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Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu 

Seminář 

Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS uspořádala odborný seminář 
s názvem „Představení systému Psychologické služby Hasičského záchranného sboru ČR se 
zaměřením na poskytování první psychické pomoci“. Seminář určený studentům psychologie 
se konal dne 10. dubna 2019 na Ministerstvu vnitra - generálním ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR v Praze (dále jen MV-GŘ HZS ČR). 

Mobilní aplikace 

Užší pracovní tým odborné sekce také v roce 2019 pracoval na mobilní aplikaci pro první 
psychickou pomoc ve spolupráci se sdružením CZ.NIC z. s. p. o. Aplikace s operačním 
systémem pro Android a iOS je od června volně ke stažení na Google Play pod názvem První 
psychická pomoc. Aplikace je určena příslušníkům bezpečnostních sborů (zejména hasičům, 
policistům a zdravotníkům), pracovníkům humanitárních organizací, spolupracujícím 
nestátním neziskovým organizacím, a všem, kdo mají zájem pomáhat druhým a hledají 
způsob, jak na to. 

Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA (SC EFPA) 

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D., zástupce ČR v SC EFPA, se účastnil pracovních setkání SC 
EFPA v květnu ve Vilniusu a v září v Palermu. Na setkáních byly řešeny aktuální úkoly oboru 
(aktuální mimořádné události, standardy pro vzdělání, nová kategorie komplexní 
posttraumatické stresové poruchy, evropské systémy podpory uniformovaných složek 
i občanů, téma dětí Islámského státu v Iráku a Sýrii apod.). Na odborném sympoziu v Palermu 
vystoupil Vymětal s příspěvkem na téma "Systém psychologické pomoci v rámci 
integrovaného záchranného systému ČR“ (dále jen IZS). Více informací k činnosti tohoto 
výboru je publikováno v samostatných příspěvcích v rámci Zpravodaje a E-psychologie. Více 
viz: http://disaster.efpa.eu/.  

Výuka 

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D., a PhDr. Zuzana Dittrichová 
zajišťovali výuku témat z psychologie krizí a katastrof na Katedře psychologie Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy (dále jen FF UK) v kurzech Psychologie komunikace, Psychologie 
katastrof a Sociální psychologie. Vymětal dále zajišťoval výuku Krizové komunikace 
a komunikace rizika v rámci oboru Ochrana obyvatelstva FTVS UK a dále v rámci osvěty 
veřejnosti v kurzu FF UK Psychologie pro každý den (psychologie katastrof). Mgr. Zuzana 
Hrušková lektorovala dlouhodobý kurz pro zdravotníky Ústavu péče o matku a dítě s názvem 
Psychosociální podpora rodičů při perinatální ztrátě. 

Konference a odborná setkání 

Sekci na odborných setkáních prezentovali: 

kpt. Mgr. et Mgr. Jana Majzlíková: 16. 10. 2019 – Ostrov, seminář pro Týmy zabývající se 
psychosociální, posttraumatickou a intervenční péčí v IZS působícího v Ústeckém kraji, 
příspěvek „Psycholožka a tým v kontextu IZS“. 

plk. Mgr. Martina Wolf Čapková: 28. 11. – Praha, konference Asociace psychologů 
bezpečnostních sborů, z. s., příspěvek „Psychologická péče v Hasičském záchranném sboru 
ČR“. 

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.: 21. – 25. 10. – Tbilisi, Expertní mise Útvaru pro policejní 
vzdělávání a přípravu Policie ČR na Akademii ministerstva vnitra, Gruzie, příspěvek „Crisis 
intervention system at the Police of Czech Republic“, 21. 11. – Praha, Školení pracovníků 

http://disaster.efpa.eu/


zodpovědných za bezpečnostní ochranu objektů orgánů státní správy a samosprávy, 
příspěvek „Asistence lidem s disabilitou při mimořádné události“, 28. 11. – Praha, konference 
Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s., příspěvek „Psychologická péče u Policie 
ČR“. 

PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.: 16. 10. – Praha, mezinárodní konference Kriminalistického 
ústavu k identifikaci zemřelých při hromadných neštěstích (DVI), příspěvek "Asistenční centra 
pomoci a DVI", 22. 10. – Praha, konference PROFEM, příspěvek "Sexuální násilí z pohledu 
soudního znalce", 4. 11. - Karlovy Vary, konference Etická dilemata rozhodování 
v záchranářství, příspěvek "DVI a Etika". 

Mgr. Zuzana Hrušková: 14. 4. – Komunikace v obtížných situacích a práce s traumatizovanou 
klientkou, kurz České asociace dul, z. s., č. K18,  28. 9. – workshop „Truchlení mužů“ 
na Sympoziu rodinné terapie 2019 s názvem Rodinná terapie a muži aneb Je mužství v krizi?  

plk. PhDr. Zuzana Dittrichová, plk. Mgr. Martina Wolf Čapková, PhDr. Simona Hoskovcová, 
Ph.D., a PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. jsou členové přípravného výboru mezinárodního 
psychologického kongresu ICP 2020. 

Publikace 

Mgr. Zuzana Hrušková se autorsky podílela na odborné publikaci: Kateřina Ratislavová, 
Zuzana Hrušková: Psychosociální podpora při úmrtí miminka. (Průvodce pro učitele 
pomáhajících profesí), Vydavatel: Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, Praha. 
Vydání 1., 2019, ISBN 978-80-270-6935-4. 

Plán na rok 2020 

24. 1. 2020 – odborná akce: kazuistický seminář, 9:00 – 13:00 hodin, Akademie věd, Praha 

16. – 18. 9. 2020 – odborná akce v rámci Psychologických dní v Olomouci 

Kontakty: psychologieprokrize@seznam.cz, http://psychologieprokrize.cz 
 
Za Sekci pro psychologii krizí, katastrof a traumatu 
kpt. Mgr. et Mgr. Jana Majzlíková, předsedkyně  
plk. Mgr. Martina Wolf Čapková, zástupkyně předsedkyně 
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