
 



UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

Jmenuji se Zuzana Katolická a jsem studentkou NMgr. Ochrany obyvatelstva na Fakultě 
tělesnévýchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pro účely mé diplomové práce (Analýza znalostí žáků 
základní školy z ochrany obyvatelstva) žádám o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který 
zabere zhruba 15 minut. Cílem mého výzkumu je zjistit úroveň znalostí žáků základních škol z 
ochrany obyvatelstva.  

Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou využita pro 
výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se můžete seznámit na 
emailové adrese: zuzkakatolicka@gmail.com. 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 kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi 
UK FTVS. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

Jakého jsi pohlaví? 
a) muž 
b) žena 

1. Správné pořadí čísel PČR, ZZS, HZS je: 
a) 155, 158, 150 
b) 150, 155, 158 
c) 158, 155, 150 

2. Které ze složek patří do skupiny - základní složky IZS? (více odpovědí) 
a) Horská služba 
b) Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 
c) Hasičský záchranný sbor 
d) Celní správa 
e) Policie ČR 
f) Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany 
g) Městská policie 

3. Co je to evakuace? 
4. Je evakuace povinná? 

a) ano 
b) ne 

5. Co všechno má obsahovat správné evakuační zavazadlo? (více odpovědí) 
a) doklady  
b) lak na vlasy 
c) svítilna 
d) spací pytel 
e) sluneční brýle 
f) zápalky 
g) kniha 



h) stolní lampa 
i) pláštěnka 
j) domácí květiny 
k) toaletní papír 

6. Kdy probíhá zkouška sirén?  
a) každou první středu v měsíci 
b) Každou druhou středu v měsíci 
c) každý první pátek v měsíci  

7. Co uděláš, uslyšíš-li varovný signál (140 vteřin dlouhý kolísavý tón)? 
a) poběžím se podívat ven, co se děje 
b) zavolám na 112 a zeptám se, co se děje 
c) neprodleně se ukryji 

8. Čím bys hasil/a skříň s elektrickými pojistkami, která je pod proudem? 
a) vodním hasícím přístrojem 
b) práškovým hasícím přístrojem 
c) nehořlavou dekou 

9. Při havárii s únikem nebezpečné látky je prvořadou zásadou ochrany? 
a) nepřibližovat se k místu havárie a vyhledat úkryt 
b) okamžitě vyhledat výdejní místo ochranných pomůcek 
c) zdržovat se mimo budovu 

10. Po které straně vozovky půjdeš, jestliže v blízkosti není chodník?  
a) levé 
b) středem 
c) pravé  

11. Jakou maximální rychlostí může jet motorové vozidlo v obci, mimo obec a na dálnici? (v tomto 
pořadí) 

a) 45/80/120 km/h 
b) 50/90/130 km/h 
c) 50/90/110 km/h 

12. Co nesmí chybět na tvém kole?  
a) blatník 
b) sedlo 
c) odrazky 

13. Je tvojí povinností nosit při jízdě na kole cyklistickou přilbu? 
a) ano 
b) ne 

14. Je cestující v autě povinen zapnout si bezpečnostní pás, pokud jím je vozidlo vybaveno? 
a) ano, jenom na dálnici 
b) ano, vždy 
c) ne 



15. Jedeš na kole po silnici a rozhodneš se odbočovat doleva, co musíš udělat jako první?  
a) najet si do středu vozovky 
b) upažit ruku do směru odbočování 
c) ohlédnout se 

16. Čekáš u přechodu pro chodce na zelenou, v okamžiku kdy se rozsvítí zelený panáček, uvidíš 
přijíždět sanitku. Co uděláš?  

a) rychle přeběhneš přes přechod 
b) přejdeš přes přechod jako obyvkle 
c) uděláš krok zpět a zůstaneš stát 

17. Jak vypadá zotavovací poloha?  
a) na zádech  
b) na boku  
c) na břiše 

18. Jakou frekvencí stlačujeme hrudník při kardiopulmonální resuscitaci u dospělého?  
a) 30x za minutu (jednou za 2 sekundy) 
b) 100x za minutu (přibližně 2x za 1 sekundu) 
c) 60x za minutu (jednou za sekundu) 

19. Jakým způsobem zabráníme zapadnutí jazyka?  
a) podložením hlavy (např. složenou mikinou) 
b) záklonem hlavy 
c) vytažením jazyka prsty 

20. Co si vezmeš na pomoc při záchraně tonoucího?  
a) tričko 
b) prázdnou PET lahev 
c) ručník 

21. Jakou základní funkci kontrolujeme u pacienta jako první?  
a) tep 
b) dech 
c) tlukot srdce 

22. Jaká je první pomoc při krvácení z nosu?  
a) zaklonit hlavu a chladit okolí krční páteře 
b) vysmrkat se 
c) předklonit hlavu, chladit u kořene nosu, případně stlačit prsty pod kořenem nosu 

23. Je nutné při laické první pomoci dýchat do pacienta? 
a) ano 
b) ne 


