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Příloha 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

 INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Dobrý den, jmenuji se Dorota Zdychyncová a jsem studentkou závěrečného ročníku 

magisterského studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dovoluji si Vás 

tímto oslovit s prosbou o vyplnění níže uvedené anktety, která poslouží k napsání a dokončení 

mé diplomové práce na téma: Znalost první pomoci u osobních asistentů. 

První část s obecnými informacemi jsou otázky otevřeného i uzavřeného typu, dále je 

také uvedena číselná/ procentuální škála.V další části (znalostní) jsou otázky opět uzavřeného 

typu, ale některé jsou s možností více odpovědí, ty jsou konkrétně vyznačeny. Doba pro 

vyplnění ankety bude přibližně 10-15 minut. Ankteta bude rozesílána elektronicky i předávána 

osobně pověřenou osobou. Vyplněním a odevzdáním dotazníku souhlasíte s účastí v tomto 

výzkumu, o kterém jste byl/a informován/a. Máte právo odmítnout svou účast nebo svůj souhlas 

odvolat bez represí, a to písemně na Etické komisi UK FTVS. 

Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a 

publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech a prezentována na 

konferencích. Po anonymizaci budou osobní data smazána. V maximální možné míře zajistím, 

aby získaná data nebyla nijak zneužita. 

Velice děkuji za Váš čas strávený vyplněním této ankety. 

 

Příloha 3: Anketa 

ANKETA 

Úvodní část 

 

1. Muž/ žena 

2. Jak dlouho působíte jako osobní asistent?  

3. Absolvoval/ a jste kurz první pomoci v rámci: 

• školení osobní asistence 

• kurzu první pomoci 

• školy 

• jiného vzdělávacího procesu 

• jiné,.. 
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4. Na kolik procent si věříte, že byste zvládli poskytnout první pomoc?  

 

0%-----------------------------------------50%---------------------------------------100%  

 

5. Stalo se Vám, že jste v rámci osobní asistence musela poskytovat první pomoc?  

ANO/ NE 

 

Znalostní část 

 

1. Na jaké číslo/ čísla byste volali v případě poskytování první pomoci?  

--------------- 

2. Popálené předloktí horkou vodou před příjezdem záchranné služby nejlépe 

ošetříme?  

A. Potřením jakoukoliv mastí 

B. Zavázáním pružným obinadlem a zvednutím končetiny nad úroveň srdce 

C. Chlazením čistou vodou 

3. Kdy zahájíme nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) u dospělého 

člověka?  

A. Když osoba nereaguje, nehýbe se, ale normálně dýchá 

B. Když si osoba stěžuje na zhoršené dýchání 

C. Když osoba nereaguje, nehýbe se a nedýchá normálně 

4. Jak vypadá normální dýchání?  

A. Lapavý nádech jednou za 20 vteřin 

B. Pravidelné, vidíme pohyb hrudníku, v klidu asi 15-20 dechů za minutu 

C. Nemusí být pravidelné, slyšíme chrčení při nádechu i výdechu 

5. Jak správně provádíme nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) u 

dospělého člověka,  

A. Nataženýma rukama stlačujeme levou stranu hrudníku, protože srdce je uloženo 

vlevo 

B. Stlačování provádíme nataženýma rukama uprostřed hrudníku mezi prsními 

bradavkami 

C. Masáž provádíme jednou rukou ve středu hrudníku, ruce střídáme 

6. Jak zasáhneme, pokud se u osoby projeví celotělové křeče a nemá je uvedené ve 

své anamnéze? (možnost více odpovědí) 
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A. Odstraníme nebezpečné předměty z dosahu  

B. Kontroluji dýchání po odeznění křečí 

C. Snažíme se zabránit křečím zalehnutím postiženého 

D. Pokud mluvíme o celotělových křečí, vždy se jedná o epileptický záchvat 

E. S nástupem celotělových křečí, voláme ihned 155 

7. Cizí těleso v dýchacích cestách, osoba je při vědomí, dusí se a nemůže kašlat, jak 

budete reagovat? (možnost více odpovědí) 

A. Snaha vykašlat cizí těleso 

B. Provádíme údery do zad mezi lopatky 

C. Hodně se napít a dát si sousto jídla  

D. Zahájíme resuscitaci 

E. Provedeme Heimlichův manévr 

8. U osoby s Diabetes mellitus „tzv. cukrovkář“ se projevily příznaky nízké hladiny 

cukru a je stále při vědomí. Jak budeme reagovat? (možnost více odpovědí) 

A. Dát mu napít velké množství vody.  

B. Uložit ho ke spánku 

C. Dodat rychlé cukry např. v podobě sladkého nápoje či jídla 

D. Nenechávat nemocného bez dozoru 

E. Snažit se ho udržet v pohybu, aby se rozproudila krev s cukrem po celém těle 

F. Kontrola fyziologických funkcí 

9. Mezi příznaky infarktu myokardu patří (možnost více odpovědí):  

A. Náhle vzniklá bolest na hrudi 

B. Náhle vzniklá nevolnost až zvracení 

C. Bolest hlavy 

D. Bolest žeber, která je vyvolaná záklonem/ úklonem páteře 

E. Náhle vzniklá porucha hybnosti dolních končetin 

F. Krátkodobá dušnost po zvýšené námaze 

10. Mezi příznaky cévní mozkové příhody patří (možnost více odpovědí): 

A. Náhlá porucha ostrosti vidění, dvojité vidění 

B. Mluví srozumitelně a na vše dokáže reagovat 

C. Neudrží obě paže předpažené ve stejné výšce (u jedné je výrazný pokles) 

D. Závratě, ztráta rovnováhy 

E. Třes dolních končetin 

F. Náhlá ostrá bolest na hrudi 



 5 

G. Ochablost obvykle na jedné straně těla 

H. Patrný pokles ústního koutku či očního víčka 

11. Jste doma sami s člověkem v bezvědomí a čekáte na příjezd záchranné služby. Je 

potřeba otevřít vjezd k budově. Nastává situace, kdy jste nuceni nechat osobu 

v bezvědomí, která pravidelně dýchá, na malou chvíli samotnou/ bez dozoru. Co 

v tuto chvíli s dotyčným provedete? 

A. Za žádné situace nemohu odejít  

B. Pokusím se ho přenést  

C. Nechám ležet v posteli  

D. Uvedu do stabilizované polohy  

12. Závažné krvácení zastavuji: 

A. Tlakem v ráně (popřípadě tzv. tlakovým obvazem) 

B. Škrtidlem, co nejblíže ráně 

C. Zavázáním (např. mikinou či ručníkem) 

13. Osoba s míšní lézí na úrovni Th (hrudní oblast) si začne stěžovat na  

14. úporné bolesti hlavy a v obličeji začne být rudá. Projevuje se u něho výrazné 

pocení nad úrovní míšní léze a má rozmazané vidění. O jakou poruchu či nemoc 

se může jednat?  

A. Nízká hladina cukru 

B. Vysoký krevní tlak 

C. Autonomní dysreflexie 

D. Cevní mozková příhoda 

E. Diabetes mellitus 

 

 

 

 


