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doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D  
 
Vzdělávání v oblasti krizového řízení: Nejen obsah ale i forma 
 
Anotace 

 
Dosavadní diskuse o problematice vzdělávání v oblasti krizového řízení se do značné míry 
zaměřují na problematiku obsahu (požadavky na absolventa, sylaby, curicula atd.). Nelze 
však nevidět, že nemalou roli sehrává i formální stránka této problematiky. Vhodně zvolená 
metoda může vzdělávací proces značně zefektivnit. Studentům (alespoň některým) tak 
zůstane v hlavě možná přeci jenom o něco více poznatků, než při „tradičním přístupu“.  
Tento příspěvek se k tohoto důvodu věnuje některým aspektům vzdělávacího procesu, které 
mohou platit obecně. Klade si přitom otázky, zda a nakolik mohou být – a zda v praxi jsou  
– určité nástroje používány v souvislosti s vysokými školami, které vypisují kursy v oblasti 
krizového řízení, ochrany obyvatelstva nebo vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.  
 
Klíčová slova 
 
Vzdělávání, proces, inovativní přístupy, forma, interakce. 
 
Summary 
 
The previous discussions on the issue of education in the field of crisis management focus to 
a large extent on the issue of content (requirements for graduates, syllabi, curricula, etc.). 
However, it cannot be overlooked that the formal side of this issue also plays an important 
role. An appropriately chosen method can significantly streamline the educational process. 
Students (at least some) may still have a little more knowledge in their heads than with the 
"traditional approach". For this reason, this paper deals with some aspects of the 
educational process that may apply in general. It wonders whether and to what extent 
certain tools can be – and are in practice – used in connection with higher education 
institutions offering courses in crisis management, civil protection or internal securi ty and 
public order. 
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 Úvod: „Obal prodává“ a to i ve vzdělávání 
 
 Dosavadní diskuse o problematice vzdělávání v oblasti krizového řízení se do značné 
míry zaměřují na problematiku obsahu (požadavky na absolventa, sylaby, curicula atd.). 
Nelze však nevidět, že nemalou roli sehrává i formální stránka této problematiky. Vhodně 
zvolená metoda může vzdělávací proces značně zefektivnit. Studentům (alespoň některým) 
tak zůstane v hlavě možná přeci jenom o něco více poznatků, než při „tradičním přístupu“.  
A to ani nemluvíme o poptávce po specializovaných kursech, určených pro vrcholný policejní 
či jiný managament. Zde žák (posluchač) „známkuje“ učitele, a není tedy dobře, pokud jeho 
výkon shledá nedostatečně poutavým nebo ho negativně hodnotí z jiného důvodu. 

Tento příspěvek se k tohoto důvodu věnuje některým aspektům vzdělávacího 
procesu, které mohou platit obecně. Klade si přitom otázky, zda a nakolik mohou být  
– a zda v praxi jsou – určité nástroje používány v souvislosti s vysokými školami, které 
vypisují kursy v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva nebo vnitřní bezpečnosti  
a veřejného pořádku. 

Tam kde je to alespoň trochu možné, je konkrétní metoda či přístup hodnocena za 
využití krajně zjednodušené SWOT analýzy (silná místa, slabá místa, příležitosti, hrozby).  

 
Interaktivní učebna 

 
 Interaktivní učebna provozuje několik škol ve sledované oblasti (kursy v oblasti 
krizového řízení, ochrany obyvatelstva nebo vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku).  
 Určitou vlajkovou lodí mezi nimi může být řešení, které provozuje Universita Tomáše 
Bati na pracovišti v Uherském Hradišti.1 

Univerzita Tomáše Bati disponuje moderním výukovým pracovištěm, které 
dodavatelsky zastřešila společnost T-SOFT a. s. Na učebně je pro potřeby výuky k dispozici 
21 počítačů, server, byl dodán specializovaný software pro krizové řízení a bezpečnost. 
Učebna je vybavena moderní audiovizuální technikou, k dispozici je interaktivní projekční 
tabule (smartboard) a projektor. 

Součástí dodávky je také kompletní dokumentace, popisující návrh nezbytného 
hardwarového a softwarového vybavení, popis dodaných programů, ale i pokyny pro správce 
učebny. 

 
Fakulta logistiky a krizového řízení má k dispozici dvě moderní, vzájemně propojená 

výuková pracoviště. Studenti zde mají možnost pracovat se specializovaným programovým 
vybavením pro podporu řízení a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Učebny 
jsou dále rovněž vybaveny potřebnou multimediální technikou a dalšími odbornými 
zařízeními. Součástí kompletní dodávky je i zajištění praktické podpory výuky a výcviku za 
využití těchto nástrojů. 

K interaktivitě výuky přispívá moderní programové vybavení. Studenti jsou v rámci 
výuky krizových předmětů seznamováni s teorií, ale také mají možnost pracovat s nástroji, 
které jsou používány v praxi.  

                                                                 
1
 Simulační učebna Univerzity Tomáše Bati. T-Soft, a. s.   

http://www.tsoft.cz/simulacni -ucebna-utb 
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Jednalo se tak, zejména v pilotní fázi existence učebny, především o tyto programy:2 

 Emergency Office – informační systém pro podporu krizového řízení, který slouží  
k zajištění všech fází činnosti krizového managementu. 

 ESIM2000 – Simulátor pro nácvik mimořádných/krizových situací. 
 TEREX – modelovací nástroj pro rychlý odhad následků havárií a teroristických nebo 

vojenských útoků. 
 Riskan – nástroj pro analýzu rizik. 
 Cryptosafe – program pro šifrování a ochranu dat. 
 

Při práci se software jsou zároveň seznamováni s existujícími standardy a platnými 
předpisy, aby nabité schopnosti mohli v co nejširší míře využít v praxi. Fotografie učebny 
jsou uvedeny na další stránce. 

Od září 2006 na učebně v Uherském Hradišti probíhá výuka nového předmětu. 
Modelování krizových situací, další předměty související s  krizovým řízením a bezpečností se 
připravují a na učebně se budou učit od září 2007. Jedná se o předměty: 

 Řízení rizik, 
 Technické prostředky pro řešení krizových situací, 
 Integrovaný záchranný systém, 
 Informační zajištění bezpečnosti a bezpečnostní strategie, 
 Informační podpora krizového řízení atd. 

 
Vedle společnost T-SOFT podobné řešení nabízí i firma AV Media.3 

 
S W 

 Jedná se o značně perspektivní nástroj, 
který se po čase stane vnímaný jako 
nezbytnost. 

 Řešení stojí a padá na lidech (vyučující  
i žáci) a software. 

 Případná finanční podpora se netýká 
„bohatých“ regionů Evropské unii (tedy 
zejména Prahy). 

O T 

 Jedná se o výhodu ve srovnání s jinými 
institucemi. 

 Zastarávání softwarového vybavení. 
 S tím související nutnost nemalých 

finančních investic. 
 

                                                                 
2
 Inspiration Book. T-SOFT, 2020.  

https://www.tsoft.cz/wp-content/uploads/INSPIRATION-BOOK-T-SOFT-%E2%80%93-CZ.pdf 
3
 Interaktivní učebna. AV Media. https://www.avmedia.cz/skoly/interaktivni -vyuka/interaktivni-ucebna 



Ochrana & Bezpečnost – 2021, ročník IX., č. 3 (podzim) 
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D, Vzdělávání v oblasti krizového řízení: Nejen obsah ale  i  forma (2021_C_07), ISSN 1805-5656 

 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

4 

 
 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2021, ročník IX., č. 3 (podzim) 
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D, Vzdělávání v oblasti krizového řízení: Nejen obsah ale  i  forma (2021_C_07), ISSN 1805-5656 

 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

5 

E-learning 
 

E-learning, nebo interaktivní skripta (wikiskripta), představují další konjukturální instrument 
v oblasti výuky. Panuje i snaha o určitou standardizaci výstupů a o vytvoření open source repozitáře 
využitelných vzdělávacích podklad, a to včetně takových oborů, jako je třeba lékařství. Příkladem 
interaktivní platformy je i interaktivní obsah k tématu krizového řízení, svého času umístěný 
na portálu http://ekrize.cz/. 
 

 
 

 
 
S W 

 Možnost využití podkladů na vzdálenost.  Chybí interakce mezi žákem  
a přednášejícím, možnost okamžitého 
dovysvětlení obtížných aspektů. 

O T 

 Extrémní význam v době šíření vysoce 
nakažlivých nemocí. 

 Co se týče vyplňování závěrečných testů, 
není vždy zřejmé, kdo je vyplňuje. 

http://ekrize.cz/
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Terénní cvičení, stáž v organizaci, zapojení do reálné situace či cvičení 
 

Pod tímto názvem se může skrývat jak skutečné cvičení, například pochod v přírodě 
s procvičováním orientace, poskytování první pomoci atd. Může se i jednat o akci 
v prostorách určité instituce, nebo v součinnosti s takovou institucí (například členské firmy 
AFCEA nebo Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu), s  důrazem na propojení 
teorie s praxí.4  
 

V termínu od 26. do 28. března 2013 proběhl druhý ročník specializovaného cvičení 
pod názvem „Krizové situace 2013“. Střední odborná škola ochrany a osob a majetku Zlín ve 
spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie České republiky Zlín a Univerzitou obrany 
uspořádali součinnostní cvičení. V letošním roce se týkalo hned několika námětů, které na 
sebe během tří dnů navazovali.5 
 

V neposlední řadě se může jednat o zapojení frekventantů do cvičení orgánů 
krizového řízení (jako figurantů – aktivní střelec, únos letadla, cvičení Blaník atd.) 
 

Cvičení pod názvem Aktivní střelec 2013 se v pátek odehrálo na pardubickém 

gymnáziu Mozartova. Policie tak reagovala na stále častější podobné útoky ve světě, kdy 
veřejné budovy ovládnou šílení střelci. Aby bylo cvičení co nejvíce podobné autentickému 
útoku, byli do něj zapojeni i studenti gymnázia.6 
 

S W 

 Zažité zkušenosti vydrží ve 
frekventantech obvykle dlouhodobě. 

 Nutnost skutečně robustní přípravy 
na tuto akci, která může být personálně  
a finančně náročná/nákladná. 

O T 

 Potenciál propojení teorie s praxí, 
například s ohledem na prostředí 
budoucího profesního uplatnění. 

 Možnost pojistné události, zranění atd. 

 

                                                                 
4
 HALBERŠTÁT, Ladislav; KOVÁŘÍK, František. Simulace a hry ve výcviku manažerů krizového řízení. Population 

Protection, 2012, č. 4. http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/20/139.pdf 
Metodika realizace environmentální výchovy v terénu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; 
Enviregion. http://enviregion.pf.ujep.cz/exkurze/ucitele/data/metodika.pdf 
5
 BREBERA, Viktor. Krizové situace 2013. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, 2013. 

http://www.sosoom-zlin.cz/media/kurzy/krizove_situace_2013_popis.pdf 
6
 Policie na gymnáziu cvičila zásah proti aktivnímu střelci. iDnes, 5. X. 2013. http://pardubice.idnes.cz/policie-

usporadala-cviceni-na-gymnaziu-mozartova-fvg-/pardubice-zpravy.aspx?c=A131004_165206_pardubice-
zpravy_msv 
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Hostující přednáška experta z praxe 
 

Přednáška experta z praxe, ať již jako součást integrální výuky, kde tradiční (kmenový) 
přednášející ustoupí do pozadí nebo působí jako sparringpartner, případně samostatně 
koncipovaná tématická přednáška, je jedním z tradičnějších modelů osvěžení vzdělávacího 
procesu. 
 

S W 

 Propojení teorie z praxí, import 
nejnovějších zjištění, překračujících 
obzory standardní výuky. 

 V případě nedostatečné přípravy se 
očekávání mohou minout s  realitou.  

O T 

 Posílení zájmu studentů o určité aspekty 
problematiky. 

 Kolize speciální přednášky s  další výukou.  
 Studenti se nemusí akce zúčastnit 

v dostatečném počtu a způsobit zklamání 
hosta. 
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Využití sociální sítí a kanálů 
 

V současné době se jedná o do značné míry nezbytnost, kanál, umožňující operativní 
informování o aktuálních událostech, vydaných publikacích – publikačních výstupech jako 
celku, konferencích, seminářích, pracovních cestách.  Kratší postřehy (například co se týče 
etap delší pracovní cesty) efektivně zprostředkuje Twitter, videopostřehy (ale i rozcestník 
pro výuková videa) umožňuje Youtube a další podobné kanály.7 
 

 
 
S W 

 Rychlá a efektivní komunikace, obvykle 
zdarma, umožňující šíření 
nejaktuálnějších informací různé povahy. 

 Nutnost soustavné interakce, kterou 
není vždy snadné docílit. 

O T 

 Multimediální prostředí, propojení  
na další výstupy. 

 „Odkladiště“ šedé vědy. 

 Eventualita, že přístup stojí a padá 
s určitým jednotlivcem, který může být 
buďto zahlcen, nebo v určitém čase 
opustí prostředí instituce. 

 

                                                                 
7
 Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Facebook. 

https://www.facebook.com/KatedraRadiologieToxikologieAOchranyObyvatelstva?filter=1  
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Použití a výroba výukových (instruktážních) videí (filmů) 
 
Filmy (kratší nebo delší videa) je možné ve výuce, za předpokladu souladu s  ochranu práv 
k duševnímu vlastnictví všeobecně používat pro oživení výuky. Zvláštní podmnožinu 
představují oficiální videa, osvětová či výuková, vytvářená přímo v rámci bezpečnostní 
komunity státu. Další videa mohou vznikat přímo v dílně přednášejících (nové filmy, sestřihy, 
audiovizuální prezentace). Může se jednat i o studentská videa, koncipovaná jako ročníkové 
práce. Některé vysoké školy dokonce provozují své vlastní videoakanály, nebo se samostatně 
prezentují v rámci sociáních sítí. 

 
S W 

 Audiovizuální aplikace může přitáhnout 
pozornost a aktivizovat i pasivnější 
studenty. 

 Využití nástroje vyžaduje schopnější  
a aktivnější pedagogy i žáky. 

O T 

 Příležitosti se týkají zejména potenciálu 
studenty vytvářených filmů, reportáží. 

 Některé případy mohou být v rozporu 
s ochranou práv k duševnímu vlastnictví. 
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„Krizové“ a další mapy, mapové přehledy 
 
Příkladem může být situace, kdy se padesát studentů ze čtyř škol v Karlovarském kraji 
zapojilo do cvičení Populex 2013. Cílem bylo prověřit odolnost Krizové mapy při plné zátěži. 
Projekt České televize poprvé pomohl při povodních letos v červnu. Jen za první červnový 
týden se v mapě objevilo téměř 3 000 povodňových míst. Aplikace je teď pro veřejnost 
uzavřená. Aktivní bude opět v případě živelní či jiné pohromy.8 Krizová mapa, nebo celkově 
podobné nástroje, jako jsou pocitové mapy, mohou dále posunout probíranou látku, kdy se 
studenti přímo spoluzapojují do tvorby podkladu využitelného pro širokou veřejnost, ale i 
pro bezpečnostní komunitu (mapování činů vandalismu v obci, mapování potenciálně 
problematických míst v určitém území, mapování černých skládek). Tyto aspekty v některých 
případech mohou podpořit i přímo na míru naprogramované aplikace. 
 

 
 
S W 

 Mapa je názorným nástrojem pro výuku, 
žáky, pedagogy i zasahující složky či 
úřady. 

 K rozvinutí nástroje je nezbytná i jistá 
příprava a vybavení. 

O T 

 Mapy mohou být využity i v delším 
časovém období, je možné sledovat 
vývoj určitého trendu či fenoménu. 

 V případně formálního přístupu se může 
jednat jen o samoúčelný nástroj či 
proces. 

 

                                                                 
8
 Krizová mapa nanečisto: Projekt ČT si vyzkoušeli  studenti i  hasiči. ČT 24, 30. IX. 2013. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/244203-krizova-mapa-nanecisto-projekt-ct-si-vyzkouseli-studenti-i-
hasici/ 
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  Příloha: Příkladem „přibližování vědy veřejnosti“ může být i přednáška, kterou 
škola uspořádala 7. března 2013.9 
 
 Ve zcela zaplněné kavárně českobudějovického Domu knihy Kanzelsberger diskutoval 
profesor toxikologie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské university Jiří Patočka ve středu 
7. března s lidmi, kteří tam přišli na jeho přednášku nazvanou Jedy a nebezpečné chemické 
látky v našem životě. Čtenáři se zajímali hlavně o nejrůznější rizika týkající se jak potravin, 
tak prostředí, v němž žijeme. Došlo i na zcela praktické otázky, například zda je zdravé jíst 
jogurty z plastových kelímků či pít mléko z krabic. „Něco jíst musíme, smrt vyhladověním by 
byla rychlejší než postupné působení jedů,“ glosoval s nadhledem profesor. 

 

 
 

 Prestižní knihkupectví si ho pozvalo, aby představil publikaci nazvanou Doba jedová, 

kterou vydalo nakladatelství Triton a loni se stala nejpopulárnějším titulem a nejprodávanější 
knihou v kategorii odborná a populárně naučná kniha pro dospělé. Napsal ji spolu s Annou 

Struneckou – oba jsou mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti biomedicíny  
a toxikologie, přesto se snažili psát tak, aby tomu rozuměl každý. Knížka má obrovský 

úspěch, náklad už přesáhl 37 tisíc výtisků. To je na české poměry skvělé a autoři už dokončují 
druhý díl. Certifikát za nejpopulárnější titul převzali na galavečeru Český bestseller v Praze 

28. ledna 2012. „Chtěli jsme upozornit na to, že by měl člověk uplatňovat zdravý selský rozum 
a nevěřit všemu, co nabízí reklama. Tu si totiž někdo objedná a mnohdy jsou v ní nesmysly, 
nicméně i zde platí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A tak se například dozvídáme, 
jak jsou důležité jogurty, ale už nám nikdo neřekne, že ta která značka nemá s jogurtem nic 
společného,“ vysvětlil profesor, který pravidelně dojíždí na ZSF JU z východních Čech, aby zde 
učil pět předmětů. Kniha vzbudila rozruch i v odborných kruzích, vysloužila si například kritiku 
od stoupenců očkování nebo z potravinářské komory. Autoři však tvrdí, že nechtějí šířit 
paniku, ale dát lidem dostatek informací k rozhodnutí, co jíst a co používat . Chemie lidi 

obklopuje na každém kroku a v principu platí, že každá látka se může stát jedem – záleží jen 
na dávce. „Známých chemických látek je na světě už 25 milionů a každým rokem přibývá další 
milion,“ upozornil prof. Patočka, jemuž vadí nadměrné používání léčiv. „Například 

nepopíráme, že je očkování užitečné, ale má i svoje rizika a je zbytečné tato rizika zvyšovat  
a očkovat zbytečně. To byl případ prasečí chřipky, kdy Česká republika nakoupila velké 
                                                                 
9
 BINTEROVÁ, Alena, Profesor toxikologie Jiří Patočka přednášel čtenářům v kni hkupectví  

http://www.jcu.cz/news/profesor-toxikologie-jiri-patocka-prednasel-ctenarum-v-knihkupectvi  
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množství vakcín a pak se jich nemohla zbavit,“ připomněl toxikolog. Doba jedová má sedm 

kapitol. Její styl a obsah naznačuje název jedné z nich: Snaha o přílišnou čistotu může škodit. 
Podrobně vysvětluje, co všechno se například přidává do vody a potravin, které vitamíny  

a v jakém množství jsou vhodné, jaká jsou rizika očkování třeba i proti chřipce nebo rakovině 
děložního čípku. Věnuje se také kosmetice a čisticím prostředkům pro domácnost, což jsou 
další chemikálie používané denně. Za netušenou hrozbu označuje geneticky upravované 

potraviny a různé hormonální přípravky. 

Na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly 
akreditovány programy, jejichž součástí je i výuka toxikologie – obecná i speciální, nutriční, 
lékařská i soudní nebo ekotoxikologie. Jsou to bakalářské a magisterské studijní programy 

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy 
a výbušniny, Civilní nouzová připravenost, Nutriční terapeut, Zdravotnický záchranář, 
Ochrana veřejného zdraví a Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. 
 


	Anotace
	Terénní cvičení, stáž v organizaci, zapojení do reálné situace či cvičení

