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Abstract 

The author solves possibilities of people education and preparation to manage 
emergencies. Based on selected incidents, that may affect national security. He describes forms 
of lifelong learning, methods for preparing personnel for crisis management and population 
self-protection. It proposes to conduct education in the protection and defence of a state in 
parallel. In article is describes approaches to prepare persons, didactic learning process, 
appropriate educational resources for teaching and learning too. In conclusion, he propose to 
establish schools and in facilities educational a separate subject with security theme. 
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Úvod 
 

Bezpečnost a obrana z pohledu státního i z pohledu evropského či světového se jeví 
jako nikdy nekončící proces. Státy jsou povinovány jejím zajišťováním vůči občanům a občané 
se zavazují ke své ochraně a k obraně své vlasti. To vyjadřuje smysl občanské spolupatřičnosti. 
Bezpečnost je tedy chápána jako trvalý úkol, který vede ke svobodě, prosperitě a spolupráci 
mezi lidmi a národy ve světě. Přesto však je třeba mít na zřeteli, že existují hrozby různé 
velikosti rizik jejich aktivace. 

Proti bezpečnostním hrozbám musíme být připraveni a to jak k adekvátní obraně, tak 
také k ochraně obyvatelstva a sebeochraně s využitím všech legitimních přístupů a použitím 
všech dostupných prostředků. V tomto kontextu se jeví jako potřebné posilování veřejné 
informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti a občanské participaci na 
přípravě bezpečnosti v regionech. K tomu určitě přispějí preventivní opatření, mezi něž řadíme 
vzdělávání profesionálních pracovníků, ale také občanů ke zvládání dopadů možných 
mimořádných událostí.  
 
 
1  Přístupy k přípravě osob v oblasti ochrany obyvatelstva 
 

Koncept přípravy osob v oblasti ochrany obyvatelstva patří mezi stěžejní východiska 
pohledu na tuto oblast vzdělávání v dnešní společnosti. Většina bezpečnostních manažerů, kteří 
se touto otázkou zabývají a chtějí dosáhnout výsledků, v této souvislosti podtrhuje význam 
rozvoje kvalitních lidských zdrojů. Z toho vyplývá, že si uvědomují nezbytnost vzdělávání, 
které zabezpečí dostatek vědomostí pro uplatnění jak z hlediska profesionálního, tak pro 
sebeochranu lidí v případě, že budou ohroženi nějakou mimořádnou událostí (dále také MU), 
krizovou situací (dále také KS). To se může dít cestou celoživotního vzdělávání (učení) nebo 
formou kurzů a přednášek jako přípravy osob pro sebeochranu.  
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1.1 Celoživotní vzdělávání 
 
Forma celoživotního vzdělávání potom umožňuje rozmanité a četné přechody mezi 

vzděláváním a zaměstnáním, stejně jako i získávání stejné kvalifikace a kompetence různými 
cestami a kdykoli během života. Tyto předpoklady vyžadují, aby systém vzdělávání takovou 
variabilnost zabezpečoval. Formální vzdělávací systém vytváří pro toto pojetí celoživotního 
učení nezbytné základy, tvoří však jen jednu jeho část. Každému člověku by totiž měly být 
poskytovány možnosti vzdělávat se v různých etapách jeho života v souladu s jeho možnostmi, 
potřebami a zájmy. 

Celoživotní učení bývá v podmínkách České republiky (dále také ČR) členěno do dvou 
základních částí, a to počátečního vzdělávání a dalšího vzdělávání (viz Strategie celoživotního 
učení ČR, 2008) [1]. První část, tj. počáteční vzdělávání obsahuje základní vzdělávání 
(povinnou školní docházku – tj. primární a nižší sekundární vzdělávání), dále střední vzdělávání 
(vyšší sekundární stupeň vzdělávání), které má všeobecný nebo odborný charakter a bývá 
zakončeno maturitní zkouškou (výučním listem, závěrečnou zkouškou). Další částí počátečního 
vzdělávání je terciární vzdělávání, které zahrnuje specializované vzdělání odborné nebo 
umělecké, poskytované vysokoškolskými institucemi a vyššími odbornými školami. Další 
vzdělávání nastává zpravidla po získání určitého stupně vzdělání. To se částečně překrývá 
s počátečním vzděláváním, neboť v něm je zahrnuto vzdělávání získané dospělými ve školském 
systému. Toto vzdělávání bývá zaměřeno na různá spektra kompetencí, která mohou být 
uplatněna v pracovním i občanském a osobním životě. 

Základnu celoživotního učení tvoří kvalitní základní a všeobecné vzdělávání pro 
všechny. Právě zde by měla začít příprava osob pro zajišťování jednotlivých forem bezpečnosti 
se zaměřeními na získání základních informací a návyků pro sebeochranu. Jedinec zde získá 
kladný vztah nejen k učení, ale také pozitivní postoj k ochraně obyvatelstva a jeho majetku, 
obdobně k ochraně životního prostředí. Následující počáteční i další vzdělávání by ho mělo 
vybavovat kompetencemi tvořivě řešit problémy udržitelného rozvoje a bezpečnosti společnosti 
v souladu s etickými a morálními atributy. Celoživotní vzdělávání v ČR, což platí také pro 
vzdělávání v oblasti bezpečnostního managementu, je realizováno prostřednictvím tří forem 
vzdělávání, za něž jsou považovány formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální 
učení (viz Strategie celoživotního učení ČR, 2008). 

Formální vzdělávání je realizováno ve vzdělávacích institucích. Jeho funkce, cíle, 
obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy (např. 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a jeho novela 
č. 147/2001 Sb.). Toto vzdělávání zpravidla obsahuje na sebe navazující stupně vzdělávání. 

Neformální vzdělávání poskytuje získávání kompetencí, které jeho absolventovi 
zvyšují jeho pracovní i společenská uplatnění. Bývá zpravidla realizováno v zařízeních 
zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve 
školských zařízeních apod.  

Informální učení je charakterizováno jako proces získávání kompetencí 
z každodenních zkušeností a činností v práci, rodině či volném čase. Zahrnuje také 
sebevzdělávání, jeho hlavním rozlišovacím znakem od formálního a neformálního vzdělávání je 
ta skutečnost, že je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. 

Předpokládá se, že tato forma vzdělávání bude využívána pro přípravu obyvatelstva 
k sebeochraně před možnými MU (KS). Takové formy vzdělávání jsou podporovány a 
rozpracovávány také na úrovni EU. Celoživotní učení je posuzováno jak z hlediska 
zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, tak i z hlediska připravenosti zajištění rozvoje a 
bezpečnosti společnosti (viz Memorandum o celoživotním učení, Evropská komise/2000). 
Jedná především o účinné strategii pro uskutečňování celoživotního učení na individuální a 
institucionální úrovni a ve všech sférách veřejného a soukromého života, což bylo zakotveno do 
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dokumentu „Making a European area of lifelong learning a reality“ z listopadu 2001. V něm je 
definice celoživotního učení, které zahrnuje široké spektrum formálního a neformálního 
vzdělávání a informálního učení. Konstatuje se zde, že hlavními cíli celoživotního učení jsou 
aktivní občané, jejich osobní rozvoj, sociální inkluze a zaměstnanost, je také zdůrazněna úloha 
učícího se jedince, důležitost rovných příležitostí a kvality a relevance vzdělávacích příležitostí. 

Do praxe by se měla dostat transformace tradičního vzdělávacího systému tak, aby byl 
otevřenější a flexibilnější, tj. aby si žáci a studenti mohli vytvářet individuální vzdělávací cesty 
podle svých potřeb a zájmů po celý svůj život. Souběžně s tím je zvýrazněn faktor tzv. 
neformálního vzdělávání a informálního učení a nutnosti jejich uznávání. Z nich vyplývá, že 
budou uznávány certifikáty a diplomy neformálního vzdělávání a informálního učení, 
zvyšovány investice do vzdělávání včetně soukromých zdrojů, zajišťovány zdroje pro podporu 
učících organizací, měst, regionů a podniků, rozvíjeny základní dovednosti všech občanů po 
celý život, podporovány inovativní pedagogiky, včetně nové role učitelů. To bylo samozřejmě 
rozpracováno v „Národním programu rozvoje vzdělávání ČR“ (viz Bílá kniha, 20011) [2], kde 
je zdůrazněno, že realizace konceptu celoživotního učení neznamená jenom rozšíření 
existujícího vzdělávacího systému o sektor dalšího vzdělávání, ale o zásadní změnu pojetí, cílů, 
funkce vzdělávání, kdy všechny možnosti učení, jak v tradičních vzdělávacích institucích nebo 
mimo ně, jsou chápány jako jediný celek. 

Obdobně jako na úrovni EU i zde je formulována jedna z hlavních strategických linií, a 
to vzdělávání pro každého po celý život jako významné podmínky ekonomického a 
společenského rozvoje, včetně zajišťování bezpečnosti ve společnosti a ochrany životního 
společenství. Podpora je poskytována také pro podporu spolupráce vzdělávacích institucí 
s podnikatelským sektorem, bezpečnostními složkami při studiu v oblasti bezpečnostního 
managementu, s odběrateli výsledků výzkumu a vývoje apod. Je zdůrazňována nutnost rozšíření 
přístupu ke vzdělání a otevřenost systému všem sociálním a minoritním skupinám a zvýšení 
kvality pedagogických činností. V oblasti učení je možno vypozorovat základní cíle, které jsou 
orientovány následovně na strukturu a diverzifikaci programů i institucí, na přístupy k učení, na 
kvalitu studia, počty studentů a absolventů, internacionalizaci studia a finanční zabezpečení. 

Pokud dojdeme k poznání, že absolventi škol různých stupňů a obyvatelé nemají 
potřebné vědomosti a návyky v přípravě preventivních opatření a ke zvládání MU (KS), je 
potřebné hledat příčiny ve skutečnostech, jako jsou příprava učitelů, lektorů a vzdělávacích 
institucí. Důležité je také získávání potřebných informací, např. pomocí zpětné vazby. To 
vyžaduje adaptabilitu a flexibilitu vzdělávacích zařízení. Pro rozvoj oborů je nezbytné věnovat 
pozornost rozvoji komunikačních schopností, schopností rozhodovat se a schopností týmové 
práce. 

Do systému vzdělávání na školách je také začleněna problematika ochrany 
obyvatelstva. To umožňuje systematicky působit na jedince formou pravidelné a povinné 
výuky. Na uvedenou formu školního vzdělávání jsou nadstavbově napojeny projekty vybraných 
institucí. V tomto případě jde především o základní složky integrovaného záchranného systému 
(dále také IZS) a nestátní neziskové organizace. Úroveň výchovy a vzdělávání musí být 
zaměřena na preventivní opatření a zvládání reálných hrozeb a řešení dopadů MU (KS). Ve 
vytváření návyků a vědomostí je potřebné využívat příležitosti, které společnost poskytuje 
v systému vzdělávání, tj. rozvíjení pravidelného vzdělávání v základních, středních a na 
vysokých školách. Výchova a vzdělávání může být ohrožena řadou vlivů, jako jsou 
nedostatečné finanční prostředky, potřebný odborný personál, případně zrušení výuky dané 
problematiky na školách. 

Systém přípravy osob se v předmětné oblasti člení na tři úrovně: 
 získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání (uskutečňuje získávání, 

prohlubování kvalifikace) nebo vysokoškolského vzdělávání (ucelené vysokoškolské 
vzdělání v souladu s akreditovaným programem), 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2016 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI 
   BEZPEČNOSTI 

4 

 další profesní vzdělávání (prohloubení kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo 
činnosti, doplnění potřebných znalostí z oblasti bezpečnostního managementu pro 
konkrétní funkce nebo činnosti); zde se předpokládá, že další profesní vzdělávání bude 
zabezpečováno formou vzdělávacích programů pro příslušné cílové skupiny 
zainteresovaných pracovníků, 

 příprava obyvatelstva k sebeochraně a k ochraně životního prostředí (příprava lidí 
k minimalizaci možných následků po aktivaci hrozby). Obsahová náplň vzdělávacích 
programů je stanovena „Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení“ [3].   

V souladu s cíli koncepce vzdělávání se předpokládá, že vzdělávání je zaměřeno na 
cílové skupiny, jako jsou úředníci územních samosprávných celků [4]. Jedná se o pracovníky, 
kteří zastávají systemizovaná místa vedoucích úřadů, vedoucí úředníky s obecnou 
odpovědností, vedoucí úředníky s přímou odpovědností v oblasti krizového řízení, úředníky 
„specialisty“ v oblasti krizového řízení. Také sem patří státní a ostatní zaměstnanci ve správních 
úřadech [5]. Jsou to členové vrcholového managementu s obecnou odpovědností, členové 
vrcholového managementu s přímou odpovědností v oblasti krizového řízení, členové středního 
managementu s obecnou odpovědností, členové středního managementu s přímou odpovědností 
v oblasti krizového řízení, specialisti v oblasti krizového řízení, státní zaměstnanci ve 
služebních úřadech, osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro 
ozbrojené síly a bezpečnostní sbory, např. Hasičský záchranný sbor (dále také HZS) ČR, 
Armáda České republiky (dále také AČR), Policie České republiky (dále také PČR) apod. [6] 
Dále sem patří ostatní osoby, které jsou v pracovním poměru u právnických osob a 
podnikajících fyzických osob s pracovní náplní zaměřenou do oblasti bezpečnostního 
managementu, funkcionáři samosprávy a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na 
vzdělávání podle výše uvedených právních přepisů, ale vyžadující individuální přístupy 
v oblasti apod. Zpracování vzdělávacího programu a jeho provedení je v odpovědnosti 
Ministerstva vnitra (dále také MV), Ministerstva obrany (dále také MO) a Správy státních 
hmotných rezerv (dále také SSHR) ve spolupráci s dalšími zainteresovanými ústředními úřady 
státní správy (dále také ÚÚSS) České republiky. 
 
1.2   Příprava občanů k obraně státu 

 
Příprava občanů k obraně státu z pohledu preventivně výchovné činnosti je stejně 

důležitá, jako je jejich příprava k sebeochraně před MU (KS) nevojenského charakteru. Je 
jedním z nástrojů obranné politiky a je nedílnou součástí plánování obrany státu. Vzhledem 
k tomu, že v systému vzdělávání pro přípravu občanů k obraně státu lze vypozorovat absenci 
odpovědnosti a povinnosti dotčených orgánů danou zákony, neexistenci uceleného systému 
přípravy na celostátní úrovni, neexistenci uceleného zdroje informací a nezájem většiny občanů 
o přípravu, je potřebné problém vzdělávání občanů k obraně státu zakotvit v povinnostech 
příslušných orgánů [7]. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla. Připravenost 
občanů k obraně přispěje ke zvýšení úrovně ochrany obyvatel, ale i ke snižování škod na jejich 
majetku a zejména ke snížení ztrát na lidských životech při realizaci krizových stavů ohrožení 
státu a válečného stavu, případně při řešení dalších situací vojenského charakteru týkajících se 
ČR. Vzhledem k uvolňování vztahů mezi občany státu a jejich soustavnou přípravou k obraně 
státu (ozbrojené síly ČR jsou budované v mírovém stavu na profesionálním základě) je 
potřebné roli vzdělávání a výchovy k obraně zabezpečovat institucionálně. Z toho vyplývá, že 
za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda (ministerstva a jiné ústřední orgány státní 
správy) s tím, že příslušný díl odpovědnosti patří dalším institucím státní správy a územní 
samosprávy v gesci MO ČR. Z této činnosti nejsou osvobozeni ani občané. V běžném mírovém 
stavu státu je uplatňován liberální přístup občanů a princip dobrovolnosti přípravy k obraně. 
Výjimku tvoří případy vyčleněné právními předpisy zabezpečujícími úkoly v této oblasti. Vláda 
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ČR má pravomoci k vyhlášení mimořádných opatření v případech zhoršování bezpečnostní 
situace státu. V těch případech bude dobrovolnost zaměněna za povinnost občanů připravit se 
k obraně státu.  

Příprava občanů k obraně státu by neměla být prováděna odděleně od přípravy 
obyvatelstva k jejich ochraně, kterou má v gesci MV. Tato zásada sjednocuje oba směry, které 
se vzájemně doplňují. Obdobné zásady, které jsou uplatňované v oblasti vzdělávání MV ČR, 
jsou také respektovány v oblasti vzdělávání MO ČR s tím, že MO ČR realizuje vzdělávání 
především ve vojenské škole a výcvikových zařízeních rezortu MO ČR prostřednictvím 
akreditovaných i neakreditovaných forem studia. Studenty (absolventy) těchto studijních 
programů jsou převážně vojáci, občanští zaměstnanci rezortu MO ČR a civilní studenti – 
specialisté s přímou vazbou na problematiku krizového řízení. 

 
1.3  Vzdělávání osob 

 
Pro vzdělávání osob jsou doporučeny rámcové obsahy studijních programů, a to ve 

dvou částech, tj. všeobecné znalosti vycházející z obecného vzdělávacího systému pro úředníky 
samosprávných orgánů zaměřeného do oblasti managementu a aplikací jeho funkcí při přípravě 
preventivních opatření a zvládání MU (KS), s objasněním základních cílů a východisek pro 
řešení úkolů bezpečnostního managementu v ČR s využitím zkušeností z aplikace zásad 
v zahraničí. Vše se opírá o aplikovaný management, metody a nástroje řešení krizových situací 
za podpory informačních a komunikačních systémů. Své místo ve vzdělávání v první oblasti má 
také prevence a řešení krizových situací, ekonomické aspekty prevence apod. 

Druhá část odborné přípravy se zabývá konkrétními úkoly a jejich realizací ve vztahu 
ke komplexnímu řešení ochrany obyvatelstva. Zde jde zejména o zajištění ochrany ekonomiky, 
vnitřní bezpečnost a pořádek, hospodářská opatření pro krizové stavy, požární ochranu, 
zdravotnictví, ochranu před nebezpečnými, jadernými a ionizujícími látkami v případě jejich 
úniku apod. V této části vzdělávání se musí zvládnout také obsah látky zaměřené na IZS a 
obranu státu. 

Pro přípravu občanů a vzdělávání profesionálních pracovníků bezpečnostních složek je 
třeba uplatňovat moderní metody a formy. To vyžaduje didaktickou přípravu učitelů (lektorů) 
ruku v ruce se zabezpečením takových prostředků (pomůcek), které splňují kritéria pro moderní 
přípravu bezpečnostních specialistů (viz Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, 2004). 
Přínos jednotlivých moderních metod není všeobecný, ale využitelný při plnění konkrétního 
edukačního úkolu. Pro přípravu profesionálů bezpečnostního managementu bychom měli 
využívat zásad andragogiky (vzdělávání dospělých), která je vymezena jako teorie výuky 
dospělých, formou vyučování učitelem (lektorem) a získávání informací (vědomostí) studentem 
(účastníkem vzdělávacího procesu). V didaktice dospělých není známo nějaké obecně uznávané 
didaktické pojetí výuky dospělých. V této činnosti jsou uplatňovány tři dimenze výuky: 
a)  Kognitivní dimenze, kde výuka je proces zaměřený na osvojování vědomostí, dovedností 

a návyků. V tomto procesu se střídají a používají všechny (zdůvodněné) metody výuky, a 
to jak tradiční, tak i moderní. 

b)  Pragmatická dimenze, kde je výuka považována za činnost k získávání nové kvality 
jednání a chování. V oblasti profesního vzdělávání dospělých jde o nácvik určitých vzorců 
a modelů chování a jednání, vedoucích ke zvládnutí profese, k ovládnutí profesních 
standardů. Takové chování tvoří významný faktor úrovně pracovní výkonnosti a 
úspěšného plnění profesní role. To výrazně stimulují základní charakteristiky osobnosti, 
jako jsou uplatňování kompetencí a pravomocí, kvalifikace a zájem o svůj rozvoj. 

c)  Kreativní dimenze, kde výuka se uplatňuje jako tvůrčí modifikace poznání a zkušeností. 
Student (účastník vzdělávacího procesu) rozpracovává a inovuje svoje vědomosti 
(dovednosti) získané při výuce směrem ke svým potřebám praktického profesního života. 
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Takový didaktický proces lze uskutečňovat ve třech fázích. Jedná se o fázi motivační, 
která podněcuje aktivitu účastníků, dává jejich činnosti zaměření a jejich činnostem určitou 
váhu. Fázi, která vytváří vědomosti a formuje dovednosti a návyky, jejím cílem je 
porozumět učivu, získat předpoklady pro osvojení si učiva a upevnit si vědomosti, dovednosti a 
návyky. Fázi ověřování výsledků výuky, v ní jde o ověřování vědomostí, dovedností a návyků 
zpravidla pomocí testů, závěrečných prací, osobní prezentace apod.  

Při přípravě profesionálních pracovníků bezpečnostního managementu jsou 
respektovány také didaktické principy vzdělávání, které jsou zpravidla klasifikovány jako 
obecné požadavky, které jsou kladeny na proces výuky v souladu se stanovenými cíli a 
obsahem. Z pedagogické literatury jsou známé např. principy: princip uvědomělosti a aktivity 
(je spjat s požadavkem samostatné aktivity účastníků), princip názornosti (účastníci procesu si 
vytvářejí představy a pojmy na základě bezprostředního vnímání předmětů a jevů nebo jejich 
zobrazení), princip přiměřenosti (obsah a rozsah učiva, jeho obtížnost a způsob výuky 
odpovídají schopnostem účastníků procesu), princip trvalosti (účastníci procesu si vědomosti, 
dovednosti zapamatují a umí je prakticky použít), princip soustavnosti (požadavek na logické 
přednášení učiva, které vede k osvojování si strukturovaných vědomostí a dovedností v ucelené 
soustavě). Vzdělávání v oblasti bezpečnostního managementu je doplněno (modifikováno) 
s ohledem na cíle a obsah bezpečnostního vyučování a výcviku. Pochopení a osvojení si učební 
látky je jen předpokladem pro řešení praktických problémů a další rozvíjení osobnosti 
účastníka. V tomto procesu je doporučován postup: 
 nabytí a upevnění informací, vědomostí a dovedností (návyků), 
 porozumění souvislostem a činnostem, 
 hledání aplikovaných řešení problémů, 
 tvůrčí výkony. 

Didaktický proces vzdělávání bezpečnostních manažerů vychází: 
 z koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (vzdělávací aktivity),  
 ze vzdělávací potřeby bezpečnostních manažerů (zvyšování kvalifikace), 
 z učebních cílů, metodiky výuky (metody, formy a prostředky výuky) a je také ovlivňován 

osobností lektora (učitele). 
 
1.4  Cíle vzdělávání 

 
Ve vzdělávacím procesu je cíl vyučování determinující kategorií, mající prioritu před 

ostatními didaktickými pojmy a prvky. V oblasti bezpečnostního managementu je cílem to, co 
má každý účastník na konci vyučovacího procesu vědět, umět nebo s čím má být seznámen 
(popisuje konečné chování účastníka procesu). Správně formulované učební cíle přesně popisují 
chování účastníků pomocí příslušných sloves – viz Bloomova taxonomie výukových cílů. 
Vhodná slovesa jsou ta, která ponechávají malou možnost interpretace (dezinterpretace) a 
vyjadřují činnosti, které lze pozorovat (detekovat) a měřit (hodnotit). 

Ve vzdělávání v oblasti bezpečnostního managementu jsou uplatňovány obdobné 
didaktické metody vzdělávání dospělých jako v jiných typech vzdělávání. Didaktická metoda 
spočívá ve vytvoření souboru postupů, kterými lektor předává poznatky a formuje dovednosti, 
případně návyky účastníků. Stejně tak lze do didaktické metody zahrnout postupy účastníka 
procesu, kterými si vědomosti, dovednosti či návyky osvojuje. Při členění didaktických metod 
andragogiky vycházíme z hlavního kritéria, a tím je orientace na praxi dospělého účastníka, 
přitom využívané metody vyučujícím se stávají jeho důležitým know-how. Ve vzdělávání tedy 
uplatňujeme tři typy metod. Jsou to teoretické metody (přednáška, přednáška s diskusí, cvičení, 
seminář apod.), zcela nebo převážně spočívají na verbálním projevu lektora (monologu). Cílem 
je předání nových nebo teoretických poznatků, objasnění pojmů a principů apod.  
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Dále metody teoreticko-praktické (diskusní metody, problémové metody, 
programovaná výuka, diagnostické a klasifikační metody, projektové metody, konzultace 
apod.), které sledují cíl nejen o problémech hovořit, diskutovat, nýbrž vést účastníka k přímému 
jednání, řešení a rozhodování.  

Do poslední skupiny zařazujeme metody praktické (instruktáž, koučink, asistování, 
rotace práce, stáž, exkurze, létající – expertní tým, workshop, Open  Space Technology, 
studijně-řešitelská činnost apod.), které jsou založeny na již vytvořené znalostní základně a 
sledují rozvoj nových individuálních hodnot, dovedností a pracovních návyků. Jsou výrazně 
individuální.  

Na vrcholu pyramidy vzdělávání a hierarchie myšlení dospělého člověka profesionála 
je jeho kreativita, neboli jeho tvůrčí schopnost, tolik potřebná zejména u bezpečnostních 
profesionálů. Tato kreativita jde aktivovat určitými speciálními postupy a uplatňováním 
různých metod, např. brainstorming (technika skupinové práce), brainwriting (zapisování 
názorů a jejich rozvíjení), metoda Collective Notebook (dále také CNB, každý účastník si 
zapíše své řešení a přednese procesnímu týmu), synektika (vyvoláváním asociací a tvorbou 
analogií se vytváří předpoklady pro nalézání řešení), laterální myšlení (směřuje k tomu, aby 
bezděčně či vědomě se přivodil odklon od dosavadního průběhu myšlení, což přináší pohled 
z jiného úhlu a nalezení jiného postupu), metoda Pro-Kontra (princip negace a konstrukce 
spočívá v tom, že se kritizuje či dokonce popírá určitý stav, aby se tak uvolnila cesta k jeho 
zlepšení), metoda Black-box (užívá se k zjišťování souvislostí mezi příčinou a následkem), 
morfologické metody (složité problémy se řeší rozčleňováním a řešením rozčleněných 
problémů). Uvedené metody, ale i další mohou inspirovat zodpovědné bezpečnostní specialisty 
k jejich případnému využití při přípravě svého personálu. 

Zvláštní postavení v didaktice dospělých má E-learning, který je chápán jako proces 
účelného a účinného využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání 
dospělých [8]. Je vnímán jako metoda, organizační forma i prostředek didaktického procesu 
současně. 

E-learning lze charakterizovat jako kombinaci výukové a výcvikové činnosti 
v organizaci a moderních informačních a komunikačních technologií. Na E-learning lze nahlížet 
i jako na jednu z didaktických sebevzdělávacích metod, které vytváří zcela nové integrované 
prostředí pro učení dospělých. Jde zejména o prohloubení interaktivity učení, propojení výuky 
s lektorem a samostudia a o výraznou individualizaci vzdělávání v organizaci. Vzhledem 
k charakteristickým vlastnostem uvedeného způsobu vzdělávání je jej možno úspěšně využívat 
při přípravě, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, kteří pracují v oblasti bezpečnosti, a to jak ve 
veřejné správě, tak i v soukromém sektoru.  
 
1.5  Didaktické prostředky   
 

Z dnešního pohledu se edukace obecně vyznačuje vzájemným působením čtyř 
komponentů, tj. obsah, učitel, studující a jako integrální součást jsou přiřazovány učební 
pomůcky a didaktická technika. Didaktické prostředky pro vzdělávání dospělých jsou 
neodmyslitelnou součástí edukačního procesu a patří tedy také do přípravy pracovníků z oblasti 
bezpečnosti. Na co je potřebné dávat pozor, je jejich vhodné uplatňování. Za této podmínky 
učební pomůcky umožní, při správném metodickém zakomponování do edukačního procesu, 
efektivněji dosahovat vzdělávacích cílů. Vzdělávající se (edukanti)2 nejsou vedeni k pouhé 
percepci verbálně exponovaných poznatků, ale mohou manipulovat s reálnými předměty, jejich 
napodobeninami, zobrazeními a symboly, využívat např. audiovizuální přístroje, přístroje a 
zařízení umožňující záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu, vyučovací stroje, trenažéry, 
simulátory, počítače, zařízení pro laboratorní výzkum apod., čímž dochází k žádoucímu 
propojení vzdělávání s praxí. Mnohdy vhodně aktivizují edukanty i tím, že jim umožňují 
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experimentování a bezprostřední cílevědomé zkoumání. Vzdělávání se poté stává v mnoha 
ohledech atraktivnější, což jistě nemalou měrou přispívá k rozvoji pozitivních postojů ke 
studovanému oboru. Technické přístroje a zařízení užívané pro výukové účely 
zprostředkovávají auditivní, vizuální a audiovizuální informace a umožňují objektivizaci řízení 
učení a vyučování prostřednictvím optimalizovaného programu. Hlavní úlohou didaktických 
prostředků však zůstává názornost a efektivnost praktické přípravy před skutečným nasazením 
do akce na záchranu osob a jejich majetku. Lektor volí vždy nejúčinnější kombinaci 
didaktických prostředků tak, aby dosáhl stanovených výukových cílů co nejefektivněji, a to 
v závislosti na metodě a formě výuky, zpravidla preferuje ty didaktické prostředky, které 
podporují individualizaci vyučování a učení. Také ty, které souvisí s tzv. otevřeným 
vzděláváním (vzdělávání kdykoliv a pro všechny, kteří mají o něj zájem). 
 
 
2  Možné přístupy k přípravě bezpečnostních specialistů 
  

Každý edukátor v oblasti bezpečnosti by měl znát a uplatňovat základní principy 
přípravy [8]. Tato soustava principů tvoří kostru didaktického přístupu k přípravě edukantů. 
Jsou to vědeckost, učit bezpečnostní personál to, co je potřeba při zásahu, uvědomělost a 
aktivita, názornost, soustavnost a posloupnost, přiměřenost, trvalost (udržování) vědomostí, 
dovedností a návyků, kolektivnost a individuální přístup, ekonomičnost a efektivita. 

Celý systém přípravy je třeba chápat jako komplex na sebe navazujících zaměstnání 
(přednášky, semináře, cvičení, nácviky), které řeší přípravu úředníka veřejné správy, 
jednotlivce, jednotky i velitelů na všech úrovních řízení (velení) IZS (úřadu veřejné správy). Je 
zřejmé, že vzrůstá význam andragogiky a metodické připravenosti bezpečnostních edukátorů 
k přípravě osob v této specializované oblasti. Kvalita připravenosti bývá ovlivněna 
aplikovanými metodami různých forem a didaktických prostředků využitých pro přípravu, které 
můžeme klasifikovat jako: 
 Standardní metody, formy a didaktické prostředky, tj. takové, které jsou dlouhodobě a 

pravidelně používány a jsou s nimi zkušenosti. Dále pak ty, které nevyžadují 
sofistikovanou podporu pomocí didaktických prostředků. Jejich efektivita je známá a je 
vyjádřena zpravidla vymezeným výukovým (výcvikovým) časem pro zvládnutí tématu a 
časovými normami pro hodnocení výsledků přípravy. Do této kategorie patří např. 
přednáška, výklad, ukázka, instruktáž, instrukčně-metodické cvičení, briefing, samostatné 
studium, seminář, rozhovor, diskuze, cvičení, nácvik, skupinové cvičení, velitelské 
cvičení, velitelsko-štábní cvičení, metodické cvičení, štábní nácvik, průpravné cvičení, 
hra, zásahová hra, ukázkové cvičení, taktické cvičení, kontrolní práce, kontrola sladěnosti, 
kontrolní cvičení apod. 
Standardní formy přípravy vedou k uspořádání zaměstnání takovým způsobem, aby 
probíhalo účelně, logicky a v souladu se stanovenými cíli, k naplnění edukačních úkolů za 
využití jedné nebo více metod, za podpory vhodnými prostředky přípravy (materiál, 
technika, přístroje). Vše musí probíhat za respektování didaktických zásad, a to na úrovni 
individuální a skupinové přípravy. Jednotlivé formy jsou využívané v závislosti na druhu 
činnosti při zaměstnání, počtu a struktuře připravovaných edukantů, místě konání, 
způsobu kontaktu edukátor – edukant a na fázi přípravy edukantů pro danou činnost. 
Pro přípravu obyvatelstva budou zpravidla využívány standardní metody, formy a 
didaktické prostředky, a to v takovém rozsahu, aby byly úměrné prostředí a úrovni 
účastníků.   

 Moderní metody, formy a didaktické prostředky, tj. takové, které jsou do přípravy 
bezpečnostních specialistů zavedeny krátce, používají se výjimečně a nejsou s nimi 
dostatečné zkušenosti. Také ty, které vyžadují podporu moderními didaktickými 
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technologiemi.  Jedná se o metody, formy a prostředky přípravy, které jsou v literatuře 
uváděny jako vysoce efektivní (např. zkracují čas potřebný k přípravě, přinášejí novou 
kvalitu výkonu osob, přibližují výcvik realitě apod.). Jsou zpravidla spojeny s využíváním 
informačních a komunikačních technologií (multimediálních prostředků) výuky a výcviku. 
Patří sem také využití brainstrormingu, brainwritingu, metod CNB, coaching, workshop, 
Open Space Technology, studijně-řešitelská činnost, výcviková firma (stáž), e-learning, 
expertní tým, videokonference apod. 
Přínos jednotlivých moderních metod není všeobecný, ale je jasné, že tyto metody jsou 
účinné při využití plnění konkrétních edukačních úkolů. Sortiment moderních metod lze 
výběrově aplikovat především na přípravu bezpečnostních manažerů a velitelů IZS. Pro 
přípravu jednotek je sortiment moderních metod značně zúžen, využívají se zpravidla ve 
zvláštních případech edukace. Pro přípravu bezpečnostních manažerů, členů 
bezpečnostních rad a krizových štábů je více příležitostí k uplatnění moderních metod, 
forem a didaktických prostředků. Přínos moderních metod, forem a didaktických 
prostředků je velmi úzce spojen s problematikou individualizace a motivace účastníků. 
Moderní prostředky splňují optimalizační kritéria. Předpokládá se, že moderní prostředky 
budou sehrávat rozhodující roli v kvalitě přípravy na výcvik jednotek IZS a jejich 
připravenosti k nasazení. Snižují náklady na finanční zajištění výcviku a podílejí se na 
ekologizaci činnosti jednotek v období přípravy. Svoji kladnou úlohu sehrávají také při 
přípravě bezpečnostních manažerů, specialistů, velitelů IZS a štábů. Tyto metody, formy a 
prostředky se budou uplatňovat především v těch případech, kdy půjde o individualizaci 
výkonu, významné zvýšení názornosti, předávání zkušeností z  nasazení, trénink 
rozhodovacích procesů či získávání motorických (uživatelských) dovedností apod. 
Podmínkou úspěšnosti použití moderních metod, forem a prostředků přípravy však je 
jejich didaktické zvládnutí. 

Pro zvýšení úrovně připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických 
a fyzických osob, občanů, včetně školní mládeže je potřebné aplikovat principy stanovené 
koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení [3]. Z ní vyplývají úkoly pro přípravu osob, 
které mají oprávnění rozhodovat  nebo se podílí na rozhodování v oblasti ochrany obyvatelstva 
nebo vykonávají činnosti v této oblasti jako svou profesi. Zvláštní pozornost bude nutné 
věnovat pracovníkům veřejné správy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (dále také 
PPFO). Vzdělávání by mělo být zajištěno formou profesního, kvalifikačního a doplňujícího 
profesního vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních MV ČR a na vhodných vysokých a středních 
školách. Za řízení a koordinaci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva odpovídá MV ČR, 
které také stanoví požadavky k získání odborné způsobilosti. 

Zdokonalování ochrany obyvatelstva předpokládá prohloubení veřejné informovanosti 
obyvatelstva. Jejím hlavním cílem je napomáhat k dobré orientaci občanské veřejnosti 
v problematice ochrany obyvatelstva. Informování PPFO o charakteru možného ohrožení, 
připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení bude zabezpečováno obcemi, 
zaměstnavateli, správními úřady, hasičskými záchrannými sbory, hromadnými informačními 
prostředky a jinými vhodnými formami, např. příručky, kalendáře, letáky. Příprava 
obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci bude zaměřena k získání teoretických znalostí 
a praktických dovedností, směřujících k vlastní ochraně a poskytování pomoci jiným. 
Pozornost přípravě obyvatelstva pro řešení mimořádných událostí bude dále věnována také na 
základních a středních školách, kde občané jsou vzděláváni v rámci standardního vzdělávacího 
procesu [9].  

V rámci tohoto procesu je také zařazena oblast ochrany osob za MU (KS) pro 
předškolní, základní a střední vzdělávání jako součást rámcových vzdělávacích dokumentů. 
Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva za MU (KS) je zabezpečováno prostřednictvím 
několika vzdělávacích oblastí a oborů. Pro zvýšení kvality připravenosti žáků a studentů by 
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bylo vhodné zavést samostatný předmět, který bude obsahovat komplexně problematiku 
bezpečnosti a to počínaje dopravní výchovou, přes první pomoc, obranu vlasti až po komplexní 
ochranu člověka za běžných MU (KS). Zavedením uceleného předmětu sebou přinese 
požadavek na přípravu lektorů a dobrovolníků, učitelů, profesionálních pracovníků na 
příslušných typech škol, výukových a výcvikových zařízeních. Pro tyto všechny by mělo být do 
vzdělávání kromě odborné části také zařazeno získání pedagogických znalostí a prezentačních 
dovedností. Pro realizaci rozvoje vzdělávání zaměřeného na oblast ochrany obyvatelstva je 
potřebné realizovat vybrané rozvojové aktivity.  

Důležitou skutečností bude, jak budeme ovlivňovat veřejnost k zájmu o vzdělávání 
k sebeochraně a obraně. To bude korespondovat se seznamováním veřejnosti s bezpečnostní 
situací v regionu (obci) a s tendencemi vývoje možných hrozeb apod. V souvislosti s tím je 
potřebné vytvářet a realizovat podmínky pro uplatnění bezpečnostní problematiky ve školství. 
Do této oblasti spadá motivace vyšších odborných a vysokých škol k přípravě studentů pro 
tuto problematiku a často se zaměřením na specifické potřeby regionů. Zde by mělo najít 
uplatnění větší procento špičkových odborníků z hospodářské sféry a veřejné správy 
apod. Rozvoji problematiky bezpečnosti by přispěla také spolupráce jednotlivých subjektů 
při řešení výzkumných úkolů zaměřených na zvyšování bezpečnosti. To vše podpoří 
připravenost osob od nejnižšího vzdělávání v základních školách, přes střední a vyšší 
odborné školy až po vysoké školy, a to jak profesionálních pracovníků sloužících v základních 
jednotkách IZS a bezpečnostních složkách, tak také pracovníků z veřejné správy a podnikové 
sféry.   

Zájem na tom musí mít všechny subjekty veřejné správy, vzdělávací zařízení, 
zaměstnavatelé i výzkumná zařízení. Ke zkvalitnění dalšího vzdělávání v oblasti ochrany 
obyvatelstva by bylo vhodné využívat již existujících kurzů a tréninkových center EU a NATO. 

 
 

Závěr 
 
Jak bylo výše uvedeno, ochrana obyvatelstva [10] představuje plnění úkolů v oblasti 

plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku MU (KS), zajištění 
připravenosti sil a prostředků na jejich řešení a jejich vyřešení. Jedná se tedy o plnění úkolů 
v souvislosti s ochranou života, zdraví, majetku a životního prostředí při MU (KS) jak 
nevojenského, tak vojenského charakteru. Z realizace výchovy a vzdělávání obyvatelstva všech 
věkových kategorií vyplynul úkol pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále 
také MŠMT) začlenit tematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a 
dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult, viz UV č. 734/2011. MŠMT 
ČR má do roku 2020 úkol „analyzovat stávající systém výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany 
obyvatelstva (vzdělávání obyvatelstva, odborníků, učitelů, lektorů apod.), navrhnout systémové 
změny a opatření k odstranění stávajících nedostatků a tento systém legislativně zakotvit“. Pro 
ředitele škol z toho vyplývá nejen zabezpečit vzdělávání, ale také zajistit plnění opatření pro 
oblast zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku, viz § 131 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 
V případě zajištění ochrany zaměstnanců a žáků (studentů) pro školy a školská zařízení je 
prioritou varování a evakuace. Školy a školská zařízení mohou být zařazena do územního 
havarijního plánu a plnit opatření pro ně z něj vyplývajících. To předpokládá součinnost 
s krajským ředitelstvím HZS a s orgány obce s rozšířenou působností. 

Z uvedeného vyplývá požadavek vytvořit společný vědomostní základ pro 
vysokoškolské vzdělávání učitelů v takovém rozsahu, aby absolventi studijního programu byli 
schopni připravovat žáky k adekvátní činnosti při vzniku MU (KS).  
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POZNÁMKY: 
 
 
1 Bílá kniha MŠMT ČR představuje závazný základ pro konkrétní realizační plány tohoto resortu. 

Zároveň působí jako otevřený dokument, který může být v budoucnu znovu kriticky zkoumán, 
hodnocen, revidován a obnovován. Představuje "systémový projekt, formulující myšlenková 
východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací 
soustavy ve střednědobém horizontu". 

2 Edukátorem rozumíme vzdělavatele a edukantem učící se subjekt. 
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