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Abstrakt 

Název:   Analýza znalostí žáků základní školy z ochrany obyvatelstva    

Cíle:   Cílem této diplomové práce je zjistit úroveň znalostí žáků druhého 

stupně základních škol z ochrany obyvatelstva. 

Metody: Pro zjištění znalostí žáků byl vytvořen elektronický vědomostní test ob-

sahující celkem 23 otázek. Vědomostní test byl poslán vedoucím pra-

covníkům základních škol, sportovních a volnočasových organizací s 

prosbou o sdílení mezi své svěřence. Cílovou skupinu tvořili žáci 

druhého stupně ZŠ. Celkem se výzkumu zúčastnilo 458 respondentů. 

Data byla zpracována a graficky interpretovány pomocí programu Tab-

ulky Google. 

      

Výsledky:    Žáci druhého stupně základní školy prokázali v celkovém hodnocení 

68% znalost problematiky ochrany obyvatelstva. Nejvíce znalostí mají 

děti o oblasti zdravotní výchovy. Nejnižší úroveň prokázali v oblasti 

dopravní výchovy. Mezi znalostmi dívek a chlapců nejsou výrazné 

rozdíly. 

Klíčová slova: analýza, znalost, žáci, ochrana, obyvatelé 



Abstract 

Title:   Analysis of primary school pupils' knowledge of population protection 

Objectives:   The aim of this diploma work is to discover the knowledge of pupils  

 of second degree of primary school about inhabitant protection.  

Methods:   An online knowledge test consisting of 23 questions was created and 

used to discover the knowledge of the pupils. This test was sent to 

leaders of primary schools, sports and leisure organizations. The target 

group consisted of pupils of the second grade of primary school. A 

total of 458 respondents participated in the research. The data was 

processed and graphically interpreted using Google Sheets. 

Results: Pupils of the second grade of primary school showed in the overall 

evaluation 68% knowledge of the issue of population protection. 

Children have the most knowledge about health education. They 

showed the lowest level in traffic education. There are no significant 

differences between the knowledge of girls and boys. 
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Seznam použitých zkratek  

IZS   Integrovanný záchranný systém 

ZaLP   Záchranné a likvidační práce 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

MU   Mimořádná událost 

OO   Ochrana obyvatelstva 

JPO   Jednotky požární ochrany 

SDH    Sbor dobrovolných hasičů 

PZZS   Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 

PČR   Policie České republiky 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OČMU  Ochrana člověka za mimořádných událostí 

RVP   Rámcový vzdělávací program 

ŠVP   Školní vzdělávací program 

RVP ZV  Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 

ZŠ   Základní škola 

POKOS  Příprava občanů k obraně státu 
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1. Úvod 

Ačkoli v naší republice máme pocit relativního bezpečí, většina občanů se za svůj život 

setkala s ne jednou nebezpečnou situací, která zasáhla jejich blízké okolí a není vy-

loučeno, že příště může zasáhnout i je samotné. Otázkou však je, zda jsme na takové 

situace dobře připraveni. Ať už to jsou dopravní nehody, požáry, povodně, havárie 

s úniky nebezpečných látek, různá zranění či úrazy, zpravidla se jedná o situace, které 

nastávají neočekávaně. Je potřeba, abychom na ně uměli včas a adekvátně reagovat.  

Příprava občanů v oblasti ochrany obyvatelstva probíhala před rokem 1989 velmi inten-

zivně pod názvem branná výchova. Povinné vzdělávání občanů v oblasti civilní obrany 

trvalo až do roku 1991, kdy byla branná výchova plošně zrušena. Po povodních v roce 

2002, kdy se projevila nepřipravenost občanů na mimořádné události, byl Minister-

stvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2003 vydán pokyn, který povinně začlenil 

tuto problematiku do vzdělávacích programů v rozsahu 6 vyučovacích hodin v jednom 

ročníku. 

Děti na základních školách jsou velmi vhodnou cílovou skupinou pro vstřebávání co ne-

jvíce informací. Jelikož by základní vzdělávání mělo poskytovat všeobecné znalosti, je 

základní škola nejvhodnějším subjektem, kam problematiku ochrany obyvatelstva za-

členit.  

Diplomová práce je zaměřena na žáky druhého stupně základních škol a na jejich 

znalosti z problematiky ochrany obyvatelstva. Děti staršího školního věku mají již zák-

ladní poznatky o tématu z nižšího stupně a na druhém stupni je více prohlubují. Tato 

práce si klade za cíl analyzovat znalosti žáků, zjistit tak úroveň jejich znalostí a upozor-

nit na případné nedostatky ve výuce. 

,10



2. Integrovaný záchranný systém  

 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS”) byl vytvořen za účelem spolupráce jed-

notlivých složek, která má za cíl dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mi-

mořádných událostí, jako jsou například požáry, dopravní nehody či havárie (URL1). 

Jeho základním smyslem je efektivně a koordinovaně zapojit každého, kdo může 

při vzniku mimořádné události (dále jen „MU“) přispět svojí odborností, kompetencemi 

nebo vybavením k záchranným a likvidačním pracím (dále jen „ZaLP“).  (URL2) 

Skalská, Hanuška a Dubský (2010) zdůrazňují, že IZS není institutem, úřadem, sborem, 

sdružením ani právnickou osobou, ale že jde o systém typových činností a práce 

s nástroji spolupráce, které si kladou za cíl vnitřní bezpečnost státu. Výjimku tvoří 

pouze operační a informační střediska, která jsou součástí Hasičského záchranného 

sboru (dále jen „HZS“) kraje. Jde o nejmoderněji vybavená dispečerská zařízení, která 

slouží pro příjem a distribuci tísňového volání na jednotnou evropskou linku 112.   

Pojem IZS se v legislativě začal používat poměrně nedávno se vznikem zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

v platném znění. Tímto zákonem je pojem IZS definován jako koordinovaný postup 

jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvi-

dačních prací. Výše zmíněný zákon nevymezuje pouze pojem IZS, ale také další zák-

ladní pojmy a především stanovuje složky IZS a jejich působnost, pravomoc státních 

orgánů a orgánů samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na MU a při přípravě ZaLP a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyh-

lášení krizových stavů. Krizové stavy rozlišujeme čtyři - stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu a válečný stav. (Vilášek, Fiala, Vondrášek  2014) 
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Některé ze základních pojmů definované zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS: 

1) Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člově-

ka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

2) Záchranné práce - činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního pů-

sobení rizik vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, ma-

jetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

3) Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených MU. 

4) Ochrana obyvatelstva (dále jen „OO“) - plnění úkolů civilní ochrany, zejména 

varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

Zákon o IZS je využíván, je-li k přípravě na vznik MU a provedení ZaLP nutná součas-

ná spolupráce dvou či více složek IZS (Skalská, Hanuška, Dubský 2010). Vilášek, Fiala 

a Vondrášek (2014) uvádí, že IZS je v současnosti právně vymezený, otevřený systém 

koordinace a spolupráce, tvoří součást vnitřní bezpečnosti státu a podílí se na 

naplňování ústavního práva občanů na poskytnutí pomoci ze strany státu v případě, je-li 

ohrožen jejich život či zdraví. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-

tému a o změně některých zákonů dělí složky IZS na dvě skupiny - základní a ostatní 

složky. 
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2.1. Základní složky integrovaného záchranného systému 

Mezi základní složky IZS patří (URL1): 

1) Hasičský záchranný sbor České republiky. 

2) Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany. 

3) Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. 

4) Policie České republiky. 

Jak uvádí Linhart (2005) tyto složky jsou schopny a povinny na základě zvláštní legisla-

tivy rychle a nepřetržitě zasahovat s celoplošnou působností na území naší republiky a 

také zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku MU. 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2.1.1. Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) byl zřízen na základě 

zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ovšem v roce 

2015 bylo schváleno nové znění zákona a tím je zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, kterým se v současné 

době HZS ČR řídí. Zákon definuje HZS ČR jako jednotný bezpečnostní sbor, jehož zák-

ladním úkolem je chránit život a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek 

před požáry a jinými MU a krizovými situacemi. HZS ČR se dále podílí na zajišťování 

bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, inte-

grovaného záchanného systému, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva, 

krizového řízení a dalších úkolů stanovených i jinými právními předpisy. Zákon ve 

svém znění upravuje organizace a řízení, základní povinnosti příslušníků a zaměst-

nanců, služební stejnokroj, prokazování příslušnosti sboru, spolupráci, práci s informa-

cemi apod. (Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a 

o změně některých zákonů)  

Hasičský záchranný sbor České republiky je hlavním koordinátorem a tzv. páteří IZS. 

Při součinnosti více složek IZS to znamená, že na místě zásahu ve většině případů velí 

příslušník HZS ČR, který koordinuje všechny složky při provádění záchranných a likvi-

dačních prací. (URL1)  

HZS ČR zabezpečuje přípravy na MU a provádění ZaLP, během kterých spolupracuje 

s ostatními složkami IZS, správními úřady a dalšími státními orgány, orgány samo-

správy, právnickými i fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími 

občanů.  HZS ČR je tvořen Generálním ředitelstvím HZS ČR, které je organizační 

součástí Ministerstva vnitra, dále jej tvoří 14 hasičských záchranných sborů krajů, 

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýd-

ku–Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek,  2014) 
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2.1.2. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

Pro jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) je základním legislativním dokumentem 

zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde je v jeho čtvrté části 

uvedena problematika právě JPO. Čtvrtá část zákona stanovuje druhy jednotek požární 

ochrany, vojenskou hasičskou jednotku, jednotku hasičského záchranného sboru kraje, 

jednotku hasičského záchranného sboru podniku , jednotky sboru dobrovolných hasičů  

(dále jen „SDH“) a povinnosti, základní úkoly a řízení činnosti všech těchto JPO. 

(Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně) 

Systém JPO je tvořen odborně vzdělanými osobami (hasiči), potřebnou požární tech-

nikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregá-

ty, apod.). Posláním JPO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a 

pomáhat při MU, které by tyto hodnoty mohly ohrozit. (URL3) 

Hlavním úkolem JPO je hašení a likvidace požárů a provedení opatření nutných 

k odstranění bezprostřední hrozby ohrožující životy, zdraví, majetek a životní prostředí. 

(Fiala, Vilášek, 2010) 

JPO jsou rozděleny na 4 druhy dle zřizovatele a vztahu osob, které vykonávají činnost 

v těchto jednotkách, ke zřizovateli na (URL4):  

1) jednotky HZS kraje, 

2) jednotky SDH obce, 

3) jednotky HZS podniku, 

4) jednotky SDH podniku. 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JPO se rozdělují na základě jejich operačních hodnot do 6 kategorií: JPO I - JPO VI 

(URL5). Operační hodnotou je myšlena schopnost jednotky zahájit a provádět plnění 

úkolu na místě zásahu a je tvořena dobou výjezdu z místa trvalé dislokace od vyhlášení 

poplachu a územní působností jednotky požární ochrany. (URL6) 

2.1.3. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (dále jen „PZZS“) se v současnosti řídí 

zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, který navázal na dříve plat-

nou vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě ze dne 28. 7. 1992, která byla důležitým milníkem pro organizaci záchranných 

služeb. Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů byla zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“) za-

členěna do IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek,  2014) 

ZZS musí na základě výše uvedeného zákona poskytovat přednemocniční neodkladnou 

péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Mezi další 

činnosti, které ZZS poskytuje na základě zákona, patří nepřetržité přijímání hovorů na 

tísňové lince 155 a vyhodnocování stupně jejich naléhavosti, příjem tísňových výzev 

od jiných základních složek IZS, řízení a organizace přednemocniční neodkladné péče 

na místě události a spolupráce s poskytovatelem akutní lůžkové péče. ZZS hraje velmi 

důležitou roli při komunikaci s volajícím z místa události, kdy mu do příjezdu výjez-

dové skupiny skrze telefonní síť poskytuje instrukce k provedení první pomoci. (Zákon 

č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě)  

Počínaje prvním lednem 2003 vzniklo 14 krajských zdravotnických záchranných služeb 

dříve nazývaných jako „Ústřední střediska záchranné služby“. Každý kraj disponuje 

jedním krajským zdravotnickým operačním střediskem, které zajišťuje příjem a vyhod-

nocení volání na tísňovou linku 155. Toto operační středisko vysílá k místu události vý-

jezdové skupiny, které musí být schopny se na místo události dostavit nejdéle do 20 

minut od přijetí oznámení. ZZS financuje příslušný krajský úřad, který čerpá dotace ze 

státního rozpočtu a přijímá finance ze zdravotních pojišťoven. (URL7) 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2.1.4. Policie České republiky 

Policie České republiky (dále jen „PČR“) vznikla v červenci roku 1991 na základě 

zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky schváleného Českou národní radou 

a nahradila tak Sbor národní bezpečnosti, který v zemi zajišťoval bezpečnost 

v předešlých letech (Vilášek, Fiala, Vondrášek,  2014).  

PČR je platným zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky definována jako 

jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti a má za úkol chránit 

bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly 

podle trestního řádu a další úkoly svěřené zákony. (Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky) 

Dle etického kodexu PČR je cílem jejích příslušníků chránit bezpečnost a pořádek 

ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně půso-

bit proti trestné a jiné protiprávní činnost a potírat ji, usilovat o trvalou podporu 

a důvěru veřejnosti. (URL8) 

PČR je centrálně řízená organizace podřízená Ministerstvu vnitra a tvoří ji policejní 

prezidium, útvary s celostátní působností, zákonem zřízených 14 krajských ředitelství 

a útvary zřízené v rámci těchto krajských ředitelství (územní odbory). (URL9) 

PČR jako jedna ze základních složek IZS se při společném zásahu ve většině případech 

řešením MU zabývá především pořádkovou činností a regulací dopravy. Mimo to 

v rámci IZS provádí činnosti jako je šetření vzniku nastalé MU, identifikace zemřelých,  

ochrana a zabezpečování majetku a plnění další pokynů nařízených velitelem zásahu. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek,  2014) 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2.2. Ostatní složky integrovaného záchranného systému 

Ostatní složky IZS jsou takové, které poskytují plánovanou pomoc na vyžádání dle výše 

zmíněného zákona o integrovaném záchranném systému. Následující ostatní složky jsou 

povolávány k provádění záchranných a likvidačních prací podle druhu mimořádné 

události (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014):  

1) vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

2) ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3) orgány ochrany veřejného zdraví, 

4) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

5) zařízení civilní ochrany, 

6) neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným  

a likvidačním pracím. 

Ostatní složky IZS jsou povolány na základě předem uzavřených písemných dohod, 

které s nimi mohou uzavírat jednotlivé základní složky IZS, obecní úřady obce 

s rozšířenou působností, krajské úřady a nebo Ministerstvo vnitra (kolektiv 2015). Lin-

hart (2005) uvádí, že ostatní složky IZS jsou povolávány k negativní události dle popla-

chového plánu, který zpracovává HZS kraje na základě předem uzavřených smluv o 

poskytnutí pomoci na vyžádání dle § 4 zákona o IZS.  
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3. Ochrana obyvatelstva 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany (č. 61 Do-

datkového protokolu I k ženevským úmluvám v 12. Srpna 1949 o ochraně obětí mez-

inárodních ozbrojených konfliktů, přijatého v Ženevě dne 8. 6. 1977 a publikovaného 

Sdělením federálního Ministerstva zahraničních věcí pod č. 168/1991 Sb,), zejména pak 

varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku. (Vilášek, Fiala, Vondrášek 2014, s. 178) 

Kolektiv autorů (2015) ve svých skriptech definuje OO jako obsáhlou disciplína, kterou 

nelze vysvětlit a řešit pouze jako plnění úkolů civilní ochrany, ale jako soubor činností 

a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických 

osob a činností občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku 

a životního prostředí v souladu s platnou legislativou.  
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4. Výuka ochrany obyvatelstva na základních školách 

4.1. Historie výuky ochrany obyvatelstva 

Změna režimu roku 1989 je považována za milník, který změnil pohled na civilní 

ochranu, dnes známou pod nově zavedeným pojmem ochrana obyvatelstva, jako 

takovou. V tomto roce došlo ke společenským změnám, které vedly k názoru, že se 

civilní obraně nemusí věnovat taková pozornost. Během předešlých let byla součástí 

výuky oblast branné výchovy, která byla dána zákonem č.73/1973 Sb., o branné vý-

chově a který řešil problematiku právě ochrany člověka za mimořádných událostí 

a první pomoci. (URL10)  

Pavlík (1981, s.113) uvádí, že branná výchova byla víceoborovým vyučovacím před-

mětem, kterou tvořily 4 celky:  

1) základy topografie, 

2) zdravotnický výcvik, 

3) ochrana před škodlivými látkami, 

4) branně politická tematika. 

Od roku 1973 se stala branná výchova povinnou součástí vyučování na základních, 

středních a vysokých školách. Na základních školách byla součástí ostatních předmětů 

jako biologie, chemie, fyziky, tělesné výchovy, zeměpisu nebo občanské nauky. 

Na středních školách byl vyučován samostatný předmět branná výchova a na vysokých 

školách předmět obrana socialistické vlasti. Během tohoto vyučování si žáci osvojovali 

branné vědomosti, dovednosti a návyky, probírala se branně politická témata, ochrana 

proti škodlivým látkám, zdravotnický výcvik, základy typografie a také se zvyšovala 

psychická odolnost žáků. K výuce se využívaly jednotlivé vyučovací předměty, branná 

cvičení školy, branné kurzy a zájmové činnosti nebo vycházky v tělesné výchově či 

zeměpisu. Děti se během tělesné výchovy měly učit mimo jiné také nebojácnosti 

a odolnosti, kterou by využili v případě nehody. (Chlíbková, Mazal 2008) 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Branná výchova přestala být běžnou součástí vyučovacích osnov na základě zákona 

č. 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově (URL11). Jak uvádí Martínek s Lin-

hartem (2006), předmět nebyl ničím nahrazen a došlo k přerušení vzdělávání dětí 

a mládeže v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 

S myšlenkou znovu nevytvářet samostatný předmět, ale snažit se zapojit problematiku 

ochrany člověka do současných vyučovacích předmětů, byl tehdejším Hlavním úřadem 

civilní ochrany ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 

uskutečněn experiment na základních a středních školách koncem roku 1995 (URL11). 

  

Dle Martínka a Linharta 2006 mělo být začlenění následující:  

1) občanská a rodinná výchova - všeobecný přehled ochrany člověka za mi-

mořádných událostí ve společnosti, 

2) zeměpis nebo přírodopis - MU způsobené přírodními silami, 

3) chemie - provozní havárie, 

4) fyzika nebo chemie - radiační ochrana.  

Tento experiment sloužil jako podklad pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen „MŠMT“), které vydalo Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka 

za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (dále jen „OČMU“) (č.j. 34776/98-

22 ze dne 4. května 1999) (URL11). Na základě toho pokynu, bylo ředitelům škol do-

poručeno, aby od 1. září 1999 zařadili tematiku OČMU do vyučování (Martínek, Lin-

hart 2006). 

Změna nastala po rozsáhlých povodních v srpnu roku 2002, kdy vstoupil v platnost ak-

tualizovaný pokyn MŠMT č.j. 12050/03-22 ze dne 4. 3. 2003, který ředitelům škol 

uložil jako povinnost zařadit tematiku OČMU v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin 

ročně v každém ročníku. Problematiku OČMU mohli ředitelé škol zařadit jako 

samostatný předmět nebo v rámci jiných předmětů. 
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4.2. Rámcové vzdělávací programy 

V následujícím roce byly schváleny nové kurikulární dokumenty týkající se vzdělávání 

žáků od 3 do 19 let na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 

zákonem byl zaveden na státní úrovni rámcový vzdělávací program (dále jen „RVP“), 

který stanovuje konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání. Na základě 

RVP si jednotlivé školy tvoří své vlastní školní vzdělávací programy (dále jen „ŠVP“), 

dle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jejich půdě. ŠVP jsou konkrétnější a mimo jiné 

stanovují i časové rozvržení vzdělávání. (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zák-

ladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). 

4.3. Obsah současné výuky 

Od školního roku 2013/2014 se vyučuje dle revidovaných RVP základního vzdělávání 

(dále jen „RVP ZV“), do kterých byla ve větší míře začleněna problematika OČMU. 

Nynější podoba RVP ZV se skládá z 9 vzdělávacích oblastí, které byly rozšířeny o tem-

atiku ochrany obyvatelstva tak, že se v současnosti problematika OČMU objevuje  v 7 z 

nich. (URL11) 

Vzdělávací oblasti s tematikou OČMU (RVP ZV 2017): 

1) Jazyk a jazyková komunikace. 

2) Informační a komunikační technologie. 

3) Člověk a jeho svět. 

4) Člověk a společnost. 

5) Člověk a příroda. 

6) Člověk a zdraví. 

7) Člověk a svět práce.  
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Žáci si s ohledem na jejich věk osvojují témata jako je rozpoznání varovného signálu  

„všeobecná výstraha“ a činnosti po jeho vyhlášení, znalost a použití linek tísňového 

volání a dalších komunikačních zařízeních, přípravu evakuačního zavazadla a zásady 

pro opuštění ohroženého prostoru a bytu, znalost činností IZS a především poskytování 

první pomoci při MU. Všechny tyto znalosti by děti měly být schopny použít při 

možném vzniku živelních pohrom (povodeň, zemětřesení, velké sesuvy půdy, sopečný 

výbuch,  požáry a další), při úniku nebezpečných látek by měly vědět, jak vypadá im-

provizovaná ochrana osob a znát hrozby použití výbušniny nebo nebezpečných látek. 

(Pokyn MŠMT č.j. 12050/03-22 ze dne 4. 3. 2003) 

 

Cílem výuky tematiky OČMU na základních školách (dále jen „ZŠ“) je osvojení si 

(RVP ZV): 

1) poskytování první pomoci při zranění a přivolání odborné pomoci, 

2) klasifikace MU, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly 

OO, evakuace, činnosti po MU, prevence vzniku MU, 

3) dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví: 

a) bezpečné prostředí ve škole, 

b) ochrana zdraví při různých činnostech, 

c) bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy 

mezi účastníky silničního provozu včetně zvládání agresivity, post-

up v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnos-

ti), 

4) MU – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek, 
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5) MU a rizika ohrožení s nimi spojená: 

a) postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška 

sirén) 

b) požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace  

při požáru), 

c) integrovaný záchranný systém, 

6) MU způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku MU, přírodní světové 

katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně,  

větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi. 

Obdobně jako problematika OČMU je do RVP ZV začleněna i tématika přípravy občana 

k obraně státu (dále jen „POKOS“), která byla do RVP základních i středních škol za-

řazena po schválení Koncepce přípravy občanů k obraně státu ze dne 16. ledna 2013.  

Obsah výuky je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověka a jeho svět“, „Člověk 

a společnost“, Člověk a zdraví. POKOS by měla být ve školách zaměřena především na 

zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, přípravu k sebeochraně a vzájemné 

pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci by měli 

získat povědomí o pozitivech členství v mezinárodních organizacích a znát úlohu ozbro-

jených sil ČR při obraně státu. (URL12) 
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4.4. Doporučené rozložení výuky ochrany člověka za mimořádných 

událostí na základních školách 

Za účelem usnadnění výuky vytvořilo MŠMT pro učitele pomocný dokument s názvem 

Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v zák-

ladních školách, který obsahuje soubor základních pojmů z oblasti OČMU, doporuče-

nou metodiku, literaturu, pomůcky či testové otázky, ale také je v něm obsažen  návrh 

na  rozložení učiva do jednotlivých ročníků v souladu s RVP ZV.  (URL13) 

4.4.1. Doporučené rozložení učiva pro jednotlivé ročníky (URL13) 

Cílem výuky žáků v prvním ročníku je především prevence. Děti by měly dbát opa-

trnosti a tím preventivně předcházet rizikům, znát zásady bezpečného chování doma i 

venku a prevenci vzniku požárů. Výuka je především směřována na sebeochranu dětí 

a předcházení zraněním, bezpečné cesty do školy, znalost čísel tísňových linek a adresy 

bydliště. Žáci by měli na konci ročníku chápat nebezpečí, se kterými je možné se setkat 

během života, umět přivolat pomoc a komunikovat s operátory.  

Žáci na konci druhého ročníku by měli umět odhadnou nebezpečnou situaci a umět us-

měrnit své chování tak, aby neohrožovalo je samotné. Během roku se seznamují 

s učivem první pomoci při drobných poraněních, učí se poznat bezpečností a výstražné 

tabulky a dbát tak na svoje zdraví. 

Učivo 3. ročníku se více  soustřeďuje na prevenci rizik a péči o zdraví, kde by se žáci 

měli dozvědět o bezpečném chování v různých životních situacích a prostředích (tma, 

cizí prostředí, cizí lidé). Děti by měly být seznámeny s nejčastějšími MU (povodně, 

vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek) a se způsoby varování, se kterými 

se mohou setkat a umět rozeznat označení uzávěrů jako je plyn, elektřina nebo voda. 

Ve 3. ročníku je možné v návaznosti na povinné plavecké kurzy navázat učivo 

bezpečného pobytu u vody ze 4. ročníku. 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V učivu 4. ročníku by se měl objevit pojem evakuace, děti by měly znát zásady 

správného a bezpečného chování při nálezu nebezpečného předmětu, chování u vody 

v a pohybu ve známém prostředí. V první pomoci se seznamují obvazovými materiály 

a jejich použitím.  

V 5. ročníku by se mělo dojít k zopakování učiva z ročníků předešlých, které by mělo 

být obohaceno o pojem IZS, jeho činnost a složky, hasící přístroje, evakuační plán 

a nácvik samotné evakuace. Z učiva první pomoci by se děti měly seznámit s resuscitací 

a především ji prakticky nacvičit, s riziky a projevy otrav a riziky venkovních aktivit 

a sportů.  

V 6. ročníku látka shrnuje učivo nižšího stupně ZŠ, které je podrobněji rozebráno a do-

plněno. Do větší hloubky by měli být žáci obeznámeni s pojmem varovný signál 

„všeobecná výstraha“ a evakuace, která je doplněna o ukrytí a nouzové přežití a dále by 

měli znát rozdíl mezi druhy povodní a zásady chování před, při i po povodni.  

Učivo 7. ročníku je soustředěno více na prevenci před požáry a reakce na jejich případ-

ný vznik. Žáci by měli být schopni najít umístění hasicího přístroje, znát pravidla 

bezpečného opuštění místa ohroženého požárem nebo první pomoci při popápení. 

Všechny tyto znalosti by měli být schopni uplatnit v praktických modelových cvičeních.  

V 8. ročníku by učivo mělo být zaměřeno na rozšiřující informace týkající se IZS a jeho 

činností, mimořádných událostí a krizového řízení, rozdílu mezi krizovou situací 

a stavem, informace ohledně havárií s únikem nebezpečných látek a s nimi související 

improvizovaná ochrana, radiačních havárií jaderných energetických zařízení, terorismu 

a extremismu. Znalosti první pomoci by měly být rozšířeny o praktický nácvik záchrany 

tonoucího, manipulaci s člověkem s poraněním páteře nebo první pomoc při intoxikaci. 

Žáci by z ročníku měli vycházet se znalostí bezpečného chování při vzniku antropogen-

ních MU v místech, kde se nejčastěji pohybují.  
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Cílem výuky 9. ročníku je schopnost žáků aplikovat v praxi zásady bezpečného chování 

při MU způsobené přírodními vlivy a poskytnou pomoc v případě úrazu nebo násilí. 

Učivo posledního ročníku ZŠ shrnuje látku z předešlých let, která je prohloubena vzhle-

dem k věku žáků. Žáci by před odchodem ze ZŠ měli mít všeobecný souhrn 

o bezpečnostních tématech a první pomoci tak, aby byli schopni jednat s ohledem 

na zdraví svoje a svých blízkých.  
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4.5. Ochrana člověka za mimořádných událostí 

V tématu OČMU se žáci nejprve seznamují s obecným přehledem problematiky, zák-

ladními pojmy, druhy mimořádných událostí a s úlohou státu při ochraně životů a zdraví 

obyvatel, majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku MU. (Martínek, 2003) 

V diplomové práci se výzkumem těchto znalostí zabýval i Jindřich Piš (2011), který an-

alyzoval znalosti žáků základních a studentů středních a vysokých škol.  

V této práci uvádí jako nejnutnější vědomosti z problematiky OČMU  znalost oblastí: 

1) varování, 

2) evakuace, 

3) ukrytí, 

4) individuální ochrana. 

4.5.1. Varování 

Jedním ze základních úkolů OO je včas varovat obyvatelstvo před nebezpečím, aby doš-

lo k co nejmenším ztrátám na životech či majetku. Fiala a Vilášek (2010) definují 

varování jako komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření, 

zabezpečujících včasné předávání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

MU, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. 

„Všeobecná výstraha“ je varovný signál, kterým je obyvatelstvo varováno v případě 

hrozícího nebezpečí nebo jeho vzniku. Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem 

sirén, který trvá 140 vteřin a je znázorněn na obrázku č. 1. Tento tón může zaznít i 3x po 

sobě, ale s 3 minutovým odstupem. Po zaznění signálu následuje verbální tísňová in-

formace. Za účelem eliminace zbytečné paniky, by měl každý občan znát skutečnost, že 

ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění probíhá každou první 

středu v měsíci ve 12 hodin, rozdíl oproti všeobecné výstraze je vidět na obrázku č. 2.

(URL14)  
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 Obrázek č. 1 – Všeobecná výstraha  

,  

zdroj: URL01 

Obrázek č. 2 - Zkouška sirén 

,  

zdroj: URL0X 

Dalšími prostředky pro varování jsou (URL15): 

1) hromadné sdělovací prostředky (rádia, televize, internet, tisk), 

2) náhradní způsoby varování – na místech, kde není pokrytí varovného 

signálu (veřejnoprávní rozhlas, televize, rádia, místní rozhlas, amplion, 

atd.). 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Obrázek č. 3 - Požární poplach 

,  

zdroj: URL03 

V této oblasti je také důležité znát signál „Požární poplach“ , který je snadno zapamato-

vatelný. U elektronických sirén napodobuje hlas trubky, která troubí „HO-ŘÍ“,„HO-

ŘÍ“… a ten se opakuje po dobu 1 minuty. Jeho grafická podoba je znázorněna 

na obrázku č. 3. Signál požárního poplachu není varovným signálem pro obyvatelstvo, 

ale vyhlašuje se pouze pro JPO. (kolektiv, 2003) 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4.5.2. Evakuace 

Evakuací se rozumí „přemístění osob, zvířat, předmětu kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek 

z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyva-

telstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění“ (URL16), Po vyhlášení evakuace je každý občan povinen uposlechnout 

nařízení velitele zásahu a opustit místo mimořádné události. Tato povinnost vyplývá 

ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.  

V případě nařízení evakuace je obyvatelstvo informováno o jejím způsobu skrze veře-

jnoprávní média  (Český rozhlas, Česká televize) nebo místní veřejný rozhlas. 

Při evakuaci je třeba dodržet zásady pro opuštění bytu, nezapomenout si vzít evakuační 

zavazadlo a přemístit se do evakuačního střediska. (URL17) 

Zásady pro opuštění bytu(URL18):  

1) uhasit oheň v topidlech, 

2) vypnout elektrické spotřebiče a topidla, vytáhnout je ze zásuvek, 

3) uzavřít hlavní přívod vody a plynu, 

4) uzavřít okna a dveře, 

5) ověřit si, zda jsou i sousedé o evakuaci informováni, 

6) dětem vložit do kapsy cedulku se jménem, adresou a kontaktem na rodiče, 

7) kočky a psy si vzít s sebou,  

8) hospodářská a exotická zvířata předzásobit vodou a potravou a nechat je 

doma, 

9) vzít evakuační zavazadlo, zamknout byt, na dveře umístit cedulku o op-

uštění bytu. 
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Za evakuační zavazadlo se považuje příruční zavazadlo (batoh, taška či kufr), které je 

připraveno pro případ přechodného opuštění bytu v důsledku vzniku MU a nařízené 

evakuace. Je dobré toto zavazadlo opatřit visačkou se jménem a adresou, která by v pří-

padě ztráty usnadnila hledání majitele. (URL16) 

Obsah evakuačního zavazadla (URL19): 

1) lékárnička a hygienické potřeby (osobní léky, kartáček, zubní pastu, toaletní 

papír, kapesníky), 

2) oblečení a spací potřeby (pláštěnka, spodní prádlo, náhradní obuv), 

3) strava a pitný režim (trvanlivé potraviny, čistá voda, příbor, nůž, miska), 

4) dokumenty a zábava (osobní doklady, pojistné smlouvy, rodný list, časopis, 

kniha, papír a tužka), 

5) elektronika a ostatní (svítilna, náhradní baterie, mobilní telefon, nabíječka). 

Například ve Velké Británii doporučují evakuační zavazadlo doplnit o jednorázové 

dýchací masky, které se běžně používají ve zdravotnictví. (URL19) 
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4.5.3. Ukrytí 

Stálé úkryty 

Za stálé úkryty jsou považovány stavby, které byly vybudovány s dvojím účelem. 

Primárně byly vystavěny například jako sklady, kavárny, kina nebo garáže, které 

se využívají v mírové době. Jejich druhým účelem je plnění funkce krytu při válečném 

stavu nebo při vyhlášení stavu ohrožení státu. (Fiala, Vilášek 2010) 

Ochranné stavby jsou vybaveny technologiemi pro několikadenní přežití v izolaci 

(dodávky nezávadného vzduchu, elektrické energie a pitné vody). (URL20) 

V současné době se v Praze se nachází přibližně 800 funkčních stálých úkrytů s kapaci-

tou cca 116 tisíc osob. Dalších asi 350 tisíc obyvatel je schopen pojmout ochranný sys-

tém metra a Strahovský automobilový tunel pojme cca 15 tisíc obyvatel, jejich 

rozmístění je vidět na obrázku č. 4. (URL21) 

Obrázek č. 4 - Ochranný systém Prahy 

zdroj: URL04 
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Improvizované ukrytí 

Improvizované ukrytí je využíváno při MU pro dosažení co nejrychlejší ochrany člově-

ka před účinky nebezpečných látek (URL23). V mírové době se před účinky toxických 

nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a 

jiných staveb. Doporučuje se vyhledat místnosti, které jsou co nejdále od zdroje 

nebezpečí a provést drobné úpravy, kterými zajistí jejich utěsnění, aby nedošlo 

k vniknutí nebezpečných látek (URL23). Pravděpodobnost vzniku nebezpečných látek 

snížíme především vypnutím klimatizace, ventilace, topení, zavřením okem, utěsněním 

i těch nejmenších otvorů (URL24). 

4.5.4. Individuální ochrana 

Individuální ochranou se rozumí použití prostředků individuální ochrany, které slouží 

jako ochrana dýchacích cest a povrchu těla, před účinky nebezpečných látek 

a škodlivin.  

Mezi prostředky individuální ochrany se řadí (kolektiv, 2015):  

1) dětské ochranné vaky (do 1,5 roku) 

2) dětské ochranné kazajky (1,5 - 6 let), 

3) dětské ochranné masky (1,5 - 18 let), 

4) ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních za-

řízeních, 

5) ochranné masky pro doprovod výše uvedených osob. 

Výdej těchto prostředků individuální ochrany se provádí při stavu ohrožení státu nebo 

válečném stavu (URL25). 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Jako další prostředky individuální ochrany mohou být použity prostředky improvizo-

vané ochrany, které chrání především dýchací cesty a povrch těla. Jejich použití je 

nezbytné v případě havárie s únikem nebezpečných látek. Pro tyto účely je dobré použít 

vhodný oděv a doplňky, které má každý občan v domácnosti. Při přípravě bychom 

neměli zapomínat, že prostředky improvizované ochrany (kolektiv, 2015): 

1) musí zakrývat celý povrch těla, 

2) musí být výborně utěsněné, 

3) je vhodné kombinovat s více ochrannými prostředky k zajištění účinější 

ochrany. 

Prostředky improvizované ochrany slouží pouze pro přechodnou dobu pobytu 

v zamořeném prostoru a pro přesun do bezpečí (URL26). Improvizované prostředky se 

používají zejména při přesunu do úkrytu, evakuaci a úniku ze zamořeného prostoru. 

(URL27) 
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4.6. Zdravotní výchova 

Zdravotní výchova je chápána jako výchova k podání nezbytné první pomoci. Poskyt-

nutí první pomoci je povinností každého z nás, pokud tak neučiníme, hrozí nám trestní 

stíhání. Tato povinnost je dána zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

První pomoc je bezprostřední pomoc poskytnutá zraněné nebo nemocné osobě, která 

ovšem nenahrazuje pomoc kvalifikovaného zdravotnického personálu. Jde o několik 

jednoduchých úkonů, které je třeba provést před příjezdem odborníků. Mezi život 

ohrožující stavy patří především zástava dýchání, krevního oběhu, vnější krvácení 

velkého rozsahu, při kterém hrozí vykrvácení, šok a nebo stav bezvědomí. (URL28) 

Během výuky na druhém stupni základních škol by se žáci měli seznámit s hlubšími 

poznatky první pomoci, každý z nich by měl být schopen poskytnout první pomoc včet-

ně život zachraňujících úkonů a při tom dbát na svoji bezpečnost (URL29). Každý žák 

by si měl osvojit jednoduchý postup, kterým se bude řídit. Ve stresové situaci a vlivu 

emocí se člověku těžko vybaví podrobné postupy první pomoci. (Štěpánek, Pleskot, 

2014) 

K tomuto účelu byly vytvořeny tzv. 3 kroky postupu první pomoci (Štěpánek, Pleskot, 

2014): 

1. krok – Rozhlédni se. V tomto kroku je velmi důležité prozkoumat situaci a zjis-

tit, co se vůbec stalo. Především dbáme na svoji bezpečnost a bezpečnost okolí, 

nevstupujeme do situace bez rozmyslu. Měli bychom zjistit, co bylo příčinou 

události, protože totožné nebezpečí může hrozit i nám zachráncům. Pokud víme, 

že je pro nás situace bezpečná, snažíme se získat přehled o situaci a klademe si 

otázky – Kolik je zraněných? Kolik je zachránců? Kolik máme materiálu na 

záchranu.  

2. krok – Reaguj. Pokud nám nehrozí žádné nebezpečí, přistupujeme k druhému 

kroku, ve kterém je nutné jednat rychle. Kontrolujeme základní životní funkce  

a voláme ZZS. K rychlému jednání je zapotřebí mít zažité situace, jako je příst-
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up k bezvědomému, zástava masivního krvácení nebo resuscitaci. Pokud 

zraněný nekrvácí a komunikuje s námi, můžeme přejít ke kroku tři. 

3. krok – Rozmýšlej. Tento krok nastává, jestliže si s námi zraněný povídá, 

nekrvácí a nehrozí už žádné nebezpečí. Máme čas hledat další zranění a sledovat 

vědomí, dýchání a puls. K tomu, abychom se mohli rozmýšlet, je dobré znát více 

informací, proto je dobré se zraněného ptát na příčiny zranění, další obtíže, 

alergie, pravidelné užívání léků nebo co naposledy konzumoval.  

Kardiopulmonální resuscitace, je život zachraňující technika, kterou je nutno použít při 

zástavě srdečního svalu, tonutí, či zástavě dýchání (URL30). Při poskytování kardiopul-

monální resuscitace musíme dbát na to, abychom u dospělého člověka správně uvolnili 

dýchací cesty, stlačovali hrudní kost do hloubky minimálně 5 cm a prováděli tak 

rychlostí 100-120 kompresí za minutu (URL31).  

Učivo první pomoci, které by měl žák zvládat (URL 32): 

1) polohování (protišoková poloha, zotavovací poloha, přenášení, transport), 

2) dopravní nehody (jejich prevence, pomoc na místě nehody), 

3) zásah elektrickým proudem, zlomeninách, otřesu mozku, astmatické  

a epileptické záchvaty, 

4) tepelná poranění (popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh), 

5) praktický nácvik resuscitace, 

6) otravy alkoholem, drogami, léky, potravou, 

7) rány (sečné, řezné, bodné), 

8) mechanické poranění a poleptání oka, 

9) poranění hrudníku a břicha, 
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10) zajištění základních životních funkcí při zástavě dechu, krevního oběhu, 

masivním krvácení a poruchách vědomí (kardiopulmonální resuscitace), 

11) tonutí, 

12) poranění páteře, 

13) křečové stavy, 

14) ztrátová poranění končetin, 

15) cukrovka, infarkt, mrtvička, kolaps… 

4.7. Dopravní výchova 

Dopravní výchova má za cíl žáky připravit na jejich samostatný pohyb v silničním 

provozu ať už v roli chodců, cyklistů a později i na roli řidičů motorových vozidel 

(URL33). 

Dopravní výchova na druhém stupni by měla navazovat na učivo probrané na 1. stupni  

a dále jej rozvíjet, upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečného silničního 

provozu. Jedním z cílů výuky dopravní výchovy školní mládeže je připravit je 

na získání řidičského oprávnění pro malé motocykly. Pedagog by měl děti vést 

k odpovědnému chování a ohleduplnosti vůči okolí (URL34). Toto potvrzuje Límová 

(2006), která uvádí, že dopravní výchova na 2. stupni ZŠ by měla teoreticky i prakticky 

navazovat na předešlý výukový stupeň. Cílem dopravní výchovy na 2. stupni ZŠ je 

naučit žáky, aby dodržovali zásady bezpečného chování v provozu, základní taktiky po-

hybu chodce a cyklisty, znát příčiny a důsledky nesprávného chování a jejich prevenci, 

uvědomělost odpovědnosti za vlastní chování v provozu na pozemních komunikacích. 

Žáci by měli zvládnout přivolat pomoc při dopravní nehodě a znát zásady první pomoci. 

Každý žák by měl prakticky ovládat jízdní kolo a znát zásady jeho údržby. 
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Teoretické znalosti, které by žáci 2. stupně ZŠ měli mít (Límová, 2006): 

1) povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, 

2) jízda v jízdních pruzích, 

3) jízda ve zvláštních případech, 

4) maximální povolené rychlosti jízdy (obrázek č. 5), 

5) pravidla pro zastavení a stání, 

6) osvětlení vozidel, 

7) dopravní značení. 

Obrázek č. 5 - Maximální povolené rychlosti  

zdroj: URL05 

Všichni žáci by také měli projít speciálním praktickým výcvikem v chůzi a jízdě. 

Výcvik by měl zahrnovat jízdu na kole (Límová, 2006): 

1) ve ztížených podmínkách (v dešti, písku, bahně, nerovném terénu, prudkém 

klesání/stoupání) a jízdu zručnosti, 

2) projíždění křižovatek a řešení složitějších situací, 

3) jízdu ve skupině (dodržování bezpečných vzdáleností), 

4) sledování provozu na pozemních komunikacích. 
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Žáci druhého stupně by měli zvládat naplánovat co nejbezpečnější trasu své cesty/výle-

tu, chápat důležitost pozornosti, vnímání a předvídání chování, rozeznání chyb okolí. 

Znát vliv základních fyzických vlastností na vliv jízdy, pochopit příčiny dopravních ne-

hod. V tomto věku jsou děti schopny rozlišit druhy pozemních komunikací podle určení 

– dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace. Dále by měly zvládat 

rozeznat nepřehledná a nebezpečná místa, označení překážek a znát technické pod-

mínky provozu jejich vozidla – jízdního kola (povinné vybavení, správná údržba), 

druhy vozidel, pohonných hmot, škodlivé vlivy na životní prostředí a zařízení automo-

bilů ke zvýšení bezpečnosti. (Límová, 2006) 

Základy bezpečného provozu a pohybu v dopravě jsou důležitou součástí výuky žáků 

základních škol. Poznatky nabyté na základní škole tvoří důležitý základ pro budoucí 

generaci řidičů, která musí pochopit svoji zodpovědnost za svoje chování na sil-

nicích.Výuka dopravní výchovy má pomoci mladým žákům v jejich rozhodování 

a pochopení důsledků, které nastanou při špatném rozhodnutí. (URL35) 

Každý žák základní školy má díky odborníkům z BESIP, kteří pro žáky organizují Do-

pravní soutěž mladých cyklistů,  možnost přihlásit se do této soutěže a tím prohloubit 

své znalosti. Soutěž děti podněcuje k většímu zájmu o dopravní výchovu, ověřuje jejich 

znalosti, vede je k ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu a především přispívá 

k lepšímu efektu výchovně-vzdělávací práce. (URL36) 
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5. Praktická část 

5.1. Cíle, úkoly a výzkumné otázky 

5.1.1. Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo zjištění současné úrovně znalostí žáků základních škol 

v problematice ochrany obyvatelstva a prohloubení tak výzkumu, který se uskutečnil 

v roce 2017 na menším výzkumném souboru (Katolická 2017). Pro zhodnocení úrovně 

znalostí žáků byly vybrány tři hlavní podoblasti, které tvoří tematiku ochrany obyvatel-

stva zařazenou do rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání.  

5.1.2. Úkoly práce 

Pro dosažení stanovených cílů této práce byly určeny následující úkoly: 

1) prostudovat odbornou literaturu, elektronické publikace a jiné zdroje, 

2) sepsat teoretická východiska, 

3) stanovit pracovní postup, cíle práce a metody, 

4) vytvořit vědomostní test, 

5) zajistit vyplnění testu respondenty, 

6) zpracovat a analyzovat získaná data, 

7) zhodnotit výsledky a definovat závěry. 
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5.1.3. Výzkumné otázky 

VO1: Jaká je současná úroveň znalostí dětí z OO na druhém stupni ZŠ? 

VO2: Ve které ze tří podoblastí žáci vykazují nejnižší úroveň znalostí? 

VO3: Orientují se dívky v problematice OO lépe než chlapci? 

5.2. Metodika práce 

5.2.1. Popis výzkumného souboru 

Celkový výzkumný soubor tvořilo 458 respondentů, z toho 252 dívek a 206 chlapců. 

Výzkumný soubor tvořily děti staršího školního věku navštěvující 6. - 9. ročník (druhý 

stupeň) základních škol po celé ČR.  

5.2.2. Sběr dat 

Před samotným sběrem dat bylo nutné požádat Etickou komisi UK FTVS o schválení 

projektu (Příloha č. 1). Podmínkou této žádosti bylo vytvoření zjednodušeného infor-

movaného souhlasu, který je součástí vědomostního testu. Na základě těchto podkladů 

byl výzkum Etickou komisí UK FTVS schválen. 

Pro kvantitativní sběr dat byl vytvořen elektronický vědomostní test (Příloha č. 2), který 

byl sestaven na základě prostudované literatury. Vzhledem k cílům výzkumu byly 

použity otázky vytvořené pro účely bakalářské práce (Katolická 2017) a doplněny 

o otázky rozšiřující. 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V úvodu testu se nachází informovaný souhlas, který seznamuje respondenta s účelem, 

za jakým byl test vytvořen a proč je žádoucí jeho vyplnění. Informovaný souhlas dále 

respondenta informuje o dobrovolnosti a anonymitě poskytnutých dat a se způsobem 

jejich zpracování. Vyplněním testu a odesláním odpovědí každý respondent souhlasil 

s jejich zpracováním. V následující identifikační části žáci měli uvést své pohlaví. 

Samotný test je rozdělen do třech částí dle tematiky. První část ověřuje znalosti žáků 

z problematiky OČMU, druhá z dopravní výchovy a třetí z první pomoci a zdravotní 

výchovy. 

Vědomostní test obsahuje celkem 23 otázek, z toho je pouze jedna otevřená, zbylých 23 

otázek je uzavřených. Z celkového počtu 23 uzavřených otázek jsou 3 otázky di-

chotomické, 2 otázky s vícenásobným výběrem a ostatních 17 má výběr pouze 

jednoduchý. 

5.2.3. Použité metody 

Ke sběru dat byli na základě osobní známosti osloveni vedoucí pracovníci základních 

škol, sportovních a volnočasových organizací z různých částí republiky, kteří byli 

požádání o sdílení elektronického online testu mezi své žáky či svěřence, kteří odpoví-

dají požadavkům výzkumu. Testovací šetření probíhalo během měsíců června a čer-

vence 2019 na území celé České republiky.  

Pro elektronický online test byl využit program Formuláře Google. Ke zpracování, in-

terpretaci výsledků a tvorbě grafů byl využit  program Tabulky Google. 
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5.3. Výsledky a diskuze 

K testování vědomostí byla nasbírána data od 458 respondentů. Všechna sebraná data 

splňovala podmínky pro zahrnutí do výzkumu, proto nebyla žádná vyřazena. Nasbíraná 

data jsou vyhodnocena na následujících listech.  

Správné odpovědi jsou v zadání vždy tučně zvýrazněny.  
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5.3.1. Výsledky jednotlivých otázek  

Tematická oblast - ochrana člověka za mimořádných událostí 

Otázka č. 1 - Správné pořadí čísel PČR, ZZS, HZS je: 

a) 155, 158, 150 

b) 150, 155, 158 

c) 158, 155, 150 

Graf č. 1 - Tísňové linky 

 zdroj: vlastní 

První otázka prověřovala u žáků znalost tísňových linek základních složek IZS. V této 

otázce byli žáci velmi úspěšní, což je vidět v grafu č.1. Pouze 48 žáků zvolilo špatné 

pořadí tísňových linek IZS a to je pouhých 10 % všech odpovědí, zbylých 410 (90 %) 

respondentů zná správná telefonní čísla tísňových linek.  
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Otázka č. 2 -  Které složky patří do skupiny - základní složky IZS?  

- Horská služba 
- Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

- Hasičský záchranný sbor ČR 
- Celní správa 
- Policie ČR 

- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 
požární ochrany 

- Městská policie 

Graf č. 2 - Základní složky IZS - správné zařazení  

 zdroj: vlastní 

V následující otázce měli respondenti za úkol správně označit 4 základní složky IZS, 

jak je zřejmé z grafu č. 2, úspěšných bylo pouze 21 respondentů ze celkového počtu 458 

respondentů, což jsou pouhá 4 %. Největší podíl (51 %) tvořily odpovědi (224) respon-

dentů, kteří správně zařadili alespoň 3 tyto složky. Z grafu č. 3 je patrné, že nejčastěji 

správně nezařadili JPO, které za základní složku IZS považuje pouze 128 respondentů, 

což je dokonce méně než zařadilo Horskou službu ČR. Pokud by těchto 224 responden-

tů zařadilo také JPO jako základní složku IZS, výrazně by narostla úspěšnost v této 

otázce. Zbylých 214 (45 %)  žáků znalo pouze 2 a méně základních složek IZS. 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Graf č. 3 - Základní složky IZS - označení základních složek IZS 

 

 zdroj: vlastní 

Otázka č. 3 - Co je to evakuace? 

Třetí otázka byla jedinou otázkou s otevřenou odpovědí, kde měli respondenti uvést, co 

je to evakuace. Pouhých 5 % (22) dotázaných neznalo pojem evakuace a nebo ho 

neuměli správně popsat. Zbylých 95 % (436) respondentů umělo popsat co to evakuace 

je. Za správné odpovědi byly považovány všechny, ve kterých bylo zmíněno, že jde 

o únik z místa, kde hrozí nebezpečí či přesun na místo bezpečné. Příklady správných 

odpovědí - “rychlé opuštění budovy kvůli nebezpečí”, “Přesun lidí z jednoho 

nebezpečného místa na jiné bezpečné místo”, “přesun lidí na bezpečné místo”.  
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Otázka č. 4 - Je evakuace povinná? 

a) ano 

b) ne 

Graf č. 4 - Evakuace  

 zdroj: autor 

Graf č. 4 ukazuje množství odpovědí na otázku č. 4, ze kterého můžeme vyčíst, že 398 

(87 %) respondentů ví o skutečnosti, že nařízení evakuace je nutno respektovat. Tuto 

povinnost vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb., o IZS nezná 60 (13 %) jedincům, kteří 

označili negativní odpověď.  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Otázka č. 5 - Co všechno má obsahovat správné evakuační zavazadlo? (více odpovědí) 

- doklady  

- lak na vlasy 

- svítilna 

- spací pytel 

- sluneční brýle 

- zápalky 

- kniha 

- stolní lampa 

- pláštěnka 

- domácí květiny 

- toaletní papír 

Graf č. 5 - Evakuační zavazadlo 

,   
 zdroj: autor 

V uzavřené otázce č. 5 s vícenásobným výběrem měli respondenti označit všechny věci, 

které patří do správně zabaleného evakuačního zavazadla. V grafu č.5 je možno vidět, 

že evakuační zavazadlo si správně umí zabalit 268 (58 %)  žáků, ostatním 114 (25 %) 

by v zavazadle chyběla 1 a více věcí. Ostatních 76 respondentů by s sebou nesli jednu 

a více nepotřebných věcí. 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Otázka č. 6 - Kdy probíhá zkouška sirén?  

a) každou první středu v měsíci 

b) každou druhou středu v měsíci 

c) každý první pátek v měsíci  

Graf č. 6 - Zkouška sirén 

 

 zdroj: autor 

Graf č. 6 ukazuje, že skoro všichni dotázaní věděli, kdy probíhá ověřování 

provozuschopnosti jednotného systému varování. Správně odpovědělo 450 respondentů, 

což je 98 %. Mylnou odpověď označilo pouhých 8 (2 %) respondentů. 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Otázka č. 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 

Graf č. 7 - Všeobecná výstraha 

 zdroj: autor 

Jak je vidět z grafu č. 7, správnou odpověď C označilo 314 (67 %) tázaných. Bohužel 

zbylých 144 jedinců by nezareagovala správně, 86 (19 %) by volalo na linku 112 a vyp-

távalo se, co se děje. Ostatní 58 (13 %)  žáků by se šlo podívat ven, co se děje. 
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Otázka č. 8 - Čím bys hasil/a skříň s elektrickými pojistkami, která je pod proudem? 

a) vodním hasicím přístrojem 

b) práškovým hasicím přístrojem 

c) nehořlavou dekou 

Graf č. 8 - Hasicí přístroje 

 zdroj: autor 

Graf č. 8 ukazuje, že správnou odpověď na otázku č.8 vybralo 320 (70 %) tázaných. 

Chybnou odpověď C označilo 130 (28 %) jedinců a odpověď A (2 %) pouze 8 jedinců. 
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Otázka č. 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 

Graf č. 9 - Nebezpečné látky 

 zdroj: autor 

  

Z grafu č. 9 je patrné, že pouhých 256 (56 %) dotazovaných by vědělo, jak se má za-

chovat v případě havárie s únikem nebezpečných látek. Neohleduplně ke svému zdraví 

by se zachovalo 118 (26 %) žáků, kteří by se pohybovaly mimo budovy a byli by tak 

vystaveni nebezpečným látkám v ovzduší. Stejně by se ohrozilo dalších 84 (18 %) žáků, 

kteří by hledali výdejní místo ochranných pomůcek, při jehož hledání by se museli také 

pohybovat mimo úkryty. 
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Tematická oblast - dopravní výchova 

Otázka č. 10 -  Po které straně vozovky půjdeš, jestliže v blízkosti není chodník?  

a) levé 

b) středem 

c) pravé  

Graf č. 10 - Využití vozovky chodcem 

 zdroj: autor 

Na první otázku týkající se dopravní výchovy správně odpovědělo 284 (62 %) respon-

dentů, jak je vidět v grafu č. 10. Špatnou stranu vozovky by v případě absence chodník 

využilo 170 (37 %) respondentů a 4 (1 %) další by k chůzi využili střed vozovky. 
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Otázka č. 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 

Graf č. 11 - Maximální rychlosti 

 zdroj: autor 

Ve druhé otázce z tematiky dopravní výchovy, jak je patrné z grafu č. 11, chybně oz-

načilo maximální povolené rychlosti v obci, mimo obec a na dálnici 54 (12 %)  jedinců, 

kteří zvolili možnost A, a 76 (16 %) respondentů, kteří zvolili možnost C. Správné 

pořadí rychlostí zvolilo 328 (72%) respondentů.  
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Otázka č. 12 - Co nesmí chybět na tvém kole?  

a) blatník 

b) sedlo 

c) odrazky 

Graf č. 12 - Povinná výbava cyklisty 

 zdroj: autor 

Graf č. 12 ukazuje počty správných a špatných odpovědí na otázku týkající se povinné 

výbavy jízdního kola. Správně odpovědělo 382 (83 %) dotázaných, kteří správně uvedli, 

že na jejich kole nesmějí chybět odrazky. Chybnou odpověď B označilo 64 (14 %) 

dotázaných a odpověď A 12 (3 %) dotázaných.  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Otázka č.13 - Je tvojí povinností nosit při jízdě na kole cyklistickou přilbu? 

a) ano 

b) ne 

Graf č. 13 - Povinnost cyklistické přilby 

 

 zdroj: autor 

Z koláčového grafu č. 13 je možné vyčíst, že 416 (91 %) dotázaných žáků ví o povin-

nosti nošení cyklistickou přilby při jízdě na kole. Odpověď, že tato povinnost neplatí 

označilo 42 (9 %) žáků. 
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Otázka č. 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 

Graf č. 14 - Povinnost užití bezpečnostních pásů 

 

 zdroj: autor 

Znalost povinnosti využití bezpečnostního pásu ve vozidle je znázorněna grafem č. 14. 

Správnou variantu zvolila většina respondentů 448 (97 %). Za povinnost zapnout si 

bezpečnostní pás pouze při cestě po dálnici zvolili 2 (1 %) dotázaní a 8 (2 %) 

dotázaných uvedlo, že není povinnost tyto pásy využít.  
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Otázka č. 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 

Graf č. 15 - Odbočování vlevo na jízdním kole 

 zdroj: autor 

Graf č. 15 ukazuje, že pouhých 144 (31 %) respondentů zvolilo správnou první činnost, 

kterou musí na kole před odbočováním vlevo udělat. 302 (66 %) dalších dotázaných 

označilo za první činnost upažení ruky a odpověď A zvolilo 12 (3 %) žáků.  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Otázka č. 16 - Čekáš u přechodu pro chodce na zelenou, v okamžiku kdy se rozsvítí ze-

lený panáček, uvidíš přijíždět sanitku. Co uděláš?  

a) rychle přeběhneš přes přechod 

b) přejdeš přes přechod jako obvykle 

c) uděláš krok zpět a zůstaneš stát 

 

Graf č. 16 - Průjezd sanitky 

 zdroj: autor 

  

Správnou odpověď C označilo 430 (94 %) dotázaných, kteří by vhodně zareagovali na 

průjezd sanitky, to je patrné z graf č. 16. Při příjezdu sanitky by rychle přeběhlo přes 

přechod 24 (5 %) dotázaných a přechod by obvyklým způsobem přešli další 4 (1 %).  
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Tematická oblast - zdravotní výchova 

Otázka č. 17 - Jak vypadá zotavovací poloha?  

a) na zádech  

b) na boku  

c) na břiše 

Graf č. 17 - Zotavovací poloha 

 zdroj: autor 

Neznalost správné zotavovací polohy je vidět z grafu č. 17, ukázala se u 134 (29 %) jed-

inců, kteří označili za správnou možnost polohu na zádech a u 4 jedinců (1 %), kteří 

uvedli za správnou polohu na břiše. Správné provedení zotavovací polohy zná 320 (70 

%) ze všech dotázaných.  

,61



Otázka č. 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) 

Graf č. 18 - Kardiopulmonální resuscitace 

 

 zdroj: autor 

Správnou frekvenci provedení kardiopulmonální resuscitace u dospělého člověka zná 

322 (70 % dotázaných), jak je vidět v grafu č. 18. Špatnou možnost A v šetření označilo 

72 (16 %) dotázaných a druhou špatnou možnost C zvolilo 64 (14 %) dotázaných.  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Otázka č. 19 - Jakým způsobem zabráníme zapadnutí jazyka?  

a) podložením hlavy (např. složenou mikinou) 

b) záklonem hlavy 

c) vytažením jazyka prsty 

Graf č. 19 - Zapadnutí jazyka 

 zdroj: autor 

Graf č. 19 ukazuje, že z celkového počtu dotázaných by 270 (59%) respondentů umělo 

správně uvolnit dýchací cesty pacienta. Dalších 112 (27 %) by chybně podkládalo pa-

cientovi hlavu a zbylých 66 (14 %) respondentů by se chybně snažilo zapadnutý jazyk 

vyndavat prsty. 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Otázka č. 20 - Co si vezmeš na pomoc při záchraně tonoucího?  

a) tričko 

b) prázdnou PET láhev 

c) ručník 

Graf č. 20 - Záchrana tonoucího 

 zdroj: autor 

Jak je vidět v grafu č. 20, k záchraně tonoucího by si správnou pomůcku zvolilo 260 (57 

%) respondentů. S sebou do vody by si na záchranu tonoucího 130 (28 %) respondentů 

vzalo na pomoc ručník a 68 (28 %) tričko, ani jedna z těchto odpovědí není správná.  
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Otázka č. 21 - Jakou základní funkci kontrolujeme u pacienta jako první?  

a) tep 

b) dech 

c) tlukot srdce 

Graf č. 21 - Základní životní funkce 

 zdroj: autor 

Výsledky otázky č. 21 ukazuje graf č. 21. Pouhých 152 (34 %) ze všech dotazovaných 

žáků ví, jaká životní funkce se u pacienta kontroluje jako první, správně označili 

odpověď B. 218 (49 %) žáků, což je skoro polovina všech dotázaných by jako první 

kontrolovali pacientův tep a ostatních 78 (17 %) by v tom samém případě kontrolovali 

tlukot srdce.  
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Otázka č. 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 

Graf č. 22 - Krvácení z nosu 

 

 zdroj: autor 

Z grafu č. 22 lze vyčíst, že správnou první pomoc při krvácení z nosu by umělo poskyt-

nout 238 (52 %) dotázaných. Dva žáci (1%) označilo chybnou odpověď B. Ze všech 

respondentů si stále 218 (47 %) myslí, že se při správné první pomoci zaklání hlava a 

chladí krční páteř. 
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Otázka č. 23 -  Je nutné při laické první pomoci dýchat do pacienta? 

a) ano 

b) ne 

Graf č. 23 - Nutnost dýchání do pacienta 

,  

 zdroj: autor 

Na poslední otázku, která se týkala poskytnutí laické první pomoci, správně odpovědělo 

344 (75 %) všech respondentů, což je patrné z grafu č. 23. Zbylých 114 (25 %) se 

mýlilo a myslí si, že je dýchání do pacienta nutností.  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5.3.2. Celkové výsledky a diskuze 

Celková úroveň znalostí žáků 

Graf č. 24 - Celková úroveň znalostí žáků 

 zdroj: autor 

Z grafu č. 24 lze vyčíst, že žáci základní školy mají určité povědomí o problematice 

ochrany obyvatelstva. Výše uvedený graf ukazuje 68 % správných odpovědí 

z celkového počtu a zbylých 32 % ukazuje procento odpovědí chybných. V rámci 

šetření bylo zjištěno, že žáci mají dobré, znalosti tematiky ochrany obyvatelstva, ale 

pořád v něm mají nedostatky. 

Srovnáme-li procento úspěšnosti 9 stejných otázek z předešlého výzkumu (Katolická 

2017) zjistíme, že znalosti žáků byly v současném šetření o 10% horší, než ve výzkumu 

předchozím. V roce 2017 uvedli 78 % správných odpovědí.  

Ve srovnání s výzkum Piše z roku 2011 můžeme říci, že se znalosti dětí na základních 

školách nezhoršily ani nezlepšily. Piš uvádí, že úroveň znalostí žáků základních škol je 

68 %, stejně jako v současné době.  
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Je důležité, aby se tato problematika s dětmi více probírala, upozorňovalo se 

na nebezpečí, která mohou ohrozit děti nebo jejich blízké okolí. Jedním z kroků, který 

by mohl dětem rozšířit jejich znalosti, by byla větší odbornost a kvalita pedagogů nebo 

alespoň kontrola, zda se danému tématu věnovali v dostatečné míře. Dalším možným 

krokem ke zlepšení znalostí žáků, těchto pro život důležitých témat, by bylo zavedení 

samostatného předmětu do RVP ZV, který by jim zajistil širší vhled do problematiky a 

rozšířil jejich znalosti a praktické dovednosti. 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Porovnání tematických oblastí 

Graf č. 25 - Úspěšnost žáků v jednotlivých oblastech 

 zdroj: autor 

Rozdíly mezi znalostmi jednotlivých tematických oblastí jsou patrné z grafu č. 25. Tem-

atická oblast zdravotní výchovy lze považovat za oblast, ve které žáci byli nejvíce 

úspěšní (76 %). Jedná se ovšem o oblast, ve které je třeba, aby děti měly znalostí mno-

hem více. Překvapující byly výsledky otázky č. 19, kde bylo zjištěno, že 41 % respon-

dentů by špatně poskytlo první pomoc při zapadnutí jazyka u pacienta. Tano necelá 

polovina dotázaných jedinců by místo provedení záklonu hlavy pacientovu hlavu pod-

ložily například složenou mikinou, což by nemělo potřebný efekt nebo by se pokoušelo 

pomocí prstů posunout zapadlý jazyk. Více jak polovina dotázaných nezná, jaká životní 

funkce se u pacienta kontroluje jako první, velká část z dotázaných také neznala správ-

nou frekvenci stlačování hrudníku. Na základě výsledků můžeme říci, že žáci mají 

problém s teoretickými znalostmi poskytnutí správné kardiopulmonální resuscitace. 

Otázkou však zůstává, když by tyto teoretické znalosti měli, zda by byli schopni v pří-

padě potřeby poskytnout správnou nepřímou masáž srdce. Lze konstatovat, že žáci mají 

nadprůměrné znalosti první pomoci a zdravotní výchovy, ale mají v ní stále velké ne-
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dostatky, které je třeba odstranit kvalitní výukou, praktickým nácvikem a pravidelným 

opakováním.  

V oblasti OČMU žáci vykázali také nadprůměrnou znalost tématiky (70 %). Naprostá 

většina respondentů zná správná čísla tísňových linek, které by použila v případě mi-

mořádné události. Není však stoprocentně jisté, zda by si je všichni tito dotázaní 

ve stresové situaci vybavili. Žáci prokázali malou míru znalosti složek IZS. Pokud by-

chom jako správnou odpověď počítali vyjmenované pouze 3 žákům nejznámější složky, 

procento úspěšnosti by bylo jistě vyšší. Znalost všech základních složek IZS není nic, 

co by je ohrožovalo na životech. Jejich život by jim však mohla ohrozit neznalost 

správného ukrytí při havárii s únikem nebezpečných látek. Žáci mají výbornou znalost, 

kdy probíhá zkouška sirén a prokázali dobrou znalost hašení požáru elektrického za-

řízení. V případě vyhlášení evakuace by si většina uměla správně zabalit evakuační 

zavazadlo ovšem při zaznění “všeobecné výstrahy” by se třetina dotázaných neza-

chovala správně, buď by svými telefonáty na tísňové linky přetěžovala mobilní sítě a 

nebo by se vystavovala nebezpečí tím, že by se pohybovala venku. 

Výsledky úspěšnosti tematické oblasti dopravní výchovy jsou odpovědí na druhou 

výzkumnou otázku (VO2), ve které žáci byli průměrní (59 %). Takto nízké procento 

úspěšnosti je dáno především neznalostí správného postupu při odbočování na jízdním 

kole, kde by více než polovina dětí nejdříve upažila do směru odbočování, ale před tím 

by se neohlédla. Nízké procento správných odpovědí je také dáno překvapivým 

zjištěním, že více než třetina žáků by při absenci chodníku využila pravou stranu vo-

zovky, někteří by dokonce zvolili i střed vozovky. Uspokojující je však fakt, že děti 

vědí, co obsahuje povinná výbava jízdního kola a že nošení cyklistické přilby je pro 

ně nutností a že použití bezpečnostních pásů při jízdě autem je vždy povinné. Nemalou 

roli na malých znalostech dětí této oblasti hrají rodiče, jelikož jsou těmi, kteří s dětmi 

tráví čas v dopravních prostředcích a je třeba, aby je upozorňovali na nebezpečí a dbali 

na jejich správné chování v silničním provozu.  
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Srovnání celkových znalostí dívek a chlapců 

Graf č. 26 - Úspěšnost dívek a chlapců 

 zdroj: autor 

Graf č. 26 je odpovědí na třetí výzkumnou otázku (VO3), zda se dívky v problematice 

ochrany obyvatelstva orientují lépe nebo ne. Dívky v tomto šetření vykázaly procen-

tuálně horší znalosti než chlapci o celé 1 %. Tento rozdíl je však zanedbatelný 

a můžeme říci, že dívky se v problematice OO neorientují lépe než chlapci.  

K tomuto stejnému výsledku došel předchozí výzkum (Katolická 2017) i Jindřich Piš 

(2011), který ve své diplomové práci, že nebylo výrazného rozdílu mezi znalosti mužů 

a žen. 
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6. Závěr 

Úvod teoretické části diplomové práce je zaměřen na popis struktury a činnosti IZS. 

Dále je přiblížena legislativa a činnosti jednotlivých základních složek IZS a vyjmen-

ovány ostatní složky IZS. V další části teoretických východisek je přiblížena historie 

výuky ochrany obyvatelstva od roku 1989, rámcový vzdělávací program jako jeden z 

hlavních kurikulárních dokumentů, a forma současné výuky problematiky ochrany oby-

vatelstva. Následující kapitola popisuje očekávané výstupy výuky ochrany obyvatelstva 

na základních školách a doporučené rozložení nynějšího učiva. Poslední tři kapitoly teo-

retické části popisují jednotlivé učivo oblasti OČMU, zdravotní výchovy a dopravní vý-

chovy, které by žáci měli zvládat. Teoretická část vychází především z dokumentů vy-

daných Generálním ředitelstvím HZS ČR, které spolupracuje s MŠMT a poskytuje ped-

agogům potřebné materiály k výuce. Tyto zdroje spolu se studijními oporami k výuce 

ochrany obyvatelstva na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsou považovány za velmi 

důvěryhodné a přesné zdroje informací. 

V části praktické byly stanoveny tři výzkumné otázky, na které bylo odpovězeno 

na základě elektronických vědomostních testů, které vyplnilo 458 respondentů z ne-

jrůznějších základních škol po celé České republice. Odpovědi na výzkumné otázky 

ukázaly, že dívky i chlapci nemají ve svých znalostech výrazné rozdíly. Celkově žáci 

prokázali dobré znalosti tematiky ochrany obyvatelstva, bohužel nelze říci, že jejich 

znalosti jsou dostačující. Jelikož více jak čtvrtina celkových odpovědí byla chybná, 

ukazuje se, že děti mají ve znalostech stále mezery. Je ke zvážení, co je příčinou této 

neznalosti žáků. Zda-li je 6 hodinová dotace výuky ochrany obyvatelstva v každém 

ročníku nedostačují pro tak důležité informace nebo nezájem dětí o tyto témata. Velký 

podíl na výuce OO má také vedení škol, které musí mít zájem problematiku více začlen-

it do ŠVP a dbát na odbornost vyučujících. Důvodem může být právě neodbornost nebo 

lhostejnost pedagogů rozvíjet své znalosti a snaha dělat dětem výuku zážitkovou a tím 

lépe zapamatovatelnou. Vyučující by se měli snažit právě o výuku zážitkem, která 

dětem pomůže si zafixovat jednotlivé postupy, například v první pomoci, které se jim 
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zautomatizují a budou je umět správně použít i ve stresových situacích. Jednotlivá téma-

ta by měla být co nejvíce spojována s činnostmi běžného dne a nacvičována v mode-

lových situacích. Ke zvýšení znalostí dětí této problematiky by velmi pomohlo zavedení 

samostatného předmětu do RVP ZV, který by žáci měli alespoň ve dvou ročnících na 

druhém stupni základních škol například 8. a 9. ročníku, kdy by se mohla témata volně 

prolínat s výukou v dalším vyučovacím předmětu, například s chemií.  

Ačkoli se v diplomové práci podařilo získat odpovědi na všechny předem stanovené 

výzkumné otázky a tím splnit cíle práce, při dalším testování by bylo vhodné doplnit 

identifikační část vědomostního testu o uvedení ročníku, který žáci právě ukončili. Za-

jímavé by bylo porovnání znalostí jednotlivých ročníků s očekávanými výstupy uve-

denými v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání.  
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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 ode-
vzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkum-
né 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 
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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 dál-
nici? (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 vyba-
veno? 

a) ano, jenom na dálnici 
b) ano, vždy 
c) ne 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15. Jedeš na kole po silnici a rozhodneš se odbočovat doleva, co musíš udělat jako prv-
ní?  

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 rozcvítí zelený paná-
ček, uvidíš přijíždět sanitku. Co uděláš?  

a) rychle přeběheš 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 
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