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Úvod 

 

 

Má práce má název směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře. Toto 

téma jsem si vybral, jelikož povolání zdravotnického záchranáře má z hlediska 

psychické a fyzické náročnosti celou řadu specifik. Tato práce je v obou směrech, jak 

po  fyzické, tak psychické stránce, vysoce náročná. Mezi specifika této práce se řadí 

vysoký stupeň psychické zátěže, intenzivní stres při výjezdech a záchranných akcích, 

nebezpečná místa zásahu, útoky agresivních pacientů nejčastěji pod vlivem alkoholu 

a drog, odpovědnost za lidské životy apod. Proto chci v mé práci zjistit míru únavy 

a pozornosti zdravotnických záchranářů a porovnat ji s únavou a pozorností hasičů. 

Cílem mé práce je zjistit vliv pracovní doby a práce ve směnném režimu 

na pozornost hasičů a zdravotnických záchranářů. Chci zjistit, jak se bude lišit míra 

pozornosti a únavy hasičů, kteří pracují ve dvaceti čtyř hodinovém směnném režimu, 

po kterém následují dva dny volna, a míra pozornosti a únavy zdravotnických 

záchranářů, kteří pracují ve dvanácti hodinovém pracovním režimu, a to více dní 

po sobě.  

V teoretické části se zaměřím na problematiku pozornosti, stresu, únavy, 

směnného režimu a povolání záchranáře. 

V praktické části budu pomocí dotazníkového šetření a jednoduchého testu 

na pozornost, zkoumat míru únavy a pozornosti na začátku, uprostřed a na konci 

pracovní doby u záchranářů a hasičů v okrese Nymburk. Oslovím celkem 30 členů 

Nymburského hasičského zboru a 48 členů záchranné služby v okrese Nymburk.  

Pokusím se zjistit, jaké situace záchranáři a hasiči hodnotí jako nejvíce psychicky 

náročné. Jak vnímají únavu a stresové situace během pracovní směny a jestli mají 

únava a stresové situace vliv na jejich pozornost a připravenost. Dále chci zjistit míru 

pozornosti a únavy v nočních a denních směnách. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

Zjistit, jaký vliv má odlišný pracovní režim záchranářů a hasičů na jejich 

pozornost a únavu. 

1.2 Dílčí cíle 

Zjistit, jak se liší míra únavy, při denní a noční službě. 

1.3 Výzkumné nástroje 

V práci bude použita metoda literární rešerše a dotazníkové šetření. 
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2 Teoretická část  

2.1 Profese záchranáře 

Andršová [2012, s. 9] uvádí, že „profese záchranáře výrazně převyšuje rámec 

,normálního´ povolání“. K osobní potřebné výbavě každého záchranáře patří schopnost 

zvládat psychickou zátěž. Záchranář by měl zdolávat náročné situace ohrožení lidského 

života, měl by být schopný pracovat v improvizovaných podmínkách a prostředí, musí 

umět ovládat své emoce. Často jsou záchranáři svědkem životních tragédií a podílejí se 

na rozhodnutí o přežití nebo nepřežití pacientů. Nastupující záchranáři chtějí 

zachraňovat lidské životy a chtějí v tom být úspěšní – chtějí pomáhat lidem. V praxi se 

bohužel setkávají častěji s neakutními stavy pacientů, v mnoha případech pouze měří 

fyziologické funkce, ordinují fyziologický roztok a odvážejí pacienty do spádové 

nemocnice. 

Podle Baštecké [2005] zdravotnický záchranář poskytuje nezbytnou 

kvalifikovanou první pomoc lidem, kteří byli oběťmi havárií, nehod, živelných pohrom 

nebo se jiným způsobem dostali do situace ohrožující život. Práce probíhá v časovém 

presu, ve kterém je záchranář nucen dodržet standardy akceschopnosti, kdy musí 

do dvou minut po obdržení výzvy od ZOS uskutečnit výjezd. V co nejkratším čase 

po příjezdu na místo musí provést diagnostiku a léčebné výkony i přes možné 

nestandardní pracovní podmínky, např. sklepy, silnice, nepříznivé počasí, veřejné 

prostranství, atd. Většinou pracuje pod kritickým dohledem příbuzných nebo médií, 

což může komplikovat souhru práce v týmu nebo spolupráci s dalšími složkami IZS. 

Dalšími komplikacemi jsou účinná improvizace, rychlé přenášení přístrojů, pomůcek 

nebo zraněného, fyzická výkonnost, osobní ochrana před napadením a infekčními 

a chemickými riziky. Na místě výjezdu záchranář zajistí a stabilizuje stav pacienta, což je 

nezbytnou podmínkou pro transport, který neohrozí pacienta a neomezuje posádku 

v případných dalších výkonech. Výjimkou, kdy je nutný rychlý transport do nemocnice, 

jsou stavy spojené s vnitřním krvácením, které jsou v terénu neřešitelné. V případech 

hromadného neštěstí se všechny tyto aspekty mnohonásobně zvyšují. Neustálá 

pohotovost přednemocniční neodkladné péče sebou přináší i chronickou psychickou 

zátěž. 
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2.1.1 Chronická zátěž 

Režim neustálé pozornosti a čekání mezi výjezdy mohou mít za důsledek 

i chronickou psychickou zátěž pro zdravotnické záchranáře. Hlavními stresovými 

faktory mohou být: směnnost, nepravidelná životospráva, práce v noci, nesprávné 

návyky (kouření, nadměrné pití kávy). Vliv na psychiku může mít i nízké společenské 

a finanční ohodnocení záchranářů, kteří nemohou prezentovat svou zodpovědnou 

a odbornou práci kvůli povinnosti mlčenlivosti, dále může mít vliv strach 

z nezajištěného společenského uplatnění v případě invalidity, nemoci a stáří. Aktivní 

výkon tohoto povolání má také vliv na zdraví záchranářů. Mezi nejčastější psychické 

poruchy patří pocity přetížení, strachu, obavy a vnitřní neklid. Mezi vegetativní 

příznaky by se daly zařadit poruchy spánku, bolesti hlavy, nechuť k jídlu. Dalšími 

důsledky na úrovni společenských vztahů mohou být například podrážděnost, různé 

poruchy v komunikaci, problémy v partnerském životě, pesimismus a izolovanost. 

[BAŠTECKÁ, 2005; KONAČEKOVÁ, 2009] 

2.1.2 Rizika a stresové faktory 

Každodenním průvodcem záchranářů jsou negativní pocity, emoce a stres, 

jelikož jsou v poslední době na záchranářích páchány násilné činy. Posádky záchranné 

služby řeší denně zdravotní i sociální problémy v domácnostech, na pracovištích, 

při dopravních nehodách, na veřejných prostranstvích i při násilných činech. 

Podle Baštecké [2005, s. 267] jsou „denně posádky záchranných služeb účastníky 

mezních situací, které se často odehrávají na hranici mezi životem a smrtí a záchranáře 

konfrontují s, bytím a nebytím´; často je snaha o záchranu života marná.“ Mezi další 

rizika patří jízda ve velké rychlosti a možná autonehoda. Také hrozí riziko pokousání 

v případě, že pacient má psa, který reaguje agresivně na záchranáře. Je spoustu rizik 

v této profesi a záchranář se s nimi setkává každý den. Stísněný prostor sanitky může 

mít za následek četná poranění (např. poranění hlavy, píchnutí se jehlou nebo říznutí 

se o skleněnou ampuli a mnohé další).  
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2.2 Kompetence zdravotnického záchranáře 

Kompetence záchranáře dle Vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků 

a jiných odborných pracovníků: 

a) monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického 

záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření 

a monitorování pulzním oxymetrem, 

b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích 

vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu 

elektrokardiogramu, 

c) zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět 

nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, 

d) provádět orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu 

a orientačně je posuzovat, 

e) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit 

pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím 

výstražných zvukových a světelných zařízení, 

f) provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení, 

g) zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, 

transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu, 

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků 

hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, 

i) zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého, 

j) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat 

jejich dostatečnou zásobu, 

k) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat 

s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu, 

m) provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu, 

n) přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti 

zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat 

odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací 

techniky, 
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o) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další 

potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu. 

Zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, 

včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče 

a v rámci akutního příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 

vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména může: 

a) zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační 

kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými 

lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci, 

b) podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů, 

c) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta 

v průběhu aplikace a ukončovat ji, 

d) provádět katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let, 

e) odebírat biologický materiál na vyšetření, 

f) asistovat při porodu a provádět první ošetření novorozence, 

g) zajišťovat intraoseální vstup. [MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, 2011] 

2.3 Osobnost záchranáře 

Baštecká [2005, s. 272] uvádí, že „zdravotničtí záchranáři jsou většinou silně 

extrovertní a úkolově zaměřené osobnosti s vůdcovskými rysy, ale i výraznou 

schopností práce v ad hoc či stabilně vytvářených týmech.“ Dalšími charakteristikami 

osobnosti záchranáře jsou akčnost, schopnost improvizace a odvaha. V oblasti 

motivačních potřeb jsou to: potřeba pomáhat a obětovat se při pomoci ostatním 

jedincům v těžké nebo krizové životní situaci bez ohledu na vlastní nepohodlí 

či potřeby, potřeba adrenalinových situací, které zvyšují výkonnost a motivaci 

záchranáře, protože se v nich cítí dobře. Toto jsou příklady osobnostních předpokladů 

pro zdravotnického záchranáře: tvůrčí přístup díky, kterému je schopen vnímat 

a realizovat nové podměty, porozumění problémům nemocných, mít určitou dávku 

empatie, dobrý vztah k lidem, přiměřené sebevědomé vystupování, rozvážnost, 

trpělivost, humánní vztah k nemocnému. Záchranář by měl vystupovat klidně, 

rozvážně, trpělivě, měl by se umět ovládat. Přehnaný optimizmus budí u pacientů spíše 

nedůvěru. [BAŠTECKÁ, 2005; ZACHAROVÁ, 2007; SIHELSKÁ, 2007] 
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Na druhou stranu záchranáři jsou také jen lidé, mají své problémy jako každý 

jiný člověk. Při práci musí dbát na svoje a zároveň na pacientovo zdraví. Záchranáři 

se setkávají s případy, které jim nejsou příjemné, např. úmrtí dítěte nebo jejich kolegy 

či známého. Záchranář, který zažil takovou situaci, může být více náchylný ke stresu 

a syndromu vyhoření, a také se z této situace déle psychicky zotavuje. Jsou směny, 

při kterých je málo, nebo dokonce nejsou žádné výjezdy, ale jsou i směny, při kterých je 

výjezdů mnoho a záchranáři například neopustí vozidlo záchranné služby celé hodiny. 

Jelikož jsou záchranáři neustále na výjezdech, nemají šanci se napít, najíst nebo použít 

toaletu, v těchto případech začíná propukat únava, například z dehydratace či hladu. 

2.4 Směnný režim služby 

Tomek [2012, s. 200] ve své knize uvádí „zákon zakotvuje definici směnného 

režimu služby. Za dvousměnný nebo třísměnný režim služby se považuje režim služby, 

v němž se příslušníci vzájemně střídají ve dvou nebo ve třech směnách v rámci 

24 hodin po sobě jdoucích (je pochopitelné, že směny se nemusejí střídat tak, 

aby pokryly celých 24 hodin – u dvousměnného režimu mohou směny pokrývat 

pouhých 16 hodin).“ Směna je definována jako část stanovené týdenní pracovní doby 

bez přesčasů, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem daného rozvrhu 

pracovních směn odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Ve dvousměnném 

pracovním režimu se zaměstnanci navzájem střídají ve dvou směnách v rámci 24 hodin 

po sobě jdoucích. Ve třísměnném pracovním režimu v rámci 24 hodin po sobě jdoucích 

se zaměstnanci střídají ve třech směnách. V nepřetržitém pracovním režimu 

se zaměstnanci navzájem střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích 

k zajištění nepřetržitého provozu po 7 dní v týdnu. Není důležité, jestli je jedna směna 

početnější než druhá směna zaměstnanců. Z výše uvedeného vyplývá, že nejde 

o směnný režim, pokud se zaměstnanci v jednotlivých směnách nestřídají. I když jsou 

směny vykonávány v různých částech dne, např. jeden týden ráno, druhý týden 

odpoledne, nedochází-li ke střídání zaměstnanců v jednotlivých směnách, nejedná 

se o směnný režim. V některých případech se mohou směny překrývat. To má 

za následek to, že druhá směna nastupuje do služby ještě v době, kdy první směna 

ještě neskončila výkon služby. Zákon o služebním poměru tyto případy 

nikterak neupravuje. Analogie zákoníku práce nabízí posouzení tohoto problému, 
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jak jej popisuje Tomek [2012, s. 200]: „§78 ods. 2 uznává za směnný režim i případy, 

kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu 

práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny“. 

Za nepřetržitý režim služby se považuje také režim, ve kterém se zaměstnanci 

sice během 24 hodin nestřídají, ale vykonávají v něm službu ve 24 hodinových 

směnách. Což znamená, že nepřetržitý režim může být současně jednosměnný. Rozdíl 

mezi nepřetržitým a třísměnným pracovním režimem je v tom, zda-li se jedná o provoz, 

ve kterém je nutno pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu, nebo ne. O třísměnný režim 

se jedná v případě, že provoz vyžaduje práci po 24 hodin denně, ale ne 7 dní v týdnu. 

[SEDLÁK, 1981; TOMEK, 2012; PAŠTA 2012] 

Jiří Sedlák [1981, s. 160] ve své knize uvádí: „Pod termínem režim je rozuměno 

doslova pořádek, tj. pravidelné uspořádání, správná organizace. Fyziologickým 

základem režimu je dynamický stereotyp. Dynamický stereotyp se nemá často měnit, 

poněvadž každá změna je spojena se značnou ztrátou energie a se zápornými city 

a emocemi. Přesný a stálý stereotyp ulehčuje a zlepšuje činnost mozku. Změny 

dynamického stereotypu mají vždy určité následky, neboť mohou vést k poruchám 

činnosti organismu.“  

Záchranáři v České republice pracují ve 12 hodinových směnách 

ve dvousměnném pracovním režimu. Kdežto například v Anglii pracují záchranáři 

ve 24 hodinových směnách. Myslím si, že 24 hodinové směny jsou vhodnější, 

jelikož po směně následují dva dny pracovního volna, ve kterých si záchranář podle 

mého názoru dostatečně odpočine, lépe zvládá společenský život a má více času na své 

koníčky. Stejně tak jako v Anglii, tak i čeští hasiči pracují ve 24 hodinových směnách. 

Záchranáři mají někdy i více 12 hodinových směn za sebou a začne na ně působit 

únava.  

2.4.1 Doba služby 

Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat 

pro zaměstnavatele práci. Zákon stanovuje pracovní dobu zaměstnanců s třísměnným 

a nepřetržitým pracovním režimem nejvýše 37,5 hodiny týdně. 

Záchranáři pracují ve 12 hodinových směnách, které jsou buď noční, 

nebo denní. Střídají se nepravidelně podle dlouhodobého plánu služeb tak, aby během 
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jednoho měsíce vycházela týdenní pracovní doba na 37,5 hodiny. Některý týden mají 

např. 4 služby a následující týden jen jednu nebo dvě. 

Hasiči v okrese Nymburk pracují ve 24 hodinovém pracovním režimu ve třech 

skupinách. V každé skupině je deset hasičů. Po 24 hodinové směně následují dva dny 

volna, ve kterých se prostřídají zbylé dvě skupiny.  

2.4.2 Noční směny 

Člověku je dáno přírodou, že je ve dne aktivní a v noci spí. Noční směny 

způsobují změnu biologického rytmu člověka. Pracovníci s největší výkonností v noci 

snášejí noční směny lépe než pracovníci, kteří mají největší výkonnost ráno. 

Přizpůsobivost nočním směnám je pro starší pracovníky, kterým je kolem 50 let, 

mnohem horší než pro mladší pracovníky. Přizpůsobivost nočním směnám je dále 

ovlivněna zdravotním stavem zaměstnance, vytížením při práci, délkou pracovní doby 

atd. Borzová [2009, s. 84] ve své knize píše „ve směnném provozu se při nočních 

směnách spánek za čtyřiadvacet hodin zkrátí o tři až čtyři hodiny. Takto způsobená 

spánková deprivace se kompenzuje po dvou dnech bez větších problémů. Při deprivaci 

trvající více dnů se však stav upravuje pomalu a důsledky přes den jsou intenzivnější.“  

  

Důsledky nočních směn 

 Chronobiologické: je například snížená výkonnost, únava, ospalost 

nebo poruchy soustředění. 

 Společenské: mohou narušovat nebo omezovat společenský, rodinný 

či partnerský život. 

 Somatické: mohou způsobovat zažívací potíže, úrazy, riziko srdečních 

onemocnění nebo také závislost na alkoholu, tabáku, kávě či lécích. 

Už jen proto, že profese záchranáře zahrnuje noční směny, je tato profese 

považována za namáhavější.  

2.4.3 Odpočinek mezi směnami 

Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou. 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce; § 90 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma 

směnami: 
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(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec 

měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek 

po dobu alespoň 12 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin. 

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na osm hodin po sobě 

jdoucích během 24 hodin zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující 

odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku 

a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době 

a při práci přesčas, 

b) v zemědělství, 

c) ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních a při poskytování jiných služeb 

obyvatelstvu, 

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život 

nebo zdraví zaměstnanců, 

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. 

Ženám pracujícím v nepřetržitých provozech může však být tento odpočinek 

zkrácen pouze na 11 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin za podmínky, 

že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

[ZÁKONÍK PRÁCE, 2006] 

Pracovník by si měl mezi dvěma směnami řádně odpočinout a řádně se zotavit, 

jak po fyzické, tak po psychické stránce. Nejlépe by měl být odpočinek aktivní, 

ale může být i pasivní (např. spánek). Pracovní schopnost člověka závisí především 

na správném a dostatečném odpočinku a na správném střídání pracovních směn. Doba 

odpočinku je velice důležitá z hlediska schopnosti udržet vysokou úroveň a kvalitu 

práce. [SEDLÁK, 1981] 

2.4.4 Aktivní odpočinek 

Náhlovský a Suchý [2012, s. 74] uvádějí: „aktivita – ať tělesná, nebo duševní – 

je vždy lepší než pasivita. Podmínkou je, aby to bylo v mezích zákona a dobrých mravů 

a při plné pozornosti soustředěné na to, co děláme.“  

Náš zdravotní stav závisí na množství a druhu pohybu, který vykonáváme. 

Za aktivní odpočinek je považována jen taková činnost, která zatěžuje jiné oblasti 

mozku než ta, co únavu vyvolala nebo způsobila. Během aktivního odpočinku bychom 
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měli zapojit svalové partie a oblasti nervového systému, které nejsou zapojeny 

při zaměstnání. Aktivní odpočinek by měl být svou činností odlišný od pracovní náplně. 

Cvičení zlepšuje celou řadu psychických projevů, například posiluje psychiku v boji 

se stresem, snižuje pocit úzkosti atd. Člověk se při pravidelném cvičení cítí svěží, 

volnější, plný energie a lépe zvládá každodenní problémy. Druhy cvičení můžeme 

rozlišit do pěti druhů. 

 Izometrické cvičení je působení skupiny svalů proti pevnému předmětu 

nebo proti druhé skupině svalů, například tlak proti zdi nebo závaží. Tímto 

cvičením se zvyšuje síla a pružnost svalstva. 

 Izotonické cvičení podle Středy [2005, s. 54] představuje „cvičení pohybem, 

které postihuje váhové zatížení a patří sem  rytmické cvičení. Tento druh cvičení 

představuje proměnlivou metodu cvičení, kombinující opakované gymnastické 

pohyby v rytmu, kdy tělo pracuje proti své vlastní váze nebo vnějším zátěžím.“  

 Izokinetické cvičení je směsice cvičení izotonického a izometrického.  

 Aerobní cvičení je takové cvičení, u kterého zhluboka dýcháme, zapojujeme 

celé tělo a máme pravidelné tempo. Aerobní cvičení zlepšuje srdeční a dýchací 

činnost. 

 Anaerobní cvičení je kondiční a vytrvalostní cvičení. [STŘEDA, 2005] 

2.4.5 Pasivní odpočinek  

Pasivní odpočinek je podle Náhlovského a Suchého [2012 s. 74] „nečinnost, 

ospalá malátnost, chaotické myšlení, posedávání, polehávání, sledování televize, 

a dalších médií. Společným jmenovatelem pasivních forem je, že u nich napůl spíme.“  

Základním požadavkem k udržení pracovní morálky a práceschopnosti 

je intenzivní odpočinek. Pasivní odpočinek můžeme charakterizovat jako spánek 

či relaxaci. Nejúčinnější a nejpřirozenější pro zotavení je spánek. Důležitým faktorem 

pro zotavení je délka a hloubka spánku. Dalším forma pasivního odpočinku je relaxace. 

Praško [2007, s. 219 - 220] ve své knize definuje relaxaci jako „stav psychického 

a tělesného uvolnění. K běžné provozní činnosti, např. k práci, je vhodná určitá míra 

napětí. Svalstvo potřebuje být aktivní, v určitém tonu, mozek potřebuje přemýšlet, 

tzn. být v aktivní činnosti. Relaxace je stav uvolnění těla a mysli s prožitkem klidu, 

vyrovnání, vnitřního ticha.“ Jde o celotělové uvolnění nervového a svalového napětí. 
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Mezi relaxační cvičení patří meditace. Jak Praško [2007, s. 228] dále uvádí „Meditace 

je stav bez myšlení. Stav čistého vědomí bez obsahu.“ Mezi další formu pasivního 

odpočinku můžeme zařadit duševní hygienu. Dobrý pracovní výkon může podávat 

jen pracovník v dobré psychické pohodě, a proto by měl umět zvládat napětí, únavu 

a úzkost. Díky duševní hygieně dochází k vytvoření ideálních podmínek pro udržení 

duševního zdraví, upevnění duševní zdatnosti a činnosti a také k posílení organizmu 

před negativními vlivy, které na nás denně působí. 

Dostatečný a kvalitní odpočinek je velice důležitý pro lidský organismus. 

U dostatečně odpočatého záchranáře je menší riziko vzniku chybného úsudku či kroku 

v přednemocniční péči. Nedostatečně odpočatý záchranář, na kterého navíc působí 

vnější stresory, je více náchylný k rozvoji syndromu vyhoření.  

2.4.6 Práce přesčas 

Předpis č. 262/2006 Sb. část 4; § 93a - Další dohodnutá práce přesčas 

ve zdravotnictví: 

(1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další dohodnutá 

práce přesčas") se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, 

péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních 

lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické 

záchranné služby, kterou vykonává 

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut, 

b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující 

v nepřetržitém pracovním režimu, (dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví"). 

Další dohodnutá práce přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 

odst. 4. 

(2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté 

práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. 

O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně 

vyrozumět příslušný orgán inspekce práce. 

(3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout 

v průměru 8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 



16 
 

26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit 

na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. 

(4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas 

a) musí být sjednána písemně, 

b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru, 

c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích, 

d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů 

od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně, 

e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď 

musí být dána písemně. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 

2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví. 

[ZÁKONÍK PRÁCE, 2006] 

2.5 Pozornost 

Podle Duška [2010, s. 97] pozornost znamená: „aktivní zaměření vědomí, 

ale jsou v ní zastoupeny i ostatní psychické funkce – emotivita, inteligence, životní 

zkušenost – to se podílí na stavu pozornosti.“  

Pozornost jde charakterizovat jako psychický stav, který se projevuje 

soustředěností a zaměřeností vědomí. Pozornost je úzce spjata s procesem vnímání. 

Mozek filtruje z nepředstavitelného množství podmětů, které jsou kolem nás, jen ty 

informace, které jsou pro nás v dané situaci nějakým způsobem důležité. Vybrané 

informace podle principu dominanty jsou následně ultrakrátkodobě uloženy 

v senzorické paměti. Ostatní informace jsou posléze automaticky vymazány. 

Toto všechno se odehrává v mozkovém kmeni. Vyloučením pozornosti bychom 

nemohli myslet, mluvit, poznávat ani jednat. Pozornost sama nic nezobrazuje, ale je 

vždy přítomná a díky této charakteristice je často nazývána jako doprovodný proces.    

[KOHOUTEK, 2008; DUŠEK, 2010] 

 

Vlastnosti pozornosti: 

 Kapacita pozornosti – znamená schopnost v určitém okamžiku obsáhnout 

určité množství podmětů a jevů. 
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 Rozsah pozornosti – umožňuje v určitém okamžiku zahrnout jen nepatrný 

počet vjemům, na které se můžeme soustředit. 

 Selektivita pozornosti – je schopnost člověka zaměřit se z mnoha podnětů 

jen na ty, na které se chce zaměřit. 

 Vytrvalost (tenacita) pozornosti – je schopnost se na delší dobu zaměřit 

na jeden jev nebo objekt. 

 Koncentrace pozornosti – je schopnost soustředit se v rušivém prostředí 

na určitý podnět. 

 Bdělost (vigilita) pozornosti – je schopnost přenášet pozornost z jednoho 

podnětu na druhý. Je to účelná změna pozornosti na nové předměty. 

 Labilita pozornosti – vyjadřuje neúčelnou změnu pozornosti z jednoho jevu 

na druhý. 

 Iritabilita pozornosti – je přeskočení podnětu přes prahovou intenzitu a tím se 

podnět dostává do středu pozornosti.  

 Distribuce (rozdělení) pozornosti – je schopnost rozdělit pozornost 

na sledování několika objektů najednou, ale při pozorování mnoha objektů 

najednou nesmí být velká koncentrace jen na jeden objekt. Musí se míra 

pozornosti rozdělit. 

 Oscilace pozornosti – je kolísání intenzity pozornosti. Je to střídavé oslabování 

a zesilování pozornosti.  

 Stabilita pozornosti – je opakem předchozí vlastnosti, jelikož je to schopnost 

ve stejné intenzitě sledovat určitý objekt nebo jev. [KOHOUTEK, 2008; DUŠEK, 

2010] 

 

Druhy pozornosti: 

 Úmyslná (záměrná, aktivní) – Dušek [2010, s. 97] definuje úmyslnou únavu 

jako „zaměření pozornosti na určitý objekt nebo jev bez ohledu na ostatní 

předměty a jevy.“ Je to cílené soustředění na určitý podnět. Tato pozornost je 

náročnější a více vyčerpávající než pozornost neúmyslná. Pozornost zaměřená 

k vnějšímu okolí se nazývá extrovertovaná. Pozornost zaměřená na vlastní 

osobu se nazývá introvertovaná. [KELNAROVÁ, 2010; DUŠEK, 2010; KOHOUTEK, 

2008] 
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 Neúmyslná (bezděčná, mimovolná, pasivní) – Podle Duška [2010, s. 97] vzniká 

neúmyslná únava „dojde-li k zaměření pozornosti bezděčné na okolní předměty 

a jevy bez aktivní volní činnosti.“ Není závislá na vůli člověka. Je to stav, který 

udržují a vyvolávají zvláštnosti působících podnětů. Je to považováno za pasivní 

formu. Mezi vyvolávací nebo udržovací podněty patří např. výstřel, výbuch 

velikost hradu nebo budovy, výstřední model šatů, nečekaný výkřik, pestrost 

oděvu, kontrast, nevšední a nápadný zjev atd. 

 Poúmyslová pozornost – Kelnarová [2010, s. 43] popisuje poúmyslovou únavu 

jako „stav, který je zpočátku vyvolán volním úsilím, později je udržován 

významem působících podnětů.“  

 

Vlivy ovlivňující pozornost jsou např. únava, zájem, motivace k činnosti, 

psychický stav, vůle, zdravotní stav, drogy, alkohol, léky. Pro zdravotnické záchranáře 

je velmi důležitá úmyslná pozornost. Důležité je vědomé soustředění na práci a stálost. 

[KELNAROVÁ, 2010] 

Pozornost je velmi důležitá v profesi záchranáře. Záchranář má ve svých rukách 

zdraví a život nejen pacienta, ale i svůj. Pozornost může být ovlivněna několika faktory. 

Při nedostatečné pozornosti může záchranář udělat chybu, která ohrozí nejen jeho, 

ale i pacientovo zdraví nebo život. Proto by měl být záchranář odpočatý a pozorný, 

aby se těmto situacím předcházelo. Na druhou stranu i odpočatý a pozorný záchranář 

může udělat chybu.  

2.5.1 Poruchy pozornosti 

Mezi poruchy pozornosti můžeme zařadit: 

 Roztržitost – nedostatečná koncentrace pozornosti na jednu nebo více aktivit. 

Při intenzivním zabýváním se nějakým předmětem, nám mohou uniknout 

ostatní zcela běžné události. Roztržitost je, když jedinec přestává ovládat 

koncentraci pozornosti a ztrácí se v okolní realitě, nevěnuje situaci dostatečnou 

pozornost, i když si to situace vyžaduje. Tudíž se může dopouštět chyb, 

nebo omylu. Důsledkem je pak pokles pracovního výkonu. [DUŠEK, 2010; 

KOUHOUTEK, 2008] 
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 Rozptýlenost – je protikladem stálosti. Je to porušení koncentrace a schopnosti 

zaměření pozornosti na delší dobu, tedy tenacity. Proto postižený neudrží 

žádný předmět ve své pozornosti. Objevuje se při vyčerpanosti, silném útlumu 

vyvolaným okolními podněty, jednostranné činnosti, vnitřním útlumem 

vyvolaným působením dlouhodobě stejných podnětů, psychických poruchách 

atd. [DUŠEK, 2010; KOHOUTEK, 2008] 

 Hypoprosexie – podle Duška [2010, s. 97] jde o „celkové snížení pozornosti 

ve všech složkách.“ Podílí se na ní snížená kapacita, tenacita, koncentrace, 

vigilita, aj. Může se objevovat při únavě, vyčerpání, schizofrenii a dalších. 

Na rozdíl od předchozích jde o poruchu globální. [DUŠEK, 2010; BENEŠ, 2009] 

 Hyperprosexie – zvýšení pozornosti ve všech složkách. Jde tedy také globální 

poruchu. Jedná se o zvýšení koncentrace na určité děje, na úkor ostatních 

složek pozornosti jako jsou distribuce a vigilita. Objevuje se převážně 

u neurotických poruch. [DUŠEK, 2010;  BENEŠ, 2009] 

 Aprosexie – jde o neschopnost se soustředit. Jedná se o globální poruchu 

pozornosti, tzn., že postihuje všechny složky pozornosti. Je to závažná porucha, 

která se objevuje u těžkých psychotických poruch. [DUŠEK, 2010] 

 Paraprosexie – jedná se o poruchu pozornosti, při které jedinec očekává 

podnět, např. startovní výstřel, a reaguje buď předčasně, nebo opožděně.  

Může se objevovat při velkém napětí. [DUŠEK, 2010; BENEŠ, 2009] 

2.6 Únava 

Únava je tělesná zátěž, trvající delší dobu může představovat celkem velké 

nároky na regulační homeostatické mechanismy organizmu. Hlavní roli při únavě má 

zejména snižování a vyčerpávání energetických zásob těla, s tím souvisí ztráta 

tělesných tekutin a změna objemu a osmotality krve. Pokud tyto vlivy působí 

na organizmus delší dobu, dochází ke snížení výkonu organizmu. Termín únava je často 

zaměňován s předrážděností, vyčerpaností, malátností, pokleslostí, nechutí k práci, 

pocitem vnitřní nepohody, odporem k pracovní činnosti. Únava je doprovázejícím 

jevem všech chronických a život ohrožujících onemocnění. Fyzické projevy únavy jsou 

slabost, celková ochablost, nedostatek energie, vyčerpání, ospalost, pobolívání 

po celém těle. Mezi psychické projevy patří znuděnost, deprese, nedostatek motivace 



20 
 

a také neschopnost koncentrace. Únava je často prvotním signálem ukazujícím na to, 

že v organismu není něco v pořádku. Pocitové vnímání únavy je velmi individuální 

a u zdravých jedinců je únava přirozeným jevem. Únava souvisí s dnešním hektickým 

způsobem života. Myslíme si, že dokážeme dobře pracovat se stresem i ve stresu, 

ale to je omyl. Intenzita únavy se může v průběhu času zvyšovat, pokud se pocity 

vyčerpanosti a nedostatku energie dostavují častěji, pak se únava stává chronickou. 

Déle trvající únava působí jedinci značná omezení a zatěžují ho jak psychicky, 

tak fyzicky. Únava je charakterizována jako ochranná funkce organismu před přepětím 

z různých příčin. Obvykle k ní dochází při dlouhodobé nadměrné zátěži, v období 

nemocí, rekonvalescence, duševní zátěži a nedostatku spánku. Mnozí z nás se na jaře 

setkávají s tzv. jarní únavou. Zimní období s krátkým denním intervalem, nedostatkem 

světla, špatné počasí velkou měrou ovlivňují psychický stav člověka a únava se dostaví 

rychleji než např. v letním období, které na lidský organismus a psychiku obecně 

působí mnohem blahodárněji. Nejen u chronicky nemocných, ale i u zdravých lidí, 

se na jaře projevuje vyšší unavitelnost. Mezi nejdůležitější formy únavy patří únava 

celková, svalová a nervová. Celková a nervová únava signalizuje oslabení kórových 

mozkových funkcí, které zodpovídají za myšlení, vnímání, vědomí a jiné. Tyto typy 

únavy snižují pohotovost, čilost a reakční schopnost, která je vyvolána požadavky 

na koncentraci, nedostatkem nebo nadměrnou pracovní činností, duševní výkonností, 

jednotvárnou prací, ztrátou pracovní motivace, bolestivými nebo chorobnými stavy. 

Únava spojená s vysokým pracovním tempem, nedostatečným odpočinkem a velkou 

tělesnou činnosti ústí do velkého přepětí vyčerpání a vyhoření. Podle Lužné [2011, 

s. 287] se svalová únava projevuje „poklesem výkonnosti namáhaných svalů 

se současným úbytkem síly a zpomalení pohybů.“ Vyšší unavitelnost je velmi častým 

symptomem depresivních stavů, při kterých člověk podléhá ztrátě veškerých zájmů, 

smutku, pocitům méněcennosti, úzkosti, má zpomalené myšlení a potíže 

s rozhodováním. Mohou být spojeny i s psychosomatickými potížemi, 

např. tachykardie, bolesti na hrudi, nechutenství, poruchy spánku, žaludeční potíže 

a jiné. [ARANDA, 2005; LUŽNÁ, 2011] 
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Jak psychická, tak i fyzická únava má vliv na pozornost záchranáře. Podle mého 

názoru nastává větší míra únavy při nočních směnách. V případě únavy je větší šance 

k chybnému kroku v ošetřovatelské péči a tím může dojít k ohrožení pacienta. 

2.7  Syndrom vyhoření 

Andršová [2012, s. 14] definuje syndrom vyhoření jako „specifickou emoční 

únavu, stav citové vyčerpanosti. Vyhoření nastupuje většinou v okamžiku, kdy dochází 

k vyčerpání určitých psychických rezerv z důsledku chronického stresu a zanedbáváním 

svých potřeb - tedy tehdy, kdy trvá dlouhodobá nerovnováha mezi „výdejem“ 

a „příjmem“ = disbalance mezi fází zátěže a klidu, mezi aktivitou a odpočinkem.“  

Podle Kelnarové [2010, s. 63] je „syndrom vyhoření (burn – out syndrome) 

ztráta profesního zájmu. Projevuje se pocity zklamání, hořkosti při hodnocení 

minulosti. Postižený ztrácí zájem o svoji práci, spokojuje se s každodenním 

stereotypem, rutinou. Nevidí důvod pro další sebevzdělávání, osobní růst, snaží 

se přežít, nemít problémy.“  

U profese zdravotnického záchranáře je veliké riziko vzniku syndromu vyhoření. 

Jelikož profese záchranáře je velice stresující, působí na ně vysoká zátěž, nedostatek 

uznání, konflikty s pacienty, působení rušivých vlivů aj. Na vznik syndromu vyhoření 

mají vliv vnější stresory, ale také osobnost jedince. Mezi vnější faktory lze zařadit 

dlouhodobý stres a mezi osobní charakteristiku lze zařadit perfekcionalizmus, vysoké 

ambice, přetěžování se, workoholismus, odsouvání vlastních zájmů na druhou kolej aj. 

Počátku syndromu vyhoření předchází výrazné pracovní vypětí a ve většině případů 

dochází k vysoké konzumaci kávy, alkoholu, cigaret, léků nebo drog. S tím je spojen 

pokles výkonnosti a změny emocí. Syndrom vyhoření a jeho fáze mohou probíhat 

měsíce i roky. [ANDRŠOVÁ, 2012; KELNAROVÁ, 2010] 

Fáze nadšení: je to fáze, ve které je nový záchranář plný nadšení, bere si služby 

navíc, na úkor odpočinku či relaxace se ve svém volnu věnuje profesním povinnostem, 

chce být u všeho, všechen volný čas je věnován práci, neefektivní výdej energie, klade 

na sebe i okolí nereálné požadavky, chce všechny zachránit a všem pomoct.  

Fáze stagnace: Stagnace je podle Kebzy [1998, s. 9] „pocit jedince, že již nadále 

nemůže těmto požadavkům dostát, ve spojení s pocitem, že úsilí vkládané 

do vykonávané činnosti je naprosto neadekvátní nízkému výslednému efektu, vede 
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ke vzniku vyhoření.“ Stagnace je fáze, ve které záchranář zjistil, jak to funguje v realitě, 

nadšení dohasíná, práce už není tak zajímavá, nastává pocit, že nestíhá nic jiného 

než práci a osobní život není takový, jaký si představoval, ideály stagnují, má pocit, 

že není dostatečně finančně ohodnocen z hlediska náročnosti a nebezpečí této 

profese. V této fázi postižený ani jeho okolí ještě nemusí vnímat příznaky vzniku 

syndromu vyhoření. 

Fáze frustrace: je fáze, ve které záchranář pochybuje sám o sobě i o své práci. 

Nastupuje pocit zklamání, od pacientů se mu nedostává dostatek uznání, cítí 

se nedoceněn. Jsou zde už známky emociálních problémů, hádek na pracovišti apod. 

Fáze apatie: v této fázi je záchranář bez nadšení, nerad se vyptává pacientů, 

je k nim arogantní, skeptický, cynický, nepříjemný, nechce se mu pomáhat, nejraději by 

dělal rutinu s co nejmenší fyzickou a emoční zátěží. Je neustále podrážděný, 

přecitlivělý, začínají být konflikty v partnerství, rodině a na pracovišti. V této fázi je 

syndrom vyhoření na vrcholu. 

Fáze intervence: v této fázi musí záchranář udělat jakýkoliv krok, aby přerušil 

bludný kruh syndromu vyhoření, například změnil práci, přestěhoval se atd. Určitou 

změnou by mohl znovu nalézt radost z práce a života obecně. 

Andršová [2012, s. 20] uvádí, že „celkově má syndrom vyhoření dopady 

na kvalitu podávané péče. Záchranář je nespokojený, prokazuje nižší výkonnost, menší 

zájem o pacienta a vyšší pravděpodobnost profesní chyby. Spolu se syndromem 

vyhoření se mohou objevit deprese, které jsou u zdravotníků vždy varovné - nesou 

s sebou rizika zneužívání návykových látek a také nebezpečí suicidia.“ [ANDRŠOVÁ, 

2012; KEBZA, 1998] 

2.8 Stres 

Andršová [2012, s. 60] definuje stres jako „fylogenetickou, nespecifickou, 

automatickou reakci organizmu na stresor (na to, co zátěž vyvolává) – na reálné 

či domnělé nebezpečí.“  

Podle Čevely [2009, s. 52] je stres „stav živého organizmu, který je vystaven 

nepříznivým životním podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce mají 

za cíl zachování homeostázy (vnitřního prostředí organizmu) a zabránění poškození 

nebo smrti organizmu.“  
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V prožívání stresu hraje velkou roli právě pocit ohrožení. Každý člověk reaguje 

na stres odlišně. Převahuje psychosociální typ stresu. Pod slovem stres si můžeme 

představit jakoukoliv energetickou potřebu na organizmus. Podle intenzity se stres 

rozděluje na hypostres, při kterém je malá úroveň stresové reakce a hyperstres, 

u kterého už dochází k převyšování hranic únosnosti. Stres v ohrožení aktivuje 

organizmus, tato reakce na stres je například v ohrožení života, setkání s predátorem 

atd. Zareagujeme buď bojem, útěkem nebo takzvaným zamrznutím. Při stresu 

se aktivuje sympatikus, mobilizují energetické zdroje, zvýší se srdeční a respirační 

funkce, snižuje se práh bolesti, zvyšuje se síla, rozšiřují zornice, ale na druhou stranu se 

snižuje peristaltika střev. Je to velice energeticky náročná reakce. Má tři fáze, 

poplachová fáze je řízena sympatikem a je to příprava na boj či útěk. Druhá se nazývá 

fáze adaptační, převládá parasympatikus a organizmus se adaptuje. Třetí se nazývá 

fáze vyčerpání, nastává selhání organizmu, při nadměrném působení stresoru. Je to 

velice závažný stav, při kterém může dojít k celkovému selhání. Křivohlavý [1994, s. 9] 

uvádí, že „obrazně je možno napětí, které u člověka ve stresu pozorujeme, přirovnat 

k napětí struny, například na houslích, dosahuje-li toto napětí hranice únosnosti. 

Obdobně jsou napjaty naše svaly (až se chvějí), jsme-li ve střehu v situaci ohrožení 

života.“ [KŘIVOHLAVÝ, 1994; JANICZEKOVÁ, 2007]  

Rozlišujeme stres na špatný, pro organizmus nepříznivý, tzv. distres 

a na mírnější formu, která nás doprovází při adrenalinových sportech a máme díky ní 

větší odolnost vůči distresu, tato forma se nazývá eustres. Působení distresu má 

za následek řadu onemocnění jako jsou například stresové vředy, bolesti hlavy a zad, 

roztržitost, asthma bronchiale, snížení imunity nebo také snížená sexuální výkonnost. 

Stres lze také rozdělit na akutní a chronický, který má větší dopady na náš organizmus. 

Podle Andršové [2012, s. 63] může být stresová reakce způsobena „také nedostatkem 

aktivity či nečinností, nejenom nadměrnou zátěží.“  

Stresory můžeme nejzákladněji rozdělit na fyzické, psychické a sociální. 

Mezi fyzické můžeme zařadit hluk, nedostatek spánku, hlad, vážné onemocnění, 

vysokou fyzickou zátěží, zranění nebo požadavky na vyšší výkonnost. Mezi psychické 

můžeme zařadit časovou tíseň, deprese, žal, duševní trauma, duševní nemoc, úzkost, 

obavy, hněv nebo strach. Mezi sociální stresory můžeme zařadit například ztrátu blízké 

osoby nebo špatný kolektiv. [ANDRŠOVÁ, 2012; SIMONOVÁ, 2010; HABEZÍKOVÁ, 2010] 
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Záchranář je vystavován mnoha stresovým situacím a vlivům. Záleží na jeho 

osobnosti, jak se stresem vyrovná nebo zda mu podlehne. Stres je psychicky a fyzicky 

náročný, pokud je záchranář vystavován stresu častěji začne být unaven a tím pádem 

může dojít ke snížení pozornosti. V horších případech může dojít k syndromu vyhoření. 

Podrážděný a napjatý záchranář není schopen reagovat na požadavky a potřeby 

pacienta. S poklesem elánu klesne motivace pro práci a tím se snižuje schopnost řešit 

problémy, uvažovat a rozhodovat se. To může ohrozit pacienta na životě.  
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3 Praktická část   

Praktická část je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na dotazníkové 

šetření a druhá část obsahuje jednoduchý test na pozornost. Cílem bylo zjistit, jak se 

bude lišit míra pozornosti a únavy v rozdílných pracovních režimech záchranářů 

a hasičů. Dotazníky jsem rozdal 30 členům nymburského hasičského sboru 

a 48 záchranářům v Nymburském okrese, do kterého spadají pracoviště v Nymburce, 

dále pak v Lysé nad Labem a v Městci Králové. Druhá část je zaměřena na zvládnutí 

testu na pozornost. Test je v elektronické podobě a testoval jsem 5 záchranářů 

z nymburské záchranné služby a 5 členů nymburského hasičského sboru. 

3.1 Dotazníkové šetření  

Mého dotazníkového šetření se zúčastnili hasiči, zdravotničtí záchranáři, lékaři 

a řidiči záchranné služby. V dotazníkovém šetření zjišťuji, zda a jak pociťují záchranáři 

a hasiči únavu a stres a co v případě únavy či stresu dělají, aby se jej zbavili. Také jsem 

chtěl zjistit, jestli respondentům vyhovuje jejich pracovní doba, dále pak co by 

potřebovali ke zbavení únavy a jestli je jejich doba spánku dostačující. Dotazník 

obsahoval 15 otázek, z toho bylo 10 uzavřených a respondenti kroužkovali pouze jednu 

z uvedených možností. Zbylých 5 otázek je polootevřených, respondenti si mohli vybrat 

jednu z uvedených možností a v případě, kdy se jim ani jedna možnost nelíbila, mohli 

uvést svou vlastní odpověď. 

3.1.1 Hypotézy k dotazníkovému šetření 

1) Až 70% záchranářů pociťuje větší únavu při noční směně než při denní směně. 

2) Více jak 50 % respondentů je spokojeno s délkou své pracovní doby. 

3) Záchranáři oproti hasičům uvedou vícekrát, že pociťují únavu a stres. 

3.1.2 Cíl výzkumu  

V dotazníku zjišťuji, jestli a jak na sobě pociťují záchranáři a hasiči únavu a stres. 

Pomocí dotazníkového šetření chci zjistit, zda záchranáři více pociťují únavu při noční 

směně nebo při denní směně. Dále se chci dozvědět, jestli jim jejich pracovní režim 

vyhovuje a jaký jiný by případně preferovali. 
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3.1.3 Respondenti 

Pomocí dotazníkového šetření jsem oslovil celkem 78 zaměstnanců 

integrovaného záchranného systému v okrese Nymburk. Ze 78 dotázaných bylo 

48 zaměstnanců záchranné služby a 30 členů nymburského hasičského sboru. 

Ze 48 zaměstnanců záchranné služby bylo 26 zaměstnanců nymburské záchranné 

služby, 12 zaměstnanců záchranné služby z Městce Králové a 10 zaměstnanců 

záchranné služby z Lysé nad Labem. Z celkového počtu dotázaných vyplnilo 

76 respondentů, což je 97 %. 

3.1.4 Výsledky průzkumu 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Mezi dotazovanými, bylo 22 mužů a 24 žen ze záchranné služby a 30 mužů 

z hasičského sboru. 

22
24

30

0

Muž Žena

Pohlaví

Záchranáři Hasiči

 

Graf 1: Pohlaví 
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Otázka č. 2: Kolik je vám let? 

Nejpočetnější věková kategorie dotázaných je mezi 30 – 50 lety. 
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Graf 2: Věk 

 
Otázka č. 3: Jaká je vaše profese?  

46 respondentů pracuje jako záchranář (lékař záchranné služby, záchranář, 

sestra, řidič sanitky) a 30 respondentů pracuje jako hasiči. 

Záchranář - 46

Hasič - 30

 

Graf 3: Jaká je vaše profese? 
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Otázka č. 4: Kolik let již provozujete tuto profesi? 

Dotazník vyplnilo nejvíce hasičů a pracovníků záchranné služby s délkou praxe 

11 – 20 let. 
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Graf 4: Kolik let již provozujete tuto profesi? 

 
Otázka č. 5: Kdy pociťujete při vykonávání vaší profese únavu? 

Dotazovaní pracovníci záchranné služby nejvíce pociťují únavu po těžkém 

výjezdu (resuscitace, atd.) na rozdíl od dotazovaných hasičů, kteří nejčastěji uvádějí, 

že nepociťují únavu při ve svém zaměstnání.  
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Graf 5: Kdy pociťujete při vykonávání profese únavu? 
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Otázka č. 6: Jakým způsobem se projevuje únava na vykonávání vaší práce? 

Pomocí této otázky jsem zjistil, že se u 32% pracovníků záchranné služby a 83% 

hasičů únava neodráží na výkonu jejich práce. Dále 68% pracovníků záchranné služby 

a 17% hasičů uvádí, že únava má vliv na vykonávání jejich profese.                    
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Graf 6: Jakým způsobem se projevuje únava na vykonávání vaší práce? 

 
 

Otázka č. 7: Kolik hodin denně spíte?  

Z grafu vyplívá, že nejvíce pracovníků záchranné služby a hasičů spí denně 6 – 8 

hodin. 
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Graf 7: Kolik hodin denně spíte? 
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Otázka č. 8: Je pro vás tato doba spánku dostačující? 

Na tuto otázku odpovědělo 37 pracovníků záchranné služby a 27 hasičů, že je 

jejich doba spánku pro ně dostačující. Pro 9 pracovníků záchranné služby a 3 hasiče 

není doba spánku dostačující. 
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Záchranáři Hasiči

Je pro vás vaše doba spánku dostačujcí?

ano ne

 

Graf 8: Je pro vás vaše doba spánku dostačující? 

 

Otázka č. 9: Pociťujete při vykonávání vaší profese stres? 

Na otázku, jestli respondenti pociťují při výkonu jejich profese stres, 

odpovědělo 83% hasičů a 17% pracovníků záchranné služby že nepociťuje stres, dále 

odpovědělo 57% pracovníků záchranné služby a 10% hasičů, že stres pociťuje občas, 

dále 7% hasičů a 26% pracovníků záchranné služby stres při vykonávání jejich profese 

pociťuje. 
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Graf 9: Pociťujete při vykonávání vaši profese stres? 
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Otázka č. 10: Co pokládáte za největší stresor při výjezdě? 

Za největší stresor při výjezdě považují pracovníci záchranné služby a hasiči smrt 

dítěte.  
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Graf 10: Co pokládáte za největší stresor při výjezdu? 

 

Otázka č. 11: Během jaké směny pociťujete větší míru únavy? 

Tato otázka byla určena pouze pro pracovníky záchranné služby, jelikož hasiči 

nemají denní a noční službu. 76% pracovníků záchranné služby pociťuje větší míru 

únavy při noční směně a 24% pracovníků záchranné služby pociťuje větší míru únavy 

při denní směně.  
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Graf 11: Během jaké směny pociťujete větší únavu? 
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Otázka č. 12: V jakém pracovním režimu pracujete? 

Záchranáři pracují ve 12 hodinovém pracovním režimu, doktoři záchranné 

služby pracují ve 24 i více hodinovém pracovním režimu a hasiči pracují 

ve 24 hodinovém pracovním režimu. 

0 0

40

6
0 0 0

30

8 hodinová směna 10 hodinová směna 12 hodinová směna 24 hodinová směna

V jakém pracovním režimu 
pracujete?

Záchranáři Hasiči

 
Graf 12: V jakém pracovním režimu pracujete? 

 

Otázka č. 13: Jakou variantu směnného režimu byste preferovali? 

Nejvíce hasičů a pracovníků záchranné služby by preferovalo 24 hodinové směny. 
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Graf 13: Jakou variantu směnného režimu byste preferovali? 
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Otázka č. 14: Co v případě únavy děláte? 

V případě únavy si nejvíce pracovníků záchranné služby povídá s kolegy 

a nejvíce hasičů v tomto případě cvičí.  
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Graf 14: Co v případě únavy děláte? 

 

Otázka č. 15:  Co byste na svém pracovišti potřeboval/a, abyste se co                      

nejrychleji zbavil únavy? 

Většina dotázaných hasičů a pracovníků záchranné služby na svém pracovišti nic 

k lepšímu zbavení únavy nepotřebuje. Dva pracovníci záchranné služby uvedli jako 

prostředek pro zbavení únavy Lehké ženy což, ale spíše od nich bylo bráno jako žert. 

Záchranáři
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Graf 15: Záchranáři 
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Graf 16: Hasiči 
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Obrázek 1: Test pozornosti (dostupný 
z: http://www.i-
psychologia.sk/pozornost3.php) 

3.2 Test pozornosti 

Jednoduchým testem na pozornost jsem 

zjišťoval míru pozornosti záchranářů a hasičů 

při příchodu na pracoviště, uprostřed a na konci 

pracovní doby. Test pozornosti byl v elektronické 

podobě. Při testu jsou ve čtverci náhodně seřazena 

čísla od jedné do 25, přičemž testovaný by je měl v co 

nejkratším časovém úseku odklikat ve správném 

pořadí, počínaje jedničkou a konče 25. Po splnění 

testu se na obrazovce zobrazí dosažený čas, který si 

pak účastníci zapsali do dotazníkového formuláře.   

 

3.2.1 Výběr respondentů 

Testoval jsem 5 členů záchranné služby, z nichž byly 4 ženy a jeden muž 

a 5 členů hasičského zboru (5 mužů).  

 

3.2.2 Výzkumná otázka 

V jaké části pracovní doby je u hasičů a záchranářů nejvyšší míra pozornosti? 

 

3.2.3 Popis grafu 

V levé části grafu je stupnice od 0 do 50 – 60 což je doba v sekundách, za kterou 

dotazovaní test vyplnili. Čím nižší je doba vyplnění, tím je větší míra pozornosti 

a naopak. Barevné sloupce znázorňují část pracovní doby, kdy byl test vyplněn. 

V tabulce pod grafem jsou uvedené přesné časy v sekundách, za jak dlouho byl test 

vyplněn. 
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Záchranář 
1

Záchranář 
2

Záchranář 
3

Záchranář 
4

Záchranář 
5

Začátek směny 38,076 34,136 50,027 25,416 42,551

Polovina směny 34,294 32,732 38,182 23,695 37,07

Konec směny 35,321 32,843 40,758 24,607 39,223
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Graf 17: Pozornost: záchranáři 

 

Z grafu je viditelné, že u všech testovaných záchranářů je nejmenší míra 

pozornosti při příchodu na pracoviště, což je kolem sedmé hodiny ráno. 

Kolem dvanácté hodiny odpoledne je míra pozornosti nejvyšší a na konci pracovní 

doby, což je kolem sedmé hodiny navečer je zde míra pozornosti nižší než uprostřed, 

ale vyšší než při příchodu na pracoviště. 

Hasič 1 Hasič 2 Hasič 3 Hasič 4 Hasič 5

Začátek směny 36,139 35,22 36,271 34,021 34,53

Polovina směny 35,203 34,73 34,232 29,69 32,256

Konec směny 41,203 37,103 38,342 35,842 38,139
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Graf 18: Pozornost: hasiči 

 

Na rozdíl od záchranářů je u všech testovaných hasičů nejmenší míra pozornosti 

na konci pracovní doby, tedy kolem 6 hodiny ráno. Stejně jako u záchranářů, 

tak i u hasičů, je nejvyšší míra pozornosti uprostřed pracovní doby, což je u hasičů 
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kolem 6 hodiny odpoledne. Na začátku pracovní doby čili v 6 hodin ráno je míra 

pozornosti vyšší než na konci, ale nižší než uprostřed. 

Je otázkou, z jakého důvodu mají záchranáři nejnižší míru pozornosti 

při nástupu do práce. Můj názor je, že si dostatečně neodpočinou mezi směnami. 

Například záchranář i hasič mají 3 směny týdně, ale záchranář má mezi koncem 

a začátkem jedné směny 12 hodin odpočinku, což je podle mého názoru málo. Hasič 

má sice 24 hodinovou pracovní dobu, ale mezi směnami má 48 hodin odpočinku. 

Za tuto dobu si mnohem lépe odpočine a při příchodu na pracoviště má vyšší míru 

pozornosti než záchranář. 
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4 Diskuze 

Téma Směnný režim a jeho vliv na pozornost jsem si vybral, jelikož mi přišlo 

zajímavé a navíc si myslím, že se touto problematikou ještě mnoho výzkumníků 

nezabývalo. Při mé praxi jsem sám na sobě vnímal výkyvy míry pozornosti, 

a proto jsem se na tuto problematiku chtěl zaměřit. V průběhu psaní mé absolventské 

práce jsem v rámci praxe, využil přítomnosti na záchranné službě v Nymburce hlavně 

při testu na pozornost, jelikož by záchranáři s největší pravděpodobností sami od sebe 

testy na internetu třikrát za směnu nevyplnili. Proto jsem si pět záchranářů po svolení 

vrchní sestry ohlídal, aby mi testy vyplnili. Záchranáři měli pochopení a test 

bez problémů vyplnili, ke konci je test dokonce začal bavit, což mi ulehčilo práci s nimi. 

Po této zkušenosti jsem se domníval, že u hasičů to bude podobné a proto jsem 

oslovil velitele nymburských hasičů, který mi umožnil na vyplňování testu pozornosti 

dohlédnout a to tak, že jsem na hasičskou stanici přišel ráno v 6 hodin poté v 6 hodin 

odpoledne a druhý den opět v 6 hodin ráno. Má přítomnost na praxi také jistě přispěla 

k tomu, že se mi vrátil vysoký počet rozdaných dotazníků, a to 97%. 

V rámci dotazníkového šetřeni, jsem rozdal 78 dotazníků mezi záchranáře 

a hasiče v nymburském okrese. Zpátky se mi vrátilo 76 vyplněných dotazníků. Je nutné 

podotknout, že pracuji se statisticky malými daty a průzkum nebude plně validní svými 

výsledky. Snažil jsem se získat svolení k provádění výzkumu od náměstkyně 

pro nelékařská zdravotnická povolání, ale bohužel na moji prosbu prostřednictvím 

emailové zprávy neodpověděla. 

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jak se liší míra únavy a pozornosti u hasičů 

a záchranářů, v jaké části pracovní doby je míra pozornosti nejvyšší ale také nejnižší, 

což se mi díky testu pozornosti povedlo sice jen u malé skupiny respondentů, 

ale myslím si, že je to pro mojí absolventskou práci dostačující. 

Má první hypotéza, že více jak 70% záchranářů pociťuje větší únavu při noční 

směně, než při denní směně, se potvrdila, jelikož v otázce č. 12 vyplnilo 

76% dotázaných pracovníků záchranné služby, že pociťují větší únavu při noční směně. 

Má druhá hypotéza, že více jak 50 % respondentů je spokojeno s délkou své 

pracovní doby se také potvrdila, jelikož 39% pracovníků záchranné služby a 90% hasičů 
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vyhovuje jejich směnný režim a dohromady je 59% respondentů spokojených se svým 

směnným režimem. 

Má třetí hypotéza, že záchranáři oproti hasičům uvedou vícekrát, že pociťují 

únavu a stres, se také potvrdila. V otázce č. 5 uvedlo 67% hasičů a 4% záchranářů, 

že nepociťují při vykonávání jejich profese únavu, v otázce č. 10 uvedlo 17% záchranářů 

a 87% hasičů že nepociťují při vykonávání jejich profese stres.  

Výzkumná otázka: v jaké části pracovní doby je u hasičů a záchranářů nejvyšší 

míra pozornosti? Nejvyšší míra pozornosti u hasičů a záchranářů je uprostřed směny. 

Dále jsem zjistil, že nejnižší míra pozornosti u záchranářů, je na začátku pracovní doby 

a nejnižší míra pozornosti u hasičů je na konci pracovní směny. 
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5 Závěr 

 

Mým hlavním cílem bylo zjistit, zda má různý směnný režim vliv na pozornost 

a únavu záchranářů a hasičů. Tento cíl jsem splnil pomocí testu na pozornost. Díky 

tomuto testu jsem zjistil, jak se mění pozornost v průběhu pracovní směny 

u pracovníků záchranné služby a hasičů. Hasiči a pracovníci záchranné služby mají 

shodnou část pracovní doby, ve které mají nejvyšší míru pozornosti, a to je uprostřed 

směny. Míra pozornosti na začátku a na konci směny, se u hasičů a pracovníků 

záchranné služby liší. Odlišnost únavy u hasičů a pracovníků záchranné služby jsem 

zjišťoval pomocí dotazníku, ve kterém vyšlo, že více pociťují únavu více záchranáři 

než hasiči. 

Vedlejším cílem bylo zjistit, jak se liší míra únavy, při denní a noční službě. Tento 

cíl jsem splnil pomocí dotazníku. V dotazníku jsem vytvořil jednu otázku, ve které jsem 

se přímo ptal, v jaké směně pociťují větší míru únavy, jestli při denní nebo noční 

směně. Také jsem vytvořil otázku, ve které jsem se ptal, kdy pociťují při vykonávání 

jejich profese únavu, jedna z nabízených odpovědí byla noční směna, kterou označilo 

12 záchranářů. 
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6 Resumé 

The Shift Regime and its Influence on Attention of a Paramedic 

This final assignment deals with the shift regime and its influence 

on the attention of paramedics. The profession of a paramedic is very physically 

and mentally demanding and has many specifics - psychological stress, intense stress 

during the dispatch and rescue activities, hazardous areas of intervention, aggressive 

patients´ attacks often under the influence of alcohol and drugs, the responsibility 

for human lives etc. Therefore, the final assignment is focused on the level of attention 

of paramedics during the night shift and during the day shift. 

The aim of the assignment is to find out if the working hours of paramedics are 

better or worse in comparison with firemen from the view of fatigue and stress. 

A fireman has a 24-hour shift and 2 days of relaxation after work, on the other hand 

a paramedic has a 12-hour shift, but he doesn´t have any time for relaxation between 

shifts. 

The theoretical part is focused on problems of attention, stress, fatigue, 

exchange regime, paramedic profession, night shift, sleep disorders, burn out 

syndrome. 

The practical part contains the attention test and the questionnaire, which 

the paramedics and firemen have to undergo at the beginning of the shift and also 

at the end of it. 

The practical part is divided into two tasks. The first task is the questionnaire 

and the second one is the attention test.  The questionnaire was given to all 

respondents, and the attention test was given to only five firemen and five 

paramedics. 

The results of the attention test show that the lowest level of attention is 

in the morning, the highest level of attention is in the middle of working hours, 

and at the end of the shift the attention is higher than in the morning but lower that 

in the middle of working hours. 

Fireman have the lowest level of attention at the end of the working hours, 

the highest level  is in the middle of working hours, and in the morning the level 

of attention is higher than at the end but lower that in the middle of working hours. 
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8 Přílohy 

Příloha č. 1 Dotazník 
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Dotazník k absolventské práci 
prosím zaškrtněte v každé otázce pouze jednu odpověď 
 

1. Pohlaví 

a) muž 
b) žena 

 

2. Kolik je vám let? 

a) 20-29 
b) 30-39 
c) 40-50 
d) více jak 50 

 

3. Jaká je vaše profese? 

a) hasič 
b) záchranář 

 

4. Kolik let již provozujete tuto profesi? 

a) 0 – 5 let 
b) 6 – 10 let 
c) 11 -20let 
d) více jak 20 let 

 

5. Kdy pociťujete při vykonávání vaší profese únavu? 

a) při příchodu na pracoviště 
b) po těžkém výjezdu (resuscitace atd.) 
c) ke konci pracovní směny  
d) při noční směně 
e) nepociťuji únavu 
f) jiné, prosím uveďte: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Jakým způsobem se projevuje únava na vykonávání vaší práce? 

a) únava se neodráží na výkonu práce 
b)  nepozornost 
c) horší motorika 
d) dezorientace 
e) tvoření chyb 
f) jiné, prosím uveďte: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Kolik hodin denně spíte? 

a) méně než 6 hodin 
b) 6 – 8 hodin 
c) více než 8 hodin
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8. Je pro vás tato doba spánku dostačující? 

a) ano  
b) ne 

 

9. Pociťujete při vykonávání vaší profese stres? 

a) ano 
b) ne 
c) občas 

 

10. Co pokládáte za největší stresor při výjezdě? 

a) časový pres 
b) KPR 
c) smrt dítěte 
d) hromadné neštěstí 
e) výjezd k banálnímu případu 
f) žádnou výjezdovou situaci nepovažuji za výrazný stresor 
g) jiné, prosím uveďte: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Během jaké směny pociťujete větší míru únavy? 

a) denní směna 
b) noční směna 

 

12. V jakém pracovním režimu pracujete? 

a)  v 8 hodinovém 
b) v 10 hodinovém 
c) ve 12 hodinovém 
d) ve 24 hodinovém 

 

13. Jakou variantu směnného režimu byste preferovali? 

a) 8 hodinová směna 
b) 12 hodinová směna 
c) 24 hodinová směna 

 

14. Co v případě únavy děláte? 

a) piji kávu 
b) kouřím  
c) hraji hry  
d) koukám na tv 
e) cvičím  
f) povídám si s kolegy 
g) jiné, prosím uveďte: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

15. Co byste na svém pracovišti potřeboval/a abyste se co nejrychleji zbavil únavy? 

a) nic nepotřebuji 

b) pokud potřebujete, prosím uveďte co: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


