojené s krizovou komunikací  

 

(Zdroj: Vymětal, 2009, s. 154) 

3.2.1 Krize 

„Krize je stav ohrožení, kdy nároky na jeho řešení významně převýší naše časové, 

finanční, personální či hmotné zdroje“ (Honzák, 2013, s. 173). 

Ve stresové situaci může intenzita zátěže dosáhnout hraničních hodnot. 

Překročení těchto hodnot znamená ohrožení existence živého systému. V těchto 

případech se hovoří o kritickém stavu, který pramení ze současné konstelace 

podmínek, ta se nečekaně a náhle nepříznivě mění. Slovo „krize“ pochází 

z řeckého crisis a znamená bod obratu. Různé situace mohou nabývat kritických 

rozměrů, ve kterých je člověk konfrontován s vážným rizikem ohrožení. V pojmu 

„krize“ je akcentována rozhodující mez. Za tuto mez už není možné dále 

zvyšovat zátěž bez destruktivních následků. Podmínkou nutnou pro další 

existenci živého systému je dosažení obratu tohoto nepříznivého vývoje (Paulík 

a Prašková, 2017). 

Mýtus Realita

Sdělování špatných zpráv bude Říci pravdu zvyšuje důvěru

zvyšovat strach a paniku a důvěryhodnost, působí proti panice.

Masová panika je jev výjimečný!

Dokud nejsou k dispozici všechny Uznání nejistoty lidi stabilizuje.

informace, je lepší mlčet.

Je lepší nevystupovat na veřejnosti, Informace veřejnosti o postupu složek

dokud není známo řešení situace. zvyšují důvěru a podporují pořádek.

Veřejnost tomu nebude rozumět. Je úkolem krizové komunikace pomoci

veřejnosti, aby rozuměla.

Komunikace není důležitá, dokud Špatná (nebo nulová) komunikace

se řeší krize (v akutní fázi). může krizovou situaci naopak ještě

vyhrotit, případně způsobit další krizi.

Krizová komunikace je věcí velitele Krizová komunikace je záležitostí

zásahu a tiskového mluvčího. každého, kdo pracuje s lidmi během

mimořádné události.
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Autoři Paulík a Prašková (2017) shrnuli přehled krizových fází podle 

autorů. 

Tabulka 3 – Přehled krizových fází u vybraných autorů  

 

(Zdroj: Paulík a Prašková,2017, s. 102) 

 

Poplachová reakce Mírné zvýšení Šok Výkřik Šok

šok, zmatek, útlum napětí krátké trvání, snaha silná emocionální odmítání reality

pak mobilizace spíše mobilizovat energii, odezva, panika,

energetických neuvědomované, převažuje zaměření zmatek, pocity

zdrojů, obnova snahy o uplatnění spíše na emoce slabosti, deprese

obrany, ne vždy automatických než na problém

účelná mechanismů
řešení

Rezistence Pokračující Odezva Popření Agrese

relativní zklidnění zvyšování napětí trvání asi čtyři převážně aktivní odpor proti

rozvoj specifických (při neúspěchu až šest týdnů, nevědomé odmítání trýznivé realitě,

obranných aktivit, v první fázi)zmatek, mobilizace traumatizujících zlostné výbuchy

obnova homeostázy uvědomění si osvědčených skutečností, snaha

problému, pocit mechanismů, často o jejich vytěsnění,

nedostatečné užívány drogy, spíše selektivní vnímání,

kontroly, hledání nižší efektivita apatie, útlum,

řešení pokusem poruchy spánku
a omylem

Vyčerpání Další nárůst napětí Zpracování Intruze Smlouvání

(při neúspěšné (neúspěch ve druhé trvání i několik myšlenky na kritické vyjednávání

rezistenci) trvalé fázi) prožívání měsíců, snaha události se vtírají o možnostech

vypětí, pohotovost, diskomfortu, mobilizovat rezervy, a převládají, negativní vývoj

negativní důsledky, úzkosti, maximální úspěšná adaptace poruchy afektivity, zvrátit

zhroucení až smrt mobilizace úsilí, nebo rozvinutí yyčerpání

snaha o hledání psychopatologie,
nových řešení případně zhroucení

Další nárůst napětí Vyrovnání Deprese

při neúspěšné jedinec zvažuje pochopení marnosti

dosavadní různé možnosti snahy o změnu

adaptaci, hluboké ve snaze stavu, smutek

psychicé změny, vyrovnat se

dezorganizace, s příčinami krize
nárůst paniky

Smíření Přijetí

přijetí události smíření se s danou

a jejích výsledků situací

bez negativních
emocí

H. Selye (GAS) G. Caplan J. Cullberg M. J. Horowitz
E. Küblerová - 

Rossová
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3.2.2 Komunikační proces a obtížně zvládnutelné situace  

Komunikační proces je možné popsat jako děj s určitými záchytnými body: 

„kdo – kdy – kde – proč – s kým – za jakým účelem – s jakým výsledkem“. 

V každodenních situacích běžného života, při neohrožujících záležitostech je 

většinou možnost se před každou důležitější rozmluvou zamyslet nad 

jednotlivými body, uvědomit si rizika a naplánovat si je. Je možno připravit 

nějakou strategii a pak teprve zvolit potřebný styl jednání a začít hovořit 

(Evangelu, 2013). 

Specifické komunikační situace jsou psychologicky náročnější, to vyplývá 

z povahy jednání, působení okolností a aktuálního psychického stavu 

zúčastněných osob. Například komunikace operátora na tísňové lince, sdělování 

nepříjemných zpráv nebo komunikace s davem prostřednictvím megafonu 

(Čírtková, 2006). 

Zdravou komunikaci lze charakterizovat: 

• bezprostřední reakcí – komunikující reaguje ihned a neodkládá odpovědi 

na pozdější dobu, 

• kognitivním přizpůsobováním – není možné zůstat za každé komunikační 

situace „svůj“, je nutné přizpůsobit se stanoviskům a verbálnímu 

i neverbálnímu repertoáru druhého, 

• zájmem o druhého – signalizování zájmu o komunikačního partnera 

i o sdělení (informace). Zájem je třeba dávat najevo přátelským pohledem 

a hlasem, trpělivostí a pozorným nasloucháním, zanícením pro sdělení 

a vysíláním uznání za jakýkoli pokrok v komunikaci i za učiněné pokusy. 

• reciprocitou – zdravě vyvážený dialog i komunikaci zakládá princip 

vzájemnosti, 

• humorem – komunikované obsahy pomáhá humor lépe fixovat, než pokud 

jsou informace předávány věcně, suše, 



21 

 

• metodou „třikrát ne“ – (požadavkům, kritice a zklamání) - pokud druhého 

zahrneme nadbytkem požadavků, můžeme tím u něj vyvolat „panický 

mikrozáchvat“, pocit že si s požadavky nedokáže poradit. Vede to pouze 

k tomu, že některé z požadavků raději vytěsní. Nezahrnovat přílišnou 

kritikou, vybrat co je podstatné a zacílit výhrady jen na jedinou věc. 

Vyjádřit zklamání bezprostředně je možné, ale ne dramatizovat a stále 

připomínat, 

• podporou vývoje a flexibility – zdravá komunikace neomezuje ani nebrzdí 

v postojovém, poznávacím, emočním vývoji, nepředepisuje, nelimituje 

a neklade si podmínky, které by nebyly pro účastníka komunikace 

přijatelné, 

• konzistencí interakcí – pokračovat v jednom rozjetém pojetí koncepce, 

• pozitivní komunikací – pozitivní komunikace je efektivnější. Takticky 

komunikující člověk např. pochválí za položení otázky slovy: „to je dobrá 

otázka“ (Vybíral, 2005). 

3.2.3 Plán krizové komunikace 

Plán krizové komunikace dle Vymětala (2008) zahrnuje řadu důležitých 

činností: 

• připravení potřebných zdrojů a vybavení, 

• zpracování krizového manuálu, 

• sestavení krizového týmu, 

• stanovení cílových skupin krizové komunikace, 

• zpracování postupu komunikace s médii. 

Pro úspěšné zvládnutí jakékoli krize je tato činnost nezbytná. Měla by být 

zahrnuta do řízené dokumentace a být nedílnou součástí plánování organizace. 

Plán krizové komunikace by měl obsahovat také pravidelný trénink jejího řešení 

a pravidelné simulace možné krize (Vymětal, 2008). 
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3.3 Stres, syndrom vyhoření a způsoby efektivního zvládání 

krizových situací 

3.3.1 Stres 

Pojem stres, původně stress (slovo pocházející z anglického jazyka) 

znamená namáhání, napětí, tlak, zdůraznění. Prožívají ho bez výjimky všichni 

lidé, i v situacích kdy se nejedná o nic zásadního. Dost často si to ani sami 

neuvědomují nebo ho vytěsní brzy po nastoupení pocitu diskomfortu. Stačí se 

po cestě do práce ocitnout v dopravní zácpě a leckdo se nechá znervóznit lidmi 

kolem sebe. Dalším případem může být zaspání a s ním související spěch za 

povinnostmi nebo nemoc člena rodiny. A kromě strachu o jeho zdraví nastoupí 

i narušený denní rytmus rodiny. Může to být i hádka s partnerem či dětmi. Časté 

pak je použití věty „jsem z toho úplně vystresovaný“ či „jsem ve stresu“ 

(Evangelu, 2013). 

Stres může být definován jako napětí mezi stresory (tím co člověka 

zatěžuje) a salutory (zdroji možností zvládat tyto zátěže). Existují příslušné 

nástroje pro diagnostikování stresového stavu. Tyto nástroje si všímají řady 

psychických i fyzických příznaků (Křivohlavý, 2012). 

Podle Kohoutka (2002) je stres nadměrnou zátěží organismu, prudké 

zesílení stimulace, významný nedostatek stimulace či konflikt ohrožující bytí 

našeho „já“, popř. narušující fyziologickou schopnost udržovat stabilní vnitřní 

prostředí. A stresor je zátěžovým podnětem. 

Pokud na člověka působí příliš silný podnět po dlouhou dobu či musí 

setrvat v nesnesitelné situaci, je dle autora Kohoutka (2002) vystaven třem fázím 

stresu: 

1. Alarmová (poplachová) fáze neboli panická fáze – stoupá krevní tlak 

zrychluje se dýchání a tlukot srdce. Je rychle přesunována krev do svalů 
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a organismus se připravuje na útěk či útok. Rychlé zmobilizování zdrojů 

může způsobovat dočasné snížení imunitní (obranné) části organismu. 

V této fázi lidský organismus reaguje nespecifickými reakcemi. Jsou 

vyvolávány zvýšené srdeční frekvence, rozšíření zornic, odbourávání zásob 

cukru z jater, zvýšení krevního tlaku.  

2. Adaptační (resistenční) fáze – po alarmové fázi se resistence vůči stresu 

zvyšuje. Dostává se do úrovně nad normálem. V této fázi se postižený 

jedinec rozhoduje o použití různých přizpůsobovacích operací. 

3. Vyčerpání (exhaustní fáze) – pokud stres trvá po dlouhý časový úsek, 

zdroje, které má organismus k dispozici se vyčerpají. Následně se sníží 

imunita osoby a ta se stává náchylnou k chorobě.  

Určitá mírná forma stresu je nutná pro zocelování člověka. Odolnost 

člověka totiž zvládnutý stres posiluje (Kohoutek, 2002). 

Stresové situace mohou dle autorky Atkinson (2003) vyvolat emoční reakci, 

kdy osoba vyhodnotí vzniklou situaci jako náročnou, ale zvládnutelnou až po 

sklíčenost, depresi, úzkost či vztek. Pokud stresová situace přetrvává, emoce 

mohou kolísat.  

• Úzkost – je nejčastější reakcí na stresor. Je to nepříjemná emoce, která se dá 

charakterizovat pojmy jako “napětí“, „obava“, „strach“ a „starost“, kterou 

zažívají v různé intenzitě všichni.  

• Vztek a agrese – vztek vedoucí k agresi je jednou z nejčastějších reakcí na 

stresovou událost. Pokud okolnosti brání přímému útoku na objekt, který 

frustraci vyvolal, může být agrese přesunuta na jiný objekt příp. nevinnou 

osobu místo na skutečnou příčinu frustrace. 

• Apatie a deprese – uzavření se do sebe a apatie. Pokud stresové působení 

trvá delší dobu a postižená osoba je nezvládá, může apatie přerůst v depresi 

(Atkinson, 2003).  
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Smutek se může u některých lidí prohloubit v depresi. Nejde jen o intenzitu 

smutku, ale o hluboký zásah do každodenního života. Deprese je hlubší, 

intenzivnější než smutek, trvá déle a narušuje každodenní fungování jedince. 

Každý rok onemocní klinickou depresí 5 % obyvatelstva v různé věkové škále 

(Praško a Prašková, 2015). 

3.3.2 Syndrom vyhoření – burnout 

Výsledek chronického stresu (tzv. adaptační syndrom) odpovídá v mnoha 

směrech syndromu vyhoření neboli burnout syndromu. Stres je příčina, vyhoření 

důsledek. Tyto pojmy jsou často zaměňovány. Syndrom vyhoření bývá způsoben 

dlouhodobou disbalancí mezi fází klidu a zátěží (aktivitou a odpočinkem) 

a chronickým stresem. V případě syndromu vyhoření bývá rovnováha mezi 

těmito dvěma póly zpravidla narušena (Stock, 2010). 

Burnout je subjektivně používán a formálně definován jako stav citového 

(emocionálního), tělesného a duševního (mentálního) vyčerpání, které je 

způsobeno dlouhodobým setrváním v emocionálně mimořádně zátěžových 

situacích. Nejčastěji je emocionální náročnost spojena s chronickými situačními 

stresy a velkým očekáváním. Syndrom vyhoření provází celá řada symptomů. 

Mezi ně patří pocity beznaděje a bezmoci, negativní postoje k práci, k lidem 

v zaměstnání, lidem jako celku, ztráta iluzí nebo tělesné zhroucení. Syndrom 

vyhoření ve své krajní podobě představuje hraniční bod. Pokud se jedinec za 

tento bod dostane, je podstatně snížena jeho schopnost zvládat požadavky, které 

na něj prostředí klade. Syndrom vyhoření je odpovědí organismu na situaci, 

která osobu uvádí do stresového stavu. Přitom je tato situace tak mocná, že by se 

negativně dotkla každého, kdo by se do ní dostal. Do nejtěžších forem burnout 

syndromu nejčastěji upadají ti nejnadšenější lidé. Do určité míry je závažnost 

jejich psychického a fyzického stavu ukazatelem jejich původního nadšení. 

Nejčastěji jsou syndromem vyhoření postiženy osoby, které vstupují s velkou 
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mírou nadšení do zaměstnání a očekávají, že jim jejich profese dá smysl jejich 

života. Zvláště číhá nebezpečí tam, kde ti kteří práci vykonávají, ji považují spíše 

za povolání a mají pocit, že jsou voláni k tomu, co dělají vyšším zájmem 

(Křivohlavý, 2012). 

Autor Křivohlavý (2012) shrnul emoční a fyzické znaky vyčerpání při 

syndromu vyhoření neboli burnout syndromu do tabulky. 

Tabulka 4 – Znaky vyčerpání při burnout syndomu  

Emoční Fyzické 

sklíčenost nedostatek energie, slabost, 

bezmoc chronická únava 

beznaděj svalové napětí, bolesti zad 

ztráta sobeovládání např. náchylnost k infekčním  

nekontrolovatelný pláč nebo onemocněním 

podrážděnost doprovázená poruchy spánku 

výbuchy vzteku funkční poruchy, např. 

pocity strachu kardiovaskulární a zažívací potíže 

pocity prázdnoty, apatie, ztráta poruchy paměti a soustředění 

odvahy a osamocení náchylnost k nehodám 

(Zdroj: Stock, 2010, s. 20) 

Další příčinou burnout syndromu jsou nereálné požadavky na mezilidské 

vztahy. Z pomáhajících se někteří dopracují k názoru, že jejich nápady jsou tak 

srozumitelné, skvělé a jasné, že není důvod, aby je někdo nepochopil, nevzal je 

za své a musí tedy ochotně spolupracovat při jejich uskutečňování. Propadnou 

vidině harmonické spolupráce, která nikdy není možná mezi těmi, kdo chtějí 

konat dobro a už vůbec mezi zachraňovanými a zachránci, protože si od počátku 

obě skupiny cílovou prémii představují zcela odlišně (Honzák, 2013). 

V procesu burnout, psychologové rozlišili několik fází. První z nich je 

idealistické nadšení a přetěžování. Následuje fyzické a emocionální vyčerpání. 
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Další fází je obrana před vyhořením dehumanizací druhých lidí. Vše se uzavírá 

terminálním stádiem, kdy se postižený staví proto všemu a všem. Burnout se pak 

rozvíjí ve vyhoření všech zdrojů energie a sesypání se (Křivohlavý, 2012). 

3.3.3 Efektivní zvládání krizových situací  

Odolnost vůči stresu lze zvyšovat plánováním, jak zvládat obtížné situace. 

Důležité je naučit se vyrovnat s nezdary a pokusit se změnit svůj životní styl. 

Vytvořit si krizový plán. Při jeho tvorbě je potřeba se nejprve zamyslet nad tím, 

jak obtížné situace nás mohou potkat v nejbližší budoucnosti a ve kterých 

obdobích bychom mohli být vůči stresu z nějakých příčin méně odolní. Je potřeba 

předvídat, jak obtížné situace nás v nejbližším období čekají. Pokud jsme si 

uvědomili, jaké můžeme očekávat náročné situace, je třeba vypracovat si plán, 

jak tyto situace zvládnout co nejlépe. Důležité je uvědomit si jaké mohou být 

varianty naší reakce, s kým se můžeme poradit, kdo nám může pomoci, jak 

podobnou situaci řešili jiní lidé, jak se můžeme připravit tím, že si situaci předem 

vyzkoušíme „nanečisto“, co pro danou situaci už umíme a co se musíme naučit. 

Naplánujeme si, až daná situace nastane, jak budeme čelit stresu.  Je třeba 

i uvážit, jak vše zvládneme, pokud se situace nebude vyvíjet podle plánu. Je třeba 

mít nouzový plán v záloze (Praško a Vitoušová, 2003). 

Při práci policisty je důležitou vlastností odolnost proti působení 

traumatizujících faktorů. 

Osoby, které se vyznačují vlastností označovanou jako nezdolnost nebo 

odolnost jsou si vědomi jak situace, tak chování ostatních i vlastních emočních 

reakcí. Nepotlačují své pocity, jsou s nimi v kontaktu, vědí, co je vyvolává a proč. 

Podmínkou odolnosti je schopnost přistupovat tvůrčím způsobem k novým 

problémům a stálá pozornost nad tím co se děje. Vědí, že život je jedna velká 

výzva a nedělají si falešně optimistické naděje. Také vědí, že je třeba být otevřený, 
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ochotný ke změnám, flexibilní a že život přináší stále nové nároky (Honzák, 

2013). 

3.4 Psychická traumata a posttraumatický rozvoj 

V průběhu traumatického působení je možno pozorovat u postižených 

stavy vyčerpání, poruchy spánku, úzkosti, necitlivost a apatii, stálý vztek, 

sebeobviňování a poruchy pozornosti. Traumatizující vzpomínky na událost se 

vybavují jen v částečném rozsahu, v deformované nebo fragmentované podobě. 

Při zátěžové situaci jsou tyto reakce považovány za normální. Tyto reakce 

nemusí nutně vést k rozvoji posttraumatické stresové poruchy nebo chronickým 

symptomům. Pokud jsou podmínky příznivé, po latentní fázi (takové, která už 

sice nastala, ale ještě se neprojevují klinické příznaky) může dojít k mizení 

symptomů a zotavení. Postižení lidé se učí mluvit o události bez emocí. Pro 

zpracování traumatické události, zotavení a vyrovnání s traumatizující událostí 

jsou důležité některé faktory. Je důležité vytvořit přijímací a bezpečné sociální 

zázemí, které by postiženou osobu podporovalo v uzdravování, aby mohla začít 

hovořit o svých zážitcích. Stejně důležité je získat odstup od traumatické události 

a čas pro nezbytný odpočinek. Přínosem jsou i informace o relaxačních 

a vyrovnávacích technikách, způsobech stabilizace, průběhu traumatických 

reakcí a normalitě. V případě neúspěšného zvládnutí se traumatická reakce může 

přeměnit v traumatický proces. Pak mohou pokračující příznaky reakce na stres 

vyústit do rozvoje posttraumatické stresové poruchy (Dlouhý, 2014). 

3.4.1 Psychické trauma 

Vlivem dlouhotrvající stresové situace nebo působením jednoho extrémně 

stresujícího zážitku vzniká psychické trauma. Charakteristické rysy – pro jedince 

je příčina vnější, znamená bezprostřední ohrožení integrity nebo života, jedinec 

ji vnímá jako extrémně děsivou nebo v něm vytváří pocit bezmocnosti.  Podstata 
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traumatu je poničení psychických a biologických a adaptačních mechanismů 

poškozené osoby působením vnějšího činitele. Dochází k tomu, když vnější 

a vnitřní zdroje nejsou schopny se vyrovnat s ohrožením. Mezi stresem 

a traumatem existuje jasný rozdíl a ten zřetelně vnímá právě traumatizovaná 

osoba. Systém její sebeobrany zaplavují děsivé zážitky a paralyzují ji. Ničí pocit 

její vnitřní kontroly a kompetence. Ve svých důsledcích narušuje i důvěru v řád 

a smysl lidského života. V okamžiku, kdy je postižená osoba vystavena působení 

extrémní hrůzy a ocitá se ve stavu bezmoci, vzniká traumatická reakce, která je 

vlastně reakcí na bezmocnost a jejím druhým rysem je nepochopitelnost 

(Vizinová a Preiss, 1999). 

Pokud je osoba v ohrožení života, zdraví nebo takové ohrožení hrozí 

osobám jí blízkým, dochází u ní k psychickému traumatu. To lze dle autorky 

Ralbovské (2017) rozdělit podle druhu traumatu na následující typy 

traumatizace:  

• primární traumatizace – osoba byla přímým účastníkem mimořádné 

události, 

• sekundární traumatizace – osoba se setkává nejčastěji s traumatizací blízké 

osoby, 

• terciální traumatizace – osoba je v kontaktu s člověkem primárně či 

sekundárně traumatizovaným a skrze ni prožívá negativní emoce.  

Členové složek integrovaného záchranného systému jsou ohrožováni 

terciální traumatizací.  Psychické trauma je možné vymezit jako vzniklou situaci 

se značně negativním významem pro člověka a je spojena se ztrátou nebo 

poškozením. Po prožití traumatu člověk prožívá smutek a úzkost, přichází o svůj 

pocit jistoty a bezpečí. Může být emotivní, agresivní či mít negativní přístup 

k různým záležitostem. Mohl by trpět přetrvávajícími změnami osobnosti, akutní 

reakcí na stres či posttraumatickou stresovou poruchou. Přetrvávající nepříjemné 

události ve vědomí jsou spojeny se strachem, pocity bezmoci a hrůzy. Lidé, kteří 
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prožili traumatizující zkušenost, se snaží vyhnout podnětům a situacím které si 

spojují s touto událostí (Ralbovská, 2017).  

3.4.2 Posttraumatická stresová porucha  

Posttraumatickou stresovou poruchu mohou vyvolat přírodní katastrofy 

(zemětřesení, povodně), nehody vyvolané člověkem (letecké havárie, rozsáhlé 

požáry, dopravní nehody s vážným zraněním), člověkem záměrně vyvolané 

katastrofy (terorismus, bombardování, mučení, koncentrační tábory, 

dlouhodobé mučení pod neustálou hrozbou smrti). Některé situace vyvolávají 

poruchy jen za určitých okolností, některé téměř vždy. Spojení s tělesnou složkou 

traumatu je významné např. zranění, přímo či dlouhodobým strádáním nebo 

poškozením přímo orgánu (vlivem úrazu hlavy či podvýživy způsobené 

poruchy centrální nervové soustavy) (Vizinová a Preiss, 1999). 

„Podle definice Americké psychiatrické asociace se tato porucha projevuje jako 

panický strach nebo bezmocnost a je doprovázena řadou dalších typických příznaků. 

Následuje po těžkém stresu, jehož intenzita překračuje běžnou lidskou zkušenost, a který 

se proto označuje jako trauma – čili těžké „poranění duše“ (Portfieldová, 1998, s. 8). 

U některých osob, které prožily události, které už se dostávají za hranice 

lidského utrpení, se může rozvinout syndrom nazývaný posttraumatická 

stresová porucha. Dle autorky Atkinson (2003) se projevuje:  

• pocity otupělosti, pocity odcizení se lidem a nedostatek zájmu o činnosti, 

které postiženou osobu dříve zajímaly, 

• znovuprožívání traumatu ve snech a vzpomínkách 

• úzkost, která se projevuje potížemi se soustředěním, s nadměrnou 

ostražitostí. Náchylnost k poruchám spánku. Někteří jedinci mohou 

pociťovat vinu, za to že přežili, zatímco druzí tolik štěstí neměli.  

Posttraumatická stresová porucha se rozvíjí nejen bezprostředně po 

katastrofě, ale může ji vyvolat i menší stres, kterému je postižená osoba 
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vystavena o několik týdnů či dokonce měsíců později a může trvat dlouhou 

dobu (Atkinson, 2003). 

Podle odborníků trpí v populaci posttraumatickou stresovou poruchou 

přes 10 % osob a mnohem více jich prožívá neúplný obraz této poruchy. 

Průběh může být různý. Na průběh totiž působí celá řada faktorů, jako jsou 

osobnost člověka, jeho vnitřní dispozice, životní podmínky, pomoc druhých. 

Zážitek traumatu automaticky neznamená rozvoj posttraumatické stresové 

poruchy. Čím je však trauma větší a podpora okolí menší a čím menší možnost 

se mu bránit, tím je pravděpodobnost rozvoje posttraumatické stresové 

poruchy vyšší. Jeden z důležitých faktorů je možnost se svými prožitky se 

svěřit v bezpečné atmosféře přijetí. Mnohé zasáhlo trauma příliš silně 

a potřebují profesionální pomoc nebo je pro ně obtížné zatížit svým 

traumatem ještě své blízké (Praško a Vitoušová, 2003). 

Dle autorky Portfieldové (1998) doprovázejí posttraumatickou stresovou 

poruchu tři skupiny příznaků: 

• příznaky vtíravé – (intrusivní příznaky) neodbytné a vtíravé pocity 

znovuprožívání traumatické události, 

• příznaky únikové – vyhýbání se všemu – pocitům, záležitostem 

a předmětům spojeným s traumatem, všemu, co by mohlo vyvolat 

vzpomínky na trauma. 

• nadměrné vzrušení – (arousal, hyperarousal) postižená osoba je stále 

tělesně i citově připravena na další trauma, které by ji mohlo postihnout 

(Porterfieldová, 1998). 

3.5 Psychosociální krizová pomoc 

Krize je přirozenou a neodmyslitelnou součástí života. I přesto, že ohrožuje, 

tak také napomáhá zrání a růstu. Každý někdy procházel krizí a také má 
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potenciál jí řešit. V krizi si přirozenou pomoc poskytují přátelé, členové rodiny, 

spolupracovníci, spolužáci či náhodní kolemjdoucí a také je řeší všichni 

pracovníci pomáhajících profesí. Krizová intervence je odbornou metodou, která 

z těchto skutečností vychází. Pomáhá tam, kde si člověk s běžnou podporou či 

zkušeností neporadí, a přitom respektuje přirozené mechanismy pomoci v krizi. 

Je to práce s lidmi v situacích, které prožívají jako ohrožující, zátěžové nebo 

nepříznivé. Snaží se pomoci strukturovat a zpřehlednit prožívání postižených 

osob a zastavit nepříznivé tendence v jeho chování, aby znovu dostal svůj život 

pod kontrolu. Krizový pracovník se snaží podporovat postižené v tom, aby 

dokázali vyřešit nastalý problém ve vlastní kompetenci. Aby dokázali zapojit 

vlastní schopnosti a využili potenciálu přirozených vztahů. Překonávání 

spouštěčů krize, konkrétních překážek, řešení problémů konkrétních osob, 

zaktivování vlastních sil postižených osob a zdrojů v jeho okolí, to je krizová 

intervence (Baštecká et al., 2009). 

3.5.1 Postupy při komunikaci s lidmi zasaženými krizovou událostí 

V období těsně po kritické události jsou postižené osoby ve stavu šoku. 

Jejich psychika je roztříštěná (tzv. fragmentalizace) ztratili půdu pod nohama 

a nemohou pochopit, co se stalo. Jde tedy o to odvrátit či ukončit jejich pocit 

naprosté bezmoci a vydání napospas jakési přetrvávající hrozbě. Do prožívání 

traumatizovaných osob by se tak měl co nejdříve vrátit pocit bezpečí. Jednak ve 

smyslu vnitřní jistoty „mám kontrolu nad situací i sebou, mám možnost se 

rozhodovat a jednat“ a také vnější jistoty „už mi nic nehrozí“. Základem pochodů 

stabilizace je obnova iluzí kontroly.  Úkolem osob z pomáhajících profesí je 

podpořit postižené v jejich pokusech o psychickou stabilizaci. Tato stabilizace je 

stejně důležitá jako zajištění postižené osoby po stránce tělesné např. poskytnutí 

teplého oblečení, základní ošetření atd. 
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Dle autorek Čírtkové a Vitoušové (2007) tři základní prvky, o které se opírá 

psychologická první pomoc, jsou informace, intervence a identifikace rizikových 

osob. 

• Informace – první a nejjednodušší cesta k psychické stabilizaci. Na 

postižené osoby působí cize, pro odborníky obvyklé akutní reakce na stres. 

Už kvůli své nekontrolovatelnosti mohou vyvolávat strach a pocity studu 

a postižené osoby je mohou vnímat jako nenormální projevy. K psychické 

stabilizaci to nepřispívá. Z tohoto důvodu je nutné informovat postižené 

o tom, že jsou to obvyklé důsledky neobvyklé události. K psychickým 

pochodům vyrovnání se s traumatem patří i nápadné reakce. Po určité době 

pravděpodobně spontánně vymizí. Postižená osoba musí být ujišťována, že 

se může kdykoliv obrátit na odborníky, kteří jí budou nápomocni, a je 

důležité zdůraznit, že se takové potíže u ní mohou, ale nemusí objevit.  

• Intervence – je zaměřená na první opatření k posilování vlastních zdrojů 

pro překonání traumatu a snižování stresu.  

Praktické instrukce: 

o Na začátku přímého kontaktu by se měla pomáhající osoba představit 

jménem a svou specializací. Zpravidla se poté představí i postižená 

osoba, a to vnese do situace orientaci a normalitu. 

o Pomáhající osoba by měla signalizovat solidaritu s postiženým 

a komunikace mezi nimi by měla být založena na tzv. nehodnotící 

akceptaci, a to ať už se postižená osoba chová jakkoli. 

o Pomáhající osoba musí balancovat mezi akceptováním postiženého 

a vedením. Na jedné straně má vystupovat empaticky, následovat 

postiženého v jeho individuálních potřebách a reakcích a respektovat 

jeho individuální potřeby.  Na druhé, ale musí jasným a klidným 

způsobem vnášet zřetelnou strukturu a pevné body do komunikace. 

A také usměrňovat postiženého. Základním prvkem intervence je 
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poskytování transparentní, pravdivé a úplné informace o opatřeních, 

která probíhají. Pomocí informací je možno posilovat naději na návrat 

normality do života poškozeného. 

• Identifikace rizikových osob – za ty jsou považovány takové osoby, 

u kterých hrozí vznik přetrvávajících a následných potíží (psychických, 

sociálních, zdravotních) (Čírtková a Vitoušová, 2007). 

3.5.2 Krizová intervence 

Principy a zásady krizové intervence: 

• Krizová intervence si klade za cíl snížit riziko prohlubování krizového 

stavu, snížit riziko a umožnit postižené osobě, aby se vrátila na 

předkrizovou úroveň fungování. Případně lze povzbudit pokrizový růst. 

• Kontakt s postiženou osobou je omezen na malý počet setkání – jedno až 

tři, maximálně šest. Krizová intervence je tedy krátkodobá. 

• Snaží se zaměřit na co nejširší vztahový systém postižené osoby. 

• Měla by zahrnout i prostor psychosociálně-duchovní. 

• Zaměřovat by se měla jen na ty prvky budoucnosti nebo minulosti, které 

bezprostředně souvisejí s krizovou situací postižené osoby. 

• Pokud to situace vyžaduje, měla by mít krizová intervence návaznost 

v další odborné práci s postiženým. 

• A především by krizoví pracovníci za sebou měli mít zázemí týmu 

(Baštecká et al., 2009). 

Umění vcítit se znamená střídání ztotožnění se s druhým (po krátkou dobu) 

a oddálení (nesplynutím s druhým a uchování vlastní identity). Tato dovednost 

střídání mezi uměním zachovat si „chladnou hlavu“ a zároveň si představit sebe 

na místě druhého činí z tohoto člověka osobu, která může pomoci (Vybíral, 2005). 
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Důležité je si uvědomit, že aby mohl člověk pomoci, není nutné, aby si 

prošel stejnou zkušeností jako postižený. Každý má nějakou zkušenost, ze které 

může vycházet, může se vcítit a může psychicky podporovat. 

Faktory vnímané důvěry popsal autor Vymětal (2009): 

 

Obrázek 1 – Faktory vnímané důvěry (Zdroj: Vymětal, 2009, s. 55) 

• „Empatie (zda je subjekt vnímán jako empatický a starostlivý, jakou má 

schopnost vcítit se do potřeb publika) = 50 %. 

• Kompetence (odbornost, kvalifikace, organizační schopnosti) = 15 – 20 %. 

• Otevřenost (upřímnost a férovou jednání) = 15 – 20 %. 

• Závazek (angažovanost, horlivost) = 15 – 20 %. (Vymětal, 2009, s. 55) 

Pokud chce osoba pomáhající skutečně pomoci, je třeba se vyvarovat 

několika nedorozumění. K prvnímu může dojít již při první komunikaci, tím, že 

dojde ke zkřížení dvou odlišných linií, a to racionální a emoční tzn. racionální 

podpora, neosloví potřebu citovou. Postižená osoba potřebuje většinou hlavně 

zřetelný empatický signál, že je přijata a pochopena. Dříve než na technologickou 

podporu, čeká na podporu citovou, na psychické pohlazení. Důležité je umět 

vyjádřit své pochopení pro pocitové potřeby osoby v krizi a umět na ně taktně 

Empatie 50 %

Kompetence 

15 - 20 %

Otevřenost

15 - 20 %

Závazek

15 - 20 %
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zareagovat. Krom projevů verbálních umět odezírat i ty neverbální, gesta, výraz 

tváře, tělesný postoj a umět zmírnit úzkost a osušit slzy.  

Další chybou může být přílišná horlivost. Prvním krokem racionální 

podpory musí být podpora emoční, tzn. po navázání citového kontaktu, může 

začít působit logická argumentace. I tak, ale musí pomáhající počítat s tím, že 

jeho návrhy a rady nemusí být přijaty bez obstrukcí a kritických námitek.  

Třetí chybou se stává, že pomáhající je občas zklamán tím, že ten, komu se 

snaží pomoci, projevuje svůj vlastní názor, který je odlišný od jeho přání, 

postupů, úmyslů a plánů. Může to vnímat jako nevděk a při tom zapomíná na 

to, že jediným expertem na vlastní život je každý člověk sám. Má-li být pomoc 

účinná, není to možné bez vzájemné dohody. Teprve poté, může úspěšně 

probíhat racionální dohoda (Honzák, 2013). 

3.6 Krizová intervence poskytovaná příslušníkům Policie ČR 

Policejní práce je spojená se specifickým druhem psychické zátěže. Policisté 

jsou vystaveni takovým situacím, které většina z nich vnímá jako zátěž a je 

spojována s emocionálním a často i fyzickým vypětím. Vliv této zátěže na 

policisty není důsledkem špatného psychologického výběru ani produktem 

nevyrovnané osobnosti. 

Policisté se v místě působení mimořádných událostí nebo krizových situací 

v rámci výkonu služby vyskytují často. A nejsou traumatizováni pouze terciální 

traumatizací tedy působením situace a ohrožení z ní plynoucí na oběti, přes které 

traumatizující situace prožívají. Akutní stresová reakce postiženého může vést až 

k napadení policisty. Také se při zásahu obětí mimořádné události může stát 

konkrétní policista nebo blízký kolega. Může dojít ke zranění nebo i úmrtí. Pokud 

k takové události dojde, vyvstávají otázky: „čí to byla chyba“? Následuje 

vyšetřování. To vše přináší obrovské dopady na psychiku policisty. 
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Nejvyšší normou stanovující nárok na psychologickou péči policistů je 

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Systém psychologických služeb v podmínkách Policie ČR upravuje Pokyn 

PP 231/2016 o psychologických službách ze dne 26. září 2016. Vymezení 

psychologické péče začíná v části druhé tohoto předpisu hlavou III. Čl. 15 

o možnosti psychologické péče. Tato pasáž je zaměřená na to, jakou péči může 

psycholog policistům a zaměstnancům poskytnout. Jde o konzultační 

a poradenskou činnost zaměřenou na krátkodobou podporu při řešení 

konkrétního a aktuálního problému, psychoterapii, krizovou intervenci, 

supervizi. Dále vzdělávací činnost zaměřenou na zátěžové situace a nácvik 

dovedností, k jejich zvládání. A také činnosti ke zkvalitňování týmové 

spolupráce a budování týmů. Čl. 16 je o dalším typu pomoci pro policisty, kterým 

je anonymní linka pomoci v krizi. Část třetí tohoto pokynu vymezuje v hlavě I. 

Systém kolegiální podpory. 

Do psychologické pomoci byli zahrnuti kromě osob z řad veřejnosti 

i policisté, kteří prožili traumatizující událost. Ti mohou být takovou událostí 

zasaženi v místě, kde zasahovali v rámci vykonávání své práce, ale i v osobním 

životě. 

Krizovou intervencí se dle závazného pokynu policejního prezidenta 

č. 231/2016 rozumí „krátkodobá specializovaná pomoc poskytovaná za účelem redukce 

nepříznivých psychických následků způsobených traumatizující událostí a obnovení 

psychické rovnováhy; krizová intervence je poskytována například formou první 

psychické pomoci, krizově intervenčního rozhovoru nebo zprostředkováním kontaktů 

k získání další odborné pomoci.“ 

Systémem krizové intervence se dle výše uvedeného závazného pokynu 

policejního prezidenta č. 231/2016 rozumí „nepřetržité poskytování krizové 

intervence osobám zasaženým traumatizující událostí (dále jen „příjemce krizové 

intervence“). Poskytovatelem krizové intervence je krizový intervent. Příjemcem krizové 
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intervence je policista nebo zaměstnanec, který prožil nebo prožívá traumatizující 

událost, zejména:  

1. zákrok s použitím střelné zbraně, účast v akci na záchranu rukojmí, 

pronásledování nebezpečného pachatele, zákrok proti agresivním skupinám, náročný 

výslech oběti, vlastní zranění, teroristický útok nebo jinou mimořádnou událost,  

2. smrt nebo zranění kolegy nebo blízké osoby, pohled na usmrcení osob či jejich 

těžká zranění při vážných dopravních nehodách, průmyslových haváriích nebo 

hromadných neštěstích“ (PPP č. 231/2016, s. 17). 

Krizová intervence je na Krajském ředitelství Středočeského kraje upravena 

rozkazem KŘ č. 117/2015. Krizový intervenční tým Středočeského kraje má 

jedenáct členů. Třemi členy jsou psychologové, z nichž jeden je koordinátorem 

týmu a dalšími osmi členy jsou policisté. Ti tuto práci vykonávají nad rámec své 

služby.  Po skončení klasické pracovní doby drží členové intervenčního týmu 

pohotovosti. Tento tým poskytuje podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Krizoví interventi jsou speciálně vyškolení a zasahují v případě, že je 

pomoci potřeba ihned. Jde o krátkodobou, specializovanou pomoc, která se 

poskytuje k obnovení psychické rovnováhy a za účelem redukce nepříznivých 

psychických následků způsobených traumatizující událostí. Na rozdíl od situací, 

které se dají řešit v rámci kolegiální podpory, jako jsou situace související 

s aktuální životní etapou, je krizová intervence pomoc v situacích, které se nedějí 

tak často, zasáhnou do života, rychle zmizí a zanechávají následky.  
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Obrázek 2 – Výběr dat z grafu – Evidence systému krizové intervence za rok 2018 dle  

krajů (Zdroj: Výroční zpráva, 2018, s. 52) 

Další způsob pomoci lze nalézt v systému kolegiální podpory neboli peer 

support.  

V ČR byl v rámci (již výše uváděného) závazného pokynu policejního 

prezidenta č. 231 o psychologických službách, zřízen systém kolegiální podpory 

policistů a zaměstnanců. Konkrétně je v něm uvedeno: 

1) „Systémem kolegiální podpory se rozumí poskytování psychické podpory policistům 

a zaměstnancům, popřípadě jejich blízkým osobám (dále jen „příjemce kolegiální 

podpory“), kteří jsou v komplikované, psychicky náročné životní situaci, poskytovateli 

kolegiální podpory – peery) (dále jen „poskytovatel kolegiální podpory“). 

2) Systém kolegiální podpory spočívá zejména v nabídce rozhovoru, sdílení pocitů 

a problémů, konkrétní pomoci či informací (např. o vhodných postupech, o institucích, 

které mohou přispět k řešení aktuálního problému), popřípadě v nabídce zprostředkování 

psychologické pomoci u dalších odborníků. 



39 

 

3) Cílem systému kolegiální podpory je předcházení rozvoji psychických obtíží 

policistů a zaměstnanců a rozšíření možností psychické podpory“ (PPP č. 231/2016, 

s. 15). 

Ve výroční zprávě (2018), kterou vytvořilo Policejní prezidium pro celou 

ČR a byla poskytnuta pro potřeby této Diplomové práce oddělením 

psychologických služeb je cílem systému kolegiální podpory rozšířit 

poskytování psychické podpory policistům a zaměstnancům. Snaží se tak 

předcházet rozvoji jejich psychických obtíží. Tento systém nazývaný „peer 

support“ nabízí pomoc „peera“, který je poskytovatelem kolegiální podpory. 

Jeho podpora spočívá v nabídce rozhovoru, sdílení problémů a pocitů. Jeho 

pomoc může spočívat i v odkázání na odbornou pomoc či v konkrétní pomoci 

nebo podání vysvětlení. (Výroční zpráva, 2018) 

Peer je řádně vyškolený policista (zaměstnanec, osoba) v kolegiální 

podpoře. Je jmenován ředitelem krajského ředitelství policie k poskytování 

kolegiální podpory. Během školení se naučí s kolegy mluvit i o nepříjemných 

tématech konstruktivně, což není vždy jednoduché. Cílem je především ulevit 

policistům od tlaku, který se v rámci služby kombinuje a kumuluje. Peer nadále 

pracuje v úzké návaznosti na psychology. Má nastavené hranice, které by neměl 

překročit. Ve spolupráci s psychologickým pracovištěm ministerstva zajišťuje 

oddělení vedoucího psychologa školení lektorů systému kolegiální podpory.  

„Systém kolegiální podpory je zřízen v krajských ředitelstvích policie a může být 

podle potřeby zřízen i v útvarech policie s celostátní působností“ (PPP č. 231/2016, 

s. 17). 

Tabulka 5 – Výběr z tabulky – Přehled peerů systému kolegiální podpory  

 

(Zdroj: Výroční zpráva, 2018, s. 47) 

Stávajících Proškolených

peerů  v roce 2018

KŘP hlavního města Prahy 27 14 41

KŘP Středočeského kraje 39 9 48

Kraj Peerů celkem v kraji
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Tým kolegiální podpory je na Krajském ředitelství Středočeského kraje 

zřízen rozkazem KŘ č. 43/2016.  

V hlavním městě Praha je systém krizové intervence i kolegiální podpory 

u Policie ČR upraven rozkazem ředitele krajského ředitelství policie hlavního 

města Prahy č. 54/2017. Do systému krizové intervence je zapojeno pět 

psychologů s tím, že jeden je vždy koordinátorem týmu a devět policistů 

interventů. Během klasické pracovní doby k zásahům vyjíždí ve většině případů 

psycholog. Policisté drží po skončení pracovní doby pohotovosti. Služba je také 

v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 

Obrázek 3 – Výběr z grafu – Přehled poskytnutí kolegiální podpory v jednotlivých krajích 

(Zdroj: Výroční zpráva, 2018, s. 48) 

Předchůdcem kolegiální podpory a systému krizové intervence byl systém 

tzv. Posttraumatické intervenční péče (dále jen „PIP“). 

PIP se začal rozvíjet u české policie v r. 1998. Policejní prezidium ČR a každé 

krajské ředitelství mělo k dispozici posttraumatický intervenční tým, který 

tvořili interventi z řad policistů, policejních psychologů a duchovních, 

občanských pracovníků Ministerstva vnitra a Policie ČR, kteří prošli speciálním 

akreditovaným výcvikem. Byli připraveni policistům poskytnout potřebnou 
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pomoc, podporu, specifické informace či zprostředkovat další odbornou pomoc. 

Týmy pracovaly tak, aby byla zachována maximální diskrétnost a anonymita 

(Vymětal et al., 2010) 

Anonymní telefonní linku pomoci v krizi (tel.č.: 974 834 688) zajišťuje oddělení 

vedoucího psychologa jako rozšíření psychologické podpory příslušníkům 

policie, zaměstnancům policie a jejich blízkým osobám. Linka provozovaná při 

Policejním prezidiu je v provozu nepřetržitě a zaručuje naprostou anonymitu 

volajícího. Zaměstnanci a policisté, kteří provoz linky zajišťují, poskytují také 

internetové psychologické poradenství (e-mail: pomoc.ski@pcr.cz) a pomoc 

pomocí komunikačního internetového programu Skype (Jméno Skype: linka 

pomoci).  

 

Obrázek 4 – Počet kontaktů na lince pomoci v krizi dle typu (celkem 1222 kontaktů)                 

                                                                                   (Zdroj: Výroční zpráva, 2018, s. 43) 

Cílem psychologické péče je především psychická stabilita policistů. 

Primárním úkolem posttraumatické intervenční péče Policie ČR je udělat vše pro 

to, aby se mohl postižený policista co nejdříve vrátit do běžného a pracovního 

života. 
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4 METODIKA 

Jako výzkumná metoda byl zvolen anonymní nestandardizovaný dotazník 

(viz příloha 1) a to z důvodu, že je tímto způsobem možno shromáždit velká 

množství dat. Dotazník obsahoval 22 otázek, z nichž bylo 18 otázek uzavřených 

a 4 otázky polootevřené. Z uzavřených otázek byly 4 otázky číselným spektrem, 

pomocí kterého mohl respondent vyjádřit např. míru ohrožení, kterou v rámci 

vykonávání své profese pociťoval. U 19 otázek bylo možno zvolit pouze jednu 

odpověď. U 4 otázek mohl respondent označit více odpovědí. Po úvodním 

odstavci, který seznamoval respondenty s důvodem šetření, s ujištěním 

o anonymnosti šetření a s pokyny pro vyplnění dotazníku následovalo 5 otázek 

anamnestické povahy. Poté následovaly otázky, které si kladly za cíl především 

potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy a zhodnotit a utřídit získané výsledy, 

na jejichž základě bude možné stanovit opatření, která by mohla vést ke zlepšení 

současného stavu. 

Výzkumné šetření probíhalo v termínu od 22. října 2019 do 23. prosince 

2019. Před zahájením distribuce dotazníků, byl proveden pilotní test dotazníků 

na skupině deseti policistů. Tento test měl za cíl ověřit srozumitelnost 

a pochopitelnost pokládaných otázek.  

Rozhovory s odborníky probíhaly na téma současného stavu a vnitřních 

předpisů Policie ČR upravujících poskytování krizové intervence a kolegiální 

podpory. Rozhovory byly vedeny s kpt. Mgr. Anetou Podhrázskou z odboru 

personálního, oddělení psychologických služeb, Krajského ředitelství 

Středočeského kraje a kpt. Mgr. Drahomírou Švancarovou z odboru 

personálního, oddělení psychologických služeb, Krajského ředitelství Policie 

hlavního města Prahy.  

Podmínkou výběru respondentů byl služební poměr k Policii ČR v hlavním 

městě Praha nebo ve Středočeském kraji. Zkoumaný vzorek byl tvořen 
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příslušníky Policie ČR zařazenými především v přímém výkonu služby na KŘP 

hlavního města Prahy, KŘP Středočeského kraje a některých Obvodních 

odděleních měst a obcí Středočeského kraje. Dotazníky, byly rozšířeny mezi co 

nejširší spektrum respondentů, aby bylo zajištěno zastoupení různé výše 

vzdělání, věkových kategorií, délky trvání služebního poměru k Polici ČR a také 

pohlaví respondentů. Pro dotazníkové šetření bylo celkem získáno 169 

dotazníků, z nichž 40 bylo v elektronické podobě a 129 v tištěné podobě. Z tohoto 

počtu dotazníků bylo 6 vyřazeno z důvodu nemožnosti vyhodnocení. Pro 

samotný výzkum bylo tedy použito celkem 163 validně vyplněných dotazníků. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Vyhodnocení údajů získaných z dotazníkového šetření 

Otázky s čísly 1 až 5 měly za cíl zjistit anamnestické informace 

o respondentech. 

Otázka č. 1 – Místo služebního působiště: 

 Praha   Středočeský kraj 

 

Obrázek 5 – Místo služebního působiště 

 

Otázka č. 2 – Jste: 

 muž  žena 

 
Obrázek 6 – Pohlaví respondentů 
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Otázka č. 3 – Věk: 

 do 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let  

 46 – 55 let 

 56 a více 

 

 

Obrázek 7 – Věk respondentů 

Otázka č. 4 – Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 středoškolské s 

maturitou 

 vyšší odborné 

(VOŠ) 

 vysokoškolské 

bakalářské 

 vysokoškolské 

magisterské 

 jiné, uveďte:  

 

 

Obrázek 8 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Otázka č. 5 – Délka služebního poměru: 

 do 5 let  

 6– 10 let 

 11 – 15 let 

 16 – 20 let 

 21 let a více 

 

 

Obrázek 9 – Délka služebního poměru respondentů 

Otázka č. 6 - Cítila(a) jste se někdy v rámci vykonávání své práce v přímém 

ohrožení? 

 ano 

 ne 

 nechci 

odpovědět 

 

 

Obrázek 10 – Pocit přímého ohrožení respondentů 
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Otázka č.  7 - Pokud jste na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, jak byste 

ohodnotil(a) pocit ohrožení na bodové škále? (5 nejvíce, 1 nejméně). 

Tabulka 6 – Pocit přímého ohrožení na bodové škále 

Pocit přímého ohrožení Praha Středočeský kraj 

5 15,4 % 19,2 % 

4 38,5 % 46,2 % 

3 34,6 % 30,8 % 

2 7,7 % 3,8 % 

1 3,8 % 0,0 % 

 

Otázka č. 8 – Jak často v rámci vykonávání svého zaměstnání pociťujete stres? 

 každý den 

 několikrát do 

týdne 

 více než 1x 

týdně 

 více než 1x 

měsíčně 

 zřídka 

 nikdy 

 nechci 

odpovědět 

 

Obrázek 11 – Frekvence pociťování stresu respondentů 
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Následující obrázek zahrnuje hledisko četnosti vystavení stresovým 

situacím mezi muži a ženami v hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji. 

 

Obrázek 12 – Frekvence pociťování stresu respondentů podle pohlaví 

 

Otázka č. 9 – Jak dlouho se obvykle se stresovými situacemi vyrovnáváte? 

 stres nikdy 

nepociťuji 

 méně než den 

 více než den 

 nechci 

odpovědět 

 

Obrázek 13 – Délka potřebná k vyrovnání se stresovými situacemi 
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Otázka č. 10 – Byla nějaká situace, do které jste se dostal(a) v rámci vykonávání 

své práce traumatizující? 

 ano 

 ne 

 nechci 

odpovědět

 

 

Obrázek 14 – Vystavení respondentů traumatizující situaci 

Následující obrázek ukazuje počet vystavení traumatizující události mezi 

muži a ženami ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha. 

 

Obrázek 15 – Vystavení respondentů traumatizující situaci podle pohlaví 
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Otázka č. 11 – Pokud jste u otázky č. 10 uvedl(a) kladnou odpověď, jak byste 

ohodnotil(a) pocit ohrožení na bodové škále (5 nejvíce, 1 nejméně) 

Tabulka 7 – Pocit ohrožení na bodové škále 

Pocit ohrožení Praha Středočeský kraj 

5 18,2 % 15,0 % 

4 36,4 % 35,0 % 

3 38,6 % 40,0 % 

2 6,8 % 5,0 % 

1 0,0 % 5,0 % 

 

Otázka č. 12 – Pokud jste u otázky č. 10 uvedl(a) kladnou odpověď, jak dlouho 

jste se s touto situací vyrovnával(a)? 

 den 

 několik dní 

 více než týden 

 více než měsíc 

 několik měsíců 

 se situací jsem 

se dosud 

nevyrovnal(a) 

 nechci 

odpovědět 

 

Obrázek 16 – Délka vyrovnání respondentů s traumatizující situací 
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Otázka č. 13 – Cítíte se být ohrožen(a) syndromem vyhoření (burnout 

syndromem)? Pocit ohrožení prosím ohodnoťte na bodové škále. (5 nejvíce, 

1 nejméně) 

Tabulka 8 – Pocit ohrožení syndromem vyhoření na bodové škále 

Pocit ohrožení syndromem vyhoření Praha Středočeský kraj 

5 8,1 % 4,7 % 

4 10,1 % 12,5 % 

3 23,2 % 15,6 % 

2 22,2 % 18,8 % 

1 36,4 % 48,4 % 

 

Otázka č. 14 – Jaké způsoby poskytování psychologické pomoci v rámci PČR jsou 

Vám známy? (můžete označit více služeb) 

 psychologické 

pracoviště 

 pomoc peera 

v rámci 

kolegiální 

podpory 

 anonymní 

linka pomoci 

v krizi 

 jiné, uveďte:  

 nechci 

odpovědět 

 

Obrázek 17 – Způsoby poskytování psychologické pomoci u Policie ČR 

V kategorii jiné, uvedli respondenti v jednom případě: „doplňkové lázně na 

zotavení“ a v druhém případě „Bílý kruh bezpečí“. 
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Otázka č. 15 – Vyhledal(a) jste někdy pomoc v rámci psychologických služeb 

PČR? (můžete označit více služeb) 

 psychologické 

pracoviště 

 pomoc v rámci 

kolegiální 

podpory 

 anonymní 

linka pomoci 

v krizi 

 pomoc jsem 

nevyhledal(a) 

 nechci 

odpovědět 

 

Obrázek 18 – Vyhledání psychologické pomoci u Policie ČR 

Následující obrázek ukazuje jak příslušníci a příslušnice Policie ČR 

v hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji využili či naopak nevyužili 

psychologickou podporu. 

 

Obrázek 19 – Vyhledání psychologické pomoci u Policie ČR podle pohlaví 
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Otázka č. 16 – Pokud jste u otázky č. 15 uvedl(a) kladnou odpověď, ohodnoťte 

přínos výše uvedené pomoci na bodové škále (5 nejpřínosnější, 1 nejmenší 

přínos) 

Tabulka 9 – Přínos poskytnutý psychologických služeb na bodové škále 

Přínos poskytnutých služeb Praha Středočeský kraj 

5 60,0 % 16,7 % 

4 20,0 % 50,0 % 

3 0,0 % 33,3 % 

2 20,0 % 0,0 % 

1 0,0 % 0,0 % 

Otázka č. 17 – Pokud jste u otázky č. 15 uvedl(a) zápornou odpověď, z jakého 

důvodu? (můžete označit více odpovědí) 

 dosud to 

nebylo potřeba 

 z časových 

důvodů 

 zvládám vše 

sám/sama 

 svěřím se 

raději rodině 

 svěřím se 

raději přátelům 

 vyhledám 

raději 

psychologa 

mimo PČR 

 bojím se, že by 

to mohlo mít 

negativní 

důsledky pro 

moji práci 

 jiné důvody: 

 

Obrázek 20 – Důvod nevyhledání psychologické pomoci u Policie ČR 
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Otázka č. 18 – Myslíte, že se dá psychická odolnost vůči negativnímu dopadu 

stresu trénovat? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nechci 

odpovědět 

 
Obrázek 21 – Povědomí respondentů o možnosti zvyšování psychické odolnosti vůči 

negativnímu dopadu stresu 

Otázka č. 19 – Probíhá na Vašem pracovišti vzdělávání z oblasti zvládání 

krizových situací a stresu? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

Obrázek 22 – Aktuální stav vzdělávání v oblasti zvládání krizových situací a stresu 

u Policie ČR 
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Otázka č. 20 – Uvítal(a) byste na Vašem pracovišti vzdělávání z oblasti zvyšování 

copingových strategií (odolnost proti stresu)? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nechci 

odpovědět 

 

Obrázek 23 – Uvítání možnosti vzdělávání z oblasti zvyšování copingových strategií 

Otázka č. 21 – Jste spokojen(a) se svým zaměstnáním? 

 ano, práce mne 

naplňuje 

 ano, ale záleží 

na typu úkolů 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 uvažuji o 

změně 

 nechci 

odpovědět 

 

Obrázek 24 – Spokojenost se zaměstnáním 
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Následující obrázek ukazuje spokojenost se zaměstnáním u Policie ČR mezi 

muži a ženami ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praha. 

 

Obrázek 25 – Spokojenost se zaměstnáním podle pohlaví 

Otázka č. 22 – Pokud jste na otázku č. 21 odpověděl(a) záporně, z jakého důvodu? 

práce je příliš stresující 

 jsem 

vyhořelý/vyhořelá 

 práce už mne 

netěší 

 problémy na 

pracovišti 

 práce postrádá 

smysl 

 finanční 

ohodnocení 

 časová náročnost 

 jiné důvody, 

uveďte: 

 

Obrázek 26 – Důvod nespokojenosti se zaměstnáním 

V kolonce jiné důvody jeden respondent uvedl: Neschopnost vedoucích 

pracovníků. 
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5.2 Vyhodnocení cíle práce 

V diplomové práci byl stanoven cíl zjistit, zda jsou pro policisty služebně 

zařazené hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji v dostatečné míře 

dostupná školení z oblasti zvládání krizových situací a stresu.  

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že v současné době probíhají tato 

školení na pracovišti 31 (19,0 %) policistů z našeho výzkumného vzorku, na 

pracovištích 93 (57,1 %) policistů školení neprobíhají a 39 (23,9 %) policistů 

zvolilo možnost nevím.  

V jaké míře školení probíhají v hlavním městě Praha a ve Středočeském 

kraji přibližuje níže uvedená tabulka. 

Tabulka 10 – Průběh vzdělávání v oblasti zvládání krizových situací a stresu 

Vzdělávání aktuálně Praha Středočeský kraj 

ano 23,2 % 12,5 % 

ne  54,5 % 60,9 % 

nevím 22,3 % 26,6 % 

Dále byly stanoveny dílčí úkoly. Prvním bylo na základě analýzy odborné 

literatury přiblížit pojmy související s mimořádnou událostí a krizovou 

komunikací. V teoretické části práce se podařilo obsáhnout zadaný úkol. 

Dalším úkolem bylo na podkladě dat získaných z validně vyplněných 

dotazníků provést analýzu výsledků. V empirické části byla data analyticky 

zpracována a přiblížena ve formě grafů a tabulek. 

Poté verifikovat či falzifikovat stanovené hypotézy. V diplomové práci byly 

hypotézy stanoveny čtyři a na základě dat shromážděných v dotaznících byly 

vyhodnoceny v následující podkapitole.  

Čtvrtým úkolem bylo komparovat získané výsledky s výsledky dalších 

autorů. 
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Posledním úkolem bylo na základě zjištěných dat vypracovat SWOT 

analýzu, na jejímž základě bude možno vytvořit doporučení ke zvýšení efektivity 

a zlepšení současného stavu. Poslední dva úkoly budou splněny v diskuzi. 

5.3 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že policisté dislokovaní v hlavním městě Praha i ve 

Středočeském kraji jsou vystaveni stresovým či traumatizujícím situacím ve stejné míře. 

S hypotézou 1 souvisela otázka č. 8 dotazující se na četnost pociťování 

stresu v rámci zaměstnání respondentů u Policie ČR a otázka č. 10 dotazující se, 

zda respondent byl v rámci vykonávání své práce vystaven traumatizující 

situaci. 

V části vyhodnocující výsledky jsou uvedeny grafy, které odpovědi 

respondentů přibližují v grafické podobě. Pro účely vyhodnocení této hypotézy 

byla vytvořena tabulka, která procentuálně vyjadřuje míru pociťování stresu 

v souvislosti s vykonáváním práce respondentů.  

Tabulka 11 – Frekvence pociťování stresu 

Frekvence pociťování stresu Praha Středočeský kraj 

každý den 11,1 % 9,4 % 

několikrát do týdne 18,2 % 14,1 % 

více než 1x týdně 18,2 % 20,3 % 

více než 1x měsíčně 17,2 % 14,1 % 

zřídka 25,3 % 37,5 % 

nikdy 4,0 % 3,1 % 

nechci odpovědět 6,0 % 1,5 % 

Aby bylo možné zjistit, zda je rozdíl mezi oběma skupinami statisticky 

významný byla v tomto případě do výzkumu po konzultaci s odborníkem 

doc. Vladimírem Rogalewiczem, CSc. zahrnuta metoda Pearsonova chi-kvadrát 

testu. 
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Nejprve bylo nutné stanovit nulovou a alternativní hypotézu. 

Nulová hypotéza: Policisté dislokovaní v hlavním městě Praha i ve 

Středočeském kraji jsou vystaveni stresovým situacím ve stejné míře. 

Alternativní hypotéza: Policisté dislokovaní v hlavním městě Praha i ve 

Středočeském kraji nejsou vystaveni stresovým situacím ve stejné míře. 

Tabulka 12 – Pozorované a očekávané hodnoty otázky č. 8 

Pozorované hodnoty 

  Praha Středočeský kraj CELKEM 

každý den 11 6 17 

několikrát do týdne 18 9 27 

více než 1x týdně 18 13 31 

více než 1x měsíčně 17 9 26 

zřídka 25 24 49 

nikdy 4 2 6 

CELKEM 93 63 156 

Očekávané hodnoty 

  Praha Středočeský kraj CELKEM 

každý den 17*93/156 = 10,1 17*63/156 = 6,9 17 

několikrát do týdne 16,1 10,9 27 

více než 1x týdně 18,5 12,5 31 

více než 1x měsíčně 15,5 10,5 26 

zřídka 29,2 19,8 49 

nikdy 3,6 2,4 6 

CELKEM 93 63 156 

Vzorec:  

χ2 = ∑ =𝑘
𝑖=1  

(𝜒ᵢ−𝑁𝑝ᵢ)2

𝑁𝑝ᵢ
 

χ2 = 
(𝑝𝑜𝑧𝑜𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎−𝑜č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎)2

𝑜č𝑒𝑘á𝑣á𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
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Tabulka 13 – Shrnutí výsledků otázky č. 8 

Shrnutí výsledků 

Pozorovaná hodnota Očekávaná hodnota (P-O) (P-O)2 (P-O)2/O 

11 10,1 0,9 0,81 0,08 

6 6,9 -0,9 0,81 0,12 

18 16,1 1,9 3,61 0,22 

9 10,9 -1,9 3,61 0,33 

18 185 -0,5 0,25 0,01 

13 12,5 0,5 0,25 0,02 

17 15,5 1,5 2,25 0,14 

9 10,5 -1,5 2,25 0,21 

25 29,2 -4,2 17,64 0,60 

24 19,8 4,2 17,64 0,89 

4 3,6 0,4 0,16 0,04 

2 2,4 -0,4 0,16 0,06 

χ2 2,72 

Hladina významnosti α = 0,05 

Stupeň volnosti = (r – 1) * (c – 1); (r (sloupec) - 1); (c (řádek) - 1)  

(r – 1) * (c – 1) = (2 - 1) * (6 – 1) = 5 

 χ2 výpočet = 2,72  

 χ2 (r – 1) * (c – 1) (1 - α) = χ2 (5) (0,95) = 11,07  

2,72 < 11,07  

p-value = 0,743 

Výslednou hodnotu statistiky χ2 jsme srovnali s kritickou hodnotou 

rozdělení chi-kvadrát s parametrem (r – 1) * (c – 1) = (2 - 1) * (6 – 1) = 5, která 

přísluší hladině významnosti α = 0,05, tímto jsme získali kvantil χ2 (r – 1) * (c – 1) (1 - α) 

= χ2 (5) (0,95) = 11,07. Výsledná statistická hodnota 2,72 nepřekročila kritickou 

hodnotu, a tedy nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. P-value byla natolik 
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vzdálena od hladiny významnosti 0,05, že můžeme konstatovat, že rozdíl mezi 

oběma skupinami v míře pociťovaného stresu není statisticky významný. 

Tabulka 14 – Vystavení traumatizující situaci 

Vystavení traumatizující situaci Praha Středočeský kraj 

ano 44,4 % 31,3 % 

ne  53,5 % 67,2 % 

nechci odpovědět 2,1 % 1,5 % 

Traumatizující situaci bylo vystaveno 64 (39,3 %) respondentů z čehož bylo 

44 (44,4 %) zařazeno v hlavním městě Praha a 20 (31,3 %) ve Středočeském kraji.  

Opět byla přidána metoda Pearsonova chi-kvadrát testu. A stanovena 

nulová a alternativní hypotéza. 

Nulová hypotéza: Policisté dislokovaní v hlavním městě Praha i ve 

Středočeském kraji jsou vystaveni traumatizujícím situacím ve stejné míře. 

Alternativní hypotéza: Policisté dislokovaní v hlavním městě Praha i ve 

Středočeském kraji nejsou vystaveni traumatizujícím situacím ve stejné míře. 

Tabulka 15 – Pozorované hodnoty a očekávané hodnoty otázky č. 10 

Pozorované hodnoty 

  Praha Středočeský kraj CELKEM 

ano 44 20 64 

ne 53 43 96 

CELKEM 97 63 160 

Očekávané hodnoty 

  Praha Středočeský kraj CELKEM 

ano 38,8 25,2 64 

ne 58,2 37,8 96 

CELKEM 97 63 160 
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Tabulka 16 – Shrnutí výsledků otázky č. 10 

Shrnutí výsledků 

Pozorovaná hodnota Očekávaná hodnota (P-O) (P-O)2 (P-O)2/O 

44 38,8 5,2 27,4 0,70 

20 25,2 -5,2 27,4 1,07 

53 58,2 -5,2 27,4 0,46 

43 37,8 5,2 27,4 0,71 

χ2 2,94 

Hladina významnosti α = 0,05 

Stupeň volnosti = (r – 1) * (c – 1); (r (sloupec) - 1); (c (řádek) - 1)  

(r – 1) * (c – 1) = (2 - 1) * (2 – 1) = 1 

χ2 výpočet = 2,94 

χ2 (r – 1) * (c – 1) (1 - α) = x2 (1) (0,95) = 3,84 

2,94 < 3,84 

p-value = 0,086 

Srovnali jsme výslednou hodnotu statistiky χ2 s kritickou hodnotou rozdělení 

chi-kvadrát s parametrem (r – 1) * (c – 1) = ( 2 - 1) * (2 – 1) = 1, která přísluší hladině 

významnosti α = 0,05, tímto jsme získali kvantil χ2 (r – 1) * (c – 1) (1 - α) = χ2 (1) (0,95) = 

3,84. Výsledná statistická hodnota 2,94 nepřekročila kritickou hodnotu, a tedy ani 

v tomto případě nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. P-value se nachází 

poměrně blízko hladině významnosti. Je tedy možné, že důvodem nezamítnutí 

nulové hypotézy byl pouze malý rozsah vzorku. Neprokázalo se, že by nebyly 

obě skupiny ohroženy stejnou měrou, ale tvrzení, že jsou traumatizujícím 

situacím vystaveny stejně, má velmi slabou statistickou podporu. 

V případě ani jednoho z testů provedených pomocí metody Pearsonova chi-

kvadrát testu jsme nezamítli nulovou hypotézu, a tedy nemohli přijmout 

alternativní hypotézu. 

Na základě vyhodnocení dat byla Hypotéza 1 verifikována s výhradou. 
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Hypotéza 2: Předpokládáme, že méně než 50 % respondentů vyhledalo pomoc v rámci 

intervence Policie ČR. 

 S Hypotézou 2 souvisela otázka č. 15, ve které bylo zjišťováno, zda 

respondenti vyhledali či nevyhledali psychologickou pomoc u Policie ČR 

a pokud ano, tak jaká pomoc to byla. 

Tabulka 17 – Vyhledání psychologické pomoci 

Vyhledání psychologické pomoci CELKEM 

pomoc psychologa 3,6 % 

pomoc v rámci kolegiální podpory 4,8 % 

využil(a) jsem anonymní linku pomoci v krizi 0,0 % 

pomoc jsem nevyhledal(a) 89,2 % 

nechci odpovědět 2,4 % 

Tabulka 18 – Vyhledání psychologické pomoci podle místa služebního zařazení 

Vyhledání psychologické pomoci Praha Středočeský kraj 

pomoc psychologa 8,7 % 3,0 % 

pomoc v rámci kolegiální podpory 0,0 % 9,1 % 

anonymní linka pomoci v krizi 0,0 % 0,0 % 

pomoc jsem nevyhledal(a) 87,4 % 87,9 % 

nechci odpovědět 3,9 % 0,0 % 

Ze získaných dat vyplynulo, že celkem 148 (89,2 %) respondentů pomoc 

nevyhledalo. Konkrétně 90 (87,4 %) respondentů v hlavním městě Praha a 58 

(87,9 %) ve Středočeském kraji. 

Na základě vyhodnocení dat může být konstatováno, že Hypotéza 2 byla 

verifikována.  
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Hypotéza 3: Předpokládáme, že více než 50 % respondentů by uvítalo možnost 

vzdělávání v oblasti zvyšování odolnosti proti stresu na svém pracovišti. 

 S Hypotézou 3 souvisela otázka č. 20, ve které byl zjišťován zájem 

o vzdělávání z oblasti copingových strategií (odolnosti proti stresu). 

Tabulka 19 – Uvítání možnosti vzdělávání z oblasti zvyšování copingových strategií 

Zájem o vzdělávání z obl. copingových strategií CELKEM 

ano 31,3 % 

spíše ano 43,6 % 

spíše ne 14,1 % 

ne  7,4 % 

nechci odpovědět 3,6 % 

Tabulka 20 – Uvítání možnosti vzdělávání z oblasti zvyšování copingových strategií 

podle služebního zařazení 

Zájem o vzdělávání Praha Středočeský kraj 

ano 34,3 % 26,6 % 

spíše ano 41,4 % 46,9 % 

spíše ne 12,1 % 17,2 % 

ne  8,1 % 6,3 % 

nechci odpovědět 4,1 % 3,0 % 

Ze získaných dat vyplývá, že 122 (74,8 %) respondentů zodpovědělo 

otázku, zda by uvítali vzdělávání z oblasti copingových strategií ano nebo spíše 

ano. Pokud se týče rozdělení podle místa služebního zařazení ano nebo spíše ano 

na otázku odpovědělo 75 (75,8 %) příslušníků s pracovištěm v hlavním městě 

Praha a 47 (73,4 %) s pracovištěm ve Středočeském kraji. 

Na základě tohoto zjištění může být konstatováno, že Hypotéza 3 byla 

verifikována. 
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Hypotéza 4: Předpokládáme, že více než 75 % respondentů je se svým zaměstnáním 

spokojeno. 

 S hypotézou 4 souvisela otázka č. 21, která se dotazovala respondentů na 

spokojenost se zaměstnáním. 

Tabulka 21 – Spokojenost se zaměstnáním 

Spokojenost se zaměstnáním CELKEM 

ano, práce mne naplňuje 27,6 % 

ano, ale záleží na typu úkolů 29,4 % 

spíše ano 31,3 % 

spíše ne 3,7 % 

ne 0,0 % 

uvažuji o změně 6,1 % 

nechci odpovědět 1,9 % 

Tabulka 22 – Spokojenost se zaměstnáním podle služebního zařazení 

Spokojenost se zaměstnáním Praha Středočeský kraj 

ano, práce mne naplňuje 28,3 % 26,6 % 

ano, ale záleží na typu úkolů 29,3 % 29,7 % 

spíše ano 29,3 % 34,4 % 

spíše ne 0,0 % 9,4 % 

ne  0,0 % 0,0 % 

uvažuji o změně 10,1 % 0,0 % 

nechci odpovědět 3,0 % 0,0 % 

Z výše uvedených dat vyplývá, že 144 (88,3 %) respondentů zodpovědělo 

otázku, zda jsou spokojeni se svým zaměstnáním ano, spíše ano nebo ano, ale 

záleží na typu úkolů. Pokud bychom spokojenost příslušníků Policie ČR s jejich 

zaměstnáním dělili podle služebního zařazení, pak spokojeni, spíše spokojeni 

a spokojeni s tím, že záleží na typu úkolů je 86 (86,9 %) respondentů služebně 
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působících v hlavním městě Praha a 58 (90,6 %) respondentů ze Středočeského 

kraje. 

Na základě vyhodnocení dat může být konstatováno, že Hypotéza 4 

byla verifikována. 
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6 DISKUZE 

Tato část práce se bude zabývat výsledky výzkumné praktické části práce 

a tyto výsledky zhodnocovat a porovnávat s dostupnou literaturou a dalšími 

výzkumy. 

Pro potřeby výzkumu byl zvolen soubor policistů služebně zařazených 

v hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji. Dotazník vyplnilo 169 

respondentů. Z tohoto počtu bylo 6 dotazníků vyřazeno z důvodu chybného 

vyplnění. Z konečného počtu 163 dotazníků, které byly zahrnuty do výzkumu, 

jich bylo 40 vyplněno v elektronické podobě a 123 bylo v podobě tištěné. I přes 

ujištění o anonymitě poskytovaných údajů je pro řadu policistů výzkum týkající 

se jejich psychiky značně citlivou záležitostí, a proto se dotazník část policistů 

zdráhala vyplnit. Z výzkumné skupiny 163 respondentů bylo 99 (60,7 %) 

zařazeno v hlavním městě Praha a 64 (39,3 %) ve Středočeském kraji. Z těchto 

počtů bylo ve výzkumném vzorku v hlavním městě Praha 62 (62,6 %) mužů a 37 

(37,4 %) žen. Ve Středočeském kraji to bylo 44 (68,7 %) mužů a 20 (31,3 %) žen. 

Celkově bylo ve výzkumném vzorku 106 (65,0 %) mužů a 57 (35,0 %) žen. Věk 

respondentů se pohyboval ve všech věkových spektrech, konkrétně do 25 let 26 

(16,0 %) respondentů, 26 – 35 let 48 (29,4 %) respondentů, 36 – 45 let 47 (28,8 %) 

respondentů, 46 – 55 let 27 (16,6 %) respondentů a 56 a více 15 (9,2 %) 

respondentů. Respondenti měli široké spektrum nejvyššího dosaženého 

vzdělání 68 (41,7 %) středoškolského vzdělání s maturitou, 8 (4,9 %) dosáhlo 

vyššího odborného vzdělání, 45 (27,6 %) vysokoškolského bakalářského a 42 

(25,8 %) vysokoškolského magisterského vzdělání. Respondenti byli ve 

služebním poměru u Policie ČR různě dlouhou dobu. Do 5 let 32 (19,6 %) 

respondentů, 6 – 10 let 24 (14,8 %) respondentů, 11 – 15 let 39 (23,9 %) 

respondentů, 16 – 20 let 22 (13,5 %) respondentů a 21 a více 46 (28,2 %) 

respondentů. 
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Na základě analýzy získaných dat byla provedena verifikace nebo falzifikace 

hypotéz. Bylo zjišťováno, jak často respondenti v rámci vykonávání své práce 

pociťují stres a zda se ocitli v rámci vykonávání své profese v traumatizující 

situaci. Na základě analýzy otázek č. 8 a č. 10 vyplynulo, že stresovým 

i traumatizujícím situacím z celkového počtu 99 příslušníků zařazených 

v hlavním městě Praha pociťuje stres v rámci vykonávání své práce každý den 

11 (11,1 %) respondentů, několikrát do týdne 18 (18,2 %) a více než 1x týdně 18 

(18,2 %) respondentů. Ve Středočeském kraji z 64 příslušníků pociťuje stres 

v rámci vykonávání své práce každý den 6 (9,4 %) respondentů, několikrát do 

týdne 9 (14,1 %) a více než 1x týdně 13 (20,3 %) respondentů. V souhrnu tedy 

odpovědělo každý den, několikrát do týdne a více než 1x týdně 47 (47,5 %) 

respondentů v Praze a 28 (43,8 %) respondentů ve Středočeském kraji. 

Traumatizující situaci bylo vystaveno 64 (39,3 %) respondentů z čehož bylo 44 

(44,4 %) zařazeno v hlavním městě Praha a 20 (31,3 %) ve Středočeském kraji. 

Aby bylo možné potvrdit, zda zjištěný rozdíl mezi oběma skupinami je či není 

statisticky významný bylo provedeno testování hypotéz pomocí Pearsonova chi-

kvadrát testu. Nulové hypotézy stanovené pro provedení statistického testu 

potvrzující vystavení stresovým a traumatizujícím situacím ve stejné míře mezi 

příslušníky zařazenými v hlavním městě Praha i ve Středočeském kraji nemohly 

být zamítnuty. P-value v případě vyhodnocení otázky č. 8 byla natolik vzdálena 

od hladiny významnosti 0,05, že můžeme konstatovat, že rozdíl mezi oběma 

skupinami v míře pociťovaného stresu není statisticky významný, zatímco 

u otázky č. 10 je p-value poměrně blízko hladině významnosti a je tedy možné, 

že důvodem nezamítnutí nulové hypotézy byl pouze malý rozsah vzorku. 

V tomto případě se tedy neprokázalo, že by nebyly obě skupiny ohroženy stejnou 

měrou, ale tvrzení, že jsou traumatizujícím situacím vystaveny stejně, má velmi 

slabou statistickou podporu. Z tohoto důvodu byla první hypotéza verifikována 

s výhradou. 
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Policista se každodenně setkává s mnoha úkoly, které řeší rutinně. Přestože odolnost 

policistů vůči negativním dopadům stresu je vyšší než u běžné populace, mohou se občas 

setkat s mimořádnou situací, která svou intenzitou a charakterem přesahuje přirozené 

schopnosti člověka se s takovou situací vyrovnávat. Mezi zvláště zátěžové situace v rámci 

policejní služby patří například ohrožení vlastního života nebo zdraví, ohrožení života 

kolegů, použití střelné zbraně, pohled na případy kruté smrti a vážná zranění, sebevražda, 

hromadné neštěstí a jiné mimořádné události, úmrtí dítěte, sdělování úmrtí nebo situace, 

kdy jsme svědky bezmocnosti obětí trestných činů (Vymětal et al., 2010, s. 35). 

Podle autorů Talla a Zvalové (2017) je psychická odolnost policistů 

všeobecně vysoká. Policisté jsou významně odolnější oproti „běžné populaci“. 

Úlohu podle autorů sehrává i vliv získaných zkušeností a jistot. Osobnost 

nefunguje ve vakuu, ale v interakci s podmínkami a prostředím.  

K podobným závěrům došel i autor Tejmar (2017), který prováděl výzkum 

na 129 respondentech, z řad Policie ČR. Jeho výzkum byl zaměřen na policisty 

zařazené v přímém výkonu služby u KŘP Středočeského kraje na odděleních 

Služby kriminální policie a vyšetřování dále jen „SKPV“, Obvodních odděleních 

policie dále jen „OOP“ a Dopravních inspektorátech dále jen „DI“. Zjistil, že 

velmi často (minimálně 1x do týdne) se do stresové situace dostanou 3 osoby 7,32 

% na SKPV, 3 osoby 12% na DI a 14 osob 22,22 % na OOP, často (několikrát do 

měsíce) se do stresové situace dostane 10 osob 24,39% na SKPV, 6 osob 24 % na 

DI a 34 osob 53,97 % na OOP, občas (max. 1x do měsíce) se do stresové situace 

dostane 18 osob 43,9 % z SKPV, 11 osob 44 % z DI a 12 osob 19,05 % z OOP, 

málokdy (max. 1x do 6 měsíců) se do stresové situace dostane 10 osob 24.39 % 

z SKPV, 5 osob 20 % z DI a 3 osoby 4,76 % z OOP. Dále zjistil, že ve službě se 

dostalo do situace, kterou vnímalo jako silně traumatizující 17 policistů z SKPV 

11 z DI a 36 z OOP, celkem tedy 64 příslušníků z celkových 129 respondentů což 

je 49,6 % respondentů. 
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Autorka Skoková (2017) prováděla výzkum na výzkumném souboru 362 

respondentů z řad pracovníků integrovaného záchranného systému, z nichž 100 

bylo příslušníky Policie ČR. V prvé řadě se autorka zajímala o to, zda se daní 

respondenti dostali někdy do psychické zátěže. Odpověď ano se objevila 

u příslušníků Policie ČR v 86 % případů. Pokud respondenti odpověděli, že 

psychickou zátěž v rámci pracovního procesu vnímají, následně zjistila, že 7 % 

policistů zažívá psychickou zátěž velmi často, 28 % policistů často, 49 % policistů 

občas a 16 % policistů málokdy. S tím, že výraznější rozdíl v odpovědích 

zaznamenala právě jen u příslušníků Policie ČR, kde možnost často příslušníci 

volili výrazně častěji než respondenti z řad Hasičského záchranného sboru ČR či 

Zdravotnické záchranné služby. (Skoková, 2017)  

Autorka Ralbovská (2016) ve svém výzkumu na 288 respondentech z řad 

pracovníků integrovaného záchranného systému, z nichž 92 respondentů bylo 

příslušníky Policie ČR zjišťovala na bodové škále výskyt příznaků psychického 

vyčerpání v souvislosti s výkonem povolání. Varianta 0 označovala zápornou 

odpověď a varianty 1 až 3 představovaly míru intenzity vyskytujících se 

příznaků psychického vyčerpání. Možnost 0 zvolilo 22,8 % policistů, možnost 

1 zvolilo 25 % policistů, možnost 2 zvolilo 16,3 % policistů a možnost 3 zvolilo 

35,9 % policistů. (Ralbovská, 2016) 

Autorka Janků (2017) prováděla výzkum na 130 respondentech z řad 

příslušníků PČR, ZZS a HZS ČR. Zjišťovala, jak často se respondenti nacházejí 

v situacích, které by označili jako silný, nepříjemný stres. V tomto výzkumu 

udalo 6,2 % respondentů, že se v této situaci nachází každý den, 14,6 % 2 - 3x za 

týden a 20,8 % respondentů uvedlo, že se v takové situaci nachází méně než 1x 

týdně. Další respondenti udávali nižší frekvenci 33 % méně než 1x za měsíc, 16,2 

% maximálně 1x za rok, 2,3 % respondentů se v takové situaci nenacházelo nikdy 

a 6,9 % respondentů se nevyjádřilo. 
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Autorka Honsová (2017) ve svém výzkumu uvedla, že co se týče hraničních, 

traumatických a exponovaných situací v policejní práci, v rozhovorech, které 

byly součástí jejího výzkumu, se objevilo několik témat. „Jedno ze zmiňovaných 

byla traumatizace při vyjíždění k dopravním nehodám. Podle některých respondentů se 

jedná o jedno z nejvíce exponovaných míst vůči traumatu, přitom se jedná o poměrně 

přehlíženou problematiku. Setkání se smrtí je u policistů z oddělení dopravních nehod 

podle jednoho z respondentů častější než například u policistů z kriminálních oddělení, 

protože dopravních nehod je o hodně více než vražd. S tím související téma jsou vlastní 

autohavárie policistů, které mohou, podle zkušenosti dvou respondentů, zapříčinit i vznik 

posttraumatické stresové poruchy. Dalším ze zmiňovaných témat, která souvisí 

s traumatickými zážitky a událostmi, jsou dětské oběti a obecně případy, ve kterých 

figurují děti. To může být způsobeno i tím, že se policistů logicky nejvíce dotýká to, co je 

jim blízké. Pokud se tedy pátrá po nějakém dítěti a sami mají podobně staré dítě, jedná se 

o rozdílně stresovou situaci, než jak by ji vnímal bezdětný policista. Dalším tématem je 

setkání se smrtí, pozůstalými, případně agresí. Ačkoliv jsou na to policisté podle jednoho 

z respondentů školeni, je to něco, na co se připravit nedá a jedná se o vždy stresující 

a ohrožující situaci.“ (Honsová, 2017, s. 56, 57) 

Autorka Chrobáková (2013) provedla výzkum na 209 příslušnících Policie 

ČR. Došla k závěru, že výkon policejní profese bývá často dáván do souvislosti 

se zvýšenou mírou pracovního stresu, a proto se rozhodla tuto souvislost ověřit 

na výzkumném vzorku. Její hypotéza předpokládala existenci statisticky 

významného rozdílu mezi úrovní pracovní zátěže vzorku a běžné 

populace a byla s určitými výhradami potvrzena. Jako zajímavé se autorce jevilo 

zejména to, že oproti jejím očekáváním byla míra pracovní zátěže, již policisté 

pociťují nižší než u běžné populace. Toto zjištění přikládala nejednoznačnosti 

populačních norem u použitého dotazníku pracovní zátěže, ale také možné 

nereprezentativností vzorku. Předpokládala, že je možné, že na vyplnění 
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dotazníku si našli prostor zejména ti policisté, kterým to časové i jiné nároky 

jejich práce dovolily. 

Autorka Sýkorová (2017) prováděla výzkum na 63 respondentech z řad 

příslušníků Služby kriminální policie a vyšetřování. V případě míry stresu, které 

její výběrový soubor dosáhl, tvořili nejpočetnější skupinu respondenti, kteří se 

pohybovali ve středním pásmu míry stresu (77,8 %), následující skupina spadala 

do úrovně nízké míry stresu (14,3 %), a nejméně zastoupenou skupinou byli 

respondenti, jejichž výsledky ukazovaly na vysokou míru stresu (7,9 %). 

Autorka Vodičková (2012) ve své práci mimo jiné zkoumala pracovní 

přetížení policistů. Zjistila, že pracovní přetížení pociťuje většina policistů. Často 

10 (15 %), někdy 31 (45 %), zřídka 10 (15 %) a nikdy 10 (25 %) policistů. Dále 

uvedla, že „policejní práce je na všech úrovních náročná. Na policisty jsou kladeny 

vysoké nároky jak po stránce fyzické, tak i po stránce odborné, morální a etické, což se 

odráží v jejich vnímání, celkové kondici a zdraví.“ (Vodičková, 2012, s. 82) 

Autorce Hladíkové (2013) při zjišťování názorů na působení akutního 

stresu, dle očekávání vyšlo, že si jej nejvíce ze zkoumaných bezpečnostních 

složek připouští příslušníci Policie ČR. Z celkového počtu 32 respondentů uvedlo 

21 policistů, že jsou vystaveni akutnímu stresu minimálně jednou do týdne. 

Autor Kapr (2019) ve své práci uvedl, že „policisté se již při výcviku a hlavně 

při následné praxi neustále zdokonalují v zastírání svých emocí a právě praxe si vyžaduje, 

aby byli profesionály, kteří na sobě nenechají nic znát. Jenomže policejní práce je plná 

emocí a výsledkem tohoto jejich neustálého potlačování může být přemíra stresu. Policisté 

na sobě nemohou nechat znát svou slabost, protože si to jejich povolání prostě vyžaduje 

a ztratili by tak respekt. Jenomže respekt by policisté ztratili i před svými kolegy. Možná 

právě proto narátoři a policisté obecně příliš o stresu nemluvili a nemluví.“ (Kapr, 2019, 

s. 136) 

Autor Zetek (2013) prováděl výzkum na 91 respondentech z řad policistů 

služby dopravní policie v rámci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. 

Dotazoval se na pracovní napětí. Odpověď zcela spokojen nezvolil žádný 
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z respondentů, spokojeno 54 % respondentů, spíše spokojeno 26 % respondentů, 

spíše nespokojeno 18 % respondentů a 2 % uvedli, že jsou zcela nespokojeni. 

(Zetek, 2013)  

Ralbovska et al. (2019) v Pakistan journal of society, education and 

language, v článku, který pojednává o psychologických a fyzických důsledcích 

krizových situací pro příslušníky integrovaného záchranného systému, provedli 

výzkum, kterého se zúčastnili respondenti z řad Policie ČR, Hasičského 

záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby ČR. Celkový počet 

respondentů činil 539, přičemž počet respondentů z řad Policie ČR činil 167. 

Zkoumána byla četnost prožívání krizových situací, která má významný dopad 

na duševní zdraví respondentů. Možnost téměř v každé směně zvolilo 18 (10,8 

%) policistů, jednou za týden 37 (22,2 %) policistů, jednou za měsíc 19 (11,4 %), 

jednou za šest měsíců 56 (33,4 %) policistů, jednou za rok 9 (5,4 %) policistů, 

možnost nikdy jsem nezažil krizovou situaci zvolilo 13 (7,8 %) policistů 

a možnost nechci odpovědět 15 (9 %) policistů. (Ralbovska et al., 2019)  

Collins and Gibbs (2003) ve své práci uvedli, že policejní práce je 

neodmyslitelně spojená se stresem. Důvodem je osobní riziko vystavení 

konfrontaci s násilím a každodenní zapojení do různých traumatických 

incidentů v důsledku čehož lze očekávat vysokou úroveň příznaků souvisejících 

se stresem. (Collins and Gibbs, 2003)  

Druhá hypotéza této diplomové práce se zabývala vyhledáním pomoci 

příslušníky v rámci psychologické podpory Policie ČR. Otázka č. 15 se tázala na 

využití, případně nevyužití pomoci v rámci psychologické podpory Policie ČR. 

U této otázky mohli respondenti označit více odpovědí. Z celkového počtu 163 

respondentů jsme obdrželi 166 odpovědí, 148 (89,2 %) respondentů pomoc 

nevyhledalo a 4 (2,4 %) nechtělo odpovědět. Pomoc psychologa vyhledalo 

6 (3,6 %) osob, pomoc peera v rámci kolegiální podpory 8 (4,8 %) respondentů 

a linku pomoci v krizi nevyužil ani jeden z respondentů ve zkoumaném vzorku. 

Celkově tedy některou z nabízených pomocí v rámci psychologické podpory 
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využilo 14 (8,4 %) respondentů. Hypotéza, že méně, než polovina policistů 

vyhledala psychologickou pomoc v rámci intervence Policie ČR, byla 

verifikována. Zároveň na tuto otázku navazovala otázka další tázající se 

respondentů, z jakého důvodu poskytovanou pomoc nevyhledali. Z odpovědí 

byla nejčetnější, že to dosud nebylo potřeba a to v 50 % odpovědí, z časových 

důvodů službu nevyužilo 0,5 % respondentů, možnost zvládám vše sám/sama 

zvolilo 19,5 % respondentů, 11,6 % respondentů se raději se svěří rodině, 13,2 % 

se raději svěří přátelům, 1,1 % respondentů by vyhledalo raději psychologa mimo 

Polici ČR, 4,2 % respondentů službu nevyužilo z důvodu, že by to mohlo mít 

negativní důsledky pro jejich práci a možnost písemně se vyjádřit nikdo 

z respondentů nevyužil.  

Autorka Karbanová (2018) ve své práci během rozhovorů s poskytovateli 

kolegiální podpory došla ke zjištění, že bariér, které stojí v cestě rozvoje 

kolegiální podpory je stále hodně. „Nejvíce zmiňovaná byla bariéra strach ze ztráty 

zaměstnání. Respondenti se napříč svými výpověďmi shodli na tom, že u policie neustále 

převládá přesvědčení, že mít problém ve smyslu náročnějšího životního období, ztráty 

blízké osoby, prožití traumatické události, znamená pro policisty škatulku vážného 

psychického problému, návštěvu psychologa, následný přezkum psychické způsobilosti 

a možné propuštění. To souvisí jednak s nedůvěrou vůči psychologům, jednak vůči 

samotným poskytovatelům. Policisté si své soukromí chrání a nechtějí, aby o nich ostatní 

věděli, že mají problémy. Proto nedůvěřují, jelikož mají obavu, že tyto informace budou 

sděleny nadřízenému a rozjede se výše zmíněné kolo. Strach a nedůvěra jdou ruku v ruce 

s převládajícím mýtem nezlomného policisty, který nemá žádné, natož osobní problémy 

a ukázat, či přiznat je by byl projev slabosti (Karbanová, 2018, s. 57). 

Dále autorka Karbanová (2018) v rámci své práci popsala, že mlčenlivost 

a věci s ní spojené byly v rámci její práce častým respondenty zmiňovaným 

tématem. Někteří respondenti dle jejích závěrů reflektují křehkost mlčenlivosti, 
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na které je celý systém kolegiální podpory postaven, ale dále zmiňují absenci 

kodexu, který by tuto mlčenlivost zformalizoval a kodifikoval. (Karbanová, 2018) 

Vymětal (2013) ve své práci v kontextu problematiky výzkumu s policisty, 

kteří se účastnili záchranných a likvidačních prací a dalších specifických úkonů 

v souvislosti s železniční nehodou u Studénky uvedl: „Mezi faktory, které byly 

zvažovány z metodologického hlediska, patřily: menší ochota policistů vyplňovat 

dotazníky, zvýšená podezřívavost a nižší důvěra k cizím osobám, možný pocit ohrožení 

z potenciálních následků poskytování dat směrem k ministerstvu vnitra, možný pocit 

ohrožení při kontaktu s psychologem rezortu (otázka obav ve vztahu k posuzování 

osobnostní způsobilosti).“ (Vymětal, 2013, s. 119).  

Autor Toman (2008) prováděl výzkum na 147 respondentech z řad Policie 

ČR. Z jeho výzkumu vyplynulo, že v případě prožití náročné nebo traumatizující 

situace by dalo přednost odborné pomoci zajištěné zaměstnavatelem 69 (46,9 %) 

respondentů a zajištěné mimo rezort policie 78 (53,1 %) respondentů. Na otázku, 

proč respondenti volili variantu mimo rezort, byly odpovědi směřovány do tří 

základních oblastí a to: pro zajištění anonymity (možnost zneužití získaných 

informací zaměstnavatelem proti policistovi), pro nedůvěru v odborná 

pracoviště policie a pro preference vlastních kontaktů mimo rezort.  

Autor Tejmar (2017) ve své práci zkoumal, zda by respondenti raději volili 

psychologickou pomoc v rámci Police ČR nebo mimo ni. Dospěl k výsledku, že 

mimo policii by pomoc volilo raději 61,24 % respondentů. Dále zjistil, že 28,68 % 

respondentů si myslí, že využití některé z psychologických služeb u Policie ČR 

by mohlo mít negativní dopady pro jejich službu. Konkrétně jako důvody 

uváděli: nedůvěru v anonymitu 28,62 %, obavu z přezkumu psychického stavu 

35,14 % a propuštění ze služebního poměru 43,24 % respondentů. 

Autor Simon (2012) ve svém výzkumu stresových faktorů u odboru služby 

pořádkové policie Krajského ředitelství policie hlavního města Praha s osmdesáti 

respondenty položil otázku, zda by policisté v případě potřeby odborné pomoci 
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dali raději přednost psychologické intervenční pomoci poskytované 

zaměstnavatelem nebo mimo resort. Ano odpovědělo 42 (52,5 %) respondentů, 

ne 38 (47,5 %) respondentů. Zároveň položil otázku, zda je v případě využití 

posttraumatické intervenční péče pro respondenty důležitá diskrétnost 

a anonymita. Ano odpovědělo 73 (91,25 %) respondentů, ne 7 (8,75 %) 

respondentů. (Simon, 2012).  

Autorka Skoková (2017) prováděla výzkum na výzkumném souboru 362 

respondentů z řad pracovníků integrovaného záchranného systému, z nichž 100 

bylo příslušníky Policie ČR. Do dotazníku zařadila otázku, která mapovala 

využívání psychologických služeb. Zjišťovala, jaký zdroj odborné psychologické 

pomoci by jednotliví respondenti volili v případě, kdyby takovou službu 

potřebovali. Možnost využít služeb odborníka poskytnutého zaměstnavatelem 

by dle jejích zjištění využilo 5 % policistů, služeb externího odborníka 11 % 

policistů a 84 % policistů by nevyužila nikoho. U další otázky, zda se při výkonu 

služby stala situace, po které by bylo vhodné podle názoru respondenta využít 

peera či psychologa odpovědělo kladně 58 % policistů a záporně 42 % policistů. 

U otázky na četnost využívání posttraumatické intervenční péče odpovědělo 57 

% policistů, že ji využili jen jednou, 14 % policistů málokdy, 0 % policistů občas, 

29 % policistů často a 0 % policistů velmi často.  Další otázka se tázala, zda by 

respondenti ocenili psychologickou službu poskytovanou zaměstnavatelem. Na 

tu odpovědělo 60 % policistů ano a 40 % policistů ne. Na otázku, zda poskytuje 

zaměstnavatel psychologickou pomoc odpovědělo kladně 81 % policistů, 

záporně 5 % policistů a odpověď možná, nevím o tom zvolilo 14 % policistů. Při 

zjišťování důvěry v poskytnutou posttraumatickou intervenční péči, kterou 

respondentům organizace zajišťuje policisté zvolili možnost odpovědi určitě ano 

v 18 % případů, spíše ano v 47 % případů, spíše ne ve 25 % případů a určitě ne 

v 10 % případů. U otázky na vyhledání posttraumatické intervence v budoucnu 

v případě prožití psychické zátěže policisté volili kladnou odpověď v 60 % 

případů a zápornou ve 40 % případů. (Skoková, 2017)  



77 

 

Autorce Hodurové (2012) během jejího kvalitativního výzkumu 

zaměřeného na projevy stresu u policistů jeden z respondentů odpověděl toto. 

„Odpověď: „Vliv to na mě má, ale to si řeším soukromě.“ Na jiném místě respondent také 

kladně odpověděl na otázku ohledně psychických projevů stresu či nespokojenosti, ale 

o jeho konkrétních pocitech mluvit nechtěl: „Ano, ale řeším to soukromě.“ (Hodurová, 

2012, s. 74).  

Autor Sezemský (2010) provedl výzkum, který se vztahoval, k již zaniklé 

posttraumatické intervenční péči PIP Policie ČR, která předcházela 

psychologickým službám zajišťovaným Policií ČR dnes. Jeho výzkumu se 

zúčastnilo 88 policistů, z nichž jen 7 (8 %) PIP využilo. U tří respondentů 

(42,86 %) se řešený problém zlepšil u čtyř respondentů (57,14 %) se nezlepšil. 

Třetí hypotéza se zaměřila na uvítání možnosti vzdělávání z oblasti 

zvyšování copingových strategií na pracovišti. S ověřováním této hypotézy 

souvisela otázka č. 20 v dotazníku. Otázka se tázala na zájem respondentů 

o možnost vzdělávání z oblasti copingových strategií (odolnosti proti 

negativnímu stresu). V tomto případě na otázku ano nebo spíše ano odpovědělo 

122 (74,8 %) respondentů, ne nebo spíše ne zodpovědělo otázku 35 (21,5 %) 

respondentů a 6 (3,7 %) respondentů se nevyjádřilo. Třetí hypotéza byla tedy dle 

získaných dat verifikována. 

Autorka Coufalová (2007) si ve své práci kladla za cíl popsat copingové 

strategie, kterými se policisté u Policie ČR vyrovnávají se zátěžovými situacemi. 

Podle výsledů jejího výzkumu policisté dosáhli nadprůměrného výsledku 

(percentil nad 70) u využívání následujících copingových strategií: reflektivní 

zvládání situací, preventivní zvládání situací a strategické zvládání situací.  

U proaktivních strategií, vyhledávání instrumentální opory a emoční opory 

dosáhli policisté průměrných výsledků. Autorka uvedla, že bohužel, 

nadprůměrný percentil mají policisté také u strategie vyhýbání se řešení situace, 

která patří mezi maladaptivní způsoby zvládání stresu. 
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Autorka Sýkorová (2017) použila ve svém výzkumu na skupině policistů 

SKPV Dotazník SVF 78, který je určen k zachycení individuálních tendencí pro 

použití různých způsobů reagování na stres v zátěžových situacích. Ze šetření, 

které provedla, vyplynulo, že účastníci výzkumu využívali ve větší míře 

pozitivní strategie zvládání stresu (průměrná hodnota hrubých skórů 

z dosažených výsledků 13,6) oproti negativním strategiím (průměrná hodnota 

8,4). V získaných výsledcích převažovalo užívání Strategie kontroly (16,9), jež 

ukazovalo na konstruktivní snahu ke zvládání situace, následovala Strategie 

přehodnocení a strategie devalvace (11,6), ta se vyznačuje snahou často snižovat 

závažnost stresoru, stresovou reakci nebo prožívání stresu. Z pozitivních 

strategií byla nejméně využívaná Strategie odklonu (10,6) zahrnující tendence 

jednání orientovaného na odklon od stresující události anebo příklon 

k alternativním aktivitám. 

Autorka Hladíková (2013) ve vyhodnocení svého výzkumu nejvíce kladně 

ohodnocovala přístup policistů k otázce kurzů a školení. Značná část 

dotazovaných policistů by vyžadovala větší možnosti vzdělávání v nejrůznějších 

kurzech a školeních, které by je učily zvládnout nastalé zátěžové situace. 

Ralbovska et al. (2019) v Pakistan journal of society, educatin and language, 

v článku, který pojednává o psychologických a fyzických důsledcích krizových 

situací pro příslušníky integrovaného záchranného systému uvádí, že jednou 

z možností, jak efektivně předcházet následkům, které může vyvolat prožívání 

krizových situací má členům Integrovaného záchranného systému poskytovat 

psychologické podpora, a to v rámci jejich vzdělávání v oblasti copingových 

strategií. Copingové strategie (název pochází ze slova cope) pomáhají překonat 

nebo úspěšně řešit stresující situace. (Ralbovska et al., 2019)  

Poslední hypotéza této diplomové práce souvisela se spokojeností se 

současným zaměstnáním příslušníků u Policie ČR. Na spokojenost se 

zaměstnáním byla zaměřena otázka č. 21. Celkem 144 (88,3 %) respondentů 



79 

 

zodpovědělo otázku, zda jsou spokojeni se svým zaměstnáním ano, spíše ano 

nebo ano, ale záleží na typu úkolů. Pouze 16 (9,8 %) respondentů zodpovědělo, 

že jsou se svým zaměstnáním spíše nespokojeni, nespokojeni nebo uvažují 

o změně a 3 (1,9 %) respondentů nechtělo otázku zodpovědět. Tato hypotéza byla 

tedy na základě získaných dat verifikována. 

K podobným výsledkům došel autor Mareček (2013) ve svém výzkumu. 

Přestože téměř polovina policistů v jeho výzkumném souboru byla přesvědčena 

o nedostatečném ocenění jejich práce, cítilo se plně uspokojeno svou prací 24 

příslušníků ze zkoumaného vzorku 76 respondentů zařazených na SKPV KŘP 

kraje Vysočina a 41 policejních důstojníků jejich práce uspokojovala alespoň 

částečně. 

Oproti tomu autor Mika (2012) ve svém výzkumu zaměřeném na policisty 

Speciální pořádkové jednotky zjistil, že ve zkoumaném souboru, který zahrnoval 

51 respondentů, se v celkovém výsledku vůbec nevyskytovaly krajní hodnoty, 

tedy zcela nespokojen nebo naopak velmi spokojen. Největší množství 

respondentů hodnotilo celkovou pracovní spokojenost jako průměrnou (ani ano 

ani ne) 53 %, spíše spokojeno bylo 43 % policistů a jen 4 % respondentů bylo spíše 

nespokojeno.  

K odlišným závěrům ohledně spokojenosti policistů se svým zaměstnáním 

došla také autorka Očenášková (2007). Autorku při výzkumu zabývajícím se 

primárně vyhořením u policistů zarazila vysoká míra nespokojenosti, která se 

projevila u všech policistů, bez ohledu na míru vyhoření. „Nespokojenost 

nepramenila z rizika nebo náročnosti, kterou přináší práce samotná, ale poukazovali 

shodně na nesmyslnost požadavků, pocity marné práce, špatnou komunikaci, absenci 

zpětné vazby, autoritativní styl vedení, konflikty s nadřízenými, kteří nejsou přirozenými 

autoritami, přebujelou administrativu, která je odrazuje od práce. Ve výčtu největších 

slabostí Policie ČR se také velmi shodovali: špatné vedení policie, systém řízení 

a odměňování, chybějící vize a jasnost formulovaných úkolů, neefektivní organizace, 
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slabá motivace zaměstnanců, byrokracie. Všichni se také shodovali v názoru, že finanční 

ohodnocení je dostačující, ale postrádají uznání, podporu, ocenění dobře odvedené práce, 

což považují za mnohem důležitější než finanční odměnu.“ (Očenášková, 2007, s. 110, 

111) 

Ke zcela odlišným výsledkům došel také autor Jarušek (2013), který 

provedl výzkum na 55 policistech Policie ČR pomocí dotazníkového šetření. 

Z jeho výzkumu pomocí dotazníku DSPKOP, který autor do výzkumu zařadil za 

účelem změření jednotlivých faktorů pracovní spokojenosti policistů. Policisté 

vyjadřovali svoji spokojenost s jednotlivými faktory ve stupnici 1 – 5, kdy 

jednotlivé stupně byly označeny: 1 – velmi spokojen, 2 – spíše spokojen, 3 – ani 

ano ani ne, 4 – spíše nespokojen, 5 – zcela nespokojen. V odpovědích autor 

zaznamenal všechny možnosti odpovědí od 1 do 5. Z výsledných odpovědí 

vypočítal aritmetické průměry pro jednotlivé faktory. Z výzkumu vyplynulo, že 

u jednotlivých faktorů pracovní spokojenosti naměřil autor tyto hodnoty: SPP – 

Spokojenost s pracovními podmínkami 2,79, PVP – Postoje k vlastní práci 2,84, 

PSN – Postoje, spokojenost s nadřízeným 2,69, PSIV – Postoje, spokojenost 

s interpersonálními vztahy 3,36, SP – Spokojenost s platem 3,18, SDMV – 

Spokojenost s možnostmi dalšího vzdělávání 2,76, SRŽ – Spokojenost 

s rodinným životem 3,82, PMK – Postoje k možnosti kariéry 3,5, I – Celková 

pracovní spokojenost 3,36, J – Doporučení práce u policie 3,8, K – Tendence 

k opakovanému vstupu do Policie ČR 3,29. Autor došel k závěru, že pokud by 

byla považována za hranici mezi spokojeností a nespokojeností střední hodnota 

2,5, potom je patrné, že všechny faktory se nacházejí v pásmu nespokojenosti. 

Největší nespokojenost je ve faktorech SRŽ, J, PMK. a naopak nejmenší míru 

nespokojenosti respondenti uvedli ve faktorech PSN, SMDV, SPP. Ve faktoru 

celkové pracovní spokojenosti I – Jak jste celkově spokojen s náplní vaší práce, 

pracovním prostředím, zaměstnáním, s policií jako vaším zaměstnavatelem? 

Autor došel k následujícím výsledkům: velmi spokojeno 0 (0 %) respondentů, 
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spíše spokojeno bylo 5 (9 %) respondentů, 26 (47 %) odpovědělo na otázku ani 

ano ani ne, 23 (42 %) bylo spíše nespokojeno, 1 respondent byl zcela nespokojen 

(2 %).  

Autorka Šuldová (2014) při svém výzkumu na 100 respondentech z řad 

pořádkové, kriminální a dopravní služby Krajského ředitelství policie 

Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice došla k závěrům, že z testované 

skupiny není žádný z policistů s nastavenými motivačními faktory u Policie ČR 

úplně spokojen, spokojeno je 56 % policistů, nespokojeno 40 % policistů a jen 4 % 

policistů jsou úplně nespokojeni. (Šuldová, 2014)  

Autorka Ralbovská (2016) ve svém výzkumu na 288 respondentech z řad 

pracovníků integrovaného záchranného systému, z nichž 92 respondentů bylo 

příslušníky Policie ČR zjistila, že o změně povolání uvažovalo 27 policistů, 45 

policistů o změně neuvažovalo a 20 policistů zvolilo možnost nechci uvést. 

(Ralbovská, 2016)  

Nikolaou at al. (2019) se zabývali vyhořením a posttraumatickou stresovou 

poruchou mezi řeckými a kyperskými policisty a provedli výzkum na 206 

policistech z policejních akademií v Řecku a zvláštní protiteroristické čety na 

Kypru (SAP). Z výsledků výzkumu vyplynulo, že policejní vedení musí 

provádět antropocentrické řízení personálu se současnou kulturou práce 

a vytvářením osobních vztahů mezi příslušníky ozbrojených sil. Článek byl 

publikován v Journal of Psychiatry and Mental Health. (Nikolaou et al., 2019) 

Autor Zetek (2013) prováděl výzkum na 91 respondentech z řad policistů 

služby dopravní policie v rámci Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. 

Dotazník byl zaměřen na jednotlivé oblasti pracovní spokojenosti respondentů.  

V případě pracovního zařazení bylo 2 % respondentů zcela spokojeno, 48 % 

respondentů spokojeno, 23 % respondentů bylo spíše spokojeno, 18 % 

respondentů bylo spíše nespokojeno a 9 % zcela nespokojeno. (Zetek, 2013)  
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Pro stanovení navrhovaných opatření v oblasti psychologické podpory 

v rámci Policie ČR a ke zlepšení současného stavu byla použita SWOT analýza. 

V rámci SWOT analýzy byly identifikovány Strenghts – silné stránky, 

Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti a Threats – hrozby. Při 

tvorbě SWOT analýzy bylo vycházeno z rozhovorů s odborníky, studia 

dostupných literárních zdrojů, témat popsaných v teoretické části práce, dat 

shromážděných v rámci provedeného výzkumného šetření a probraných 

v diskuzi. 

Tabulka 23 – SWOT analýza poskytovaných psychologických služeb Policí ČR 

SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) SLABÉ STÁNKY (WEAKNESSES) 

Informovanost o službách Nedůvěra v poskytované služby 

Dosažitelnost služeb Podhodnocování potřebnosti 

Včasnost poskytované pomoci služeb 

Rovnost účastníků Podceňování úspěšnosti pomoci  

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) HROZBY (THREATS) 

Zvyšování důvěryhodnosti služeb Nevhodný psycholog či peer 

Zlepšení dostupnosti vzdělávání Nezachování diskrétnosti 

 Ztráta respektu okolí 

  Ztráta zaměstnání účastníka 

Z analýzy výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že policisté mají dobré 

povědomí o poskytovaných psychologických službách. V otázce na znalost 

těchto služeb bylo možno označit více odpovědí, proto někteří z respondentů 

označili služeb více. Konkrétně možnost využít psychologické pracoviště 

označilo z celkových 163 policistů, kteří se zúčastnili našeho dotazníkového 

šetření, 134 (82,2 %) respondentů, pomoc peera v rámci kolegiální podpory byla 

známá 64 (39,3 %) respondentům a o lince pomoci vědělo 101 (62,0 %) 

respondentů.  Proto byla informovanost o službách zařazena mezi silné stránky.  

Další silnou stránkou poskytovaných služeb je dosažitelnost služeb. 

Důvodem je, že přímo v místě výkonu služby nebo v blízkosti by měl vždy 



83 

 

působit psycholog či proškolený peer. Případně se může policista obrátit na linku 

pomoci v krizi.  

Silnou stránkou je i včasnost poskytované pomoci. Na pracovišti mohou 

kolegové zaznamenat, že má policista potíže a začít tuto situaci ihned řešit 

odkázáním na některou z dostupných psychologických služeb. Stejně tak by 

mohl aktivní a všímavý peer zaznamenat u některého ze svých kolegů případné 

potíže. 

Služby jsou dostupné stejně pro všechny zájemce bez ohledu na postavení 

příslušníka či délku jeho služby a tato služba je bezplatná, proto byla mezi silné 

stránky zařazena i rovnost účastníků. Dle výroční zprávy (2018) v roce 2019 byla 

poskytnuta psychologická péče policejními psychology 2 897 klientům při 

celkem 3 025 kontaktech. Nejvíce klientů bylo z řad pracovníků policie ČR a to 

78,2 % oproti 83 % v roce 2017 a jejich rodinných příslušníků a to 15 % v roce 2018 

oproti 12,4, % v roce 2017 a v 6,8 % případů šlo o jiné osoby. (Výroční zpráva, 

2018)  

Některým autorům se v provedených výzkumech projevila nedůvěra 

v psychologické služby poskytované Policií ČR. Také z výzkumu, který je 

součástí této diplomové práce, vyplynulo, že přestože poměrně významné 

procento příslušníků zažilo během výkonu své práce traumatizující událost, 

konkrétně jde o 64 (39,3 %) příslušníků, jen 17 (8,4 %) respondentů využilo 

psychologické podpory zajišťované v rámci Policie ČR. Často využívanou 

odpovědí v rámci dotazníku bylo naopak tvrzení, že pomoc v rámci 

psychologických služeb Policie ČR nebyla vyhledána z důvodu, že to dosud 

nebylo potřeba, konkrétně byla tato možnost zvolena v polovině případů (50,0 

%). I z tohoto důvodu byla mezi slabé stránky zahrnuta nedůvěra v poskytované 

služby, podhodnocování potřebnosti nabízených služeb a podcenění případné 

úspěšnosti poskytnuté pomoci.  
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Příležitostí je zvyšování důvěryhodnosti v nabízené služby a také 

v zajištění dostupnosti vzdělávání z oblasti zvyšován psychické odolnosti 

policistů.  

Nevhodná osoba psychologa nebo peera je zařazena mezi hrozby 

z důvodu, že např. poskytovatel nemusí vystupovat v souladu s očekáváním 

uživatele služby.  

Také nezachování diskrétnosti poskytovatelem služby a hrozící ztráty 

respektu okolí či ztráty zaměstnání pro uživatele služby, pokud dojde 

k přezkumu jeho psychického stavu je hrozbou. Stále určité procento příslušníků 

4,2 % (8 respondentů z výzkumného vzorku) má za to, že by poskytnutá 

psychologická pomoc mohla mít negativní důsledky pro jejich práci.  V dalších 

výzkumech komparovaných s výzkumem výše zmíněným byla možnost této 

hrozby zachycena ještě výrazněji.  

Na základě zjištění, která vyplynula z výzkumného šetření, bychom 

navrhovali stále zvyšovat důvěru v poskytované psychologické služby v rámci 

Policie ČR. Více informovat o přínosech poskytovaných psychologických služeb 

se zajištěním absolutní anonymity účastníků a zajištění naprosté diskrétnosti ze 

strany poskytovatelů psychologické podpory, a to formou školení či kurzů.  

Cílem práce bylo zjistit, zda jsou pro policisty služebně zařazené hlavním 

městě Praha a ve Středočeském kraji v dostatečné míře dostupná školení z oblasti 

zvládání krizových situací a stresu. Analýzou výsledků šetření jsme došli 

k výsledkům, že školení v současné době probíhá na pracovišti 31 (19,0 %) 

policistů z našeho výzkumného vzorku, na pracovištích 93 (57,1 %) policistů 

neprobíhá a 39 (23,9 %) policistů zvolilo možnost nevím. Zájem o vzdělávání 

z oblasti copingových strategií, která mají preventivní charakter v boji 

s nežádoucími dopady stresu má nebo spíše má celkem 122 (74,8 %) policistů 

z analyzovaného vzorku, nemá nebo spíše nemá 35 (21,5 %) policistů a 6 (3,7 %) 

policistů nechtělo odpovědět. 
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Na základě těchto zjištění bychom navrhovali rozšířit dostupnost školení 

zvládání krizových situací a stresu pro všechna pracoviště Policie ČR, tak aby ho 

mohli absolvovat všichni policisté, kteří by o školení měli zájem. Prevence v této 

oblasti by mohla být dle našeho názoru velkou devizou pro policisty, kteří jsou 

oproti běžné populaci ve větší míře ohroženi stresujícími a traumatizujícími 

situacemi, které vykonávání jejich práce nutně přináší.  
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7 ZÁVĚR 

Obsahem této diplomové práce byla problematika vlivu psychologie 

mimořádných událostí a s tím spojené krizové komunikace na psychiku 

policistů. Teoretická část práce přiblížila danou problematiku a snažila se na ni 

přinést ucelený pohled. Zaměřila se na principy a zásady krizové intervence, 

postupy při komunikaci s lidmi zasaženými mimořádnou událostí 

a psychosociální intervenci poskytovanou policistům Policie ČR.  

Ve výzkumné části práce byl stanoven cíl a verifikovány či falzifikovány 

námi naformulované hypotézy. Analýzou provedeného šetření vyplynulo, že na 

pracovišti více než poloviny policistů z našeho výzkumného vzorku aktuálně 

neprobíhá školení z oblasti zvládání krizových situací a stresu.  

V míře pociťovaného stresu a vystavení traumatizujícím situacím v rámci 

vykonávání práce nebyl prokázán významný rozdíl mezi příslušníky policie se 

služebním působištěm v hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji. Velmi 

malé procento respondentů dosud vyhledalo pomoc v rámci psychologických 

služeb poskytovaných Policií ČR.  Téměř tři čtvrtiny policistů by uvítaly školení 

v oblasti zvyšování odolnosti proti stresu a více než tři čtvrtiny respondentů jsou 

se svým zaměstnáním spokojeny. Získané výsledky byly komparovány 

s výsledky jiných autorů a pomocí SWOT analýzy byly identifikovány silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby systémů psychologické péče poskytovaných 

příslušníkům Policie ČR. 

Práce u Policie ČR je náročná a policisté jsou často vystaveni mimořádným 

událostem, které vyvolávají stres a způsobují traumata. Péče o jejich psychické 

zdraví je stejně důležitá jako péče o to fyzické. Návrat policisty co nejdříve po 

prožitém traumatu zpět do plnohodnotného života a pracovního procesu je 

prioritou těchto služeb. Proto jsou systémy psychologické podpory tak důležité. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR – Česká republika 

DSKOP – Dotazník spokojenosti s obsahem a kontextem práce 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

I – Celková pracovní spokojenost 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

J – Doporučení práce u policie 

KI – Krizová intervence 

KŘ – Krajský ředitel 

KŘP – Krajské ředitelství policie 

MV – Ministerstvo vnitra 

PČR – Policie České republiky 

PIP – posttraumatická intervenční péče 

PMK – Postoje k možnosti kariéry 

PP – Policejní prezident 

PPP – Pokyn policejního prezidenta 

PSIV – Postoje, spokojenost s interpersonálními vztahy 

PSN – Postoje, spokojenost s nadřízeným 

PVP – Postoje k vlastní práci 

SDMV – Spokojenost s možnostmi dalšího vzdělávání 

SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování 

SP – Spokojenost s platem 

SPP – Spokojenost s pracovními podmínkami 
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SRŽ – Spokojenost s rodinným životem 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Dotazník



 

 

Příloha 1 

Dobrý den, 

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění anonymního nestandardizovaného 

dotazníku, který je určen pro příslušníky Policie ČR s místem služebního 

působiště v hlavním městě Praha nebo ve Středočeském kraji. Vámi 

preferovanou odpověď prosím označte křížkem. Prosím označte vždy jen jednu 

odpověď. V případě, že je možnost označit více možností je na to vždy u 

konkrétní otázky upozorněno. Pokud je uvedena bodová škála, je 5 - největší 

míra a klesá po 1- nejmenší míra. Informace které poskytnete, jsou anonymní a 

budou použity pouze pro účely mé diplomové práce v rámci magisterského 

studia na ČVUT, Fakultě biomedicínského inženýrství, oboru Civilní nouzové 

plánování. Děkuji za Váš čas. 

1. Místo služebního působiště: 

 Praha 

 Středočeský kraj 

 

2. Jste: 

 muž 

 žena 

 

3. Věk: 

 do 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 a více 

 

4. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 středoškolské s maturitou 

 vyšší odborné (VOŠ) 

 vysokoškolské bakalářské 

 vysokoškolské magisterské 

 Jiné, uveďte: 

 



 

 

5. Délka služebního poměru: 

 do 5 let 

 6 – 10 let 

 11 – 15 let 

 16 – 20 let 

 21 let a více 

 

6. Cítil(a) jste se někdy v rámci vykonávání své práce v přímém ohrožení?  

 ano 

 ne 

 nechci odpovědět 

 

7. Pokud jste na otázku č. 6 odpověděl(a) kladně, jak byste ohodnotil(a) 

pocit ohrožení na bodové škále? (5 nejvíce, 1 nejméně) 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 

8. Jak často v rámci vykonávání svého zaměstnání pociťujete stres? 

 každý den 

 několikrát do týdne 

 více než 1x týdně 

 více než 1x měsíčně 

 zřídka 

 nikdy 

 nechci odpovědět 

 

9. Jak dlouho se obvykle se stresovými situacemi vyrovnáváte? 

 stres nikdy nepociťuji 

 méně než den 

 více než den 

 nechci odpovědět 

 

10. Byla pro Vás nějaká situace, do které jste se dostal(a) v rámci vykonávání 

své práce traumatizující?  



 

 

 ano 

 ne 

 nechci odpovědět 

 

11. Pokud jste u otázky č. 10 uvedl(a) kladnou odpověď, jak byste 

ohodnotil(a) pocit ohrožení na bodové škále? (5 nejvíce, 1 nejméně) 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 

12. Pokud jste u otázky č. 10 uvedl(a) kladnou odpověď, jak dlouho jste se 

s touto situací vyrovnával(a)? 

 den 

 několik dní 

 více než týden 

 více než měsíc 

 několik měsíců 

 se situací jsem se dosud nevyrovnal(a) 

 nechci odpovědět 

 

13. Cítíte se být ohrožen(a) syndromem vyhoření (burnout syndromem)? 

Pocit ohrožení prosím ohodnoťte na bodové škále. (5 nejvíce, 1 nejméně) 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 

14. Jaké způsoby poskytování psychologické pomoci v rámci PČR jsou Vám 

známy? (můžete označit více služeb) 

 psychologické pracoviště 

 pomoc peera v rámci kolegiální podpory 

 anonymní linka pomoci v krizi 

 jiné, uveďte:  

 nechci odpovědět 



 

 

 

15. Vyhledal(a) jste někdy pomoc v rámci psychologických služeb PČR? 

(můžete označit více služeb) 

 pomoc psychologa 

 pomoc v rámci kolegiální podpory 

 využil(a) jsem anonymní linku pomoci v krizi 

 pomoc jsem nevyhledal(a) 

 nechci odpovědět 

 

16. Pokud jste u otázky č. 15 uvedla(a) kladnou odpověď, ohodnoťte přínos 

výše uvedené pomoci na bodové škále (5 nejpřínosnější, 1 nejmenší 

přínos) 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 

17. Pokud jste u otázky č. 15 uvedla(a) zápornou odpověď, z jakého 

důvodu? (můžete označit více odpovědí) 

 dosud to nebylo potřeba 

 z časových důvodů 

 zvládám vše sám/sama 

 svěřím se raději rodině 

 svěřím se raději přátelům 

 vyhledám raději psychologa mimo PČR 

 bojím se, že by to mohlo mít negativní důsledky pro moji práci 

 jiné důvody:  

 

18. Myslíte, že se dá psychická odolnost vůči negativnímu dopadu stresu 

trénovat?  

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nechci odpovědět 

 



 

 

19. Probíhá na Vašem pracovišti vzdělávání v oblasti zvládání krizových 

situací a stresu? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

20. Uvítal(a) byste na Vašem pracovišti vzdělávání z oblasti zvyšování 

copingových strategií (odolnosti proti stresu)?  

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 nechci odpovědět 

 

21. Jste spokojen(a) se svým zaměstnáním? 

 ano, práce mne naplňuje 

 ano, ale záleží na typu úkolů 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 uvažuji o změně  

 nechci odpovědět 

 

22. Pokud jste na otázku č. 21 odpověděl(a) záporně, z jakého důvodu? 

 práce je příliš stresující 

 jsem vyhořelý/vyhořelá 

 práce už mne netěší 

 problémy na pracovišti 

 práce postrádá smysl 

 finanční ohodnocení 

 časová náročnost 

 jiné důvody, uveďte:  


