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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 



 

 

Příloha č. 2: Anketní šetření 

 

Dobrý den, jmenuji se Michaela Kašová a jsem studentkou 3. ročníku na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu. Pro svou bakalářskou práci na téma: První pomoc v mateřských 

školách, si Vás dovoluji oslovit a požádat o vyplnění níže uvedeného anketního šetření. 

Cílem anketního šetření je zjistit, s jakými úrazy se pedagogičtí pracovníci setkávají 

nejčastěji a dále také jaká je jejich úroveň znalostí z oblasti první pomoci. A zdali se 

jejich úroveň změní poté, co jim podám tentýž dotazník, po absolvovaném školení první 

pomoci od Červeného kříže. 

Anketní šetření má dvě části, část zjišťovací a část testovou. Zjišťovací část se skládá 

z dvanácti otázek a část testovací z dvaceti otázek. Dotazník obsahuje pouze uzavřené 

odpovědi. Pouze odpověď s č. 1 je otevřená. Doba pro vyplnění dotazníku bude 

přibližně 20 minut. Dotazník bude zasílán a vyplňován elektronickou formou. V 

mateřských školách bude šířen pověřenou osobou, ředitelkou/ ředitelem mateřské školy. 

Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, napište na adresu: 

kasova301@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně 

souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl (a) informován (a), 

jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to 

písemně Etické komisi UK FTVS 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a 

publikována v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS.  

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit. 

 

U otázek č. 2 – 6 vyberte vždy JEDNU odpověď 

1. Kolik Vám je let? 

 

2. Délka praxe v MŠ? 

a) 0- 5 let 

b) 5- 15 let 

c) 15- více let 



 

3. Získané vzdělání v oboru předškolní pedagogiky? 

a) Středoškolské 

b) Vysokoškolské 

c) Vyšší odborné  

 

4. Zahrnovalo vaše studium výuku první pomoc? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5. Absolvovala jste někdy kurz/ školení první pomoci? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5.1 Pokud ANO, kde jste kurz/ školení první pomoci absolvovala? 

a) V současném zaměstnání 

b) Jinde 

 

5.2 Pokud ANO, kolikrát jste kurz/ školení první pomoci absolvovala? 

a) 1x 

b) 2x 

c) Vícekrát 

 

5.3 Pokud ANO, jaká doba uplynula od absolvování posledního kurzu/ školení 

první pomoci? 

a) 0- 2 roky 

b) 2- 5 let 

c) 5- 10 let 

d) 10- více let 

 

 

 

 



 

5.4 Pokud ANO, jaká byla hodinová dotace posledního kurzu/ školení první 

pomoci, který jste absolvovala? 

a) 1-2 hodiny 

b) Půldenní (4 hodiny) 

c) Celodenní (8 hodin) 

d) Vícedenní 

 

6. Uvítala byste pravidelné kurzy/ školení organizované zaměstnavatelem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6.1 Pokud ANO, jak často byste chtěla kurz/ školení absolvovat? 

a) 1x za rok 

b) 1x za dva roky 

c) 1x za pět let 

U otázek č. 7 – 12 můžete vybrat VÍCE odpovědí. 

7. Musela jste v mateřské škole někdy poskytovat první pomoc? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7.1 Pokud ANO, o jaký stav se jednalo? 

a) Úrazový (odřeniny, zlomeniny, úrazy hlavy, páteře, atd.) 

b) Neúrazový (dušení, alergická reakce, kolaps, křeče, atd.)  

c) Oba stavy 

 

7.2 Pokud ANO, věděla jste si vždy rady? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8. S jakými úrazovými stavy už jste se v MŠ setkala? 

a) Drobné oděrky, odřeniny 

b) Vyvrknutí, vykloubení 

c) Zlomeniny 



 

d) Úrazy hlavy 

e) Úrazy páteře 

 

 

9. Co je podle Vás nejčastější příčinou úrazů v MŠ? 

a) Neposlušnost dětí jako celku 

b) Neposlušnost jednotlivých dětí 

c) Velký počet dětí ve třídě 

d) Nedostatečný dohled ze strany učitele 

 

10. S jakými neúrazovými stavy jste se v MŠ setkala? 

a) Dušení cizím předmětem 

b) Alergická reakce 

c) Kolaps 

d) Křeče 

e) Komplikace při cukrovce 

f) Akutní bolesti břicha 

 

11. Setkala jste se někdy v MŠ se život ohrožujícím stavem? (tzn. silné krvácení, 

bezvědomí, bezvědomí se zástavou dechu)  

a) Ano 

b) Ne 

 

11.1 Pokud ANO, o jaký stav se jednalo?  

a) Silné krvácení 

b) Bezvědomí 

c) Bezvědomí se zástavou dechu 

 

12. Víte, jak správně postupovat při první pomoci u život ohrožujících stavů? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 



 

Znalosti postupů první pomoci 

U otázek 1- 20 vyberte vždy JEDNU správnou odpověď. 

Zkratka ZZS= Zdravotnická záchranná služba 

 

1. Jak byste postupovala při ošetření drobné odřeniny? 

a) Ránu bych pouze sterilně překryla 

b) Ránu bych vypláchla a namazala ji mastí 

c) Ránu bych ošetřila jen v případě, že by rána hodně krvácela 

d) Ránu bych vypláchla, vydesinfikovala a případně přelepila náplastí nebo 

sterilně překryla 

 

2. Jak byste postupovala, kdyby dítě krvácelo z nosu? 

a) Zaklonila bych mu hlavu, aby krev nemohla vytékat a dítě neztratilo velké 

množství krve 

b) Předklonila bych mu hlavu, stiskla křídla nosní a přiložila studený obklad na 

týl 

c) Snažila bych se krvácení z nosu zastavit pomocí obvazu nebo kapesníku 

zasunutím do nosní dírky 

d) Zaklonila bych mu hlavu a nechala dítě krev polykat 

 

3. Jak byste postupovala, kdyby dítěti vytékala krev z ucha? 

a) Dítě bych posadila, ucho sterilně překryla a přiložila sací obvaz 

b) Dítě bych posadila a do ušního otvoru bych zasunula kapesník nebo sterilní 

čtvereček 

c) Dítě bych položila na bok, na stranu neporaněného ucha, poraněné ucho 

sterilně překryla 

d) Dítě bych položila na záda a do ušního otvoru zasunula kapesník nebo 

sterilní čtvereček 

 

 

 



 

 

4. Jak byste postupovala při podezření na vyvrtnutí kloubu? 

a) Danou oblast bych znehybnila a přikládala studené obklady 

b) Zavolala bych ZZS 

c) Pohybem kloubu bych se snažila zjistit rozsah poranění, poté bych kloub 

zafixovala v nejméně bolestivé poloze 

d) Danou oblast bych znehybnila a krátkodobě zchladila pod studenou vodou 

 

5. Jak byste postupovala při podezření na zlomeninu končetiny? 

a) Snažila bych se vrátit kost do původní polohy a poté končetinu znehybnila 

b) Končetinu bych znehybnila, chladila studeným obkladem, případně zavolala 

ZZS 

c) Končetinu bych znehybnila pomocí improvizované dlahy a zajistila 

odbornou pomoc 

d) Končetinu bych znehybnila a chladila pouze v případě, že by daná oblast 

začala otékat 

 

6. Jak byste postupovala při pádu dítěte z výšky, s podezřením na poranění 

páteře? 

a) Dítě bych uložila do stabilizované polohy a zavolala ZZS 

b) S dítětem bych pokud možno nehýbala, ale snažila bych se zjistit, zdali je při 

vědomí a pravidelně dýchá, zavolala ZZS 

c) V případě bezvědomí bych dítě přetočila na záda a zahájila bych 

neodkladnou resuscitaci, zavolala ZZS 

d) Dítě bych přetočila na záda a zvedla bych mu nohy, abych zajistila prokrvení 

životně důležitých orgánů, zavolala ZZS 

 

7. Jak byste postupovala, kdyby dítě vdechlo cizí těleso a začalo se dusit? 

a) Použila bych Heimlichův manévr 

b) Zvedla bych dítě vzhůru nohama a začala s ním třást 

c) Nechala bych dítě, předmět vykašlat 

d) Střídala bych údery mezi lopatky a stačování nadbřišku 

 

 



 

8. Jak byste postupovala, při rozvíjející se těžké celkové alergické reakci? 

a) Ukončila bych kontakt s alergenem, uložila dítě do polosedu, přiložila 

studený obklad na krk, podala předepsané léky nebo antihistaminika (pokud 

jsou k dispozici), zavolala ZZS 

b) Ukončila bych kontakt s alergenem, dítě uložila do stabilizované polohy, 

přikládala studene obklady, zavolala ZZS 

c) Ukončila bych kontakt s alergenem, dítě položila na záda, zvedla mu nohy, 

zavolala ZZS 

d) Ukončila bych kontakt s alergenem, uložila dítě do polosedu, sama mu žádné 

léky nepodávala, zavolala ZZS 

 

9. Jak byste postupovala, kdyby dítě začalo mít křeče? 

a) Snažila bych se dítě znehybnit, případně osprchovat studenou vodou, 

zavolala ZZS 

b) Snažila bych se dítěti zaklonit hlavu, aby mu nezapadl jazyk a uložila ho do 

stabilizované polohy 

c) Snažila se dítě znehybnit, zavolala ZZS 

d) Křečím bych nebránila, odstranila bych nebezpečné předměty, o které by se 

mohlo dítě poranit, čekala, až křeče přejdou, zavolala ZZS 

 

10. Jak byste postupovala, kdyby se u dítěte vyskytla akutní bolest břicha? 

a) Dítě bych uložila, zajistila dostatečný přísun tekutin a zajistila odborné 

vyšetření 

b) Dítě bych uložila, na břicho přikládala studené obklady 

c) Dítě bych uložila, nedávala bych mu nic jíst ani pít a zajistila odborné 

vyšetření 

d) Dítě bych uložila, na břicho přikládala teplé obklady 

 

11. Jak poznáte, že je dítě v bezvědomí? 

a) Nehýbe se a má zavřené oči 

b) Má zavřené oči 

c) Nereaguje na oslovení ani na jiný silnější podnět 

d) Nereaguje na příkazy učitele 

 



 

12. Jak budete postupovat u dítěte v bezvědomí? 

a) Dítě bych přetočila na záda a začala bych s neodkladnou resuscitací 

b) Dítě bych uvedla do stabilizované polohy 

c) S dítětem bych nehýbala a ihned zavolala odbornou pomoc 

d) Dítě bych přetočila na záda, provedla záklon hlavy a zkontrolovala, jestli 

pravidelně dýchá 

 

13. V jakém případě byste použila stabilizovanou polohu? 

a) Při zlomenině končetiny 

b) Při křečích 

c) Když je dítě v bezvědomí a dýchá pravidelně 

d) Když je dítě v bezvědomí a reaguje 

 

14. Jak byste zjišťovala, zda dítě v bezvědomí pravidelně dýchá? 

a) Dítě bych přetočila na záda, přiložila ucho k ústům a poslouchala dech 

b) Snažila bych se nahmatat pulz na zápěstí nebo krku 

c) Dítě bych přetočila na záda, provedla záklon hlavy, přiložila ucho k nosu a 

ústům, sledovala pohyby hrudníku 

d) Přetočila bych dítě na záda, přiložila ucho k nosu a ústům, současně hmatala 

pulz na zápěstí 

 

15. Jak vypadá stabilizovaná poloha? 

a) Pacient leží na zádech a dolní končetiny má zvednuté do výšky 20- 30 cm 

b) Pacient leží na boku v tzv. úlevové poloze 

c) Pacient leží na zádech a dolní končetiny má pokrčené v kolenou 

d) Pacient leží na boku, má rukou podepřenou a zakloněnou hlavu a pokrčenou 

jednu dolní končetinu 

 

16. V jakém případě byste zahájila neodkladnou resuscitaci? 

a) V případě, že by dítě nereagovalo na oslovení ani na jiné podněty 

b) V případě, že bych zjistila, že je dítě v bezvědomí a nedýchá 

c) V případě, že by se dítě dusilo 

d) V případě, že by dítě bylo v bezvědomí, ale nenahmatala bych mu pulz 

 



 

17.  Jak byste u dítěte zahájila neodkladnou resuscitaci? 

a) Pěti úvodními vdechy 

b) Třiceti stlačeními hrudníku 

c) Pěti stlačeními hrudníku 

d) Dvěma úvodními vdechy 

 

18. Jaký je poměr mezi stlačováním hrudníku a umělými vdechy při 

neodkladné resuscitaci u dítěte? 

a) 30:2 

b) Provádí se pouze samotné stlačování hrudníku 

c) 10:2 

d) 5:1 

 

19. Jak byste postupovala při zástavě silného krvácení? 

a) Stlačila bychránu prsty nebo rukou, poté přiložila tlakový obvaz a přivolala 

ZZS 

b) Krvácení bych se snažila čímkoliv co nejrychleji zastavit, aby nedošlo 

k velké ztrátě krve a poté zavolala ZZS 

c) Nad ránu bych přiložila škrtidlo a přivolala ZZS  

d) Přivolala bych ZZS a ránu sterilně překryla 

 

20. Jak byste postupovala při pocitu únavy, malátnosti a slabosti, u dítěte 

s cukrovkou? 

a) Dítě bych uložila a nechala v klidu odpočívat 

b) Dítěti bych podala sladký nápoj, cukr 

c) Dítěti bych píchla inzulin (pokud ho má u sebe) 

d) Dítěti bych nic nepodávala a ihned zavolala ZZS 



 

 

Příloha č. 3: Statistika úrazů 

Obrázek č. 1- Počty úrazů v MŠ 

 

 

 

Obrázek č. 2- Trend vývoje úrazovosti 



 

 

Obrázek č. 3- Úrazy v MŠ podle zraněné části těla 

 

 

Obrázek č. 4- Úrazy v MŠ podle druhu činnosti 



 

 

Obrázek č. 5- Předpokládaná příčina úrazů v MŠ 
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