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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na prevenci poranění míchy na základní škole. 

Cílem výzkumu je zjištění stavu prevence poranění míchy na základní škole a 

monitorování orientace žáků v problematice života lidí s tělesným postižením. 

Výsledky výzkumu slouží jako podklad pro tvorbu koncepce prevence poranění 

míchy na základní škole. V teoretické části je popsána historie a vymezen pojem 

poranění míchy, dále klasifikace míšního poranění podle Frankelovy škály, statistika 

dětských úrazů podle Státního zdravotního ústavu a zásady první pomoci při 

podezření na poranění míchy. Tato část práce obsahuje i preventivní doporučení 

týkající se školních, sportovních, domácích a dopravních úrazů. 

Praktická část se věnuje samotnému pedagogickému výzkumu prevence 

poranění míchy na základní škole formou dotazníku a hodnocení jeho výsledků. 

Cílovou skupinou jsou žáci pátých, sedmých a devátých tříd, kteří odpovídali na 

otázky biografické, vědomostní a sociální a zúčastnili se následné besedy na téma 

prevence úrazů páteře a života člověka s tělesným postižením. Výsledky výzkumu 

jsou vyhodnoceny u každého ročníku zvlášť. Vyvrcholením praktické části je 

zpracování výsledků výzkumu a stanovení základních cílů koncepce prevence 

poranění míchy a prostředků k jejich dosažení. 



ANNOTATION 

The diploma dissertation is specialized in the prevention of the spinal injuries 

at the primary school. The goal of the exploration is finding out the condition of the 

prevention of the spinal injuries at the primary school and controling of the student's 

opinion in the issue of the people with physical disability. The results are used as a 

base for the creation of the new conception of the spinal injuries prevention. The 

theoretical part describes the history of the spinal injuries and determinates the spinal 

injury, the Frankel's spinal injuries categories, the statistics of the children's injuries 

according to the State health institute and the rules of the first aid by the suscipion of 

the spinal injury. This part contain preventive encouragement concerning the school 

injuries, sport and transport injuries and in-house injuries. 

The practical part attends to the pedagogical exploration of the prevention of 

the spinal injuries at the primary school, which use the form of questionnaire and the 

valuation of the results. The object group are the students of the fifths, sevenths and 

ninths classes, whose answered the biographical, the attainment and the social 

questions and these students discussed about the prevention of the spinal injuries 

and about the life of the people with the physical disability. Each classs is screened 

apart. The top of the practical part is the processing of the exploration results and 

determination the basic goals of the conception of the prevention of the spinal injuries 

and tools serving the purpose of the spinal injuries preventive conception. 
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1. ÚVOD 

Děti nejsou pouze naší budoucností, ale i nejcennějším pokladem, o který 

musíme s láskou pečovat a trpělivě ho vychovávat ke zdravému životnímu stylu. 

K tomu patří i předcházení úrazům. Zejména prevence míšního poranění může 

zamezit tragickým osudům dětí a jejich rodičů a ušetřit i nemalé náklady na 

dlouhodobou léčbu, která je neodmyslitelnou součástí získaného postižení 

důsledkem poranění míchy s trvalými následky. Proto jsem se ve své práci 

zaměřila na prevenci poranění míchy na základní škole, zejména pak v pátých, 

sedmých a devátých třídách základních škol. Mým hlavním cílem bylo zjistit, jak se 

dnešní „teenageři" orientují v problematice úrazů, zejména úrazů s následkem 

poranění míchy. Uvědomují si vůbec, jak snadné je ochrnout a zůstat na 

invalidním vozíku? Vědí, že na první pohled nevinné houpání na židličce o 

přestávce nebo kamarádské strkání na schodech jim může změnit celý život? Ale 

dovedou si také představit, jaké překážky musí každý den překonávat člověk 

s tělesným postižením? Vědí, co pro vozíčkáře přináší ranní vstávání, cestování 

osobním automobilem nebo dokonce městskou hromadnou dopravou? 

Nejprve se věnuji teoretické otázce poranění míchy. Stručně nastíním 

historii míšních poranění, zejména v období starověku a v epoše středověku. Za 

nezbytné považuji vymezení samotného pojmu poranění míchy z lékařského 

hlediska, ke kterému připojuji klasifikaci těchto poranění podle Frankela. 

K zorientování v problematice úrazů možná pomůže i statistika úrazů Státního 

zdravotního ústavu z let 1995 - 2000. Do teoretické části jsem zařadila i 

poskytování první pomoci v případě podezření na poranění páteře. 

Rámcově vzdělávací program, který přepracovalo Ministerstvo mládeže a 

tělovýchovy v roce 2007, obsahuje i pár zmínek o předcházení úrazům. Ktomu 

jsem připojila i doporučení, jak předcházet úrazům ve škole při školních výletech, 

v tělocviku a v kurzech plavání, doma, ale i při provozování sportovních aktivit a 

také jak předcházet úrazům dopravním. 

Praktická část práce je věnována pedagogickému výzkumu, který jsem 

realizovala formou dotazníku v pátých, sedmých a devátých třídách Základní školy 

Kobylí na Moravě a Základní školy Nádražní Hustopeče u Brna. Rozeberu, jak 

jsem při tvorbě dotazníku postupovala a detailně se budu věnovat struktuře 
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dotazníku a dělení otázek. Samotná realizace výzkumu ve školách pro mne byla 

velkým přínosem a bohatou zkušeností, proto považuji za důležité vypracovat i 

strukturu hodin strávených ve třídách. Při hodnocení výsledků jsem zachovala 

skupiny respondentů podle tříd. Největší důraz jsem kladla na odpovědi na otázky 

týkající se osobní zkušenosti s člověkem s tělesným postižením, na spokojenost 

s prevencí poranění míchy na základních školách a taky na to, ve kterém 

předmětu by se chtěli žáci věnovat prevenci, příčinám a důsledkům úrazů páteře. 

Zajímalo mne, zda mají žáci pátých, sedmých a devátých tříd základních škol 

osobní zkušenost s člověkem na vozíčku a její vliv na orientaci v problematice lídí 

s tělesným postižením. 

Závěry, ke kterým jsem dospěla díky svému pedagogickému výzkumu, 

jsem využila k metodickému návrhu, jak postupovat při tvorbě koncepce prevence 

poranění míchy na základní škole. Žáci by mi svými odpověďmi na otázky 

uvedené v dotazníku měli pomoci objektivně posoudit situaci prevence úrazů na 

základní škole a svými názory v polouzavřených otázkách a v diskuzi, která 

následovala po práci na dotazníku, a také pomoci s vytvořením hlavních bodů 

koncepce. Za tyto hlavní body považuji stanovení cílů koncepce prevence 

poranění míchy na základních školách a nalézání správných prostředků, jak 

k těmto cílům nejsnadněji dojít. 

Hlavní myšlenkou celé práce je to, že prevence, tedy předcházení úrazům 

páteře, může zabránit každoročně rostoucímu počtu dětí s tělesným postižením, 

které se v této kritické situaci ocitly díky poranění míchy a jejich trvalým 

následkům. Příčinou tragických událostí může být nešťastná náhoda, ale taky 

riskantní chování dětí, které si nebyly vědomy možných rizik. Proto je důležité děti 

informovat o možných příčinách a důsledcích míšních úrazů. Včasnou a 

dostatečnou prevencí můžeme zachránit jejich životy a zdraví, je pouze na nás, 

jak se k této skutečnosti postavíme. 
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T E O R E T I C K Á Č Á S T 

2. PORANĚNÍ MÍCHY 

2.1 HISTORIE PORANĚNÍ MÍCHY 

Je velmi pravděpodobné, že úrazy a poranění míchy se vyskytovaly 

„odjakživa". Pravěký člověk spadl na lovu ze skály, rytíř při souboji spadli z koně a 

bojovníci si zraňovali páteř i míchu různými válečnými zbraněmi. Šamani, 

zaříkávači a kouzelníci poskytovali první pomoc a vzdorovali přírodě. 

(Beneš, 1987) 

Prozatím první historicky dochované zápisky o míšních poraněních jsou 

z roku 3000 př.n.l. z pera Egypťana Imhotepa, který vytvořil dělení onemocnění: 

• lehké onemocnění - „nemoc, kterou ošetřím" 

• těžší onemocnění - „nemoc, se kterou se dám v zápas" 

• nejtěžší onemocnění - „nemoc, která nemůže být ošetřena" (Beneš, 1987) 

Doslovný Lexův překlad: „Poučení o vymknutí krčního obratle: Vyšetřuješ-li 

člověka, který je stižen vymknutím krčního obratle a seznáš-lí, že neví o svých 

rukách a nohách následkem toho, že jeho pohlavní úd je ztopořen, že moč 

vykapává z jeho údu, aniž o tom ví, jestliže se jeho tělo nadouvá větry a jeho oči 

jsou červené, pak je to vymknutí jeho krčního obratle. Nemoc, která nemůže být 

ošetřena." (Beneš,1987) 

Filozof Epikuros se nechával vozit na tříkolce, protože nemohl chodit. Toto 

postižení mu však nebránilo v žádném z životních potěšení. (Titzl, 2000) 

S postupem času se do historie poranění míchy zapisovali další slavní 

lékaři jako Hippokrates, Galén, ale také lékaři , kteří pohlíželi na poranění míchy 

jako beznadějné. (Beneš, 1987) 

Z hlediska biblického rámce, můžeme typy lidí s postižením dělit na: 

• sirotky a vdovy 

• nuzné 
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• utišené 

• cizince - hosty 

• fyzicky postižené. (Titzl, 2000) 

Do zvláštní skupiny, která je ochraňována, patří starci a děti. (Titzl, 2000) 

V epoše středověku se pro člověka s tělesným postižením termín mrzák. 

Jedná se o lidi s různými typy postižení pohybového ústrojí, kterým toto postižení 

způsobili jiné. V této době byly z důvodu válek obvyklé celé skupiny mrzáků. (Titzl, 

2000) 

Zlom nastal v roce 1943, kdy Američan Munro napsal: „Každý zraněný 

s poškozením míchy nebo kaudy, který má zachovánu inervaci horních končetin a 

je ochoten a schopen vzhledem ke své inteligenci spolupracovat, může vést po 

správném ošetřování normální společenský život a může se podle svých 

schopností i živit. Za evropskou historickou osobnost je považován Ludwig 

Guttmann. Sám se nazýval „otcem paraplegiků". Položil základy moderní 

rehabilitace a sociálního zařazení paraplegiků. (Beneš,1987) 
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2.2 VYMEZENÍ POJMU PORANĚNÍ MÍCHY 

Závažným tělesným postižením, které se nevyhýbá ani dětem, je dbrna 

míchy. Důvodů může být několik - nastává vlivem různých onemocnění, ale 

častou příčínou je úraz páteře s následným poraněním míchy. Celkový stav 

postiženého a zachování pohybové schopnosti závisí jednak na tom, zda míchy 

byla poškozena částečně nebo úplně, jednak na tom, kde byla 

zasažena.(Pipeková. a kol., 1998) 

Ve většině případů míšního poškození se jedná o úrazy. Na prvním místě 

jsou pády z výšky, dále pak dopravní nehody a sportovní úrazy. Malé procento 

představují akutně vzniklé léze neúrazové etiologie, tedy na podkladě cévního, 

zánětlivého, degenerativního, nádorového nebo jiného onemocnění. ( Wendsche ; 

Kříž, 2005) 

Poranění míchy je nevratný stav, kdy může dojít úplnému poškození 

míšních drah a buněk. Mícha není schopná regenerace, proto její poranění mohou 

mít fatální následky pro život člověka postiženého touto událostí i pro jeho rodinu a 

okolí. Rozsah postižení je přímo závislý na kompletnosti poškození míchy a na 

výšce postiženého míšního segmentu. 

Důležité je, v jaké výšce je mícha zraněna. Může být poškozena buď 

částečně, nebo úplně. Podle toho také dochází k různým neurologickým projevům 

- omezení hybnosti a citlivosti pacienta. Uvádíme následující příklady poranění: 

a) Nad čtvrtým krčním obratlem 

• kromě ztráty hybnosti všech končetin je postižen i brániční nerv 

• člověk není schopen samostatného dýchání 

b) U pátého krčního obratle 

• většinou je poškozena funkce deltového svalu 

• člověk nedokáže zvednout ani ramena 

c) Na úrovni prvního bederního obratle 

• zde končí mícha 
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• při jejím porušení má pacient ochrnuty dolní končetiny a porušenu funkci 

svěračů 

d) U šestého krčního obratle 

• člověk jen hýbe rameny, neohne ruku ani jinak se nehýbe 

e) Hrudní části páteře 

• je nejzranitelnější a postižení míchy je zde nejčastější 

• člověk ochrne na dolní polovinu těla a je odkázán na invalidní vozík 

f) Nižších bederních oblastí 

• poškození nervových kořenů ovlivňuje částečně - podle výšky a rozsahu 

poranění - hybnost dolních končetin a svěračů (močení, defekace, erekce, 

citlivost genitálií a konečníku) (Malý, 1999) 

Poranění míchy je prakticky vždy spojeno se spinálním šokem, který 

následuje bezprostředně po úrazu. Zřídka trvá déle než 24 hodin. Při částečném 

poranění míchy spinální šok překrývá zachovanou funkci míchy. Pokud se funkce 

míchy obnoví do 72 hodin, mluvíme o otřesu míchy - míšní komoci. V akutní fázi 

míšního šoku je důležitá péče o zachování míšní cirkulace a znehybnění páteře při 

zajištění vitálních funkcí. (Vaverka, Hrabálek., 2002) 

Zajištění adekvátního transportu snižuje riziko dalšího poranění míchy při 

nestabilních zlomeninách páteře. Při podezření na poranění míchy fixujeme krční 

páteř límcem, bederní a hrudní páteř pak ve speciálním fixačním lůžku. Co se týče 

odborného lékařského vyšetření, základním postupem je rentgen páteře a nikdy 

nesmí chybět CT vyšetření, které pomůže odhalit postižení průsvitu spinálního 

kanálu a umožní zhodnocení stability zlomeniny. 

Zajímavé a důležité je také uvést fáze míšního poškození ve vztahu k délce 

pobytu a typu nemocničního oddělení: 

• stádium 1a (cca 1.-2. týden) po vzniku onemocnění - akutní 

(urgentní) fáze, během které by měl být pacient hospitalizován na 

ARO nebo JIP spondylochirurgického oddělení 
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• stádium 1b (cca 2.-12. týden) po vzniku onemocnění - subakutní 

(postakutní) fáze, během ktrě by měl být pacient hospitalizován na 

spinální jednotce 

• stádium 2 ( cca 6.-26. týden) po vzniku onemocnění - chronická 

fáze, během které by měl být pacient hospitalizován na spinální 

rehabilitační jednotce 

• za stádium 3 (tzv. terciární fázi) je často považována pozdní doba, 

kdy někteří pacienti potřebují péči pro vzniklé komplikace (dekubity, 

infekce močového systému, urolitiázu, kontraktury, narůstající 

elasticitu, bolesti, psychologické a psychiatrické poruchy), nebo 

následné akutní stavy či operační zákroky (Jirků, Kyriánová, 2005) 

Pacienti po úrazu páteře často trpí spasticitou, což je zvýšené svalové 

napětí, tuhost. Postihuje u centrálních poruch hybnosti na horních končetinách 

flexorové svaly, tedy ohýbače, na dolních končetinách svaly extenzorové, tedy 

napřimovače. Proto je pro člověka s tělesným postižením trpícím elasticitou 

obtížné ohnout nohu v koleni a při postižení horní končetiny natáhnout ruku v lokti 

a v prstech. (Havrdová a kol, 2007) 

„Nemoc mění nároky člověka na hygienickou péči, mění způsob 

uspokojování potřeby hygieny." (Jirků; Kyriánová, 2005, s. 19) V pozdější péči se 

nesmí opomenout ani prevence proleženin, prevence plicních komplikací a 

hluboké žilní trombózy. Také psychické změny zraněných vyžadují spolupráci 

veškerého ošetřujícího personálu a odbornou péči nejen z řad zdravotnických 

pracovníků, ale i odborníků psychologických a sociálních. Ze spinální jednotky je 

klient přeložen do specializovaného rehabilitačního ústavu. 

U pacientů po poranění míchy se také objevují i psychické problémy, které 

komplikují léčbu a rehabilitaci. Patří k nim posttraumatická stresová porucha, 

deprese, poruchy přizpůsobení, schizofrenie, ale i běžné reakce na stres včetně 

smutku a truchlení. Mohou se dostavit i psychosociální symptomy, které nejsou 

příznačné pouze pro osoby po míšním poranění. Při jejich spolupůsobí faktory, 

potlačené vlivy, nevědomé konflikty projevující se tělesnou symptomatickou, 
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úzkost, stres. Patří mezi k nim i chronická bolest, elasticita nebo poruchy vnímání. 
(Kábrtová, 2005) 
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2.3 KLASIFIKACE PORANĚNÍ MÍCHY PODLE FRANKELOVY 

ŠKÁLY 

Nejrozšířenějším hodnocením poranění míchy z neurologického hlediska je 

klasifikace dle Frankela, neurologickou a funkční klasifikací poranění páteře a 

míchy podle ASIA (American Spinal Injury Association). 

A - úplná motorická a senzitivní obrna, žádné motorické a sensitivní funkce 

pod místem poranění (ztráta pohyblivosti a citlivosti) 

B - úplná motorická obrna, senzitivita zachována 

C - částečně zachována motorika, funkčně nepoužitelná - nekompletní 

porucha senzorických funkcí 

D - motorika použitelná pomocí kompenzačních pomůcek - nekompletní 

porucha senzorických funkcí 

E - bez neurologického deficitu - normální senzorická a motorická funkce, 

normální funkce míchy (může být spasticita) (Malý, 1999) 

Klasifikace stádií podle míšního poranění: 

• Stadium IA - akutní úrazový stav, objevuje se míšní šok, je nutná 

anesteziologicko - resuscitační péče 

• Stadium IB - postakutní stav, celkový stav je stabilizovaný, míšní 

šok odeznívá 

• Stadium II - chronické stadium, klient je plně stabilizován a plně 

schopen rehabilitační zátěže 

• Stadium II - pozdní stadium, charakterizováno výskytem 

specifických komplikací (pozdní urologické komplikace, pozdní 

dekubity, kontraktury). (Malý, 1999) 
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2.4 STATISTIKA MÍŠNÍCH ÚRAZŮ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO 
ÚSTAVU 

Podle statistiky Státního zdravotního ústavu z let 1995 - 2000. Poraněni 

páteře tvoří asi 3% všech úrazů. Ze všech případů poranění páteře je asi 25% 

lokalizováno v oblasti krční, 75% v oblasti hrudní a bederní páteře. Asi třetina 

případů poranění páteře je spojena s poraněním míchy a nervových kořenů. 

Každoročně přibývá 20 až 40 lidí s poraněním míchy na jeden milión 

obyvatel. V Česku dojde každý rok ke vzniku asi 250 míšních postižení. Ve dvou 

třetinách se poranění míchy týká mladých mužů ve věku 15 až 30 let. 

Nejčastěji tato poranění vznikají při dopravních nehodách, na druhém místě 

jsou pracovní úrazy, následují sportovní úrazy a násilné trestné činy. 

Celkový počet závažnějších úrazů vyžadujících hospitalizaci je přibližně 

stejný několik let a nejčastějšími vnějšími příčinami poranění, které si vyžádaly 

nemocniční péči, byly pády (57 %) a dopravní úrazy (16 %). 

Ve spektru poraněných převažují muži v poměru 3:2. Celkový průměrný věk 

všech hospitalizovaných zraněných je 42 let. 

Na pády zemřelo 62 % nemocných z celkového počtu zemřelých na úrazy; 

dopravní nehody byly příčinou 19 % úmrtí všech zemřelých na úrazy. Na následek 

úrazu zemřelo v roce 2003 7300 osob, z toho 1500 při dopravních nehodách a 

1720 na následky úmyslného sebepoškození. 

Úrazy páteře jsou nejčastější příčinou dětské úmrtnosti. V Česku zemře 

ročně 150 až 300 dětí do 14 let, nejčastější při dopravních nehodách. Seniorů 

zemřelo v průběhu roku 2003 následkem úrazů 2600, z toho 53 % žen a 47 % 

mužů. Nejčastější příčinou úmrtí jsou u této věkové skupiny pády. 

Domácí úrazy jsou nejčastějším úrazovým rizikem dětí předškolního věku, u 

nichž představují 55 % všech úrazů. Nejčastěji jde o úrazy hlavy a lebky 

způsobené pády. 

Ve škole se odehrává 26 % všech úrazů, tedy více než čtvrtina. Jde 

především o zlomeniny, vykloubeniny a zhmožděniny. S věkem dítěte školních 

úrazů přibývá, takže u žáků staršího školního věku představují 30,7 %. 
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Sportovní úrazy představují 33 % všech úrazů u dětí školního věku - jsou 

tedy nejčastějším úrazovým rizikem vůbec. Většinou se jedná o zlomeniny, 

podvrtnutí a drobná povrchová zranění. U žáků staršího školního věku vznikají 

nejčastěji při organizovaném sportu a školní tělesné výchově - 33,9 %. Značné 

procento sportovních úrazů vzniká při provozování sportu bez ochranných 

pomůcek! Nošení ochranné přilby u cyklisty může zabránit vzniku 80% zranění 

hlavy a 88% zranění mozku. 

14% z celkového počtu dětských úrazů představují dopravní úrazy. 

Nejčastěji se jedná o zlomeniny a zhmožděniny, v řadě případů jde o 

kombinovaná poranění hlavy, hrudníku a břicha. Vážné zranění, způsobené 

dopravní nehodou, postihne každoročně více než 4000 dětí. Přibližně 40 dětí na 

následky dopravní nehody umírá. Dopravní úrazy jsou nejčastější příčinou 

dětských úmrtí! Dvojnásobně častěji nežli u jiných druhů zranění se u nich 

setkáváme s dlouhodobými nebo trvalými následky.* 

Úrazy u dětí a mládeže 

A- předškoláci ( 0- 6 let), B-1 .stupeň ZŠ (6-10 let) 
C- 2 .stupeň ZŠ (10-15 let) , D- středoškoláci a učni (15-18 let) 

procento 

A B C 

věková skupina 

Graf č. 1: Úrazy u dětí a mládeže Zdroj: http://www.szu.cz 

http://www.szu.cz 
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Úrazy v průběhu roku 
A-předškoláci (0-6 let), B-1 .stupeň ZŠ (6-10 let) 

C-2 .stupeň ZŠ (10-15 let), D-středoškoláci a učni (15-18 let) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

měsíc 

Graf č. 2.: Úrazy v průběhu roku Zdroj: http://www.szu.cz 

Místo vzniku poranění 

A-předškoláci (0-6 let), B-1 .stupeň ZŠ( 6-10 let) 

C-2.stupeň ZŠ (10-15 let), D-středoškoláci a učni (15-18 let) 

+ - A 
B 
C 

-*—D 

60 

50 

40 

procento 30 

20 

A 

věková skupina 

Graf č. 3: Místo vzniku poranění Zdroj: http://www.szu.cz 
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ulice, silnice 
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2.5 PRVNÍ POMOC PŘI PODEZŘENÍ NA PORANĚNÍ MÍCHY 

Žáci by měli být samozřejmě dostatečně poučeni o prevenci, předcházení 

úrazům, ale děti jsou děti a mnohdy nepoučitelné, tedy až do té doby než se, jak 

se říká, spálí na vlastní kůži. Proto nesmí být opomíjena první pomoc v případe 

úrazů, zejména úrazů páteře. První pomoc má totiž stěžejní vliv na celý průběh 

poranění. 

Jak tedy správně poskytnout první pomoc při podezření na poranění 

páteře? S ochranou páteře zraněného je třeba začít už pří jeho vyprošťování 

z auta. Pokud to není nezbytně nutné nebo je zraněný zaklíněn, nevytahujeme ho 

za každou cenu, ale vyčkáme příjezdu záchranné služby. Pokud je nutné 

postiženého vytáhnout např. při selhávání základních životních funkcí nebo hrozbě 

vznícení vozu, použijeme tzv. „Rautekův hmat. U sedícího 

pacienta Rautekův hmat provádíme tak, že uchopíme 

oběma rukama zraněného zezadu pod podpažím za 

předloktí jeho horní končetiny, kterou ohneme v loketním 

kloubu do pravého úhlu. Předloktí tiskneme proti tělu 

pacienta ve výši jeho nadbřišku. Zraněného můžeme takto 

vytáhnout pozpátku opřeného o svá stehna, bez 

nebezpečných rotací a ohýbání páteře, kterých je nezbytné 

se u těchto zranění vyvarovat. Hlava zraněného by měla být 

stabilně opřena o hrudník zachránce. 

Obr. č. 1 Rautekův hmat 

U ležícího pacienta postupujeme odlišně. K pacientovi přistupujeme 

zezadu, plošně uchopíme oběma rukama záhlaví a šíji, aby nedocházelo 

k rotacím, předklonu a záklonu. Opatrně mírným tahem vose páteře směrem 

k nám nadzvedneme trup zraněného a dále postupujeme jako u sedícího 

pacienta. Důležité je dodržovat pravidlo, kdy veškerou manipulaci se zraněným 

provádíme vždy v ose jeho páteře bez rotací, úklonů, předklonů a záklonů. 

U řidičů jednostopých vozidel je důležité šetrné sejmutí ochranné přilby, aby 

bylo možné kontrolovat základní životní funkce zraněného. Při snímání přilby je 

nejvhodnější způsob spolupráce dvou zachránců, z nichž jeden stálým tlakem 

20 



proti dolní čelisti a záhlaví udržuje hlavu a krk v natažené poloze a druhý opatrným 

tahem oběma rukama v ose páteře z dolní okraj přilby ji odstraní. (Janatová 2006) 

Zraněného s podezřením na úraz páteře položíme do neutrální polohy na 

zádech na rovnou tvrdou podložku - silnici, cestu, chodník. Hlavu a krk ničím 

nepodkládáme. Pro uvolnění dýchacích cest a usnadnění dýchání zraněnému 

mírně zakloníme hlavu a to tak, že uchopíme ležícího pacienta zezadu plošně za 

krk a šíji a podepíráme krční páteř zespodu. Mírným tahem směrem k sobě v ose 

páteře zraněného jeho hlavu mírně zakloníme a ¡mobilizujeme v této poloze. Buď 

v této poloze vytrváme nebo postiženou oblast fixujeme nejlépe ortopedickým 

límcem, smotaným ručníkem, pytlíky s pískem. Pokud nemáme k dispozici žádnou 

ani provizorní pomůcku, použijeme ruce. V této poloze lze v případě potřeby 

zahájit masáž srdce a umělé dýchání. U pacientů v bezvědomí s poraněnou páteří 

nebo při podezření na její poranění nebolíme stabilizovanou polohu z důvodu 

rotace páteře. Zraněného necháme ležet na zádech smírným záklonem hlavy 

vyčkáme příjezdu záchranné služby. 
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2.6 RESOCIALIZACE KLIENTŮ S PORANĚNÍM MÍCHY 

Resocializační proces je nedílnou fází v životě klienta s poškozením míchy. 

Dlouhodobý program s celou řadou více či méně úspěšných časových úseku, 

postoj samotného pacienta ke svému onemocnění a prostředí, ve kterém žil pred 

úrazem a bude žít i po něm, jsou determinujícími faktory kvality života postiženého 

člověka. 

V resocializačním procesu jde v principu o adaptaci spinálního pacienta na 

nové životní podmínky, dané postižením a životním prostředím daného jedince. 

Důležitou úlohu hrají faktory osobnosti - spinální osobnost neexistuje, tento 

postihuje lidi s nejrůznějšími rysy osobnosti. Existují však i faktory, které mohou 

ovlivnit osobnost klienta. Především jde o individuální schopnost aktivně realizovat 

dlouhodobý rehabilitační proces a využít prvky rehabilitačního programu. 

Výsledkem je schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a najít ke svojí nemoci 

pozitivní vztah a také k lidem, kteří žijí se stejným postižením. (Matoušek a kol., 

2003) 

Existuje celá řada sociálních faktorů, které zasahují do formování osobnosti 

v rehabilitačním procesu. Klient po úrazu v mnoho případech ztrácí obvyklé 

kontakty a dostává se na okraj sociální jednotky, která pro něj byla před úrazem 

komunikativním mediem. Zažitá role ve skupině pomalu mizí a klient je nucen 

naučit se roli novou.. Mění se sociální stav, objevují se jiní členové komunity, do 

které se klient dostává a vytváří si nové komunikační prostřední. Zde se formuje 

nová osobnost jedince s postižením. Člověk se uvědomuje fenomén postižení a 

jeho následky. Dlouhodobý rehabilitační proces přináší nové zkušenosti a objevují 

se možnosti opětovné neintegrace do prostředí, kde klient před úrazem žil, 

pracoval a vytvářel hodnoty pro život. Neoddělitelnou součástí této fáze 

resocializačního procesu je tvorba nových osobnostních charakteristik - klient 

posuzuje svůj zdravotní stav, hodnotí své možnosti a neintegruje se do 

společenských struktur. Celý resocializační proces je dlouhodobou záležitostí. 

Realita postižení limituje možnosti, síla osobnosti vytváří možností pro 

sebeuplatnění. Důležitou úlohu v celém procesu resocializace hraje rodina klienta. 

Vážné zdravotní postižení, kterým je právě poranění míchy, ovlivňuje nejen 

život samotného klienta, ale život celé rodiny. Vyskytuje se celá řada problémů, 
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které musí řešit klient i jeho rodina. Vedle problémů zdravotních se objevují i 

problémy sociální a ekonomické. Změna v psychice postiženého člověka se odráží 

na vztazích v rodině - komunikační bariéry. 

S přihlédnutím na věk klientů s poraněním míchy můžeme rozdělit dvě 

skupiny: 

1. skupina převážně mladých lidí, postižených úrazem, kteří 

nemají vlastní rodinu a žijí se svými rodiči 

2. skupina starších jedinců s vlastní rodinou, ekonomicky 

nezávislých na rodičích a vykonávají funkci samostatné společenské 

jednotky 

Tyto dvě skupiny postižených se značně odlišují převážně v oblasti 

sociálních a ekonomických faktorů, i když společensky jde o nukleární rodinu. 

(Malý a kolektiv, 1999) 

Mladý člověk postižený míšním poraněním, který nemá pevné vazby na 

vlastní rodinu, musí v dalším životě vytvářet jiný model společenského uplatněni, 

jako člověk s vlastní rodinou, zodpovědný nejen ekonomicky, především 

společensky za ostatní funkce takové jednotky. Stupeň závislosti klienta na svém 

okolí hraje důležitou roli. Rehabilitační proces ve svém dlouhodobém průběhu 

počítá s vytvořením určitého stupně soběstačnosti pro další život klienta. Tento 

stupeň je však relativní stav, není pouze záležitostí a cílem rehabilitačního 

programu, ale konečném efektu i podpisem snahy klienta na celém procesu, jeho 

aktuální i výhledový postoj k celému případu a akceptování reality zdravotního 

postižení v konečném důsledku. V této oblasti hraje rodina důležitou roli, je 

prakticky nezastupitelným faktorem zvláště ve fázi, kdy klient opouští zdravotnické 

zařízení a rehabilitační ústav. Na rodinu čekají dvě úlohy bez ohledu na to, zda jde 

0 rodinného příslušníka nebo o klasický případ nukleární rodiny. Jde především o 

vytvoření optimálního vztahu rodiny jejich jednotlivých členů k jedinci s postižením 

s plnou optimalizací psychosociálních aspektů - adaptace rodiny na změněnou 

psychiku postiženého člena rodiny, přizpůsobení se nové sociální situaci - klient je 

1 nadále členem rodiny, ale jeho dosavadní funkce jsou určitým způsobem 

modifikované právě chronickým stavem. 
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Je nutné tyto skutečnosti adaptovat na uvedené skupiny. U mladého 

člověka, který je členem širší společenské jednotky - vlastní rodiny, která se 

skládá z rodičů a sourozenců - cesta před mladým člověkem je po úrazu delší než 

doba, kterou prožil před ním. Důraz je nutné klást především na uplatnění se 

v životě za podmínek trvalého postižení - vytvářet podmínky ekonomické a 

sociální nezávislosti na rodičích. 

U starších klientů, s vlastní rodinou a rodinným zázemím, preference 

v oblasti sociální a ekonomické spočívají v zabezpečení sociálních jistot pro rodinu 

a možnost uplatnění se v povolání - k tomu slouží dlouhodobé ergoterapeutické a 

přeškolovací programy. (Malý a kolektiv, 1999) 

I když příprava na sociální a společenské uplatnění klientů s míšní lézí u 

obou skupin má společné elementy, v důsledku je nutné zvolit pro adaptaci 

postiženého jedince na život odlišné cesty s přihlédnutím na uvedené dvě skupiny 

klientů. Zde hraje rodina nezastupitelnou úlohu u jedince bez závazků i u klienta 

staršího s rodinnými závazky. Dlouhodobý rehabilitační proces připraví každého 

klienta i na další život s určitou kvalitou života, protože ale jde o dlouhodobé 

postižení, následná starostlivost rodiny v uvedených profilech je nutná. 

Další závažný problém představuje život v komunitě. Člověk je součástí 

společenských struktur, rodina sama je jednotkou společenské struktury. 

Nejdůležitějším prvkem v životě každého jedince je práce - fenomén, který 

naplňuje život každého jedince a pro člověka s tělesným postižením se stává i 

cílem. „Sociální práce je pak v tomto pojetí chápána jako terapeutická intervence, 

která si klade za cíl pomoci jednotlivcům, skupinám i komunitám zabezpečit 

psychosociální pohodu. Prostředkem je podpora a usnadňování jejich rozvoje." 

(Matoušek a kol., 2001, s. 187) 

Pracovní, stejně jako životní, prostředí představuje ekosystém člověka. 

V tomto ekosystému má práce nebo jiná činnost určující úlohu. Nenaplňuje pouze 

čas, ale přináší hodnoty důležité pro člověka. 

Snahou moderní rehabilitační medicíny je připravit pacienta s poraněním 

míchy na vykonávání určitých činností - ne vždy jde o práci v klasické podobě. 

Moderní ergoterapeutické metodiky, techniky a dlouhodobé programy řeší první 

část této představy. Druhou by měla vykonávat společnost sama - přípravou míst 
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příslušného zaměření a umožnění pracovních aktivit klienta. Principem je 

integrace postiženého klienta do pracovních struktur společnosti a vytvořeni 

adekvátních pracovních příležitostí. Princip integrace do společenských a 

pracovních struktur splňuje podmínku účasti na životě komunity a na životě v 

komunitě. 

Neintegrační modely jsou známé, ale jejich realizace je těžká. Rodina a 

komunita představují pro každého člověka možnost seberealizace, získat hodnoty 

a zúčastnit se spolu s ostatními na životě společnosti - vytvářejí se podmínky pro 

určitou kvalitu života klienta, kde vedle aktuálního zdravotního stavu limitovaného 

tělesným postižením, je důležitým faktorem psychická pohoda a sociální 

homeostáze. Světová zdravotnická organizace mluví s přihlédnutím na 

rehabilitace a její cíle o obnovení fyzického, psychického a sociálního zdraví a 

zabezpečení kvality života. 

Adaptace - přizpůsobení se pracovním a jiným aktivitám je jednou 

z nejdůležitějších úloh dlouhodobé přípravy klienta. Předpokladem adaptace je 

stav fyziologických a psychických funkcí, které mohou být vždy určitým způsobem 

limitované. Jde zvláště o fyziologické funkce. Využití pracovního potencionálu 

umožňuje nejen volbu příslušné činnosti, ale i stupeň zatížení a dobu trvání 

pracovních i jiných aktivit. Tyto psychologické funkce lze posoudit mnoha testy. 

Stav funkcí je klíčovým pro volbu povolání a volbu budoucího zaměstnání. (Malý, 

1999) 

Soulad všech faktorů představuje model, ohraničující možnosti 

resocializace klienta s poraněním míchy. Resocializační proces je dlouhodobým 

procesem s řadou faktorů a elementů, ke kterým se musí přihlédnout. Modifikují 

tento resocializační proces . Výsledná souhra všech faktorů vede k optimalizaci 

komplexní a komprehensivní dlouhodobé starostlivosti o klienty poraněním míchy. 
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3. ZAKOTVENÍ PREVENCE MÍŠNÍCH ÚRAZŮ V RÁMCOVĚ 

VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A 

NĚKTERÁ PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ 

Zakotvení prevence poranění míchy ve školských předpisech je možno 

okrajově nalézt v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, který 

přepracovalo Ministerstvo mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 2007. 

Není zde kapitola, kde by se hovořilo přesně o úrazu míchy, ale spíše o 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, o ochraně před úrazy, o 

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých i méně známých prostorech 

školy, ale také o vhodném a bezpečném chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního provozu, za důležitou považuji zmínku o předvídání 

možných nebezpečí úrazu. 

Problematice úrazů je v rámcově vzdělávacím programu věnován 

vzdělávací obor Člověk a zdraví, vzdělávací obsah Výchova ke zdraví. V hodinách 

tělesné výchovy na prvním i na druhém stupni základní školy by měl být vymezen 

prostor pro preventivní činnost - před započetím každého nového úkonu, důkladné 

vysvětlení a názorné předvedení cviku. Nejen při činnosti, která je pro děti nová, 

ale i při notoricky známých úkonech, je nutné připomínat dodržování pravidel 

bezpečnosti při pohybových činnostech a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí. 

3.1 STRUČNÁ PRAVIDLA PREVENCE ŠKOLNÍCH ÚRAZŮ 

• zajištění bezpečného prostředí ve školách, bezpečná konstrukce 

budov, vhodný nábytek i pomůcky, bezpečné okolí školy včetně 

přístupových cest- ochrana před úrazy dopravními 

• úpravy prostředí poskytující větší prostor pro sportovní vyžití, 

dokonalejší vybavení hřišť, nabízející možnosti sportu, zábavy i 

psychického odreagování 
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• intenzivnější spolupráce pedagogů se školními a sportovními lékaři, 

zvyšování fyzické zdatnosti, slaďování požadavků učitelů TV s 

fyzickou kondicí dítěte 

• využití možností aktivní výchovy a seznámeni dětí se současnými 

riziky úrazů, výchova ke zdravému životnímu stylu i bezpečnému 

způsobu života, dopravní výchova na školách 

• aktivní vyhledávání a odhalování šikany na školách, nekompromisní 

postihy všech forem šikany, vyjádření podpory ohroženým žákům, 

rozvíjení empatie pro všechny žáky 

• bezpečné chování, odmítání rizikového chování, příznivé sociální 

klima ve třídách, pěstování solidarity a týmové spolupráce, podpora 

úspěšné sociální adaptace a sociální zdatnosti dítěte." 

3.1.1 Preventivní doporučení- tělesná výchova 

Ve věku adolescence, zvláště u chlapců, je nemalým problémem 

přeceňování vlastních sil. Slabší jedinec, z hlediska pohybových schopností, 

nechce zůstat pozadu na svými spolužáky, kamarády, kteří jsou na sportovní 

aktivity nadanější než je on sám. Tato skutečnost je podle mého názoru 

nejčastějším důvodem přeceňováním vlastních sil žáků druhého stupně základní 

školy. Neuvážené chování spolužáků, kteří se navzájem předvádějí a provokují 

větami typu „Ty jsi srab!" nebo „Podívejte, on to nedokáže!" má na případných 

úrazech také svůj podíl. Působí na psychiku jedince, který pod psychickým 

nátlakem např. vyšplhá do půli tyče, kde mu dojdou síly a spadne z velké výšky. 

V takovém případě je neštěstí na světě. Pády z výšky končí ve většině případů 

poraněním páteře, kdy rozsah postižení závisí na výšce míšního zranění. 

3.1.2 Preventivní doporučení- tělesná výchova - plavání 

Zvláštní kapitolu úrazů v tělesné výchově tvoří úrazy ve vodě při lekcích 

plavání nebo na školním výletě. Pokud žáci navštěvují v rámci tělesné výchovy 

' www.stripky.cz 
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plavecký kurz vedený speciálně vycvičeným lektorem, který má k vykonávání teto 

funkce patřičnou kvalifikaci, zodpovídá za jejich bezpečnost při výcviku sám lektor 

nebo plavčík. Učitel, pedagogický pracovník školy, který žáky na výcvik doprovází, 

má za ně zodpovědnost pouze při cestě na výcvik a zpět do školy. Zvýšenou 

pozornost musíme věnovat případu, kdy se učitel nachází v bazénu společně 

s dětmi, přebírá za ně i plnou zodpovědnost. Proto je vhodné, většina 

pedagogických pracovník, kteří mají s tímto zkušenost, doporučuje vyučujícím, 

aby zůstali např. na lavičce v bazénu nebo ještě lépe úplně místnost, kde se 

nachází bazén např. v bufetu v areálu sportoviště. „Pomáhat" lektorovi plavání je 

velmi riskantní záležitost, každý doprovod by si měl řešení podobné situace 

důkladně promyslet. 

3.1.3 Preventivní doporučení - školní výlet 

Školní výlety jsou akce, na které vzpomínají do konce života nejen žáci, ale 

i učitelé. Neodmyslitelnou součástí správného školního výletu, zvláště v teplých 

dne před koncem školního roku, je pro děti koupání v rybníce, pokud není 

v dosahu veřejné koupaliště. Učitelé s tímto názorem ovšem tak úplně 

nesouhlasím, s koupáním je spojena spousta rizik. Děti si neuvědomují riskantnost 

koupání v neznámé vodě. Nejčastější příčinou úrazu páteře je podle Výroční 

zprávy Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně z roku 2006 právě skok do 

neznámé vody. Oběti si myslí, že voda je dostatečně hluboká, ale záhy zjistí, že 

opak je pravdou. Poranění míchy v tomto případě vzniká nárazem hlavy do dna. 

Druhou možností bývá situace, kdy má sice dotyčná osoba oblast, do které má 

v plánu skočit, dokonale prozkoumanou a je si jista hloubkou vody, ale už 

neovládá správnou metodiku skoku do vody po hlavě, tzv. šipku. Stačí malé 

vychýlení, kdy není hlava chráněna pažemi a dítě si prakticky poškodí páteř o 

hladinu, která může při nárazu z určité výšky způsobit zranění adekvátní s pádem 

na betonovou plochu. 

V praxi ale vypadá prevence úrazů trochu jinak. Dětem jsou sice při každé 

příležitosti připomínány základní pravidla bezpečnosti, ale „živý" důkaz toho, jaké 

následky může mít jejich ne příliš uvážené chování, jim často není poskytován. 

Osobní setkání s lidmi, kteří zažili na vlastním kůži nepodařený skok do vody, pád 
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ze schodů nebo dokonce strkanici s kamarády na autobusové zastávce, která 

skončila sklouznutím pod přijíždějící autobus, by téměř jistě ovlivnilo jejich 

smýšlení, alespoň na nějakou dobu. 

3.2 PRAVIDLA PREVENCE SPORTOVNÍCH ÚRAZŮ 

• znalost a důsledné respektování základních pravidel úrazové 

prevence, platících pro příslušné sportovní odvětví 

• postupné zvyšování tělesné zátěže - fyzickou aktivitu nezačínat 

nikdy bez rozcvičení - na závěr zařadit strečinkové cviky na uvolnění 

a protažení svalstva 

• přizpůsobení sportovní aktivity aktuelnímu zdravotnímu stavu, stupni 

trénovanosti, fyzické i psychické kondici 

• důsledné používání ochranných pomůcek vhodných pro dané 

sportovní odvětví - ochranné přilby, rukavice, návleky na klouby, 

chrániče zápěstí, suspenzory 

• pěstování sportu ve vhodném prostoru - tj. v tělocvičně, na hřišti, či 

sportovišti, nikdy neprovozovat jízdu na in line bruslích či 

skateboardu na ulicí či silnici! 

• pozor na možné přecenění vlastních sil a respektování projevů 

únavy, znamenající zvýšené riziko úrazu, nesportovat v případě 

nemoci či v období rekonvalescencef 

3.3 PRAVIDLA PREVENCE DOMÁCÍCH ÚRAZŮ 

• je nutnost stálého dozoru malého dítěte - rizikovými místy jsou 

zejména koupelny a kuchyně, ale i dílny, garáže a bezprostřední 

okolí domu. Nebezpečí hrozí dětem rovněž v blízkosti vodních ploch 

' www.stripky.cz 
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• vytvoření bezpečného domova - bezpečná schodiště se zábradlím, 

neklouzavé podlahové krytiny, bezpečná instalace domácích 

přístrojů a zařízení, výběr vhodných hraček a sportovního vybavení 

• využití bytových doplňků snižujících riziko úrazu -zarážky oken a 

dveří, chránící před přiskřípnutím prstů, bezpečnostní světla, která 

svítí a navíc zabezpečují zástrčky, bezpečnostní kování, zajišťující 

police a knihovny před převrácením 

• aktivní výchova - seznamovat s riziky dětských úrazů rodiče, 

pedagogy i děti, varovat je nutné především před poraněním očí, 

rizikem popálenin, otrav a pádů z výšky, které hrozí nejčastěji 

• zvláštní pozornost je nutné věnovat uložení domácí lékárničky, 

nejlépe v uzamčeném prostoru, a uložení jedovatých látek - v 

původních obalech mimo dosah dítěte* 

• pasivní ochrana dítěte - odstranění všech rizikových předmětů z 

dosahu dítěte - jde zejména o léky, prací prášky, chemikálie 

• odstranění nevhodných pokojových rostlin- oleandry, klívie, 

dieffenbachie (Dytrtová, Vodákova, 1999) 

3.4 PRAVIDLA PREVENCE DOPRAVNÍCH ÚRAZŮ 

• důsledné nošení cyklistické přilby při jízdě na kole, pestré oblečení, 

antireflexní výbava, kontrola technického stavu jízdního kola 

• povinné užívání autosedaček pro děti mladší 12 let a menší I50 cm, 

povinné užívání bezpečnostních pásů, vedených přes boky a klíční 

kost, nikdy přes krk anebo v podpaží! 

• zřizování retardérů, budování jízdních pruhů určených výhradně 

cyklistům, snižování rychlosti v zónách bydlení, v blízkosti škol a 

hřišť 
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• dopravní výchova na školách, seznamování dětí s pravidly silničního 

provozu, dopravními značkami, ověřování teoretických znalosti v 

praxi, 

• výcvik na dopravních hřištích,soutěže, programy pro začínající 

cyklisty 

• poskytnutí dobrého příkladu dospělými - respektování světelné 

signalizace, správné přecházení na značených přechodech, opatrná 

jízda, vyhýbání se rizikovým místům a situacím 

• pozor na přecházení na značených přechodech, řidič je povinen dát 

přednost chodci, nejde však o absolutní přednost - přejít lze jen za 

předpokladu, že řidič nebude nucen náhle změnit směr ani rychlost 

jízdy* 
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P R A K T I C K Á Č Á S T 

4. DOTAZNÍK JAKO METODA PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

PREVENCE PORANĚNÍ MÍCHY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Záměrem a cílem mého pedagogického výzkumu, jehož formou jsem si 

zvolila metodu dotazníkovou, bylo monitorování situace prevence poranění míchy, 

stavu orientace žáků pátých, sedmých a devátých tříd v problematice života lidí 

s tělesným postižením a zájmu žáků o tuto oblast. Na základě cílů tohoto výzkumu 

a jeho výsledků jsem chtěla vytvořit koncepci prevence poranění míchy na 

základní škole, která by byla pro žáky zajímavá. Vlastní názor žáků je pro mne 

klíčový a myslím, že je směrodatný pro tvorbu takové koncepce, protože poskytuje 

objektivní pohled na danou problematiku a může tvorbu koncepce prevence 

poranění míchy na základní škole správně nasměrovat z hlediska zájmu a 

požadavků cílové skupiny, tedy žáků základních škol. 

Cíle výzkumu: 

• zjištění stavu prevence poranění míchy na základní škole 

• monitorování orientace žáků v problematice života lidí s tělesným 

postižením 

• výsledky dotazníku sloužící jako podklad pro tvorbu koncepce 

prevence poranění míchy na základní škole 

Metodou pedagogického výzkumu pro potřeby této práce jsem si zvolila 

dotazník. Kjeho tvorbě jsem použila kombinaci uzavřených a polozavřených 

otázek, které poskytují dotázaným prostor pro vlastní názor. Dotazník jsem 

nevytvářela podle nějaké šablony, ale zcela dle vlastního návrhu a uvážení jsem 

kombinovala otázky, které jsou mým vlastním výtvorem. Cílovou skupinou jsem si 

určila žáky pátých, sedmých a devátých tříd základních škol, které jsem měla 

v plánu navštívit. Respondenty jsem nevybírala náhodně, ale vše bylo předem 
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domluveno s vedoucími pracovníky Základní školy Kobylí na Moravě a Základní 

školy Nádražní Hustopeče u Brna. Mého pedagogického výzkumu se zúčastnilo 

celkem 122 respondentů, z toho 58 žen a 64 mužů. Dotazník vyplnilo 36 žáků 

pátých tříd, 39 žáků sedmých tříd a 47 žáků tříd devátých. Ve třídách Základní 

školy Nádražní Hustopeče u Brna vyplnilo dotazník 46 žáků z celkového počtu 

respondentů a 76 žáků ve třídách Základní školy Kobylí na Moravě. 

Při tvorbě dotazníku jsem zvažovala, na které oblasti prevence poranění 

páteře se mám zaměřit - zda na pouhou orientaci žáků v problematice tělesně 

postižených spoluobčanů spojenou s nejrůznějšími statistikami a odbornými 

termíny, zda na jejich vlastní postoj a názor na lidi s tělesným postižením a nebo 

na prevenci úrazů čistě z učitelského hlediska, kdy by hlavním cílem bylo zjistit 

pouze ve kterých předmětech se setkávají s prevencí. Ale držela jsem se starého 

českého přísloví „na každém šprochu pravdy trochu" a zvolila jsem variantu, do 

které jsem se snažila zahrnout všechna výše zmíněná odvětví. Odborník na 

prevenci poranění míchy by se totiž neměl orientovat pouze na odbornou 

terminologii a striktní pravidla daná předpisy, ale měl by využívat i svou fantazii. 

Děti mnohem více zaujme dotazník, ve kterém ho probudí otázky typu „Znáte 

nějakého herce na vozíčku", než-li strohé dotazy na školní předměty. 

V problematice prevence poranění míchy na základní škole poskytnou 

objektivní názor zejména samotní žáci, protože jich se prevence úrazů páteře týká 

a vědí nejlépe, zda jsou pod působením některých prevenčních činitelů ať z řad 

učitelů a školy, rodičů nebo dokonce kamarádů. Důležitým kritériem pro následné 

hodnocení je fakt, zda se žák osobně setkal s člověkem s tělesným postižením a 

zda tato skutečnost ovlivňuje jeho orientaci v problematice lidí s tělesným 

handicapem, jako další je důležitý osobní postoj žáků k tělesně postiženým a jejich 

zájem o příčiny a důsledky úrazů míchy a autentické vyprávění, živou besedu 

s člověkem na vozíčku, který by se s nimi podělil o radosti a starosti svého 

každodenního života. V jedné z klíčových otázek je podán dotaz, který předmět 

na základní škole by měl být podle jejich názoru zaměřen na prevenci úrazů 

páteře. Zajímavé je srovnání, kde se prevence v reálném prostředí školního 

rozvrhu hodin objevuje a kde by ji přivítali žáci. 
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Děti se musí naučit umět vyjádřit svůj vlastní názor a úlohou jejich okolí je 

výchovným působením, ať úmyslným nebo ne, je podporovat. Zvláště ve starsím 

školním věku a období puberty děti velmi tvrdě bojují za svůj názor a jednou 

z cest, která vede k jejich alespoň nějakému zájmu, je na oplátku zájem o jejich 

postoje, názory. Proto jsem zařadila i dotazy týkající se jejich vlastních pocitu, 

postojů a názorů na osoby s tělesným postižením. Prioritou není znát počet 

poranění páteře za rok, ale zaujmout k tomuto problému lidský, humánní postoj. 

Otázky kladené žákům pátých, sedmých a devátých tříd základních škol 

lze rozdělit do dvou kategorií, i když toto dělení není na první pohled patrné a to 

z důvodu motivace dětí, protože podle mého názoru žáky více zaujme různorodé 

pořadí dotazů a průběžně i oživí jejich pozornost více než striktní tematické bloky. 

Kategorie otázek: 

• Biografické otázky 

• Vědomostní otázky 

• Sociální otázky 

4.1 BIOGRAFICKÉ OTÁZKY 

Základní neodborné otázky slouží k roztřízení respondentu podle pohlaví, 

školy a třídy, kterou navštěvují. Tyto otázky budou jedněmi z hlavních kriterií při 

tvorbě závěrů pedagogického výzkumu. Respondenti budou rozděleni podle 

pohlaví na muže a ženy, podle třídy základní školy, kterou navštěvují na pátou 

třídu, sedmou třídu a devátou třídu. Zanedbatelné není ani rozdělení dle základní 

školy, protože se jedná o základní školu v malé obci Kobylí na Moravě s počtem 

obyvatel do 2.100 osob a o základní školu ve městě Hustopeče u Brna s počtem 

obyvatel vyšším než 15.000 osob. 

Do biografické skupiny otázek řadím dotazy označené v dotazníku čísly 1, 2 
a 3. 
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4.2 VĚDOMOSTNÍ OTÁZKY 

Najít správný výraz pro tuto kategorii dotazů nebylo příliš snadné. Jedná se 

totiž o monitorování orientace žáků pátých, sedmých a devátých škol základní 

školy v problematice osob s tělesným postižením. Zajímalo mne, jestli si žáci umí 

představit, kolik dětí do devatenácti let si ročně v České republice poraní páter a 

co je nejčastější příčinou úrazů míchy, ve kterém ročním období zaznamenáváme 

nárůst úrazů páteře, ale i jaké znají kompenzační pomůcky, co je pracovní náplni 

osobního asistenta pro tělesně postižené nebo jakou minimální šířku musí mít 

zárubně dveří, aby byly pro člověka na vozíku přístupné. 

K vědomostním otázkám patří z dotazníku otázky s čísly 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

dále 18, 19, 20, 21,22, 23 a 24. 

4.3 SOCIÁLNÍ OTÁZKY 

Základními prvky otázek sociálních je individuální přístup žáků 

k problematice tělesně postižených, vlastní názory na prevenci poranění míchy na 

základní škole a kam by měla být podle jejich názoru zařazena, vlastní zkušenosti 

s takovou prevencí, kde se sní setkávají, zda pouze ve škole nebo i ve svém 

volném čase s rodinou a kamarády. Za podstatné považuji odpovědi na otázky 

týkající se právě jejích styku s prevencí úrazů páteře a možnosti získávání nových 

a zajímavých informací z této oblasti, jestli by měli zájem zúčastnit besedy 

s vozíčkářem z masa a kostí a dozvědět se více o příčinách a následcích poranění 

míchy, neboť tyto odpovědi mohou být směrodatné pro novou koncepci prevence 

poranění míchy na základní škole. Do této kategorie řadím i otázku, která je 

zařazena až na posledním místě a týká se zhodnocení samotného dotazníku z 

hlediska jeho obtížnosti a zajímavosti. 

Otázky číslo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 25 jsem začlenila do skupiny 

otázek se sociální tematikou. 
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5. STRUKTURA HODINY „PREVENCÍ KE ZDRAVÍ" 

Správnou strukturu hodiny, kterou jsem měla využít pro svůj pedagogický 

výzkum, jsem dlouho zvažovala, záleželo totiž na ochotě představitelů základních 

škol, které jsem si vybrala. V případě, že by mi neumožnili strávit ve třídách celou 

vyučovací hodinu a probrat s dětmi výsledky dotazníku a odpovědět jim na otázky, 

které by je zajímaly, musela bych zvolit kratší, ale i méně přínosnou variantu. Byla 

bych nucena pouze se představit, nechat žáky vyplnit dotazníky, poděkovat za 

jejich snahu a odejít, aby se mohli věnovat předmětu, kterému byla vyučovací 

hodina určena. Naštěstí byli paní ředitelka Základní školy Nádražní Hustopeče u 

Brna i pan ředitel Základní školy Kobylí vstřícní a ve využití času vyučovací 

jednotky mi dali volnou ruku, tedy mohla jsem ve třídě strávit bez problémů celých 

45 minut a projít s dětmi všechny okruhy, které jsem měla připraveny. 

Mé působení ve třídách za účelem získání informací od žáků formou 

dotazníku je možné rozdělit do tří základních částí. Druhou část ještě dále dělím 

na dvě skupiny. Jednotlivé úseky nejsou striktně časově ohraničeny, ale záleží na 

individuálním přístupu žáků. Časové rozpětí částí se v různých třídách nijak 

zásadně nelišilo. 

A) ÚVODNÍ ČÁST 

B) HLAVNÍ ČÁST 

1. PRÁCE S DOTAZNÍKEM 

2. DISKUZE 

C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

Nyní blíže k jednotlivým částem tématického bloku prevence poranění 

míchy na základní škole. 
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5.1 ÚVODNÍ ČÁST 

V úvodní části mne doprovodil vyučující, kterému jsem byla svěřena, do 

příslušné třídy. Po domluvě mne pouze krátce představil, svůj projekt jsem si 

zásadně přála uvést sama. Jednak dotyčný pedagog nebyl detailně seznámen 

s problematikou, jednak úvodní část měla za úkol vytvořit počáteční kontakt mezi 

žáky a mnou jako cizím elementem ve třídě, osobou, kterou neznají. 

Za důležité jsem v úvodní části pokládala představit se celým jménem a 

zmínit i svůj původ. Pocházím ze stejného okresu jako obě základní školy, coz ma 

podle mého názoru spíše kladný dopad na spolupráci s dětmi, protože dobré 

znám prostředí, ve kterém se pohybují, žijí. Dále jsem důkladně rozebrala své 

studium na Univerzitě Karlově v Praze, kdy jsem představila obor, kterému se 

věnuji a vysvětlila, na jakou problematiku je zaměřen. 

Zadání dotazníku jsem podala do prvních lavic, aby si je žáci navzájem 

rozdali stylem posílání dozadu. Ve všech třídách tento způsob fungoval, děti si 

touto formou často rozesílají zadání různých úkolů. Důležitým bodem úvodní části 

je vysvětlení pojmů v dotazníku. Termín prevence poranění míchy zní pro děti 

velmi složitě, proto jsem považovala za zásadní toto slovní spojení vysvětlit ještě 

před začátkem jejich práce na dotazníku. Dalším úskalím byl termín kompenzační 

pomůcky, ale s vysvětlením jsem počkala až na jejích dotazy. Velký důraz jsem 

kladla na samostatnost odpovědí, důrazně jsem žádala, aby vybírali odpovědi 

podle vlastního uvážení a připomínala, že je celý výzkum anonymní, tudíž nikdo 

nezjistí, jakou odpověď vybrali a že odpovědi se neznámkují, neovlivní jejích školní 

výsledky. Vše slouží pouze pro zpracování zadání mé diplomové práce. Téma 

diplomové práce a vysokoškolského studia žáky velíce zajímalo, nebyli si příliš 

jistí, co ve skutečnosti je diplomová práce, proto jsem jim tento termín stručně 
vysvětlila. 

Po vysvětlení všech případných dotazů týkajících se spíše organizační 
stránky úvodní části následuje část hlavní. Časové rozpětí úvodní části nebylo 
delší než 5 minut. 
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5.2 HLAVNÍ ČÁST 

Hlavní část považuji za vrchol celého svého pedagogického výzkumu. Je 

dále rozdělena na dvě části - samotné vyplňování dotazníku a besedu s žáky na 

téma prevence poranění míchy a lidí s tělesným postižením. 

5.2.1 Práce s dotazníkem 

Žáci nebyli v této části výzkumu nijak časově omezeni, měli možnost v klidu 

přemýšlet, nemuseli spěchat. Vždy pouze jednu zvolenou variantu měli za úkol 

zakroužkovat. Děti na dotazníku pracovali průměrně 15 minut. Časové rozdíly 

mezi jednotlivými ročníky byly minimální, v pátých a sedmých třídách žáci 

potřebovali na zpracování dotazníku o 2 - 3 minuty více času než žáci devátých 

tříd. Děti v páté třídě si zadání pročítaly pozorně a déle se rozmýšleli, žáci 

devátých tříd sice četli rychleji a rozhodování o jednotlivých otázkách nebrali na 

lehkou váhu. V sedmé třídě byla situace z hlediska soustředění a pozornosti na 

čtený text nejhorší. Četli nepozorně a ptali se stále na stejné otázky. Časovou 

náročnost na vypracování dotazníku je možné srovnat s časovou náročností dětí 

v páté třídě. 

Při práci na dotaznících 

byli žáci zticha a snažili se 

pracovat samostatně. U 

většiny dětí bylo možné 

pozorovat snahu soustředit 

se. U otázky číslo 24 Jakou 

minimální šířku musí mít 

zárubně dveří, aby jimi projel 

člověk na vozíčku? si chlapci 

v deváté třídě Základní školy 

Foto č. 1: Žačky deváté třídy Základní školy Kobylí na Moravě 
při práci na dotazníku 

Kobylí na Moravě dokonce zkoušeli odhadnout a změřit šířku invalidního vozíku. 

Z dotazníku vyplývá, že 42% z těchto chlapců odpovědělo správně ať pomocí 

individuálního měření, znalostí nebo správného typu. 
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Vyplněné dotazníky žáci odevzdávali průběžně. Pokud dětem zbyla chvilka 

času mezi odevzdáním dotazníku a diskusí, vyzvala jsem je k zamyšlení nad 

otázkami, které by je zajímaly. 

Pracovní podmínky a prostředí tříd bylo vyhovující. Teplota byla přiměřená, 

osvětlení dostatečné. V prostoru katedry nebylo mnoho rušivých elementů, které 

by žáky lákaly odvádět pozornost jiným směrem než bylo žádoucí. 

u Brna přemýšlení nad dotazníkem 

5.2.2 Diskuze 

Rozhovor s žáky formou besedy byl největším přínosem. Jako vodítko pro 

zahájení besedy mi sloužily otázky z dotazníku, které bylo důležité s dětmi zpětně 

projít, aby zjistily, zda se dobře orientují v problematice osob s tělesným 

postižením. Beseda ve všech ročnících měla stejný základ, od kterého odvíjela 

další diskuze. Témata jsem operativně modifikovala podle zájmu žáků. I zde se 

jednotlivé ročníky lišily, tentokrát však v zájmu o konkrétní téma. 

V páté třídě byla diskuze orientována spíše na konkrétní zážitky z praxe. 

Děti vznášely otázky typu „Jak to vypadá v tom zařízení kde pracuješ?" nebo „Jak 

se dostane člověk na vozíčku ven z auta?". Ale nemalým překvapením pro mne 

byly i dotazy psychologického charakteru. V páté třídě Základní školy Nádražní 

Hustopeče u Brna se mne jedna dívenka s velmi vážným výrazem ve tváři zeptala: 

„Setkala jste se někdy s člověkem, který by své postižení nezvládl a chtěl svůj 
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život skončit?". Touto otázkou zaskočila nejen mne, ale i paní učitelku. Snažila 

jsem se pohotově odpovědět a myslím, že tento dotaz byl důstojnou tečkou na 

konci diskuze. Ale děti si na mne připravili i otázky na tělo, počínaje otázkou „Co 

vás vedlo, že jste si vybrala tento obor?", přes „Je to těžké, dělat osobního 

asistenta?" až po „Máte na té škole i pětku?" Při srovnání s ostatními třídami, ktere 

jsem měla možnost v rámci výzkumu navštívit, jsou žáci pátých tříd otevřenejsi a 

nebojí se zeptat na všechno, co je zajímá. 

Na žácích sedmých tříd je ukázkově vidět chování v začínajícím období 

puberty. Chlapci hlučeli už při mém vstupu do třídy a příliš nepomáhalo ani 

napomínání paní učitelky, hloupé pubertální poznámky, které připadly vtipné 

pouze jejich autorům. Na druhé straně dívky. Okřikovaly chlapce, aby byli zticha. 

Po úvodní části mi paní učitelky daly možnost volby, zda chci zůstat s dětmi sama 

nebo zda budu potřebovat jejich pomoc. S díky jsem odmítla a rozhodla se, ze 

prověřím své učitelské zkušenosti. K mé velké spokojenosti žáci ztichli a pracovali 

na dotazníku. Občasným vtipným výkřikům jsem nezabránila. Je nutné 

podotknout, že žádná z poznámek nezesměšňovala téma lidí s tělesným 

postižením. Chlapci se spíše snažili upozornit na svou osobu. Diskuze byla 

opravdu živá. Základem se staly opět otázky, na které odpovídali v dotazníku. 

Velký úspěch měly příklady zážitků konkrétních lidí s tělesným postižením a mých 

zkušeností jako speciálního pedagoga a osobního asistenta v Centru Paraple. 

Chlapci se neustále vraceli k tématu technických vymožeností pro tělesně 

postižené. Nejčastějším dotazem v sedmých třídách bylo „Jak vypadá auto, které 

může řídit vozíčkář?", „Může psát člověk na vozíku mail?" nebo „Kolik váži 

invalidní vozík?". Po hodině v sedmé třídě Základní školy Kobylí na Moravě za 

mnou přišli žáci a říkali mi, že by se chtěli zúčastnit besedy s tělesně postiženým 

člověkem. 

Deváté třídy navštěvují už téměř dospělí mladí lidé. Diskuze se odehrávala 

na vysoké úrovni. Téma prevence poranění míchy žáky oslovilo, zejména 

prevence při provozování sportovních aktivit, neboť většina z nich pravidelně 

sportuje. Ale zvýšenou pozornost jsem zaznamenala při zmínce o sexualitě lidí 

s tělesným postižením. Na toto téma jsem navázala otázkou číslo 22 „Mohou mít 

•idé s tělesným postižením děti?", kdy 81% z celkového počtu 47 žáků devátých 
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tříd odpovědělo kladně. Poté jsem je znovu vybídla, aby se zeptali na cokoli, co je 

zajímá i z oblasti sexuality tělesně postižených. Zmínila jsem otázku přirozeneho i 

umělého oplodnění, těhotenství a porod ženy na vozíčku, ale i problematiku 

erekce mužů, kteří prodělali poranění míchy, v závislosti na výšce a rozsahu 

zranění páteře. 

5.3 ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

Závěrečná část byla věnována zejména poděkování žákům za ochotu 

vypracovat dotazník a za veškerou spoluprácí z jejich strany. Samostatné vyplněni 

dotazníků, ale i aktivní účast při diskusi a věcné dotazy mají nemalý význam, což 

jsem se snažila zdůraznit. Samozřejmostí bylo i poděkování vyučujícím, kteří mi 

umožnili celou vyučovací jednotku věnovat tomuto výzkumu. 
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6. SOUČASNÝ STAV ORIENTACE ŽÁKŮ 5., 7. A 9. TR1D 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PROBLEMATICE PORANĚNÍ MÍCHY A OSOB 
S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

Výsledky pedagogického výzkumu nelze omezit pouze na žáky jako celek, 

ale je nutné od sebe oddělit jednotlivé ročníky, neboť mezi dětmi v pátých, 

sedmých a devátých třídách jsou rozdíly nejen v chronologickém věku, ale 

přirozeně i ve stupni vývoje psychické stránky osobnosti, zájmech a znalostech. 

Tato skutečnost se zcela patrně promítla nejen do diskuse, ale i do odpovědi na 

otázky uvedené v dotazníku. Proto považuji za nezbytné věnovat se školním 

třídám jednotlivě. 

Základní školou, kterou jsem začínala se svým pedagogickým výzkumem 

formou dotazníku, byla Základní škola Nádražní Hustopeče u Brna. Pan zástupce 

Mgr. Václav Schejbal mne předal do rukou třídních učitelů, kteří na mne působili 

opravdu jako profesionálové. V plánu dne byla návštěva nejprve deváté třídy, pote 

sedmé a na závěr mne přivítali ve třídě páté. Ve všech případech byl samotné 

prezentaci výzkumu a pozdější besedě přítomen právě vyučující pedagog pro 

Případ velké nepozornosti žáků, ale i z důvodu zájmu o téma prevence poraněni 

míchy na základní škole, neboť můj výstup byl považován jako preventivní hodina. 

Základní škola v Kobylí na Moravě se mi stala druhým útočištěm. V této 

škole si mne vzal na starost pan zástupce Mgr. Petr Kučera, který mi připravil 

harmonogram. I na této základní škole jsem začínala devátou třídou. Žáky měl 

podle rozvrhu vyučovat právě pan ředitel. Pan zástupce mne uvedl a předal mi 

žáky, vlastně se jednalo o suplovanou hodinu. Poté jsem navštívila třídu sedmou, 

kde mi paní učitelka dala plnou volnost a hodinu jsem si vedla opět sama. Jako 

poslední na mne čekali žáci páté třídy. Zde se paní učitelka věnovala dětem 

společně se mnou a snažila se vysvětlovat dětem některé pojmy. Spolupráce s ní 

byla příjemná, ale z praktického hlediska preferuji přístup pouze jedné vedoucí 

osoby, na kterou se děti obracejí, protože odpovědi na některé dotazy se mohou 

mírně lišit, pokud se dotyčný pedagog dostatečně neorientuje v problematice 

prevence míšních úrazů a v problematice osob s tělesným postižením. Děti 

zpočátku mátla současná přítomnost paní učitelky i mne před katedrou, nevěděly, 

na koho mají vznášet dotazy i přesto, že jsem jim v úvodní části sdělila, že jim na 
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každý dotaz ráda odpovím a vysvětlím nejasnosti. Vše se ale po chviličce urovnalo 

a děti se obracely s dotazy přímo na mne, paní učitelka se pouze snažila 

doplňovat mé odpovědi praktickými příklady ze společných školních výletů, což 

bylo přínosné v tom smyslu, že si děti lépe představili konkrétní situaci setkání 

s tělesně postiženým člověkem, kdy při exkurzi v muzeu potkaly pána na 

invalidním vozíku s osobním asistentem. 

Ve všech třídách se mi příjemně pracovalo, žáci byli otevření, až i ti starší 

překonali počáteční ostych, nebáli se ptát na vše, co je zajímalo. 
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6.1 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 5. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

6.1.1 Biografické otázky 

V kategorii žáků páté třídy základní školy bylo dotázáno celkem 36 dětí, což 

je 30% z celkového počtu respondentů. Z hlediska biografických otázek jsem 

zhodnotila výsledky následovně: přesně polovina tj. 18 žáků navštěvuje Základní 

školu Nádražní v Hustopečí u Brna a Základní školu Kobylí na Moravě. 64% 

respondentů tvořily dívky, 36% dotázaných bylo pohlavní mužského. 

6.12 Vědomostní otázky 

Hodnocení odpovědí na vědomostní otázky bylo zajímavé. 95% žáků se 

shodlo, že mícha je součástí centrální nervové soustavy. Pouze dva žáci 

odpověděli, že je mícha součástí dýchací soustavy. Nejprve jsem si nebyla jista, 

zda tito dva respondenti takto neodpověděli pouze proto, aby na sebe upozornili, 

ale podle chování dětí při zpracovávání dotazníku a celkového klimatu ve třídě 

usuzuji, že jsou opravdu přesvědčeni o tom, že mícha patří k dýchací soustavě a 

ze nejde jen o žert počínající puberty. 89% žáků odpovědělo, že pracovní náplní 

osobního asistenta je pomáhat osobě na vozíčku s běžnými denními činnostmi, 

pouze 4 žáci odpověděli, že se osobní asistent stará o bankovní účet nebo 

finančně zajišťuje svého svěřence. Nejčastější příčinou poranění páteře shledává 

70% dětí autonehody a motonehody. Myslím, že o této příčině úrazů mají žáci 

nejvíce informací, téměř každý den zvláště v teplých měsících přinášejí televizní 

noviny zprávy motonehodách, žádný film nebo seriál se neobejde bez dramatické 

zápletky formou autonehody a následného zranění. Ale i sami žáci mají bohaté 

zkušenosti s nehodami v silničním provozu, neboť se v mnoha případech stali 

svědky, účastníky nehody nebo někdo z jejich příbuzných a známých měl těžkou 

ci lehkou nehodu. Proto většina žáků zvolila jako nejčastější příčinu poranění 

míchy autonehodu, motonehodu, i když podle Výroční zprávy Spinální jednotky 

Úrazové nemocnice v Brně z roku 2006 je nejčastější příčinou míšních úrazů pád 
z výšky. 

67% žáků pátých tříd odpovědělo, že lidé s tělesným postižením mohou mít 
deti. Dale stejný počet si myslí, že míchu si v České republice poraní ženy stejně 
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často jako muži. Podle Výroční zprávy Spinální jednotky Úrazové nemocnice 

v Brně z roku 2006 utrpí úraz páteře častěji muži. Když jsem se dětí ptala, proč si 

myslí, že muži jsou rizikovější skupinou z hlediska úrazovosti míchy, odpověděly, 

že více pracují než ženy a mnohdy mají méně bezpečná zaměstnání než ženy. 

Většinou přirovnávali tuto skutečnost ke svým rodičům, kdy tatínek jako zedník 

může spadnout z lešení, ale maminka jako prodavačka v uzeninách se může 

říznout do prstu. 

Je zajímavé, že 67% dětí dokázalo zmínit nějakou kompenzační pomůcku. 

Většina žáků uváděla berle, protézu horní nebo dolní končetiny, ale objevily se 

příklady speciálních aut pro tělesně postižené a polohovací postele. Naproti tomu 

64% žáků uvedlo, že neznají žádnou organizaci, která pomáhá tělesně 

postiženým lidem. Většina ze zbylých 36% žáků si nejčastěji vzpomněla na projekt 

Pomozte dětem. Film tematicky zaměřený na problematiku lidí s tělesným 

postižením nebo herce na vozíčku si vybavilo 56%. U této otázky jsem tolerovala i 

kladné odpovědi, kdy děti napsaly, že si nemohou vzpomenout na název filmu. 

Odpovědi na otázku č. 21 „Kolik lidí po úrazu míchy začne znovu chodit?" mne 

trosku překvapily - 56% žáků si myslí, že polovina lidí, kteří prodělali poranění 

míchy, začne znovu chodit. Na tomto výsledku je patrné, že děti si neuvědomují 

následky. Více než polovina dotázaných, 53%, ví, že minimální šířka zárubní dveří 

je 80 cm a 42% si myslí, že počet dětí do 19-ti let, které si v České republice ročně 

Poraní páteř, je v rozmezí od 51 do 100. 

Bouřlivá diskuse byla kolem otázky týkající se ročního období, ve kterém 

dochází nejčastěji k poraněním páteře. Nejostřejší střed nastal mezi létem a 
z|mou, kdy pro léto se vyslovilo 48% žáků, pro zimu 50% a pro jaro 2%. Nejvíce 

vyslovovanými, ale i psanými argumenty pro období léta byl vliv teplého počasí na 

Psychiku lídí, kdy jednáme méně rozvážně, koupeme se, jezdíme na dovolené. 
v z ime je rizikové počasí - sníh, náledí, ale i zimní sporty jako lyžování, 

snowboarding a bruslení. Podle Výroční zprávy Spinální jednotky Úrazové 

nemocnice v Brně z roku 2006 v letních měsících přibývá pacientů s poraněním 
Páteře. 
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6.1.3 Sociální otázky 

Na zpracovávání sociálních otázek jsem se těšila nejvíce, neboť jejich 

úkolem bylo zjistit osobní vztah žáků k lidem s tělesným postižením. Za klíčovou 

otázku považuji, zda se žáci setkali s člověkem s tělesným postižením. Potvrdil 

s můj názor, že děti, které se setkaly s člověkem na vozíčku nebo s jiným 

tělesným handicapem, budou mít větší přehled o dané problematice. 75% dětí, 

z toho 49% žen odpovědělo kladně, tedy se setkalo s osobou s tělesným 

postižením. Nejvíce můžeme pozorovat kladný vliv setkání s tělesně postiženým 

na znalost kompenzačních pomůcek. Pouze 14% žáků pátých tříd nemá 

zkušenost s tělesně postiženými a jen 55% z nich dokázalo uvést příklad 

kompenzační pomůcky. Setkání s tělesně postiženým člověkem nemá zásadní 

vyznám pro orientaci v organizacích pomáhajících lidem s postižením, výsledky 

byly v tomto případě srovnatelné. Ale 56% odpovědělo, že někdy viděli film 

s tematikou tělesně postižených nebo znají herce na vozíčku. Pokud odpověděli 

na tuto otázku kladně, ale nedokázali si vzpomenout na název filmu nebo jméno 

herce, odpověď jsem brala jako kladnou. 

Cílem sociálních otázek bylo monitorovat zájem žáků pátých tříd o prevenci 

Poranění, život člověka s tělesným postižením, ale i vlastní názory, jaký by měla 

společnost jako celek zaujmout postoj k lidem s postižením a jak by se zachovali 

oni sami, kdyby někdo z jejich blízkých prodělal úraz páteře s trvalými následky. 

89% žáku se setkalo s prevencí poranění míchy. Většinou uváděli, že ve škole od 

učitelů, doma od rodičů, ale i jinde od kamarádů a dokonce i cizích lidí. 73% dětí 

Pátých trid si myslí, že prevence úrazů páteře je dostatečná. Podle 58% žáků patří 

Prevence úrazů do biologie, naproti tomu 33% by raději věnovalo čas prevenci 

v telesne výchově. Velice mne potěšilo, že 92% dětí by se chtělo zúčastnit besedy 

s clovekem na vozíku a 86% by se chtělo více dovědět o příčinách a následcích 
Poranění míchy. 

Na jedinou otázku odpověděli žáci jako jeden muž a to na otázku číslo 16 

-Jak by se podle Vás měla chovat společnost k tělesně postiženým?". 100% dětí si 
m y S l í ' Že by sPolečnost měla lidem s tělesným postižením pomáhat. Při osobním 

kontaktu s člověkem na vozíčku cítili nebo by cítili, pokud se s ním ještě nesetkali, 
os • Takto odpovědělo 81% dětí. Ale objevovali se i odpovědi porozumění a 
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6.1.3 Sociální otázky 

Na zpracovávání sociálních otázek jsem se těšila nejvíce, neboť jejich 

úkolem bylo zjistit osobní vztah žáků k lidem s tělesným postižením. Za klíčovou 

otázku považuji, zda se žáci setkali s člověkem s tělesným postižením. Potvrdil 

s můj názor, že děti, které se setkaly s člověkem na vozíčku nebo s jiným 

tělesným handicapem, budou mít větší přehled o dané problematice. 75% dětí, 

z toho 49% žen odpovědělo kladně, tedy se setkalo s osobou s tělesným 

postižením. Nejvíce můžeme pozorovat kladný vliv setkání s tělesně postiženým 

na znalost kompenzačních pomůcek. Pouze 14% žáků pátých tříd nemá 

zkušenost s tělesně postiženými a jen 55% z nich dokázalo uvést příklad 

kompenzační pomůcky. Setkání s tělesně postiženým člověkem nemá zásadní 

význam pro orientaci v organizacích pomáhajících lidem s postižením, výsledky 

byly v tomto případě srovnatelné. Ale 56% odpovědělo, že někdy viděli film 

s tematikou tělesně postižených nebo znají herce na vozíčku. Pokud odpověděli 

na tuto otázku kladně, ale nedokázali si vzpomenout na název filmu nebo jméno 

herce, odpověď jsem brala jako kladnou. 

Cílem sociálních otázek bylo monitorovat zájem žáků pátých tříd o prevenci 

poranění, život člověka s tělesným postižením, ale i vlastní názory, jaký by měla 

společnost jako celek zaujmout postoj k lidem s postižením a jak by se zachovali 

oni sami, kdyby někdo z jejich blízkých prodělal úraz páteře s trvalými následky. 

89% žáků se setkalo s prevencí poranění míchy. Většinou uváděli, že ve škole od 

učitelů, doma od rodičů, ale i jinde od kamarádů a dokonce i cizích lidí. 73% dětí 

pátých tříd si myslí, že prevence úrazů páteře je dostatečná. Podle 58% žáků patří 

prevence úrazů do biologie, naproti tomu 33% by raději věnovalo čas prevenci 

v tělesné výchově. Velice mne potěšilo, že 92% dětí by se chtělo zúčastnit besedy 

s člověkem na vozíku a 86% by se chtělo více dovědět o příčinách a následcích 

poranění míchy. 

Na jedinou otázku odpověděli žáci jako jeden muž a to na otázku číslo 16 

„Jak by se podle Vás měla chovat společnost k tělesně postiženým?". 100% dětí si 

myslí, že by společnost měla lidem s tělesným postižením pomáhat. Při osobním 

kontaktu s člověkem na vozíčku cítili nebo by cítili, pokud se s ním ještě nesetkali, 

lítost. Takto odpovědělo 81% dětí. Ale objevovali se i odpovědi porozumění a 
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odstup. Odstup by ale cítil pouze jeden žák. 39% dětí tvrdí, že by se nezměnil 

jejích vztah k člověku, který je jim blízký, kdyby prodělal úraz páteře a zůstal na 

invalidním vozíku, 33% by vztah změnilo. Myslím, že děti zde ocenily možnost 

odpovědi nedokážu si to představit. Tu to otázku považuji za jednu 

z nejobtížnějších pro žáky v páté třídě. 28% dětí si nedokáže tuto sociální situaci 

představit. 

Poslední otázka dotazníku a zároveň i poslední z otázek sociálních, se týká 

hodnocení obtížnosti a zajímavosti dotazníku. Děti měly na výběr ze čtyř možností 

hodnocení: snadný - zajímavý, snadný - nezajímavý, obtížný - zajímavý, obtížný 

- nezajímavý. 87% dětí shledalo dotazník snadný a zároveň zajímavý. Pro 12% 

žáků byl dotazník obtížný, ale i přesto zajímavý. Pouze jeden žák odpověděl, že 

pro něj byl dotazník obtížný a nezajímavý. Tento žák se zatím nesetkal 

s člověkem s tělesným postižením. 

Setkali jste se někdy s člověkem s vážným tělesným 
postižením? 

Grafč. 4 Setkali jste se někdy s člověkem s vážným tělesným postižením? 
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Který předmět ve škole by měl být podle Vás zaměřen na 
prevenci úrazů, zejména úrazů páteře? 

BIOLOGIE 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

RODINNÁ VÝCHOVA 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Graf č. 5 Který předmět ve škole by měl být podle Vás zaměřen na prevenci úrazů, zejména úrazů 
páteře? 

Hodnoceni obtížnosti a zajímavosti dotazníku žáky 5. tříd 

87% 

SNADNÝ-ZAJÍMAVÝ 

OBTÍŽNÝ - NEZAJÍMAVÝ 

Graf č. 6 Hodnocení obtížností a zajímavosti dotazníku žáky 5. tříd 
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6.2 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 7. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

6.2.1 Biografické otázky 

Výzkumu prevence poranění míchy na základní škole se zúčastnilo 39 žáků 

sedmých tříd, což je 32% z celkového počtu respondentů. 64% dotázaných 

navštěvuje sedmou třídu Základní školy Kobylí a zbylých 36% Základní školu 

Nádražní Hustopeče u Brna. V této skupině převažují muži a to 59%, neboť žen je 

zde 47%.Tyto odpovědi jsou zařazeny do skupiny na otázky biografické. 

6.2.2 Vědomostní otázky 

V odpovědích na vědomostní otázky se žáci sedmých tříd nelišili od žáků 

pátých tříd, převažovaly stejné odpovědi. Rozdílný byl pouze poměr mezi 

statisticky správnými odpověďmi a těmi nejčastěji se objevujícími. 74% žáků si 

myslím, že nejčastější příčinou úrazu páteře je autonehoda nebo nehoda na 

motorce. Ročním obdobím, ve kterém nejvíce dochází k poranění míchy, je podle 

59% dětí zima. Nejvíce se opakujícím odůvodněním je to, že v zimě je náledí, na 

kterém můžeme uklouznout, sníh, který může být příčinou dopravní nehody a 

často zmiňovali i úrazy při provozování zimních sportů. Naproti tomu jsou pro 33% 

dětí nebezpečné letní měsíce, kdy se hodně sportuje, jezdí rychle v autě, na 

motorce. Zajímavý se mi zdál názor drtivé většiny, že teplé počasí má vliv na 

chování lidí. Jsme uvolněnější a méně si uvědomuje rizika svého chování. Na 

otázku, zda poranění míchy utrpí častěji muži nebo ženy, 54% odpovědělo, že 

množství je srovnatelné a 36% dětí si myslí, že muži se zraní častěji. V diskuzi 

jsme toto téma probírali a důvody, proč označili muže, byly stejné jako ve třídě 

páté, tj. muži mají ve většině případů rizikovější povolání než ženy a dokonce i 

proto, že jsou méně rozvážní než ženy. 

38% žáků odhaduje, že si ročně v České republice poraní páteř 51-100 

dětí, ale 36% žáků myslí, že jejich počet se pohybuje mezi 21-50 dětí za rok. 67% 

dětí zastává názor, že méně než 10% lidí, kteří si poranili páteř, může začít znovu 

chodit. Jasno mají žáci i v názoru, zda mohou mít lidé s tělesným postižením děti, 

protože 77% odpovědělo, že ano. Co je náplní osobního asistenta pro vozíčkáře, 

vědělo 97% dětí - pomáhat s běžnými denními činnostmi. Šířka zárubní dveří, aby 
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jimi mohl projet člověk na vozíčku, je podle 44% minimálně 120 cm. 49% 

odpovědělo správně, že dostačujících je 80 cm. 

Zajímavé je srovnání odpovědí s žáky pátých tříd na otázku týkající se 

míchy, kdy se v sedmých třídách objevovalo méně správných odpovědí, tedy že 

mícha je součástí centrální nervové soustavy, než ve třídách pátých. 8% žáků 

odpovědělo, že mícha je součástí trávicí soustavy a dokonce 10% si myslí, že 

mícha je součástí soustavy dýchací. Nakolik byly odpovědi upřímné a jestli někdo 

z žáků takto neodpověděl z legrace, nelze zjistit, ale podle jejich chování usuzuji, 

že dotazník brali vážně. 

79% žáků zná nějakou kompenzační pomůcku pro lidi s tělesným 

postižením. Nejčastěji uváděli berle, protézu dolní končetiny, ale i polohovatelná 

lůžka, elektrický vozík a automobil, který je speciálně upravený tak, aby ho mohl 

řídit člověk na vozíčku. Pouze 41% si dokázalo vzpomenout na nějakou 

organizací, která pomáhá osobám s tělesným postižením. Žáci základní školy 

Nádražní Hustopeče u Brna většinou uváděli projekt Pomozte dětem, ale žáci 

Základní školy Kobylí nejčastěji zmiňovali Diakonii, Betlém, což jsou zařízení, 

které spravuje Evangelická církev v jejich okolí, tj. v Kloboukách u Brna, 

v Morkůvkách a ve vedlejší vesnici Brumovice. 54% vidělo film s tematikou tělesně 

postižených nebo znají herce, který po poranění páteře zůstal na invalidním 

vozíku. 

6.2.3 Sociální otázky 

Hodnocení sociálních otázek bylo opět velice zajímavé. Většina dětí, 

přesně 79%, se již osobně setkalo s člověkem s tělesným postižením. Kladná 

odpověď na tuto otázku měla vliv na odpovědi na otázky vědomostní. Znovu se 

potvrdilo mé tvrzení, že žáci, kteří se již osobně setkali s člověkem s tělesným 

postižením, se lépe orientují v této problematice. 

54% žáků se již setkalo s prevencí poranění míchy. Většinou k tomu došlo 

ve škole, doma, ale i venku při hraní s míčem u silnice je oslovil cizí člověk a 

varoval je, aby dávali pozor na auta. 33% dětí zastává názor, že prevence 

poranění páteře je na základních školách nedostatečná, ale 67% je s úrovní 
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prevence spokojeno. Jako žáci pátých tříd si i žáci tříd sedmých myslí, že místo 

prevence poranění míchy by mělo být v předmětu biologie, 21% by prevenci 

uvítalo spíše v rodinné výchově. 77% dětí by se chtělo dozvědět více o příčinách a 

důsledcích úrazů míchy a 79% má zájem o besedu s člověkem na vozíčku, 

dozvědět se, jak probíhá jeho běžný den a jaké překážky musí překonávat. 

Při setkání s vozíčkářem cítili nebo by cítili, pokud ještě nemají tuto 

zkušenost, v 82% lítost. Ale objevovala se i odpověď porozumění a to u 18% žáků. 

44% dětí si myslí, že by se změnil jejich vztah k člověku z jejich okolí, kdyby po 

úrazu míchy přestal chodit, 26% tvrdí, že by postoj nezměnili a 30% si takovou 

situaci nedokáže představit. Všichni žáci sedmých stříd se shodli postoji 

společnosti klidem stělesným postižením. 100% žáků tvrdí, že společnost by 

měla tělesně postiženým pomáhat. 

Setkali jste se někdy s člověkem s vážným tělesným 
postižením? 

• 21% 
ANO 

• 79% 

Grafč. 7 Setkali jste se někdy s člověkem s vážným tělesným postižením? 
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Který předmět ve škole by měl být podle Vás zaměřen 
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Graf č. 8 Který předmět ve škole by měl být podle Vás zaměřen na prevenci úrazů, zejména úrazů 
páteře? 
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6.3 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

6.3.1 Biografické otázky 

Kategorie žáků devátých tříd je nejpočetnější skupinou. Celkem 

vypracovalo dotazník 47 respondentů. Díky biografickým otázkám jsem zjistila, že 

60% respondentů tvoří mužů a 40% ženy. Z hlediska školy, kterou žáci navštěvují, 

tvoří většinu, tedy 70% žáci Základní školy Kobylí a 30% žáci Základní školy 

Nádražní Hustopeče u Brna. 

6.3.2 Vědomostní otázky 

Výsledky vědomostních otázek žáků devátých tříd se v některých částech 

lišily od žáků tříd pátých a sedmých. Na rozdíl od dvou ostatních skupin žáků, kteří 

považují množství mužů a žen s poraněním míchy za srovnatelné, 60% žáků 

devátých tříd si myslí, že častěji utrpí poranění páteře muži. Co se týká příčiny 

těchto úrazů, 74% žáků dalo svůj hlas autonehodě, ale 19% zvolilo možnost pádu 

z výšky, který Výroční zpráva Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně z roku 

2006 označuje jako nejčastější. Ročním obdobím, které je podle dětí nejrizikovější 

a ve kterém se nejčastěji objevují poranění páteře, je podle 49% léto a taktéž 

podle 49% zima. 2% žáků devátých tříd si myslí, že nebezpečným ročním 

obdobím může být i jaro. 40% žáků je přesvědčeno, že 21-50 dětí ročně si poraní 

páteř. 83% dětí dává šanci, že začnou znovu chodit maximálně 10% lidí po 

poranění míchy. Drtívá většina, přesně 81% žáků ví, že lidé s tělesným postižením 

mohou mít děti. 

Orientovanost žáků devátých tříd se jeví vyšší než u žáků pátých a 

sedmých tříd. 60% žáků dokázalo uvést příklad kompenzační pomůcky pro 

tělesně postižené a 51% uvedlo název organizace, která pomáhá lidem 

s tělesným postižením. Film s tematikou tělesně postiženým vidělo 62% žáků, ale 



ve většině případů si nemohli vzpomenout na název filmu, stejně jako žáci pátých 

a sedmých tříd. 98% žáků dokázalo popsat pracovní náplň osobního asistenta pro 

člověka na vozíčku - pomáhat s běžnými denními činnostmi. Je zajímavé, že 57% 

žáků si myslí, že minimální šířka zárubně dveří je 120 cm, i když většina žáků 

pátých a sedmých tříd věděla, že pro bezbariérový vstup člověku na vozíčku stačí 

pouze 80 cm. Ani v otázce týkající se míchy nebyly žáci devátých tříd jednotní. 

Pouze 96% uvedlo, že mícha je součástí centrální nervové soustavy. 

6.3.3 Sociální otázky 

Jako velice pozitivní hodnotím fakt, že 91% žáků se již osobně setkalo 

s člověkem s tělesným postižením. Při tomto setkání cítilo nebo by cítilo 62% žáků 

lítost a 32% porozumění. V této kategorii se poprvé objevuje odstup jako odpověď 

na otázku pocitů při setkání s člověkem s tělesným postižením. 51% žáků by 

změnilo postoj nebo vztah k blízkému člověku, který by v důsledku poranění 

páteře přestal chodit 25% žáků si tuto situaci nedokáže představit. Tato kategorie 

je také výjimečná tím, že se zde u 2% dotázaných vyskytl názor, že společnost by 

si lidi s tělesným postižením neměla všímat. Tato myšlenka se objevuje pouze 

v této skupině a to u muže z deváté třídy Základní školy Kobylí. 79% dětí má 

zájem dovědět se více o příčinách a důsledcích poranění páteře a 70% žáků by se 

chtělo zúčastnit besedy s člověkem upoutaným na invalidní vozík a zjistit, jaké 

problémy musí každý den řešit. 

S prevencí úrazů páteře se setkalo 70% žáků. Většinou uváděli preventivní 

působení ve škole, doma, ale i na internetu, v časopisech a v televizi. Dostatečnou 

prevenci poranění míchy na základní škole vnímá 51% žáků. 

Názory žáků pátých a sedmých tříd se s názory žáků tříd devátých 

rozcházejí také v otázce vyučovacího předmětu, ve kterém by měl být podle jejich 

názoru věnován čas také prevenci poranění míchy a následkům úrazů páteře. Děti 

v sedmých a pátých třídách by se chtěli prevenci míšních úrazů věnovat převážně 

v hodinách biologie. Rozdílný názor mají žáci tříd devátých, kteří by uvítali 
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prevenci takových úrazů spíše v rodinné výchově a to 47%. Do osnov tělesné 

výchovy deváté třídy základní školy by prevenci úrazů páteře zařadilo 25% žáků, 

21% žáků devátých tříd by se této problematice nejraději věnovalo v hodinách 

biologie a 7% v hodinách občanské výchovy. 

Hodnocení obtížnosti a zajímavosti celého dotazníku mne potěšilo, protože 

odpovědi byly opravdu různorodé. 37% žáků shledalo dotazník snadný a 

zajímavý, 19% hodnotilo výzkum jako obtížný, ale zajímavý. Dokonce u 2% žáků 

se objevil názor, že dotazník byl snadný a nezajímavý. 

Setkali jste se někdy s člověkem s vážným tělesným 
postižením? 

• 9% 

ANO 
NE 

• 91% 

Grafč. 10 Setkali jste se někdy s člověkem s vážným tělesným postižením? 
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Graf č. 11 Který předmět ve škole by měl být podle Vás zaměřen na prevenci úrazů, zejména 
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7. KONCEPCE PREVENCE PORANĚNÍ MÍCHY NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE 

Jako jeden z hlavních cílů diplomové práce jsem si stanovila vedle 

monitorování stavu prevence míšních úrazů na základních školách také vytvoření 

vlastní koncepce prevence poranění míchy, zvláště na druhém stupni základní 

školy. Stěžejní myšlenkou je tvrzení, že zamezení úrazům znamená odvrátit 

neštěstí v mnoha rodinách i velkou úsporu prostředků vynaložených na 

dlouhodobou léčbu. Předcházení rizikovému chování je méně náročné ať po 

stránce finanční, psychologické nebo sociální než řešení fatálních důsledků 

nerozvážného chování dětí, které jsou v drtivé většině případů poranění míchy 

nezvratné. Děti jsou nepoučitelné, tedy až do chvíle, kdy zažijí to, před čím ho 

druzí v dobré vůli varovali, na vlastní kůži. Pak už ale bývá příliš pozdě na výčitky, 

člověk je postaven před hotovou věc a musí danou situaci řešit, den ze dne, 

z minuty na minutu je nucen vypořádat se s životní zkušeností, o níž si myslel, že 

právě jeho nemůže nikdy potkat. 

Předcházet krizím a nešťastným osudům dětí, které nevěděly, co se jim 

může přihodit při skákání do neznámé vody, při kamarádském šťouchání na 

schodech nebo houpání na židličce, by mělo být posláním nejen rodičů a blízkých, 

ale i školských zařízení, které děti navštěvují. Informovanost v oblasti úrazů páteře 

není u dětí na velmi valné úrovni, proto je nutné dětem předkládat preventivní 

programy a to formou, která je jim blízká, ušitá na míru, která je pro ně zajímavá. 

Vzbudit u žáků zájem o problematiku tělesně postižených osob, přimět je 

přemýšlet o následcích poranění míchy a jak jim předcházet by mělo patřit 

k základním pedagogickým dovednostem každého pedagogického pracovníka, 

učitele, ale i vedoucího kroužku mimoškolní aktivity, každého, kdo je ve styku 

s dětmi a záměrně nebo neúmyslně na děti výchovně působí, vychovává. 

Prevence úrazů páteře by měla probíhat průběžně s ostatními předměty, 

prolínat širokou škálu předmětů, zvláště tělesnou výchovu, kde prevenci poranění 

míchy vyžaduje 43% dotázaných žáků základních škol. Ale má koncepce se 

zaměřuje spíše na jednorázovou prevenci míšních úrazů v rámci prevence 

dlouhodobé. Jednorázovou prevencí rozumím diskuse na téma tělesně 
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postižených s odborníkem, který má v tomto oboru bohaté zkušenosti nebo s 

člověkem, který se sám denně potýká s bariérami běžného života, které musejí 

překonávat všichni lidé na vozíčku, společné projekty s organizacemi děti 

s tělesným postižením nebo kombinovanými vadami. Besedy s osobou s tělesným 

postižením by se chtělo zúčastnit 92% dotázaných žáků pátých tříd základní školy, 

76% oslovených žáků sedmých tříd základní školy a 73% žáků tříd devátých 

základní školy. Tedy 80% všech respondentů má zájem o besedu s tělesně 

postiženým člověkem. Tento výsledek mne ještě více utvrdil v názoru, že 

prevence poranění páteře prostřednictvím diskuse žáků s člověkem na vozíčku 

děti zaujme. 

V první řadě je nutné, aby přehled o stavu prevence poranění míchy na 

základní škole a o informovanosti žáků základních škol o problematice tělesně 

postižených měli pedagogové. Doporučovala bych nejprve s prevencí úrazů 

páteře seznámit učitele, kteří by svým pedagogickým působením předávali tyto 

poznatky svým žákům. Prevence poranění míchy je záležitostí každého školního 

dne a v praxi není možné každý den věnovat této prevenci celou vyučovací 

hodinu. Proto je nutné prolínání prevence úrazů do všech vyučovacích hodin, 

zvláště pak do těch rizikovějších z hlediska úrazů jako je tělesná výchova, 

praktické činnosti. 

Základním pravidlem pro vytvoření jakékoli koncepce je stanovení cílů a 

prostředků k jejích dosažení. Takto jsem také postupovala. 
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7.1 ZÁKLADNÍ CÍLE KONCEPCE 

Pro každý projekt je samozřejmostí, že má nějaký smysl, význam, cíl. Proto 

je nezbytné si přesně stanovit, čeho chci dosáhnout, jaké jsou cíle koncepce 

prevence poranění míchy na základní škole. Cíle mojí koncepce prevence úrazů 

páteře na základní škole můžeme shrnout do dvou bodů. 

• předcházet poraněním míchy u dětí základních škol 

• informovat žáky základních škol a jejich učitele o příčinách a 

důsledcích poranění míchy a o problematice osob s tělesným 

postižením 

Není důležité mít obrovské množství cílů, protože možná nebude v našich 

silách k nim zdárně dojít. Následoval by neúspěch a zklamání, možná by 

nastoupila nechuť k tvorbě dalších konceptů. Je nutné objektivně zhodnotit své 

možnosti a reálné podmínky pro dosažení cílů. Menší množství cílů, které si 

stanovíme, sice není zaručeným receptem pro úspěšnou koncepci prevence 

poranění míchy na základní škole, ale určitě bude mít pozitivní vliv na šance jejich 

vyplnění a sníží tak možnost neúspěchu, která je v případě většího množství cílů 

logicky mnohem vyšší. 

7.1.1 Předcházení poraněním míchy u dětí základních škol 

Hlavním argumentem pro cíl předcházet poraněním míchy u dětí na 

základní škole, který je jedním ze dvou hlavních východisek koncepce prevence 

poranění míchy na základní škole, je to, že včasné zamezení úrazům, tedy jejich 

prevence, může předejít tragické situaci v mnoha rodinách, ale i být velkou úsporu 

prostředků, které je nezbytné vynaložit na dlouhodobou léčbu v případě poranění 

míchy s trvalými následky. Děti musejí být informovány o příčinách a důsledcích 

úrazů páteře, protože si mnohdy neuvědomují, jak svým chováním ohrožují sebe 

nebo dokonce zdraví svých kamarádů. V diskuzi s žáky v jedné z pátých tříd se 

mne se strachem v očích zeptal chlapec, jestli si někdo může poranit páteř, když 

dělá stojku na hlavě a pořádně to neumí a třeba i spadne. Odpověděla jsem, že 

samozřejmě ano a zeptala jsem se, jestli to tak dělá on. Odpověděl, že právě on to 

tak opravdu dělá, ale že už raději nebude. Tento chlapec si uvědomil, co se mu 
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může přihodit až při rozhovoru na téma úrazů páteře. Do té doby ho nenapadlo, že 

obyčejné stání na hlavě, které se mu jednou moc nepovede, může mít takové 

fatální následky. 

7.1.2 Informovanost žáků základních škol a jejích učitelů o příčinách a 

důsledcích poranění míchy a o problematice osob s tělesným postižením 

Podle jednoho známého zpívajícího právníka neznalost zákona neomlouvá. 

Toto tvrzení platí i pro oblast poranění míchy. To, že dítě neví, že při šťouchání na 

schodech s kamarády a následném pádu ze schodů si může zranit páteř, neovlivní 

vznik trvalých následků. Je nutné žáky, ale i jejich učitele, informovat o rizikových 

situacích, při kterých může dojít k poranění míchy a také o důsledcích takových 

poranění. 

V deváté třídě jedné ze základních škol, které jsem navštívíla, jsem udala 

příklad klienta na invalidním vozíku, se kterým jsem se osobně setkala. Příčínou 

jeho poranění bylo šťouchání na autobusové zastávce. Při příjezdu autobusu mu 

podjela noha a řidič už nemohl této tragédii zabránit. Líčení tohoto příkladu jsem 

začala slovy: „Znáte to - konečně jdete ze školy, čekáte na autobus a postrkujete 

se, protože proč ne, že? Vždyť je to sranda..." Když jsem se dostala až 

k vyvrcholení celého příběhu,i po mám posledním slově zůstalo ve třídě hrobové 

ticho. Děti, zvláště chlapci, na mne překvapeně koukali. Toto mlčení přerušila až 

jedna téměř nevěřící poznámka „Tyyy jol". Pevně věřím, že žáci si na tento příklad 

vzpomenou vždy, když budou stát na autobusové zastávce a snažit se zahnat 

nudu vzájemným strkáním. 

Z mého výzkumu také vyplývá, že žáci základních škol mají zájem o 

problematiku lidí s tělesným postižením, ale ne vždy mají dostačující informace. 

Člověk, ať už učitel nebo rodič, který se nesetkává s člověkem s tělesným 

postižením a nemá zkušenosti s touto problematikou, nemůže dětem poskytnout 

dostatečné informace. Mnoho aktualit můžeme najít na internetu, v odborných 

časopisech, můžeme sledovat televizní programy, které se věnují problematice 

osob s postižením, ale nikdy nedocílíme praktických zkušeností a zážitků jako 

člověk, odborník, který má vlastní zkušenosti s tělesně postiženými a je s nimi 
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dlouhodobě v každodenním kontaktu nebo který je dokonce sám upoután na 

invalidní vozík. 

Ze zkušeností při výzkumu v pátých, sedmých a devátých třídách 

základních škol vím, že žáky zajímají i praktické informace například jak se 

přesune člověk z invalidního vozíku do auta, jak si může vyčistit zuby, když 

neudrží kartáček v ruce nebo dokonce jak může žena otočit velkého těžkého muže 

z jednoho boku na druhý, který bezvládně leží na posteli a není v jeho silách ji 

tento pohyb nějak ulehčit. Takové zkušenosti se nedají vyčíst. Na našem trhu sice 

můžeme najít publikace týkající se ošetřovatelské péče, ale jejich nastudování by 

bylo velmi časově náročné a ve finále by tento výstup nebyl příliš věrohodný. 

Představa, že takto „proškolenému" pedagogovi by žáci podali otázku, zda se 

někdy setkal s člověkem s tělesným postižením a on by odpověděl, že ne, je 

poněkud komická. 

Většina žáků se tvářila překvapeně, když jsem je informovala o tom, že 

poranění míchy nezpůsobí pouze to, že dotyčný nemůže chodit, ale že se začnou 

objevovat i další problémy, které na první pohled na osobě na vozíčku 

nepoznáme. Dětem by se mělo vysvětlit, jaký problém pro člověka po poranění 

míchy může být močení a vyprazdňování, že při dlouhém ležení na posteli nebo 

sezení na invalidním vozíku nejsou výjimečné bolesti zad, ani tvorba dekubitů, 

tedy proleženin, které jsou velmi nepříjemnou a bolestivou záležitostí nebo že 

člověk s poraněním krční páteře už nikdy nebude sám dýchat a do konce života 

bude muset být připojený přes trubičku v dýchací trubici na ventilátor,.přístroj, 

který za něj dýchá. Je důležité poskytnou dětem reálný obraz života člověka, který 

se v důsledku úrazu páteře stal člověkem s tělesným postižením. Žáci by si měli 

dokázat představit, jaké důsledky může mít jejich houpání na židličce, skákání do 

neznámé vody nebo lezení na strom. 

Nesmíme děti pouze děsit, ale musíme jim ukázat a dokázat, že poraněním 

míchy život nekončí. V dnešní době existuje mnoho kompenzačních pomůcek, 

které lidem s postižením usnadňují každodenní život, ale důležité je i to, že postoj 

společnosti k tělesně postiženým se změnil a trendy integrace a inkluze přinášejí 

své ovoce. 
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7.2 PROSTŘEDKY K DOSÁHNUTÍ STANOVENÝCH CÍLŮ 

KONCEPCE PREVENCE PORANĚNÍ MÍCHY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Stanovených cílů lze dosáhnout prostředky, které si předem určíme. Je 

důležité zvážit, které prostředky budou působit efektivně a které méně, které by 

mohly mít u skupiny, na kterou se v koncepci zaměřujeme, úspěch a které by 

naopak byly absolutně nevhodné. Po důkladném zvažování jsem zvolila čtyři typy 

prostředků, kterými bych chtěla dosáhnou stanovených cílů koncepce prevence 

poranění míchy na základní školy, tedy předcházet poraněním míchy u dětí 

základních škol a informovat žáky základních škol a jejích učitele o příčinách a 

důsledcích poranění míchy a o problematice osob s tělesným postižením. 

Prostředky k dosáhnutí cílů můžeme označit jako: 

• beseda s odborníkem nebo s člověkem s tělesným postižením 

• preventivní letáky do škol, nástěnky do tříd 

• odborné kurzy a školení pro učitele 

• odborné publikace týkající se prevence míšních úrazů 

7.2.1 Beseda s odborníkem nebo s člověkem s tělesným postižením 

Osobní zkušenost si lépe zapamatujeme než odstavec v učebnici, který si 

přečteme mnohdy pouze z nutnosti. To platí i u dětí. Proto je vhodné připravit 

besedu s odborníkem nebo s člověkem s tělesným postížením jinou formou, než 

probíhá klasická vyučovací hodina. Vytvoříme vsedě s dětmi kruh, jehož součástí 

je i přednášející. Připravíme si ukázky kompenzačních pomůcek, které necháme 

v průběhu besedy kolovat, aby si děti mohly tyto předmětu osahat. Invalidní vozík 

si mohou děti vyzkoušet z organizačních důvodů až na závěr besedy. 

Kompenzační pomůcky, které můžeme dětem nabídnout: 

• speciální nástavec na zubní kartáček 

• tyčinka na psaní na počítací 

• antidekubitní polštář 
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• sterilní cévka sloužící k cévkování 

• pytlík na moč, který lze připevnit k noze 

• plena 

• invalidní vozík 

• ukázku handbiku, monoski - z praktických a finančních důvodů 

většinou pouze na obrázku nebo v powerpointové prezentaci 

• bocca 

Pro uvolnění atmosféry a autentický zážitek dětí můžeme vysvětlit pravidla, 

předvést a spolu s dětmi si zahrát pro ukázku boccu. 

7.2.2 Preventivní letáky do škol, nástěnky do tříd 

Rozdávání reklamních letáků je v dnešní době velmi rozšířeným způsobem 

různých firem, jak se dostat do povědomí veřejnosti, jak dát okolí vědět o své 

existenci, nabídce svých služeb. Tuto formu můžeme využít i pro prevenci 

poranění míchy na základní škole. Děti budou mít k dispozici letáky se stručnými 

zásadami předcházení úrazům, radami, jak pomoci člověku s tělesným postižením 

a s odkazy na internetové adresy organizací zabývajících se prevencí úrazů a 

pomocí lidem s tělesným postižením. 

V každé škole, třídě je nástěnka, místo určené pro aktuální a důležité 

informace. Bylo by dobré jednu z nástěnek vyčlenit pro materiály týkající se 

prevence poranění míchy na základní škole. Taková nástěnka by měla obsahovat 

stejné informace jako preventivní leták, ale její velikost by měla umožnit více 

obrazové přílohy, která je pro žáky lákavá a atraktivní. 
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7.2.3 Odborné kurzy a semináře pro učitele 

Každý pedagog má určité zkušenosti s prevencí poranění míchy na 

základní škole, ale aktuální statistické údaje, informace o tom, která oblast 

problematiky lidí s tělesným postižením žáky zajímá a jestli se v této problematice 

vůbec orientují a jak, aniž by použil některou z forem pedagogického výzkumu jen 

těžko získá. 

Proto doporučuji odborné semináře, které by umožnili nejen učitelům, ale i 

zájemcům z řad rodičů lépe se zorientovat v prevenci poranění míchy na základní 

škole a prohloubit znalosti o zájmech dětí z hlediska problematiky lidí s tělesným 

postižením. 

7.2.4 Odborné publikace týkající se prevence míšních úrazů 

Náš knižní trh je přehlcen populárně naučnou literaturou, ale o její úrovní z 

hlediska odbornosti můžeme často vést dlouhé debaty. Knihy, které se týkají 

poranění míchy objevíme v knihkupectvích v oddělení lékařské literatury nebo 

v prodejnách skript lékařských fakult, ale prevenci úrazů páteře je v těchto 

publikacích vždy věnována pouze zmínka nebo v tom lepším případě celá kapitola 

spojená s poskytováním první pomoci při podezření na míšní poranění. 

Prevenci úrazů páteře na základní škole se sice žádná z publikací 

nevěnuje, ale to není důkazem toho, že by toto téma mělo být opomíjeno nebo že 

by nebylo dostatečně závažné a zajímavé. Můžeme objevit informační brožury 

občanských sdružení, které se věnují prevenci dětských úrazů jako celku. 

Organizace zabývající se prevencí dětských úrazů většinou rozlišují úrazy podle 

místa jejich vzniku na úrazy školní, domácí, sportovní a dopravní. 
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8. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Předcházením úrazům páteře můžeme zamezit tragickým osudům dětí, 

rodičů, ale i celých rodin. Tělesné postižení, ať vrozené nebo v našem případě 

získané, nezmění život pouze dotyčného jedince, který v důsledku úrazu páteře 

přestal chodit a zůstal odkázán na invalidní vozík, ale i jeho širokého okolí -

rodiče, příbuzné, kamarády. S takovou radikální změnou je těžké se vypořádat a 

mnohým lidem se získaným tělesným postižením se to nikdy nepodaří. Zásah do 

života, který představují trvalé následky míšního poškození, nevyžaduje pouze 

neskutečné množství psychických sil a odolnosti vůči stresu, ale i finanční 

prostředky, které v důsledku nevyhnutelné dlouhodobé léčby překračují rodinný 

rozpočet. Nutné jsou stavební úpravy domu nebo bytu, kompenzační a zdravotní 

pomůcky, které jsou nezbytné pro každodenní existenci člověka s tělesným 

postižením. Proto je dobré učit děti prevenci úrazů páteře nejen napomínám 

v rizikových situacích, ale cíleným preventivním působením. 

Dotazník, který jsem si zvolila výzkumnou metodou, mi pomohl lépe se 

zorientovat v názorech žáků pátých, sedmých a devátých tříd základních škol na 

prevenci poranění míchy právě na základních školách a jejich výsledky mi 

ukázaly, v jakém stavu jsou jejich znalosti o problematice lidí s tělesným 

postižením a problémech jejich každodenního života. Největší počet žáků, kteří 

mají osobní zkušenost s člověkem s vážným tělesným postižením, byl v devátých 

třídách, kde 91% žáků odpovědělo, že se s tělesně postiženým člověkem již 

setkalo. U žáků pátých a sedmých tříd je toto číslo poněkud menší, ale nijak 

radikálně - 79% žáků v sedmých třídách a 75% dětí ve třídách pátých se někdy 

setkalo s člověkem s vážným tělesným postižením. Tento výsledek je důkazem 

toho, že trendy integrace a inkluze přinášejí své ovoce, lidé s postižením jsou vidět 

i v běžném životě, nejen ve speciálních zařízeních. Setkání s člověkem s tělesným 

postižením pozitivně ovlivnilo výsledky vědomostních otázek. Žáci, kteří se již 

s vozíčkářem setkali, se lépe orientovali v problematice kompenzačních pomůcek 

pro tělesně postižené, znali minimální šířku zárubní dveří nutnou k tomu, aby jimi 

projel člověk na invalidním vozíku, ale také věděli, co je náplní práce osobního 

asistenta a dokázali uvést příklad organizace, která pomáhá lidem s tělesným 

postižením. 



Stěžejní pro mou práci byly odpovědi na otázky týkající se prevence 

poranění míchy na základní škole. 71% žáků se setkalo s prevencí úrazů páteře. 

Jako místo, kde k tomuto setkání přišlo, označovali nejčastěji školu, domov, ale i 

internet, televizi a časopisy. Mezi osoby, které na ně preventivně působily, patří 

rodiče a učitelé, ale objevila se i odpověď, že některého z žáků oslovil cizí člověk, 

aby ho upozornil na možnost zranění páteře. Za klíčovou otázku z hlediska 

prevence poranění míchy na základní škole považuji, zda je podle názoru žáků 

dostatečná prevence míšních úrazů na základních školách. Jako dostačující 

shledává prevenci na základních školách pouze 64% dotázaných žáků. Tato 

hodnota je důkazem, že i děti si začínají uvědomovat závažnost situace. Proto by 

bylo potřebné sestavit koncepci prevence poranění míchy na základních školách. 

Pro tvorbu této koncepce jsou směrodatné i odpovědi na otázky, jestli mají žáci 

zájem se dovědět více o příčinách a důsledcích úrazů míchy a zda by se chtěli 

zúčastnit besedy s člověkem upoutaným na invalidní vozík. 81% dětí má zájem 

dovědět se více tom, jaké mohou být příčiny míšních poranění a jaké s sebou 

může úraz páteře nést trvalé následky to nejen v oblasti zdravotní, ale i v oblasti 

mezilidských vztahů, zaměstnání a založení rodiny. Taktéž 81% dotázaných žáků 

se chce zúčastnit besedy s člověkem, který má s tělesným postižením vlastní 

zkušenost, tedy s člověkem na vozíčku. 

Za důležitý považuji i názor žáků, ve kterém z vyučovacích předmětů by se 

chtěli věnovat prevencí poranění míchy. U žáků pátých a sedmých tříd zvítězila 

biologie, ale žáci tříd devátých preferují prevenci míšních úrazů v rodinné výchově. 

V pátých a devátých třídách skončila na druhém místě tělesná výchova a 

v sedmých třídách výchova rodinná. 

Pro hodnocení kvality připraveného dotazníku jsem použila odpovědi na 

poslední otázku. Pro většinu žáků, přesně pro 79%, byl dotazník snadný a 

zároveň zajímavý. 19% z celkového počtu žáků dotazník zhodnotilo jako obtížný, 

ale přesto zajímavý. Pouze 1% žáků připadl dotazník snadný, ale nezajímavý a 

1% ho označilo jako obtížný a nezajímavý. 

Po vyhodnocení všech kategorií respondentů jsem stanovila cíle koncepce 

prevence poranění míchy na základní škole a pomocí odpovědí žáků jsem se 

pokusila najít vhodné prostředky k jejich dosažení. Do cílů koncepce prevence 
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míšních úrazů jsem zahrnula předcházení poraněním míchy u dětí základních škol 

a dostatečnou informovanost žáků základních škol a jejich učitelů o příčinách a 

důsledcích úrazů páteře. K těmto cílům jde podle mého návrhu dojít pouze za 

předpokladu, že použijeme prostředky, které děti uvedly v dotaznících. Prvním a 

nejdůležitějším prostředkem k dosažení cílů koncepce je beseda s odborníkem 

nebo s člověkem s tělesným postižením. Tato forma prevence je pro děti velíce 

lákavá. Jako další způsob lze použít preventivní letáky, které jsou zpracovány 

lehkou formou s prvky, které jsou blízké dětem, například letákem může provázet 

známá postavička z kresleného seriálu. Dalším prostředkem, jak informovat 

pedagogy o stavu prevence na základních školách, jsou odborné kurzy a 

semináře pro učitele, které jsou založené na aktuálních statistických údajích a 

osobních zkušenostech školitele. Odborné publikace týkající se prevence úrazů, 

zejména úrazů páteře u žáků základní školy, mohou být také prostředkem 

k dosažení stanovených cílů koncepce.. 

I když se může zdát, že v dnešní době moderních technologií, 

všudypřítomného spěchu a věčné nespokojeností se z našeho života vytrácejí 

poslední zbytky lidskosti, tento výzkum nám dokazuje, že děti, které jsou naší 

budoucností, navzdory nástrahám dnešního světa a společnosti, dokáží projevit 

empatii k těm, kteří potřebují naši pomoc. Dnešní mládež není hluchá k volání lidí 

s postižením a uvědomuje si, že do této tragické situace se může dostat každý 

člověk bez ohledu na společenské postavení nebo výši zůstatku na bankovním 

účtu. Pomáhejme jim předcházet rodinným neštěstím a problémům, kterou jsou 

spojeny s trvalými následky zranění páteře. Vždyť prevence míšních poranění 

může ovlivnit životy našich dětí. Je načase jí dát šanci. 
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Příloha č. 1 Dotazník pro žáky 5., 7. a 9. tříd základní školy 

1. Jste žákem základní školy: 
A) Základní škola v Kobylí na Moravě 
B) Základní škola Nádražní Hustopeče u Brna 

2. Chodíte do: 
A) 5. třídy 
B) 7. třídy 
C) 9. třídy 

3. Vaše pohlaví: 
A) Muž 
B) Žena 

4. Setkal/a jste se někdy s člověkem s vážným tělesným postižením? 
A) Ano 
B) Ne 

5. Kolik dětí do 19-ti let si ročně poraní páteř? 
A) 0-20 
B) 21-50 
C) 51-100 
D) 100 a více 

6. Poranění míchy v České republice utrpí častěji: 
A) muži 
B) ženy 
C) množství je srovnatelné 

7. Ve kterém ročním období prudce vzrůstá počet úrazů páteře? Proč myslíte 
že tomu tak je? 

A) jaro -
B) léto- : 
C) podzim 

D) zima -

8. Nejčastější příčinou míšních poranění je: 
A) autonehoda, motonehoda 
B) pád z výšky 
C) skok do mělké vody 
D) střelná zranění 

9. Znáte nějaké speciální kompenzační pomůcky pro tělesně postižené 
(invalidní vozík apod.)? Pokud ano, uveďte, prosím, jaké. 

A) ne 
B) ano -
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10. Setkal/a jste se někdy s prevencí poranění míchy? Upozornil Vás někdo že 
svým chováním si můžete poranit páteř? Pokud ano, uveďte, prosím kde a 
kdo. 

A) ne 
B) ano 

Kde: 
- ve škole 
- doma 
- internet, TV, časopis 
- preventivní programy organizací Dětství bez úrazů apod. 
- jinde 

Kdo: 
- učitel 

rodič 
- prarodič 
- sourozenec 
- kamarád/ka 
- cizí člověk 
- někdo jiný 

11. Který předmět ve škole by měl být podle Vás zaměřen na prevenci úrazů, 
zejména úrazů páteře? 

A) biologie 
B) tělesná výchova 
C) rodinná výchova 
D) občanská výchova 

12. Máte zájem dovědět se více o příčinách a důsledcích úrazů míchy? 
A) ano 
B) ne 

13. Chtěl/a byste se zúčastnit besedy s člověkem na vozíčku a dozvědět se, jak 
probíhá jeho běžný den, jaké překážky musí překonávat? 

A) ano 
B) ne 

14. Co byste cítíli pří setkání s tělesně postiženým člověkem? Pokud jste se 
s tělesně postiženým člověk už setkali, co jste cítili? 

A) lítost 
B) odstup 
C) posměch 
D) porozumění 

15. Je podle Vás dostatečná prevence úrazů páteře zaměřené na dětí? 
A) ano 
B) ne 

16. Jak by se podle Vás měla chovat společnost k tělesně postiženým? 
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A) pomáhat jim 
B) nevšímat si jich 
C) posmívat se jim 

17.Změnil/a byste postoj nebo vztah k blízkému člověku (např. sourozenec, 
kamarád), kdyby po vážném úrazu páteře nemohl chodit a zůstal na 
invalidním vozíku? 

A) ano 
B) ne 
C) nevím, nedovedu si to představit 

18.Znáte organizaci, zařízení, které pomáhá lidem s tělesným postižením? 
Pokud ano, uveďte, prosím, jakou. 

A) ne 
B) ano -

19. Viděli jste film tematicky zaměřený na tělesně postižené nebo s hercem na 
vozíčku? Pokud ano, uveďte, prosím, jaký. 

A) ne 
B) ano 

20. Co je mícha? 
A) součást trávicí soustavy 
B) součást dýchací soustavy 
C) součást centrální nervové soustavy 

21. Kolik lidí po úrazu míchy začne znovu chodit? 
A) 10% 
B) 50% 
C) 90% 

22. Mohou mít lidé s tělesným postižením dětí? 
A) ano 
B) ne 

23. Co je pracovní náplní osobního asistenta pro vozíčkáře? 
A) starat se o bankovní účet 
B) pomáhat s běžnými denními činnostmi 
C) finančně zajistit svého svěřence 

24. Jakou minimální šířku musí mít zárubně dveří, aby jimi projel člověk na 
vozíku? 

A) 50 cm 
B) 70 cm 
C) 120 cm 

25. Tento dotazník byl pro mne: 
A) snadný-zajímavý 
B) snadný - nezajímavý 
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C) obtížný - zajímavý 
D) obtížný - nezajímavý 



Příloha č. 2 Návrh preventivního letáku 

NEJEN U 
HRAN 

SCHODŮ 
NENASTAVUJ 

www.unicef.czwww.detstvibezurazu.cz 
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