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Psychologická příprava
� Základní kurz po přijetí do Armády ČR
� Příprava u jednotek (každoročně)
� Kurz psychické odolnosti:

Psychosociální aspekt katastrof a 
krizové řízení
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Určení kurzu
Armáda české republiky zahájila od 

akademického roku 2004/2005 kurz pro členy 
zdravotnických složek, kteří se mohou podílet 
na eliminaci následků katastrof na místech 
hromadného postižené zdraví.

Určení kurzu
�Příslušníci zdravotnické služby AČR
�Příslušníci záchranných útvarů AČR
�Ostatní (dle domluvy)
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Délka a rozvržení kurzuCelková délka:    5 dnů    (pondělí-pátek)
1. den – přednášky, diskuse, testy 
2. den – semináře, cvičení, vlastní prezentace
3. den – praktický nácvik v terénu, testy
4. den – semináře, cvičení, vlastní prezentace
5. den – přednášky, cvičení, testy, diskuse 

Personální obsazení kurzu
� Odborníci na krizové řízení a management
� Lékař – psychoterapeut
� Psycholog
� Kaplan
� Sociolog 
� Instruktoři STP
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Obsahová náplň kurzu - teorie
� Přednášky z managementu, krizového řízení, 
psychologie, sociologie, teologie, obecně 
katastrofy, prezentace reálných katastrof

Obsahová náplň kurzu– cvičení  
� Nácvik CISM (defusing a debriefing)
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Obsahová náplň kurzu – praxe 
� Psychologický výcvik v práci s emocemi ve 
stresu na místě HPZ

Obsahová náplň kurzu – cvičení
� Zpracování vlastních prezentací budoucích 
vedoucích týmů pomoci na místě HPZ
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Obsahová náplň kurzu
� Praktický nácvik slaňování s raněným, převoz 
po vodě, přelézání mostů, třídění a přenos 
raněných  na vzdálenost 1km a více, 
poskytování první pomoci. Vše pod 
psychologickým tlakem.

Obsahová náplň kurzu - testy
� Psychologická diagnostika osobnosti 
(Intelekt, temperament, odolnost, strategie 
zvládání stresu, agresivita, dynamika 
aktuálních psychických pocitů a stavů.)
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Budoucnost kurzu
� 2-3 kurzy ročně
� 2 kvalifikační stupně kurzu
� Spolupráce s HZS
� Počet účastníků kurzu maximálně 12
� Možnost přípravy kurzu tzv. „na míru“
� Minimální finanční náročnost kurzu
� Spolupráce s FN HK

(oddělení patologie)

Děkuji za pozornost
Prosím o dotazy


