
 

Přílohy 

Příloha č. 1 Zákony vztahující se k první pomoci 

40/2009 Sb. Trestní zákoník 

§ 150 

Neposkytnutí pomoci 

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez 

nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo 

vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého 

zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 

tři léta nebo zákazem činnosti. 

§ 151 

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne 

osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit 

bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo 

zákazem činnosti. 

262/2006 Zákoník práce 

§ 102 

(6) Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace 

zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a 

odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu 

činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí 

první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 

Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují 

evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s 



 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu 

odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 

§ 103 

(1) Zaměstnavatel je povinen 

j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci 

258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

§ 11 

Povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající 

osoby 

1) Základní nebo mateřská škola, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající 

osoba jsou povinny zajistit 

a) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v 

přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými 

osobami uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za 

způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné 

střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní 

asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na 

zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po 

ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis,… 

(2) Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na 

zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o 

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně 

základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily. 

450/2000 Sb. o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 

členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o 

zdravotní péči o členy posádky lodě 

Příl.8 – Obsah kurzu základní první pomoci na lodích 

Příl.9 – Obsah kurzu první pomoci na lodích 



 

Příl.10 – Obsah kurzu rozšířené první pomoci na lodích 

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 

Příl.2 – Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě 

247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů 

§ 14 

Druhy výuky a výcviku 

(2) Provozovatel autoškoly dbá, aby žadatel o řidičské oprávnění získal výukou a 

výcvikem teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byl schopen  

f) poskytovat účinnou první pomoc zraněným při dopravní nehodě. 

§ 22 

Vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první 

pomoci jsou oprávněni 

a) lékaři, 

b) vyšší zdravotničtí pracovníci v oborech činnosti diplomovaná všeobecná sestra, 

diplomovaná dětská sestra a diplomovaná porodní asistentka, 

c) střední zdravotničtí pracovníci v oborech činnosti zdravotnický záchranář, všeobecná 

sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, ženská sestra a sestra pro 

intenzivní péči, 

d) nižší zdravotničtí pracovníci v oboru činnosti ošetřovatel, ošetřovatelka, řidič vozidla 

rychlé zdravotnické pomoci a řidič vozidla rychlé lékařské pomoci, 

e) učitelé odborných předmětů v oboru ošetřovatelství na středních a vyšších 

zdravotnických školách, 

f) absolventi rekvalifikačních kursů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy s názvem "člen první pomoci" v délce minimálně 80 vyučovacích hodin, 

g) instruktoři Českého červeného kříže a absolventi zdravotnické přípravy zaměřené na 

výuku v autoškolách. 



 

Pro všechny skupiny řidičského oprávnění se podle přílohy 3 tohoto zákona vyučují 

pouze dvě hodiny teoretické a 4 hodiny praktické zdravotnické přípravy. 

374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě 

§ 5 

Dostupnost zdravotnické záchranné služby 

(1) Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území 

kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen „výjezdová 

základna“). 

(2) Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění 

výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových 

parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby 

místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší 

výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Při stanovení počtu a rozmístění 

výjezdových základen se zohlední případné poskytování zdravotnické záchranné služby 

na území kraje také poskytovatelem zdravotnické záchranné služby zřízeným jiným 

krajem podle odstavce 5. 

(3) Dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou 

skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného 

operačního střediska. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů 

nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných 

případů hodných zvláštního zřetele; v těchto případech si poskytovatel zdravotnické 

záchranné služby vyžádá pomoc od ostatních složek integrovaného záchranného 

systému podle § 11 odst. 4, je-li podle okolností tato pomoc možná a účelná.
31
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 Všechny zákony jsou převzaty ze stránek MVČR (©2013). 



 

Příloha č. 2 Dotazník 

Vážení, 

jsem studentkou pedagogické fakulty UK. V rámci své bakalářské práce bych Vás 

chtěla požádat o chvilku Vašeho času pro vyplnění tohoto dotazníku, který se snaží 

zjistit vztah dospělých ke vzdělávání se v oblasti první pomoci. Dotazník je anonymní, 

nemusíte se tedy nikam podepisovat. U každé otázky zakroužkujte prosím vždy jednu 

odpověď. Tam, kde je to napsáno, můžete zakroužkovat i více odpovědí. Slovní 

odpověď vepisujte pouze tam, kde je k tomu vymezeno místo.  

Děkuji za vyplnění Klára Špačková 

A) Pohlaví:  a) muž  b) žena 

B) Věk:  a) 18-24  b) 25-30  c) 31-45  d) 46-60  e) 61-75  f) 76+ 

C) Nejvyšší dosažené vzdělání:  

 a) ZŠ b) SŠ bez maturity/vyučen c) SŠ s maturitou d) VŠ 

1) Byl/a jste někdy přítomen/přítomna situaci, v níž byl zraněný člověk přímo ohrožen 

na životě? 

a) Ano, alespoň v jedné takové situaci jsem aktivně zachraňoval/a 

b) Ano, ale v žádné takové situaci jsem aktivně neposkytoval/a první pomoc 

z důvodu: (možno více odpovědí) 

I) nebyl/a jsem potřebný/potřebná II) nechtěl/a jsem se zapojovat 

III) nemohl/a jsem IV) jiné…………………………………. 

c) Ne  

2) Byl/a jste někdy přítomen/přítomna situaci, v níž osoba měla vážná zranění, ale 

nebyla přímo ohrožena na životě? 

a) Ano, alespoň v jedné takové situaci jsem aktivně zachraňoval/a 

b) Ano, ale v žádné takové situaci jsem aktivně neposkytoval/a první pomoc 

z důvodu: (možno více odpovědí) 

I) nebyl/a jsem potřebný/ potřebná II) nechtěl/a jsem se zapojovat 

III) nemohl/a jsem IV) jiné…………………………………. 

c) Ne  



 

3) Byl/a jste někdy přítomen/přítomna situaci, v níž osoba měla drobná zranění? 

a) Ano, alespoň v jedné takové situaci jsem aktivně ošetřoval/a 

b) Ano, ale v žádné takové situaci jsem aktivně neošetřoval/a z důvodu: (možno více 

odpovědí) 

I) nebyl/a jsem potřebný/ potřebná II) nechtěl/a jsem se zapojovat 

III) nemohl/a jsem IV) jiné…………………………………. 

c) Ne  

4) Myslíte si, že máte dostatečné vědomostní znalosti v oblasti první pomoci? 

a) ano  b) spíše ano c) spíše ne d) ne 

5) Myslíte si, že máte dostatečné praktické dovednosti v oblasti první pomoci? 

a) ano  b) spíše ano c) spíše ne d) ne 

6) Jak jste se vzdělával/a v poskytování první pomoci? (zakroužkujte všechny vám 

vyhovující odpovědi) 

a) absolvoval/a jsem kurz první pomoci minimálně 20hodinový se získáním osvědčení 

(např. zdravotník zotavovacích akcí nebo člen první pomoci) 

  naposledy asi před……..roky/ letos 

b) absolvoval/a jsem kurz zaměřený na první pomoc bez získání osvědčení (např. 

školení v zaměstnání, předmět na SŠ/VŠ) 

  naposledy asi před……..roky/letos 

c) vzdělával/a jsem se samostatně 

  nejintenzivněji naposledy před……..roky/letos 

d) byl/a jsem vzděláván/a na základní škole (popř. střední, ale ne v rámci 

samostatného předmětu) 

e) jen nezáměrně (plakátky v MHD, vyslechnuté hovory…) 

f) nikdy jsem se nijak nevzdělával 

7) Pokud jste v 6. otázce zakroužkoval/a alespoň jednu z odpovědí a),  b),  c), vypište 

prosím, co Vás motivovalo k tomu, abyste zlepšoval/a své znalosti a dovednosti 

v poskytování první pomoci: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 



 

8) Pokud jste v 6. otázce nezakroužkoval/a ani jednu z odpovědí a), b) c), vypište 

prosím důvody, proč jste se první pomoci nevěnoval/a více:  

.…........................................................................................................................................

...................…......................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

9) Chystáte se dále vzdělávat v první pomoci? 

 a) ano  b) ne  c) nevím 

10) Co podle Vás nejčastěji brání lidem ve vzdělávání se v první pomoci? 

(Zakroužkujte pouze 1 odpověď) 

a)nechuť / nedostatečná motivace b)nedostatek příležitostí/ nabídky 

c)nedostatek času  d)finanční zátěž kurzu 

e) obava z větší zodpovědnosti f)jiné………………………… 

11) Co je podle Vás nejčastější motivací ostatních lidí ke vzdělávání se v první 

pomoci? Očíslujte možnosti od 1 do 5 (1 nejčastější motivace – 5 nejméně častá 

motivace) 

___ profesní požadavky ___ požadavek pro dobrovolnickou činnost 

___ snaha o osobní rozvoj ___ strach o své blízké 

___ jiné……………………………………. 

12) Jaká forma osvěty má podle Vás nejlepší schopnost rozvíjet znalosti první pomoci u 

dospělých. Očíslujte možnosti od 1 do 7 (1 nejlépe rozvíjí znalosti – 7 nejméně 

rozvíjí znalosti) 

___ povinné kurzy v zaměstnání 

___ dobrovolné kurzy v zaměstnání 

___ kurzy pro veřejnost 

___ programy pro rodiče (mateřská centra, mateřské školky) 

___ televizní výukové spoty 

___ počítačové hry pro dospělé 

___ jiné………………………………............ 



 

13) Která z možných forem vzdělávání dospělých v první pomoci je podle Vás nejvíce 

podceňována? (Zakroužkujte pouze 1 odpověď!) 

a) povinné kurzy v zaměstnání b) dobrovolné kurzy v zaměstnání 

c) kurzy pro veřejnost d) programy pro rodiče (mateřská centra, mateřské školky) 

e) televizní výukové spoty f) počítačové hry pro dospělé 

g) jiné……………………………….. 

14) Stanovuje zákon občanům povinnost poskytnout první pomoc? a) Ano b)Ne 

15) Kterým telefonním číslem přivoláte zdravotnickou záchranou službu? (možno více 

odpovědí) 

 a) 113 b) 150  c)155  d) 158  e)112  f)156 

16) Kardiopulmonální resuscitace (tj. nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání) laikem 

se poskytuje u dospělého člověka v poměru – počet stlačení hrudníku : počet vdechů 

a) 30 : 2  b) 15 : 2 c) 30 : 0 (=pouze nepřímá srdeční masáž) 

d) 5 : 2 e) 1 : 1 f) nevím 



 

Příloha č. 3 Grafy a tabulky k výzkumnému šetření 

Graf č. 4 Vzdělání respondentů v PP dle věkových kategorií 

 

Graf č. 7 Zájem o další vzdělávání v PP jednotlivých věkových kategorií 

 

Graf č. 8 Jak se chystají respondenti vzdělávat v PP dle počátečního vzdělání 

 



 

Graf č. 5 Co respondenty motivovalo ke vzdělávání se v PP 

 



 

Graf č. 6 Co respondenty motivovalo ke vzdělávání se v PP dle věkových kategorií 



 

Graf č. 14 Zájem o další vzdělávání v PP u těch, kteří 

neabsolvovali kurz PP ani se samostatně nevzdělávali

Graf č. 15 Zájem o další vzdělávání v PP u těch, kteří 

absolvovali kurz nebo se sami vzdělávali v PP 

 

Graf č. 21 Co podle žen nejvíce brání lidem ve 

vzdělávání se v PP 

Graf č. 22 Co podle mužů nejvíce brání lidem ve 

vzdělávání se v PP 

 

Graf č. 23 Co nejvíce brání lidem ve vzdělávání se 

podle respondentů ve věku 18 až 30 let

Graf č. 24 Co nejvíce brání lidem ve vzdělávání se 

podle respondentů ve věku 31 až 60 let 

 

 



 

Graf č. 25 Co nejvíce brání lidem ve vzdělávání se 

 v PP podle respondentů starších 60 let 

Graf č. 27 Která forma vzdělávání je nejvíce 

podceňována podle respondentů ve věku 18 až 30 let 

 

Graf č. 28 Která forma vzdělávání je nejvíce 

podceňována podle respondentů ve věku 31 až 60 

let

Graf č. 29 Která z forem vzdělávání PP je podle 

respondentů starších 60 let nejvíce podceňována 

 

Tabulka č. 13 Nečastější motivace lidí ke vzdělávání se v PP podle respondentů 

průměrné hodnocení na škále 1 - 5 18 až 30 let 31 až 60 let starší 60 let celkově 

profesní požadavky 1,82 1,74 1,69 1,77 

požadavek pro dobrovolnickou činnost 2,69 2,798 2,806 2,75 

snaha o osobní rozvoj 2,98 3,106 3,167 3,05 

strach o své blízké 2,70 2,41 2,17 2,52 



 

 

Tabulka č. 14 Nejúčinnější forma osvěty v PP 

průměrné hodnocení na škále 1 - 7 18 - 30 let 31 - 60 let starší 60 let celkem 

povinné kurzy v zaměstnání 2,64 2,56 2,08 2,53 

dobrovolné kurzy v zaměstnání 2,65 3,04 3,03 2,847 

kurzy pro veřejnost 2,70 3,38 3,50 3,26 

programy pro rodiče 3,02 2,66 2,69 2,843 

televizní výukové spoty 4,16 3,57 3,11 3,80 

počítačové hry pro dospělé 5,54 5,26 4,22 5,25 

Graf č. 31 Poměr KPR podle respondentů ve věku 18 

až 30 let

 

Graf č. 32 Poměr KPR podle respondentů ve věku 31 

až 60 let 

 

Graf č. 33 Poměr KPR podle respondentů starších 60 let 

 

 


