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Studijní program  : Veřejné zdravotnictví 

Název předmětu : Řízení krizových situací a medicína katastrof 

Rozvrhová zkratka : PVL/ZDA14 

Rozvrh výuky : 2 hodin přednášek                                                          

10 hodin seminářů                                                                        

2 hodiny cvičení                                                                       

Zařazení výuky : 1. ročník, zimní semestr, akademický rok 

2022/2023 

Počet kreditů : 2 

Forma výuky : Přednášky, semináře, cvičení 

 

Přednášky, seminář, cvičení: 

  

Vyučující: 

 

doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D. – garant předmětu 

plk. Ing. Václav Kovář 

   

 Výuka: Průběžná; výuka probíhá v učebnách na Dostavbě TÚ LF UP 

 

 Termín Téma Poč. hod. Vyučující 

1 17. 09. 2022 

Sobota 

16:00–17:30 

TD-2.517 

Úvod do předmětu. 

Mezinárodní legislativa a doporučení pro 

řízení krizových situací, jejich 

implementace v ČR. 

Řízení zdravotní péče a poskytování 

zdravotních služeb v době krizových 

situací s důrazem na platnou legislativu. 

Zadání témat seminárních prací. 

2 hod. př. Kovář 

2 1. 10. 2022 

Sobota 

8:00–11:00 

TD-2.518 

Hromadná neštěstí a katastrofy: Základní 

typologie. 

Krizové plánování, plány krizové 

připravenosti. 

Připravenost zdravotnického systému 

v ČR na hromadná neštěstí a katastrofy. 

Zdravotnická záchranná služba v České 

republice, traumaplány, traumacentra. 

4 hod. sem. Kovář 

3 21. 10. 2022 

Pátek 

8:00–9:30 

TD-2.518 

Mechanismus civilní ochrany EU 

(Rozhodnutí Rady 2007/779/ES).  

Integrovaný záchranný systém v ČR. 

Simulační cvičení na aktuální téma. 

2 hod. cv. Kovář 

https://stag.upol.cz/portal/studium/moje-vyuka/index.html?pc_windowid=4698&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDExszQXZgABAPfZw88QAAAA&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeMABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA-Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5rYXRlZHJhLkthdGVkcmFEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEADWthdGVkcmFEZXRhaWwAB2thdGVkcmEAAAABAANQVkwAB19fRU9GX18*#prohlizeniDetail
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4 22. 10. 2022 

Sobota 

16:45–19:00 

TD-2.518 

Činnost zdravotnického zařízení při 

příjmu a poskytování zdravotní péče při 

velkém počtu postižených osob. 

Specializovaná péče při mimořádné 

události: mezinárodní doporučení a 

zkušenosti, situace v ČR (příklady z 

praxe). 

Aktuality pro oblast řízení krizových 

situací. 

3 hod. sem. Kovář 

5 5. 11. 2022 

Sobota 

16:00–18:15 

TD-2.518 

Exkurze – HZS Olomouckého kraje – 

stanice Olomouc.  

Prezentace a diskuse nad vybranými 

tématy seminárních prací. 

3 hod. sem. Kovář 

 

Způsob ukončení: Kolokvium 

Podmínky ukončení: Odevzdání seminární práce (zadání v září 2022) a její prezentace 

na závěrečném semináři, samostudium, ústní přezkoušení ve 

skupinách. 

 

Absence na 2 vyučovacích hodinách z povinné výuky je 

tolerována bez nutnosti omluvy a náhrady. Pokud student 

zmešká další výuku ze zdravotních či jiných závažných důvodů, 

musí výuku nahradit za předpokladu řádné omluvy. 

Náhrada absence nad rámec 2 vyučovacích hodin bude probíhat 

formou samostudia a konzultace s přezkoušením, eventuálně 

vypracováním seminární práce. 

V případě omluvy nepřítomnosti ve výuce se obracejte na: 

doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D., e-mail:  

jana.janoutova@upol.cz 

Literatura: 

 

Základní literatura: 

Dokumenty MZ ČR: https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/krizove-rizeni/  

GUNN, S., W. (2013) Dictionary of disaster medicine and humanitarian relief. New York: 

Springer.  

Výukové prezentace a vybrané dokumenty zveřejněné v prostředí Moodle. 

Vybrané internetové odkazy, doporučené v průběhu seminářů (KH). 

 

Doporučená literatura: 

Aktuální dokumenty Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Dostupné z: 

https://www.ecdc.europa.eu/en  

Aktuální dokumenty WHO (WHO Health Emergencies/WHE program). Dostupné z: 

https://www.who.int/emergencies/overview  

mailto:jana.janoutova@upol.cz
https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/krizove-rizeni/
https://www.ecdc.europa.eu/en
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/emergency-programme/en
https://www.who.int/emergencies/overview
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Mezinárodní projekt Health Care in Danger (HCiD). Dostupné z: 

http://healthcareindanger.org/hcid-project/  

Zákon č. 374/2011 Sb. Zákon o Zdravotnické záchranné službě ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

http://healthcareindanger.org/hcid-project/
http://healthcareindanger.org/hcid-project/

