
Výroční zpráva o činnosti sekce pro psychologii krizí, 
katastrof a traumatu 

Činnost v roce 2016 
V roce 2016 se členky a členové sekce sešli na několika jednáních. Tradičně se scházíme na 
různých pracovištích členů sekce, abychom se seznámili s provozem a specifiky jejich práce. 
V lednu jsme přijali pozvání Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, v červnu nás 
hostilo Ministerstvo vnitra ČR v Praze (dále jen „MV ČR“) a v prosinci jsme se sešli 
na Psychosomatické klinice v Praze. Zajímavou novinkou je, že jednání začínáme také exkurzí 
na pracovišti krizových center. V Ústí nad Labem jsme tak navštívili Spirálu, Ústecký kraj, z. s. 
a v Praze již zmiňované pracoviště Psychosomatické kliniky. Během roku se také několikrát 
sešla pracovní skupina z vybraných členů sekce, kteří pracovali na mobilní aplikaci pro první 
psychickou pomoc. Tato aplikace je určena pro krizové interventy integrovaného záchranného 
systému. Její vydání je plánováno v roce 2017. 

PhDr. Štěpán Vymětal, PhD. se účastnil jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, 
katastrof a traumatu 1 (dále jen „SC EFPA“) v květnu v Istanbulu a v říjnu v Madridu. Více 
informací Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti č. 108/2016. 

Činnost členů a členek sekce ve spolupráci s dalšími organizacemi 

Výuka: 

• Základní kurz na katedře psychologie FF UK, Psychologie komunikace, Krizová 
komunikace a komunikace rizika (H. Boukalová, Š. Vymětal). 

• Krizová komunikace v rámci oboru Ochrana obyvatelstva na FTVS Praha (Š. Vymětal). 

• Aplikovaná psychologie v kontextu bezpečnostních studií na UJAK Praha (M. Wolf 
Čapková). 

• Odborná příprava příslušníků hasičských záchranných sborů v poskytování 
posttraumatické péče a první psychické pomoci (J. Majzlíková, D. Dohnal), v roce 2016 
např. komunikace s osobami se sebevražedným jednáním pro lezce a velitele zásahu.  

• Peeři a psychologové Systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví 
přednášeli v roce 2016 základní poznatky o systému, jeho smyslu a možnostech využití 
na 126 akcích odborného charakteru (L. Humpl). 

Výzkum: 

• Proběhla přípravná část k výzkumu radikalizace v českých věznicích, jedná se 
o dlouhodobější spolupráci OBBPK MV ČR a generálního ředitelství Vězeňské služby 
ČR (Š. Vymětal, A. Šíchová). 

• Probíhá dvouletý projekt EC s názvem EUNAD IP – zaměřuje se na lidi s duševním 
postižením při katastrofách. Projekt koordinuje Německý spolkový úřad pro civilní 

                                                
1 Smyslem činnosti výboru je mezinárodní výměna nejlepší praxe a zkušeností z výzkumu, projektů 
i řešení konkrétních katastrof, vzdělávání a osvěta odborné veřejnosti a vytváření mezinárodní sítě 
expertů. Práce SC EFPA se zaměřuje do oblasti zlepšení kvality psychosociální podpory po krizích 
a katastrofách zejména ve třech oblastech: standardizace, odborná příprava, vodítka. Šíření informací 
směrem k mezinárodní odborné veřejnosti jde cestou webu: http://disaster.efpa.eu. Mezi aktuálně 
řešená hlavní témata SC EFPA patří: (a) tvorba Evropského konzultačního týmu pro psychosociální 
pomoc při katastrofách; (b) příprava know-how  v oblasti psychosociálních potřeb uprchlíků a žadatelů 
o azyl; (c) otázka vývoje certifikace ve specializaci pro psychologii krizí, katastrof a traumatu v rámci 
EuroPsy. 
 



ochranu a pomoc při katastrofách, za ČR je partnerem Univerzita Karlova v Praze. 
Projekt podporuje OBPPK MV ČR a MV-generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“). Více viz http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-
informace-o-projektu-eunad-ip.aspx. 

Publika ční činnost:   
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P. Bendl a kol., DVI tým České Republiky, KÚ Praha. 
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• Wolf Čapková, M. (2016). Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální 
pomoci. Časopis 112, 15 (5), 23. 

• Wolf Čapková, M., Průža, J. F. (2016). Spolupráce psychologické služby HZS ČR 
a Moldavska. Časopis 112, 15 (10). Dostupné z http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-
servis-casopis-112-2016-casopis-112-rocnik-xv-cislo-10-
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• dotisk příručky Z. Hruškové a B. Bačovského (2015). Péče o pozůstalé při náhlém 
úmrtí. Doporučené intervence pro členy záchranných složek. Praha: Dlouhá cesta, z. 
s. 

V rámci všech zmíněných aktivit byly navázány vztahy a odborná spolupráce s krizovými 
psychology ze zahraničí. Např. ve dnech 11. – 13. 7. 2016 proběhlo v rámci projektu zahraniční 
rozvojové spolupráce s Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné událostí Moldavska setkání 
psychologů HZS ČR a hasičských psychologů z uvedené země, které navázalo na spolupráci 
zahájenou v minulém roce. Moldavští psychologové byli podrobně seznámeni s fungováním 
psychologické služby HZS ČR a následně měli možnost absolvovat kurz pro pořádání odborné 
přípravy v poskytování první psychické pomoci. Další odborná spolupráce proběhne i v roce 
2017. 

Kontakty:  
• Email: psychologieprokrize@seznam.cz, web: http://psychologieprokrize.cz 

 
Za sekci pro psychologii krizí, katastrof a traumatu 
J. Majzlíková ve spolupráci se Š. Vymětalem a M. Wolf Čapkovou 
10. 2. 2017 
 


