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Úvod 

V posledních dvaceti letech je cítit vzestup zájmu o první pomoc (PP). S tímto trendem 

souvisí fakt, že je psáno více prací, které si kladou za cíl zjistit stav znalostí první 

pomoci ve společnosti. Jelikož se mi však zdá přínosnější zabývat se samotným 

procesem, kterým dospělé osoby znalosti a dovednosti poskytování PP nabývají, 

rozhodla jsem se práci zaměřit právě na vzdělávání dospělých v této oblasti.  

Téma první pomoci jsem si vybrala, protože je mi dlouhodobě blízké. V rámci 

skautského hnutí jsem absolvovala různé formy vzdělávání první pomoci, včetně kurzu 

zdravotníka zotavovacích akcí, díky kterému jsem také jeden rok působila jako 

zdravotník na letním táboře. Jelikož také připravuji program schůzek pro děti starší 

deseti let, který vzdělávání v oblasti první pomoci obsahuje, setkávám se s touto 

problematikou často. Svou práci jsem nezaměřila na vzdělávání dětí, u kterých určují 

především dospělí, co se budou učit, ale právě na dospělé, kteří jsou zodpovědní za své 

vzdělání. 

Teoretická část práce se zabývá vývojem vzdělávání laiků v poskytování první pomoci, 

studuje podmínky, možnosti a vztah dospělých osob ke vzdělávání se v poskytování 

první pomoci. 

Praktická část této práce zjišťuje u skupiny náhodně vybraných dospělých osob 

metodou dotazníkového šetření motivaci ke vzdělávání se v poskytování první pomoci, 

faktory ovlivňující vzdělanost osob v této oblasti a účinné a podceňované formy 

vzdělávání dospělých v první pomoci . 

Cílem práce je zmapovat současné možnosti vzdělávání se v první pomoci, zjistit 

motivaci lidí a společnosti ke vzdělávání se v první pomoci a analyzovat podmínky pro 

všeobecnou vzdělanost v této oblasti. Na základě zjištěného bych chtěla pro současný 

stav vzdělávání v poskytování PP vyslovit doporučení vedoucí ke zlepšení vzdělanosti 

obyvatelstva. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Vymezení pojmu laická první pomoc 

1.1 Kulturní předpoklady pro zavedení a přijetí první pomoci 

Pomoc bližnímu v naší kultuře vychází z židovsko-křesťanského a antického 

charakteru naší kultury. První zmínky o jakési pomoci najdeme například na antické 

keramické váze přibližně z roku 500 př. n. l. Pohár od Sosia zobrazuje Achilla 

obvazujícího Patroklovu zraněnou paži. (Colonel, 1999) 

Je pro člověka přirozené, že se snaží zachránit ty, které má rád, při jejich úrazu nebo při 

náhlém onemocnění. Rod se vždy snažil přežít, a tak spontánně pomáhal příbuzným. 

Z židovsko-křesťanského základu naší společnosti vychází myšlenka nezištné pomoci 

bližním, a to ve smyslu podobenství z Bible o milosrdném Samaritánu, kde Ježíš 

ukazuje, že bližní má být každý (i pro nás cizí) člověk potřebující naši pomoc. 

Dobře to vystihuje následující biblický text: Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: 

„Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je 

psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z 

celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého 

bližního jako sám sebe.‘“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ 

Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš 

mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej 

obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale 

když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a 

uviděl ho. Ale když jeden Samařan
1
 na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl 

pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, 

posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal 

hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to 

zaplatím, až se budu vracet.‘ Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi 

                                                 
1
 jiný překlad slova Samaritán 
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lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: 

„Jdi a jednej také tak.“ (Bible, 1993, s.73)
2
 

Jedním z největších přikázání Bible je láska k bližnímu. Na tomto základě vyrostla 

naše kultura, ve které je do dnešní doby patrná solidarita a pomoc druhým lidem 

v nouzi. 

V knize z roku 1928 studující vývoj staropražských špitálů se píše: „S příchodem 

křesťanství doznala změny a úpravy mezi jiným také péče o lidi opuštěné, nemocné a 

pomoci bližních potřebující vůbec, pro něž byly zřizovány zvláštní charitativní instituce, 

zvané hospitály či špitály, ústavy to dříve v pohanských Čechách neznámé. 

Špitály pražské jak starší, tak i pozdějšího původu byly plodem křesťanské kultury a 

měly dlouho na sobě ráz náboženský. … 

V dobách pozdějších bývala to také různá náboženská bratrstva, která z lásky k bližnímu 

pečovala o chudé, sirotky a nemocné.“ (Secký, 1928, s.51) 

Také se v tomto biblickém textu nalézá původ dnešního chápání slova samaritán. 

Slovo více užívané v minulém století dnes zůstává součástí názvů organizací a hnutí, 

jako je například Asociace samaritánů ČR. Slovo samaritán nebylo před vyřčením 

tohoto podobenství chápáno v témže smyslu, v jakém ho chápeme dnes. Než tento 

příběh přiřknul muži pocházejícímu ze Samařska
3
 onen milosrdný charakter, byl mezi 

Židy Samaritán považován za člověka zvrhlé víry a bylo jím opovrhováno. (Bulisová, 

2003) 

Pro podobenství byly používány příběhy ze života tehdejších lidí. Setkáváme se tedy 

s náznaky první pomoci už nejméně před dvěma tisíci lety. Jelikož však v této době 

neexistoval rozšířený systém zdravotnických zařízení, (existovaly pouze na několika 

málo místech prvotní lazarety, tzv. asklepia v Řecku, v Římě valetudinaria nebo 

v Byzantské říši ambulatoria) (Nováková, 2008), nedala se vymezovat laická pomoc, 

protože to byla ta jediná pomoc, která se zraněnému v té době mohla poskytnout. 

Naše kultura nám umožňuje snazší prosazování vzdělávání v PP na rozdíl například od 

zemí, kde je kultura ovlivněna hinduismem či buddhismem. Situaci v těchto zemích, 

kde osoba a její bolesti jsou považovány za iluzi, dokládá např. pan Verlinde ve své 

                                                 
2
 Lk 10, 25-37 

3
 Samařsko je oblast severně od Jeruzaléma (části území dnešní Palestiny a Izraele), kterou obývali 

přistěhovalci smíšení se Židy, nazývaní podle města Samaří Samaritáni. 
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knize, kde vzpomíná na jednu cestu na sever Indie, kterou podnikl s guruem. „Brzy ráno 

jsme vystoupili z vozu, abychom došli na břeh Gangy na místě, kde se hinduisté omývali. 

Procházeli jsme vesnicí… Najednou jsem v pološeru zavadil nohou o něco, co vypadalo 

jako lidské tělo. Zaraženě jsem se zastavil a v paprscích úsvitu si zmateně povšimnul, že 

na zemi leží muž, celý se třese a potichu sténá. Sklonil jsem se k němu a chystal se mu 

nabídnout pomoc. Vtom jsem slyšel, jak mi guru říká: „Pojď a nevšímej si ho…“ Když 

viděl, jak váhám, dodal: „Je to jenom jeho karma.“ Několik okamžiků jsem zůstal jako 

zkamenělý, pak jsem poslechl mistra a šel za ním jako stroj až ke svaté řece, kde se 

všichni omývali a vůbec je nezajímalo, že o několik desítek metrů dál umírá osamělý 

muž.“(Verlinde, 2012, s.76) Zaměstnáními spojenými s péčí o zdraví lidí se v 

hinduismu sice nepohrdá, ale když je člověk na určitém stupni vývoje, který vyžaduje, 

aby se držel stranou od lidí se špatnou karmou, pak se tato už nemohou provozovat. 

V hinduistickém chápání trpící člověk platí daň za špatné skutky, které vykonal 

v minulém životě, a to, že by mu někdo přispěl na pomoc, by znamenalo, že mu brání  

prožít jeho bolestnou karmu a on by musel čekat na další inkarnaci, aby tuto zkoušku 

podstoupil. (Verlinde, 2012) V tomto kulturním prostředí je i dnes těžké první pomoc 

prosazovat. 

1.2 Rané zdravotnické zázemí na našem území 

Až do osmnáctého století se na našem území léčbou organizovaně zabývaly především 

špitální rytířské řády, mezi něž se řadí Vojenský a špitální řád svatého Lazara 

Jeruzalémského, založený na pomoc malomocným při křížových výpravách, který se 

do českých zemí dostal v dvanáctém století. (Županič, ©2007–2011)  

Dalším ošetřovatelským řádem je Řád svatého Jana, též nazývaný Johanité nebo 

Maltézští rytíři. Vznikl r. 1048 v Jeruzalémě a působil jako ošetřovatelský řád sloužící 

poutníkům ve Svaté zemi. V Čechách se Johanité usídlili mezi lety 1156 – 1159. 

(Buben; Řád maltézských rytířů)
4
 

Roku 1190 byl na území dnešní Palestiny založen Řád německých rytířů. První 

zmínky na území Čech o tomto řádu, který zde založil několik nemocnic, se vyskytují z 

roku 1204. (Německý řád)
5
  

                                                 
4
 oficiální stránky řádu nemají všechny náležitosti citace 

5
 oficiální stránky řádu nemají všechny náležitosti citace 
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Jediným řádem českého původu je Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 

který se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou 

Přemyslovnou. (Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 2009) Avšak tyto špitály 

sloužily v naší zemi převážně jako sociální zázemí pro chudé a jen někde jako lazaret 

pro nemocné. (Winter, 1892) 

Z rozhodnutí Josefa II. vznikla během osmnáctého století na území Rakousko-Uherska 

síť nemocnic. Také se zdokonalovala lékařská péče o nemocné a v Praze se vzdělávali 

noví lékaři.  

V této době byly v evropských zemích (1767 Holandsko, 1774 Britská královská 

humánní společnost) zakládány odborné společnosti pro oživování utonulých. Ty 

spolu se zkušeností válečných chirurgů posloužily jako vývojový předstupeň vzniku 

ambulancí a poté laické první pomoci. (Málek, Dvořák a Knor, 2010; Pearn, 1994) 

1.3 Organizování odborné přednemocniční neodkladné péče jako 

nutnost k zavedení laické první pomoci 

Díky snaze států omezit ztráty vojáků na bitevním poli se rozvíjela organizace pomoci 

raněným. Dlouho se na bojišti zranění pouze vyprošťovali a transportovali na obvaziště 

a jen u malého počtu případů se zaškrcovalo prudké krvácení. Jean Dominique Larrey 

(1766 – 1842), který byl francouzským chirurgem, štábním lékařem rýnské armády a 

Napoleonovým osobním lékařem, zavedl v roce 1793 první pohyblivá obvaziště, tzv. 

„létající sanitní četu“, která poskytovala chirurgickou pomoc v blízkosti bojiště již 

během bitvy. Vypozoroval totiž, že čím dřív je raněný ošetřen, tím větší má šanci na 

přežití. Larrey, je tedy považován za otce přednemocniční neodkladné péče. Vytvořil 

týmy ze tří zkušených chirurgů a jednoho ošetřovatele, kteří poskytli primární péči, a až 

po jejím poskytnutí byl raněný odvezen do stálého lazaretu. K dispozici jim byl vůz s 

obvazy, tažený koněm, do kterého mohli raněné naložit a který byl díky tomuto 

chirurgovi vylepšen zvláštními pružinami a přístřeškem. Též jako první nedělal Larrey 

rozdíl mezi vlastními a nepřátelskými zraněnými vojáky. Už tři roky po zavedení této 

mobilní ambulance byla francouzská armáda vybavena dvanácti „létajícími 

ambulancemi“. Ještě se však nejednalo o první pomoc poskytovanou neodborníky. 

(Málek, Dvořák a Knor, 2010) 
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V Krymské válce (1853 – 1856) se nezávisle na sobě objevili v obou proti sobě 

válčících armádách dobrovolníci, kteří organizovali základní pomoc raněným a 

nemocným vojákům.  

Na ruské straně to byl Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810 – 1881), který byl vojenským 

chirurgem a od roku 1854 sloužil raněným v čele vyškolených dobrovolných sester. 

Jako první organizoval na bojištích dobrovolné zdravotnice a na odsunových cestách 

zřizoval zdravotnické stanice. 

Na druhé válčící straně zorganizovala, po burcujícím článku v Londýnských novinách 

The Times
6
, ošetřovatelskou službu s využitím sester dobrovolnic Florence 

Nightingalová (1820 – 1910). Ta je pokládána za zakladatelku moderního 

ošetřovatelství. (Švejnoha, 2004) 

Českým významným šlechticem a lékařem, který přispěl k reorganizaci vojenské sanitní 

služby v tehdejší rakouské monarchii byl Prof. MUDr. Jaromír Mundy (1822 – 1894). 

Jako lékař viděl ve válce největší problém v rychlosti dopravy raněných z bitevního 

pole a udržení nezbytné hygieny. Mundy, který byl magistrálním rytířem a generálním 

šéflékařem maltézského řádu v Českém velkopřevorství, přišel jako první s myšlenkou 

řádových sanitních vlaků. Navrhl a dal postavit sanitní vagony, které byly v letech 

1878 až 1885 využívány ve válce pro ošetřování raněných. Také vytvořil stálou sanitní 

jednotku, jež působila nejen v lazaretních vlacích, ale také ve všeobecném 

záchranářství. V roce 1867 vedl rakouskou delegaci na první konferenci Červeného 

kříže. V roce 1869 byl na mezinárodním sjezdu pomocných organizací a spolků 

schválen jeho návrh, aby v době válečných konfliktů zajišťovaly vojenskou sanitní 

službu na bojištích právě řády německých a maltézských rytířů. Později se zasloužil o 

založení Dobrovolné ochranné společnosti pro poskytování první pomoci při neštěstích 

a napsal učebnice první pomoci. (Málek, Dvořák a Knor, 2010) 

V říjnu roku 1863 byl na ustavující mezinárodní konferenci v Ženevě z iniciativy Henri 

Dunanta založen Mezinárodní výbor Červeného kříže, do roku 1876 nazývaného 

Mezinárodní výbor pro pomoc raněným vojákům (podrobněji viz kapitola 2.1.2). 

(Švejnoha, 2008) 

                                                 
6
 Do zveřejnění tohoto článku neměl anglický kontingent k dispozici jedinou ošetřovatelku. Francouzské 

spojenecké vojsko mělo na rozdíl od Anglie značný počet milosrdných sester – Dcer křesťanské lásky, 

které se o raněné staraly. (Švejnoha, 2004) 
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1.4 První použití pojmu a vznik laické první pomoci 

Prvním, kdo použil v sedmdesátých letech devatenáctého století termín „Erste Hilfe“, 

jak píše John Pearn, byl pruský vojenský chirurg Johannes Friedrich August von 

Esmarch
7
, který učil, že vojáci mohou pomáhat svým zraněným kamarádům na 

bitevním poli používáním standardní sady předem naučených obvazovacích a 

dlahovacích technik. 

V tom samém desetiletí se v Anglii díky velkému nárůstu nadšení pro dobročinnost 

proměnilo anglické převorství řádu sv. Jana (Johanitů) na charitativní organizaci 

s konceptem zmírnění lidského utrpení dobročinnou prací. Jedním ze zastánců této 

praktické novinky byl Colonel Francis Duncan (1836 – 1888), povoláním 

dělostřelecký důstojník. Po šesti letech služby v posádce v Kanadě byl roku 1875 

převelen do Woolvichské zbrojovky v Londýně, kde záhy založil několik dobročinných 

aktivit. Zvlášť nadšeně se věnoval humanitárním principům při ambulantním transportu 

raněných na bojišti.  

Jeho mladý kolega chirurg major Peter Shepherd (1841 – 1879) byl také poslán na 

posádku do Londýna, kde působil v Královské vojenské Herbertově nemocnici
8
 ve 

Woolwichi. Shepherd měl komplementární lékařské znalosti a dovednosti potřebné k 

zajištění technického tréninku, v němž spočívala budoucí nová profese první pomoci. 

Byl si vědom významu Esmarchova nového učení  v obvazovacích a dalších základních 

dovednostech první pomoci, které byly vyvíjeny v pruské armádě. Okamžitě je rozvinul 

a pro britské nosiče nosítek v lékařském oddílu armády ještě rozšířil. Byl to Shepherd, 

kdo první použil anglického termínu „first aid for the injured“ a v nepublikované řadě 

přednášek rozvinul teorii pokrývající celou řadu dovedností první pomoci pro širokou 

škálu případů, kdy je nutná okamžitá lékařská pomoc, a to nejen pro zranění bitevního 

pole. 

V roce 1875 byla zřízena první britská pojízdná „sanitní služba“ nazývaná St John 

Ambulance. Potom stačilo udělat jen malý krok k tomu, aby byla v roce 1877 založena 

dobrovolnická asociace St John Ambulance Association. Byla zamýšlena jako civilní 

záloha pro lékařský oddíl armády. Během několika měsíců se stala zjevnou potřeba 

                                                 
7
 „Esmarch Joh. Friedr. šl., 1823-1908, vynik. chirurg něm.; po něm sluje popruh k dosažení umělé 

bezkrevnosti na končetinách; mnoho prací vědeckých i populár. v oboru chirurgie válečné, 

samaritánství.“ (Malý Ottův Slovník naučný, 1906, s. 658) 
8
 the Royal Herbert Military Hospital at Woolwich 
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užívání dovedností první pomoci v běžném životě civilního obyvatelstva. Tato potřeba 

měla v lednu 1878 ve Woolwichi hmatatelný výsledek v podobě první veřejné třídy, kde 

se vyučovala první pomoc. Oba Duncan i Shepherd byli aktivními členy tamní skotské 

církve. Tam uskutečnil Duncan první veřejnou schůzi k slavnostnímu otevření tříd 

civilní první pomoci. Ty byly v budově presbyteriánské školy, která zajišťovala vzdělání 

místním dětem. Třídy nebyly koedukované, proto Duncan otevřel svůj dům pro 

soukromou dívčí třídu. Poznámky z těchto přednášek sepsal Peter Shepherd a byly 

vydány po jeho smrti pod názvem „Aids for Cases of Injuries and Sudden Illness“
9
. 

V červnu 1878 bylo již nejméně jedenáct set lidí vyučeno v dovednostech první 

pomoci u St John Ambulance Association. V dalších desetiletích se třídy první pomoci 

rozšířily po mnoha dalších městech a zemích. (Pearn, 1994) 

V Ottově naučném slovníku z roku 1906 sice ještě pojem první pomoc nenajdeme, ale 

již se zde nachází vysvětleny pojmy: Samaritáni, jako členové spolků samaritských pro 

první pomoc při náhlém neštěstí, dále, že červený kříž je odznakem mezinárodního 

lidumilného zřízení k záchraně raněných za války, ujednáno 1864 úmluvou ženevskou a 

spolky Červeného kříže ve vzdělaných státech ke zmírnění útrap válečných, kde činnost 

stojí na peněžních příspěvcích a osobních výkonech. (Šubert, 1906) 

V počátcích první pomoci nebyly příliš velké rozdíly mezi sestrami ošetřovatelkami, 

jakožto v té době odbornější složkou zdravotnictví, a vyškolenými civilisty
10

. Nebylo 

ani přesné vymezení toho, co se má učit záchranná služba a co náleží pouze laikům. 

Obsah znalostí první pomoci se měnil s novými lékařskými znalostmi, ale také 

s dostupností odborné zdravotnické služby. V posledních cca 120 letech, během kterých 

se i u nás objevily příručky první pomoci pro laiky a nejznámějším školitelem první 

pomoci se stal Červený kříž, se význam pojmu „laická první pomoc“ příliš nezměnil. 

Pouze se upřesnila jeho definice a došlo ke změně v postupech poskytování první 

pomoci. 

1.5 Definice laické první pomoci dnes 

Dnes je definována laická první pomoc jako „soubor jednoduchých a účelných opatření, 

která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují 

rozsah a důsledky ohrožení či postižení.“ (Bydžovský, 2004, s. 9) 

                                                 
9
 Pomoc pro případy zranění a náhlých onemocnění 

10
 Přibližně ve stejnou dobu vznikala laická první pomoc a školy pro ošetřovatelky. 
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Bývalý víceprezident Zemského svazu Německého červeného kříže ve vestfálském 

Lippe první pomoc definuje jako „použití základních lékařských vědomostí k ošetření 

zraněných osob nebo osob postižených náhlou nemocí lidmi, kteří se právě nacházejí 

v inkriminovaném místě, ať už to jsou příbuzní nebo náhodní 

kolemjdoucí.“(Keggenhof, 2006, s. 12) 

Nejčastěji se dnes první pomoc dělí na technickou, laickou zdravotnickou a odbornou 

zdravotnickou první pomoc. Je možné se setkat i s dělením do čtyř po sobě logicky 

následujících skupin nazývaných také jako „řetěz přežití“, kde se na první místo 

zařazuje bezpečnost zachraňujících, která je v prvním případě zahrnuta do technické 

první pomoci. 

a) Technická první pomoc 

Technickou první pomocí rozumíme odstranění zevní příčiny úrazu a zajištění 

bezpečí prostředí pro poskytnutí zdravotnické pomoci. Při zachraňování druhých 

je potřeba nejprve myslet na svou bezpečnost, protože mrtvý zachránce je špatný 

zachránce. Jako příklady technické první pomoci, která má ochránit život 

zachraňujícího, se uvádějí např. vypnutí elektřiny, zastavení dopravního provozu 

nebo umístění výstražného trojúhelníku. Mezi úkony týkající se převážně 

zachraňovaného patří vytažení tonoucího z vody, transport otráveného ze 

zamořeného prostředí nebo vyproštění člověka z nabouraného auta. Ne vždy je 

náhodný kolemjdoucí schopen tuto pomoc zajistit. U nás tuto službu zajišťuje 

v rámci integrovaného záchranného systému Hasičský záchranný sbor, Horská 

nebo Báňská služba. (Bydžovský, 2004; Zeman, 1998) 

b) Laická zdravotnická první pomoc 

Soubor základních odborných a technických opatření, která jsou zpravidla 

poskytována bez specializovaného vybavení. Její součástí je přivolání odborné 

zdravotnické první pomoci a péče o postiženého až do doby, kdy jej odborná 

zdravotnická první pomoc převezme, případně také improvizovaný transport 

postiženého na místo, kde je dosažitelná odborná zdravotnická první pomoc.  

c) Odborná zdravotnická pomoc nebo také přednemocniční lékařská pomoc 

Tuto pomoc zajišťuje vybavený zdravotnický personál, mezi jehož úkony patří 

aplikace léků, používání diagnostických a léčebných přístrojů, tak aby se zlepšil  

a stabilizoval stav postiženého ještě před jeho předáním do nemocnice. 

(Bydžovský, 2004) 
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2 Prameny vzdělávání 

2.1 Literatura 

V Čechách vyšly koncem 19. století především knihy věnující se ošetřování nemocných 

doma a v nemocnici. Známou z nich je například kniha Florence Nightingalové 

přeložená do češtiny a vydaná roku 1875 s názvem Kniha o ošetřování nemocných. 

Vznikaly též knihy informující veřejnost o základní stavbě těla a o péči o své tělo 

(především v oblasti zdravého životního stylu). Na pomezí mezi tímto typem knih a 

příručkami seznamujícími laickou veřejnost výhradně s postupy při poskytování první 

pomoci je možno uvést například Malou zdravovědu s podnázvem Prosté výklady o 

lidském těle a jeho ošetřování. Součástí této knihy je již zmínka o první pomoci. 

Záměrem autora, který byl učitelem na pražské měšťanské škole, bylo sepsat odborně 

správnou a zároveň jazykově, finančně a rozsahově dostupnou knihu pro širokou 

veřejnost včetně studentů. Autor uvádí kapitolu, ve které se věnuje právě ošetření 

akutních stavů, slovy: „Někdy třeba okamžité pomoci při náhlém nebezpečí života, tak 

že pro prvou dobu musí postiženému dostati se opatření ještě dříve, než lékař se dostaví. 

Při takové pomoci ovšem nezbude, než aby se užilo prostředků, které v každé 

domácnosti jsou po ruce.“ (Klika, 1886, s. 51) Mezi knihy, které se zabývaly už 

výhradně první pomocí, se řadí kniha pražského lékaře Karla Ploce nazvaná Návod prvé 

pomoci při úrazech a nehodách, která představuje postupy jak lékařské za použití 

prostředků běžným lidem nedostupných, tak pro nelékaře, tedy laiky. (Ploc, 1897) Také 

hasičské sbory uvádějí v publikaci Česká literatura hasičská, že za účelem svého 

vzdělávání v první pomoci užívaly příručky, které byly psané „prostonárodně“ a tedy 

srozumitelně, a to především: Rychlá pomoc, naučení pro každého, jak se má přispěti 

náhle onemocnělým nebo v nebezpečenství života upadlým, než jim lékař přispěje ku 

pomoci – Vilém Šel, Praha, 1873; Stručný návod ku poskytnutí první pomoci v náhlých 

nebezpečích života – V. Nebeský, Rakovník, 1887 a První pomoc při náhlých nehodách 

a úrazech – Julius Pick, Chrudim 1888. Dále také uvádí dílo autorsky hasičské Návod 

ku prvé pomoci v nehodách, pro hasičské sbory, továrny atd. – Josef Kabeláč, 

Pardubice, 1880. (Jindra, 1893) Ve 20. století pokračovalo relativně plynule vydávání 

dalších příruček první pomoci. Na vydávání se podílely jednotlivé osoby převážně z řad 

lékařů nebo učitelů. Zainteresovány však byly i instituce jako Hasičské sbory, 

Československá obec sokolská, Československý červený kříž, Úrazová pojišťovna, 

Svaz dělnických tělocvičných jednot čs. nebo Ministerstvo vnitra. Větší množství 
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příruček bylo vydáno převážně po roce 1920. Během roku 1938 bylo vydáno mnoho 

knih se specializací na první pomoc při zasažení bojovými plyny a v roce 1945, kdy 

končila druhá světová válka, kniha První pomoc se zvláštním zřetelem k úrazům 

náletovým Jiřího Pětivokého a Karla Zuba. Množství vydaných publikací na toto téma 

se v padesátých letech minulého století snížilo. Nově byly vydány knihy zaměřené na 

určitou oblast první pomoci nebo specifickou cílovou skupinu, jako například kniha 

První pomoc při úrazech elektřinou vydaná úřadem pro normalizaci roku 1952, kniha 

První pomoc při sportovních nehodách L. Schmida aj. z roku 1952, Záchrana tonoucích 

Václava Choda (1956) nebo Předlékařská první pomoc na dolech z roku 1958 Oleha 

Stafiniaka. Od 60. let vznikaly publikace první pomoci zaměřené na motoristy. Kromě 

vzdělávacího systému Československého červeného kříže a jeho příslušných příruček 

vznikly další metodiky výuky první pomoci během 70. let. Kromě samostatných 

příruček první pomoci se většinou tomuto tématu věnuje také celá kapitola knih 

s názvem Domácí lékař. Jako příklad je možno jmenovat knihu z roku 1923 s názvem 

Přírodní léčba a domácí lékař obsahující kapitolu První či rychlá pomoc při úrazech a 

náhlých onemocněních
11

 a z novějších Domácí lékař – Moderní zdravovědný rádce 

z roku 1991 vydaný v nakladatelství Avicenum.
12

 Velký boom nových knih a příruček o 

poskytování předlékařské pomoci a velký počet překladů zahraničních publikací nastal 

po revoluci v 90. letech. Nyní mohly po dlouhém zákazu své činnosti vydávat příručky 

první pomoci mimo jiné také skautské organizace. V tomto období však vznikaly jak 

kvalitní knihy, doplněné obrazovým materiálem, tak knihy mechanicky přeložené, svým 

obsahem se nehodící do našeho kraje. V dnešní době je velká možnost výběru knih. 

Čtenář si tak může vybrat formu zpracování, která mu vyhovuje. 

2.2 Organizace a hnutí s posláním výuky první pomoci 

V dnešní době je mnoho sdružení a jiných subjektů věnujících se vzdělávání první 

pomoci především formou pořádání kurzů. Mezi organizace a sdružení, které mají 

akreditaci kurzů zdravotníka zotavovacích akcí, patří: Český červený kříž, Junák – svaz 

skautů a skautek ČR, Česká obec sokolská, Klub českých turistů, Pionýr, Asociace 

samaritánů České republiky, Prázdninová škola Lipnice a další školy a skupiny 

                                                 
11

 ŠIMSA, J. Přírodní léčba a domácí lékař. Praha : nakladatelství F. Strnadel a spol., 1923. 
12

 BRACHFELD, K. aj. Domácí lékař : Moderní zdravovědný rádce. 5. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 

ISBN 80-201-0193-4 
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záchranářů. Do roku 1990
13

 byl však v ČSSR výhradním pořadatelem těchto kurzů 

Český červený kříž. Následující podkapitoly se věnují těm organizacím, které mají 

akreditovaný kurz první pomoci a zároveň mají vypracovaný systém vzdělávání v této 

oblasti. (MŠMT, ©2012) 

a) Český červený kříž 

Nejstarší organizací zaměřenou na poskytování první pomoci a vzdělávání 

obyvatelstva v této oblasti je bezesporu Červený kříž, který vznikl jako hnutí 

roku 1863 z iniciativy Henri Dunanta (ve spolupráci s Gustave Moynierem, 

Louis Appianem a Theodore Henri Dufourem) v Ženevě. 

Zde byla přijata tzv. Rezoluce konference, která mimo jiné apelovala na 

zřizování Výborů pro pomoc raněným v každém (i neválečném) období. Také 

bylo dohodnuto, že bude Červený kříž „cvičit a připravovat dobrovolné 

zdravotníky a ošetřovatele“ (Švejnoha, 2008, s. 31). Národní společnost 

Červeného kříže vznikla v září 1868 i na území Čech pod názvem Vlastenecký 

pomocný spolek pro království české, avšak oficiální Československý červený 

kříž (ČSČK) vznikl nedlouho po vzniku samostatné Československé republiky 

6. února 1919. Předsedkyní ČSČK byla jmenována dr. Alice Masaryková. Roku 

1921 bylo dovoleno ČSČK ministerstvem školství a národní osvěty organizovat 

dorost na školách. V těchto letech také ČSČK uskutečňoval mnohé charitativní 

programy, rozvíjel zdravotnickou osvětu, spravoval státní ošetřovatelskou školu 

a vychovával tzv. samaritány, ale hlavní činností byla v důsledku krize 

především charitativní ne vzdělávací činnost. Během druhé světové války byl 

ČSČK zrušen a majetek mu byl zabaven. Po znovuobnovení byla po roce 1948 

jeho činnost omezena a byl začleněn do Národní fronty. Jeho aktivity, které 

byly roku 1952 upraveny zákonem, byly zredukovány a zaměřeny kromě 

dobrovolného dárcovství krve, zdravotnických, sociálních a jiných služeb také 

na vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti první pomoci. Československý 

červený kříž se tak do roku 1989 stal výhradní a jedinou společností pro 

vzdělávání obyvatelstva v první pomoci. 

Po sametové revoluci se Československý ČK stal zase nezávislou organizací a 

obnovil některé z činností, které během téměř 40 let nemohl vykonávat, avšak 

                                                 
13

 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném 

kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže 
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tak rozsáhlé předválečné činnosti a velikosti své členské základny již nedosáhl. 

V současné době po rozdělení Československa Český červený kříž (ČČK) 

proškolí ročně kolem 40 – 45 tisíc dospělých osob v první pomoci. Přibližně 

polovina z nich je proškolena na základě požadavku svých zaměstnavatelů.
14

 
15

 

(Český červený kříž, ©19992009a, b, c, d, e, f; Švejnoha, 2008) 

b) Skautské hnutí 

Skauting je hnutím, které se snaží rozvíjet osobnosti především dětí a mladých 

lidí. Dospělí skauti by měli cítit odpovědnost za společnost a také se dále 

sebevzdělávat. V duchu svého celosvětového hesla „Buď připraven!“ se 

skautské hnutí snaží připravit skauty na různé životní situace včetně krizových, 

do nichž se řadí i připravenost poskytnout první pomoc. U nás je největší 

skautskou organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, a jelikož se v této práci 

zabývám pouze vzděláváním dospělých v poskytování první pomoci, nebudu 

rozebírat systém výuky dětí, ale zaměřím se na dospělé skauty, tedy především 

vedoucí v této organizaci.  

Prvním výrazným stupněm k pozici vedoucího je složení čekatelské zkoušky, 

které je možné pro starší patnácti let. Tato zkouška se skládá ze sedmi 

tematických okruhů, z nichž jeden je zdravověda. Na tuto zkoušku potom pro 

starší osmnácti let navazuje vůdcovská zkouška, kterou musí mít každý, kdo 

zastává nějakou funkci a je zodpovědný za vedení dětí. Pro splnění této zkoušky 

je podmínkou absolvence akreditovaného kurzu zdravotníka zotavovacích 

akcí. Samotná zkouška však ještě obsahuje dílčí zkoušku ze zdravovědy, která je 

rozšířena o další oblasti týkající se zdravovědy a metodiku zdravotního výcviku. 

Také slouží jako zopakování znalostí a dovedností poskytování první pomoci 

pro případ, že by kurz byl absolvován již před delší dobou. (Vodní skauti 

skládají kapitánskou zkoušku, jejíž součástí je také první pomoc.) Některá 

skautská střediska, např. Skautské záchranářské středisko na Novém Městě 

v Praze, se specializují na poskytování první pomoci a také pořádají 

akreditované kurzy zdravotníka zotavovacích akcí. V rámci dalšího vzdělávání 

vedoucích existují takzvané lesní školy, z nichž např. Severočeská záchranářská 

lesní škola pořádá týdenní vzdělávací a zážitkové kurzy poskytování první 

pomoci nejen pro skauty. V současné době, kdy není omezena doba platnosti 

                                                 
14

 dle výročních zpráv ČČK za roky 2006 až 2011 
15

 oficiální stránky Českého červeného kříže: http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx 
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rekvalifikačních kurzů zdravotníka zotavovacích akcí, je povinen zdravotník na 

všech skautských zotavovacích akcích, jak to upravuje vnitřní předpis Junáka, 

absolvovat každé čtyři roky minimálně osmihodinový doškolovací kurz.
16

 

(Břicháček, aj., 2002; Junák – Svaz skautů a skautek ČR, 2013; Junák – Svaz 

skautů a skautek ČR, 2010; Severočeská záchranářská lesní škola, 2013) 

2.3 Masmédia 

Podpora výuky poskytování první pomoci prostřednictvím masmédií (především 

televize, rozhlasových stanic a internetu) je v současné době dosti malá. Avšak nejen, že 

se masmédia dostatečně nevěnují první pomoci, ale mnohdy se stává, že působí 

negativně na vzdělanost lidí v jejím poskytování. Především se na tom podílejí televizní 

seriály, ve kterých se objevuje například špatně prováděná resuscitace, nebo se v seriálu 

odehrávají nepravděpodobné výsledky záchranného snažení. 

V rámci u nás nejsledovanějších televizních stanic
17

 v současné době
18

 nemá ve svém 

programu pořadů žádná z nich takový. který by se věnoval vzdělávání obyvatelstva 

v poskytování první pomoci. Však v archivech těchto televizních stanic lze několik 

pořadů dotýkajících se tohoto tématu nalézt.  

Z pořadů České televize sem patří především Dětská záchranka v akci primárně určená 

dětem. Mnohdy se však s dětmi dívají i rodiče. Podle mého názoru není úplně 

dostatečně promyšlená struktura tohoto dvanáctiminutového pořadu, což může způsobit 

zapamatování si špatného postupu při poskytování první pomoci. Nejprve totiž děti 

poskytují první pomoc tak, jak to umí a až následně se v pořadu rozebírají chyby v jejím 

poskytnutí s odborníkem. Je tedy pravděpodobné, že by si dítě mohlo zapamatovat 

první postup, který vidělo a nepostřehnout dostatečně pouze slovně vyjádřené opravy. 

Tato forma výuky by jistě fungovala, kdyby si poskytování první pomoci v dané situaci 

osobně vyzkoušel ten, na něhož je výuka zaměřena. Výhodou tohoto pořadu je, že ho 

lze shlédnout kdykoliv na stránkách České televize. Byl vyroben v roce 2010, tedy 

podle posledních Guidelines, a reprízován v roce 2012. Magazín s názvem První 

pomoc, který byl odvysílán v roce 2000 se tomuto tématu věnuje jen v některých dílech 

(Popáleniny, Úrazy) a není ani dostupný na stránkách ČT. Stejně tak není přístupný ke 

                                                 
16

 oficiální stránky organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR: http://www.skaut.cz/ 
17

 dle měření společnosti Mediaresearch z ledna 2013 dostupného na: 

http://www.mediaresearch.cz/file/622/mesicni-zprava-01-13.pdf 
18

 k březnu 2013 
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shlédnutí komplexnější desetiminutový pořad z roku 2004 nazvaný První pomoc: Jak 

může pomoci zachránit lidský život každý z nás, který by jistě obsahoval dnes již 

neaktuální postupy. Posledním způsobem, jak se výuka na televizních obrazovkách ČT 

nesystematicky vyskytuje, je zařazení tohoto tématu jako dílčí téma některého z dílů 

například magazínu Sama doma.
19

 

Pro komerční televizní stanice není výuka první pomoci příliš přitažlivým tématem. 

Možná je to také z důvodu nezájmu diváků, kteří si u televize chtějí odpočinout u 

sledování příběhů fiktivních lidí, či se těší na zábavné pořady a nemají touhu se 

víceméně po večerech vzdělávat. Jediným pořadem, který se dotýkal tématu první 

pomoci byl pořad televize Nova 112 – v ohrožení života, díky němuž si alespoň jeho 

sledovatelé pamatují jedno z tísňových čísel. Dále se o poskytování první pomoci 

zmiňují příležitostné reportáže (např. v roce 2011 Víkend) nebo se první pomoc stane 

vybraným tématem v rámci některého magazínu (např. Snídaně s Novou).
20

 

Ve vzdělávání svého publika v poskytování první pomoci jsou na tom lépe televize 

regionální. Jejich nevýhodou však je, že mají vliv jen na nepatrnou část obyvatel ČR. 

U rozhlasových stanic je vcelku pochopitelné, že se této problematice více nevěnují. Je 

totiž celkem zásadní, aby člověk, který se v tomto směru chce něco naučit, nejen slyšel 

popis, jak to má udělat, ale také viděl správné provedení a nejlépe si to mohl i 

vyzkoušet, což v případě rádií nelze. Hlavním posláním rozhlasových stanic v této 

problematice by mohla být motivace k dalšímu vzdělávání se v poskytování první 

pomoci (třeba i formou několika málo informací z poskytování první pomoci, které si 

člověk stejně musí zapamatovat) a také informování o dostupných kurzech. 

Je však otázkou, zda takováto mediální výuka první pomoci se nebude zdát lidem 

dostačující a neodradí je od praktického nácviku na některém z kurzů první pomoci. Je 

však celkem možné, že by si lidé alespoň uvědomili důležitost vzdělávaní se v této 

oblasti a mohlo by se docílit i toho, že by se absolvování kurzu první pomoci stalo 

módní záležitostí. 

Mezi novější masmédia je řazen i internet, který je dnes dostupný téměř každému (s 

výjimkou části starší populace). Nemá však jako ostatní masmédia výhradního majitele 

                                                 
19

 dle oficiálních stránek České televize dostupných na: http://www.ceskatelevize.cz 
20

 dle oficiálních stránek TV Nova dostupných na: http://tv.nova.cz a stránek FTV Prima dostupných na: 

http://www.iprima.cz/ 
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či vedení, které by určovalo obsah a především správnost a aktualitu dostupných 

informací. Je tedy převážně na uživateli, jaké informace najde a zda si je ověří. 

Snaha zlepšit vzdělanost v první pomoci se projevuje i ze strany obcí. Proto se se 

základními informacemi o poskytování první pomoci mohou setkat občané také na 

plakátech v prostředcích hromadné dopravy. 

3 Vzdělávání dospělých 

3.1 Determinanty schopnosti učit se u dospělých 

Dospělost lze členit do jednotlivých vývojových etap dle různých aspektů. Vývojová 

psychologie rozlišuje několik období dospělosti, a to časnou dospělost, což jsou lidé ve 

věku přibližně od 20 do 30 let, kteří většinou ještě neztratili návyk učit se, střední 

dospělost do 45 let věku, pozdní dospělost do 60 až 65 let věku člověka a stáří, které 

vymezuje nejen věk, ale i odchod do důchodu. 

a) Schopnost učit se v závislosti na věku 

Je všeobecně rozšířený názor (objevující se např. i v knize Milana Slavíka – 

Vysokoškolská pedagogika), že schopnost lidí učit se spolu s přibývajícím věkem klesá. 

K této domněnce mohly přispět příčné průzkumy, které ukazují na nárůst intelektových 

schopností během časné dospělosti, poté nejdříve pozvolný a později rychlejší pokles. 

Tento jev je v současnosti vysvětlován tím, že se zkoumaní lidé narodili v různých 

historických dobách a za různých podmínek. Některé studie pořizované longitudinální 

či semilongitudinální metodou však ukazují, že přibližně až do 60. roku věku k poklesu 

intelektových schopností nedochází. Ve stáří ještě může až do 70 let věku stoupat 

rozsah znalostí, avšak dochází k poklesu schopnosti rychlého zpracování informací, 

prostorové představivosti, schopnosti řešit problémy a paměťových schopností. Je zatím 

na vědeckém poli výzkumů, zda k úbytku těchto schopností dochází především na 

základě stárnutí mozku nebo je závislé i na aktivním zapojení do produktivity 

společnosti a tím i na trénovanosti mozku. Jak píše Gabriela Mahrová „Není však žádný 

důkaz o tom, že by se s věkem zhoršovala obecná schopnost učit se.“ (Venglářová a 

Mahrová, 2006, s. 65) 
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b) Životní zkušenost 

U starších lidí hraje důležitou roli při získávání informací jejich životní zkušenost. 

Mladý člověk se nejprve učí abstraktní informace a potom je v životě prakticky 

aplikuje, naopak starší lidé se při učení obrací ke svým vlastním zkušenostem, 

porovnávají získané informace se situacemi, které prožili, a tyto pak ucelují jejich 

poznání. Tím tu však vzniká nebezpečí v neochotě starších lidí se přeučovat. Například 

techniky první pomoci se během jejich života mnohokrát měnily, a tak mohou být 

někteří starší lidé zatvrzelí k přijímání jiných informací než těch, které považovali celý 

život za správné. 

Mladý člověk je také zvyklý přijímat informace, které během svého života možná 

nepoužije, na rozdíl od starších, kteří jsou zaměřeni na praktickou užitečnost získaných 

znalostí. Je výhodou vzdělávání se v první pomoci, že nikdy nemůžeme s jistotou tvrdit, 

že jej nebudeme potřebovat. 

c) Motivace 

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje množství zapamatovaných informací, je 

motivace. Můžeme učení věnovat mnoho času, pociťujeme-li však averzi vůči předmětu 

učení, v paměti nám z něj mnoho nezbude. Podrobněji se motivaci bude věnovat 

kapitola 4.1 

d) Genetická výbava a trénink paměti 

Aktuální schopnost učit se se během života mění se zvykem člověka na tuto činnost. 

Tedy pomocí aktivního průběžného učení se během celého života se mozek trénuje a 

nejen že neochabuje, ale dokonce se tato schopnost může ještě rozvíjet. Samozřejmě je 

míra tohoto umění primárně ovlivněna vrozenými limity. (Klevetová a Dlabalová., 

2008; Langmeier a Krejčířová, 2006; Pospíšil, 2001; Venglářová a Mahrová, 2006) 

3.2 Způsoby učení se a jejich efektivita 

Jelikož má být výuka první pomoci cílena na co nejširší populaci, měla by být forma 

vzdělávání volena tak, aby umožňovala lidem s různými typy učení pro ně efektivní 

získávání informací. Každému člověku vyhovuje jiný styl učení. Existují lidé, kteří si 

nejvíce pamatují informace, které slyší. Takovým lidem vyhovuje, když si 

zapamatovávanou látku znovu přeříkávají nebo ji s někým diskutují. Styl učení 



25 

 

takového jedince se nazývá auditivní. Pro tyto lidi jsou dobré logicky strukturované 

přednášky. Vizuální styl učení mají lidé, kteří si pamatují na základě vidění. Vyhovuje 

jim, když jsou do výuky zařazeny názorné obrázky a když mají před sebou přehledný 

vizuálně pestrý text, ke kterému se mohou doma vracet, protože z přednášky si toho 

moc nepamatují. Třetím typem je kinestetický
21

 styl učení. Ten preferuje praktické 

vyzkoušení si toho, co se učí. Je pro něj velice důležité zapojení vlastního těla, 

popřípadě rukou při procesu učení. Je výhodou první pomoci, že se svým charakterem 

dá výuka dobře přizpůsobit všem jmenovaným individuálním stylům učení jednotlivých 

lidí. Existují i dělení stylů učení podle jiných kritérií. Například Curryová, jak píše 

J. Mareš, dělí styly učení podle osobnostních charakteristik, tendencí ve 

zpracovávání informací a výukových preferencí. Další autoři těmto třem složkám dělení 

ještě připisují různou stálost během života a upozorňují, že se částečně styl učení 

každého jedince během jeho života může měnit. Tyto změny jsou však individuální a 

nelze je tedy nijak vymezovat v souvislosti s věkovou kategorií. (Krejčová, 2011; 

Mareš, 1998; Plamínek, 2010) 

Efektivita učení však také záleží na tempu a množství nových poznatků v závislosti na 

čase, na pestrosti výuky a jejím strukturovaném uspořádání, přizpůsobení výuky stáří 

jedince, denní rozvržení výuky a samozřejmě na motivaci studujícího. 

4 Vztah veřejnosti k první pomoci 

4.1 Motivace ke vzdělávání lidí v oblasti první pomoci  

Historicky byla ke zřízení prvních sanitních povozů a k položení základů první pomoci 

motivací především snaha zmenšit množství umírajících vojáků na bitevním poli. 

Pohnutkou nebyla pouze ztráta lidských životů, ale i ekonomický fakt, jelikož každý 

voják byl ve válce potřebný a také byl vycvičen. (Málek, Dvořák a Knor, 2010) 

a) Motivace ze strany státu 

Odborná literatura, evropské a státní dokumenty se zabývají především motivací lidí ke 

vzdělávání se za účelem lepšího uplatnění se na trhu práce. Programem, který by mohl 

zahrnovat i vzdělávání v oblasti první pomoci, je Občanské vzdělávání dospělých. 

Martin Kopecký v dokumentu uveřejněném na stránkách MŠMT uvádí, že občanské 
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vzdělávání zahrnuje problematiku etickou, estetickou, právní, ekologickou, všeobecně 

vzdělávací, zdravotnickou, tělovýchovnou, filozofickou, náboženskou, politickou, 

občanskou a sociální. U nás je však toto vzdělávání nejvíce zaměřeno na občansko-

politickou aktivitu. (Kopecký, ©2006–2012) Tedy ze strany státu jsou jedinou motivací 

ke vzdělávání se dospělých v první pomoci zákonná opatření. Mezi ně se řadí povinnost 

zaměstnavatele zajistit dostatečný počet vyškolených zaměstnanců, kteří budou 

organizovat poskytnutí první pomoci v případě mimořádné události a povinnost 

poskytnout první pomoc osobě, která to akutně potřebuje. Ovšem za poskytnutí první 

pomoci je jako dostatečné považováno přivolání zdravotnické záchranné služby (viz 

zákon č. 262/2006 v příloze č. 1). 

Stát nevytváří téměř žádnou motivaci ve společnosti pro vzdělávání se v první pomoci, 

proto je nutné hledat motivaci jinde.  

b) Motivace u mladých osob 

U mladých dospělých lidí může být motivací osobní rozvoj, snaha být připraven 

primárně pro pomoc někomu z rodiny (pravděpodobně obzvlášť rodičům a prarodičům, 

u nichž je z pohledu mladých vnímáno větší riziko zranění či náhlého onemocnění než u 

sourozenců), ale také komukoliv kdo to bude od nich potřebovat. Další ne vždy nutně 

vnitřní motivací v tomto věku se stává požadavek absolvence kurzu zdravotníka 

zotavovacích akcí některou dobrovolnickou organizací, ve které se chce dotyčný 

angažovat. Všeobecně mají mladí lidé výhodu, že jsou zvyklí učit se, a tak stačí menší 

motivace k tomu, aby se rozhodli vzdělávat se v první pomoci. 

c) Motivace u rodičů 

Další motivace může vzniknout na základě založení vlastní rodiny. Asi více matky než 

otcové, protože ty jsou v naší zemi častěji s dětmi na rodičovské dovolené, cítí 

povinnost být připraveny správně jednat a vynaložit všechnu svou energii a znalosti na 

záchranu života nebo zmírnění následků zranění v případě ohrožení svého dítěte. 

d) Motivace osob ve středním věku 

Ve středním věku jsou lidé zaměstnáni svou profesí, ve které už nabrali i dostatečné 

zkušenosti, a tak se stávají úspěšní ve svém zaměstnání. Rozhodnou-li se dále 

vzdělávat, tak především na základě požadavku zaměstnavatele. Jestliže jsou 

nezaměstnaní nebo nedobrovolně svá zaměstnání často mění, jejich primární starostí je, 
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aby se uplatnili na trhu práce, a pokud se kvůli tomu chtějí vzdělávat, tak mají zájem o 

různé rekvalifikační kurzy, které jim k tomu pomohou, což první pomoc ve většině 

případů není. (Slavík, 2012) 

e) Motivace seniorů 

Když má člověk před sebou předpoklad dlouhého života, tak i větší pravděpodobnost, 

že může být potřebný jako laický zdravotník, má tudíž větší motivaci ke vzdělávání se 

v první pomoci než lidé vyššího věku. Motivovat seniory je obtížnější také vzhledem 

k tomu, že jim ubývá fyzických sil a mohou mít i opodstatněnou obavu, že by pomoc 

nemuseli zvládnout. Plno z nich také spoléhá na to, že ze svými zkušenostmi „už do 

smrti vydrží“. 

4.2 Cílové skupiny vzdělávání 

V počátcích první pomoci se neuvažovalo, že by měla být výuka první pomoci cílena na 

nějakou skupinu obyvatelstva. První školy, ve kterých se lidé vzdělávali v zachraňování 

a ošetřování zraněných, byly považovány za jakýsi nadstandard běžného vzdělání 

obyvatelstva. Vzdělávali se v nich lidé cítící potřebu umět pomoci, zdaleka však toto 

vzdělání nebylo bráno jako jakási norma vzdělané společnosti. V dnešní době je ten, 

kdo nemá dostatečné znalosti poskytování první pomoci, na rozdíl od dob, kdy laická 

první pomoc vznikala, považován za nedostatečně vzdělaného. Avšak ani dnes žádná 

oficiální státní koncepce systematického vzdělávání dospělých v poskytování první 

pomoci u nás neexistuje. 

Cílové skupiny vzdělávání v první pomoci bychom mohli rozdělit podle věku, 

vzdělání, specifického povolání (zaměstnaní, nezaměstnaní, samoživitelé, lidé bez 

domova, rodiče s malými dětmi, důchodci) nebo možná také podle místa, kde lidé 

převážně tráví svůj život (vesnice, město, velkoměsto, samota nebo obec v blízkosti 

většího města). Možné by také bylo všímat si závislosti vzdělávání se v oblasti první 

pomoci v porovnání s finančním zajištěním jedince. Podle možností a specifické 

motivace každé z jmenovaných skupin by mohla být výuka první pomoci přizpůsobena 

tak, aby byla efektivní a využitelná pro danou skupinu. 

Pokud bychom cílové skupiny charakterizovali na základě věkových kategorií, platilo 

by, že čím jsou lidé starší, tím méně se vzdělávají. (Czesaná, aj., 2005) Tento fakt je 

pravděpodobně způsoben u lidí středního věku nedostatkem času a u starších úbytkem 
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motivace ke vzdělávání se. Jelikož se dnes o vzdělávání v první pomoci (kromě 

školských zařízení vzdělávajících nezletilé) starají převážně nestátní subjekty, a 

většinou jejich záměrem není pouze rozšiřování těchto znalostí ve společnosti, ale také 

zisk, je jejich propagace mířena na nejpravděpodobnější účastníky těchto kurzů a těmi 

jsou zejména mladí lidé. Na osoby v produktivním věku v některých zaměstnáních míří 

kurzy první pomoci organizované zaměstnavateli. Samozřejmě že je správné učit lidi 

poskytovat první pomoc co nejdříve, tedy primárně vzdělávat děti a mladé lidi. Je však 

ale nutné neopomíjet ani lidi střední a pozdní dospělosti, jejichž znalosti, v ideálním 

případě nabyté v mládí nebo dětství, potřebují nutnou aktualizaci a oživení. 

Jedním z nejlepších způsobů, jak se vzdělat v poskytování první pomoci v České 

republice je absolvování akreditovaného kurzu první pomoci. Avšak tyto kurzy jsou 

jak různě kvalitní, tak i různě finančně náročné, a proto také nejsou dostupné pro 

veškerou dospělou populaci. Nelze však nutit organizace pořádající tyto kurzy, aby 

snižovaly účastnické poplatky, jelikož nejsou státní a lektora a pomůcky k výuce musí 

hradit také z těchto zdrojů. Ne však každý, kdo nemůže nebo nechce platit za kurz a 

zároveň nemá možnost účastnit se školení v zaměstnání, má dost silnou vůli, aby se 

přiměl k samostudiu. Formou samostudia však získá jedinec převážně znalosti, nikoli 

však dovednosti. Běžné plakáty v městské hromadné dopravě informující o 

telefonním čísle a způsobu provádění kardiopulmonální resuscitace jsou mířeny na 

širokou populaci, jejich obsah je však dosti nedostatečný pro vzdělání v této oblasti. 

Vzdělávání v první pomoci by mělo cílit na všechny skupiny populace. Je možné z této 

škály skupin vynechat lidi s handicapem, který znemožňuje jakékoliv poskytnutí první 

pomoci v případě potřeby. Avšak má smysl vzdělávat i ty, kteří by mohli pomoci 

alespoň radou tomu, kdo v krizové chvíli pomoct může, ale neví jak. 

4.3 Podmínky ve společnosti pro všeobecnou vzdělanost v první pomoci 

Podle výzkumů je v České republice účast občanů na dalším vzdělávání horší než v 

naprosté většině zemí EU. (Czesaná, aj., 2005) Tento fakt není dobrou startovní čarou 

ani pro další vzdělávání v takové veřejně prospěšné oblasti, jakou je první pomoc. 

Jediným důvodem, proč by prosazování vzdělávání v první pomoci mohlo být u 

veřejnosti snazší než u ostatních oborů vzdělávání, může být silnější motivace nebo 

prohlubující se trend laické první pomoci. Všeobecně se u nás dále během celého 

života vzdělávají převážně lidé s vyšším počátečním vzděláním. U méně vzdělaných 
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lidí může být příčinou menší účasti na dalším vzdělávání obecně negativní postoj ke 

vzdělávání získaný v letech povinné školní docházky. Z toho vyplývá, že základní 

vzdělání by mělo kvalitativně tuto problematiku pokrývat, aby dalo i v této oblasti 

základy těm, kteří se během života dále vzdělávat nechtějí. Dosažené vzdělání je podle 

publikace NOZV-NVF
22

 větším faktorem ovlivňujícím aktivnost v dalším vzdělávání 

než věk jedince. 

Dále z této publikace vyplývá, že zastoupení mužů a žen je v dalším vzdělávání 

přibližně stejné (mírně více se vzdělává mužů). Také platí, že se více vzdělávají dospělí 

lidé, kteří jsou se svou finanční situací spokojeni. (Czesaná, aj., 2005) Je 

pravděpodobné, že lidé, kteří vynakládají veškerý svůj čas na to, aby uživili sebe nebo 

svou rodinu, jen těžko poskytnou svůj volný čas pro získávání informací o poskytování 

první pomoci. Pro tyto lidi je dobré, když se alespoň se základy první pomoci setkají na 

základní škole, v zaměstnání nebo v dopravních prostředcích. 

V posledních letech i v důsledku začlenění České republiky do Evropské unie se 

zvyšuje důraz na rozšíření celoživotního učení. Je tedy možno předpokládat, že se 

během příštích desetiletí celoživotní vzdělávání stane módním trendem společnosti a dá 

tak dobrou příležitost pro rozšíření nabídky kurzů první pomoci pro celou populaci. 

Dalším pozitivním předpokladem vzdělání našeho národa v první pomoci je v současné 

době dobrá dostupnost příruček a různých publikací. Není nutné ani investovat do 

jejich nákupu. Tyto knihy jsou připraveny k půjčení ve všech knihovnách, jejichž 

návštěvnost v posledních letech stoupá. Taktéž dnes není problém vyhledat informace o 

první pomoci nebo instruktážní videa na internetu. Není zde však jistota, že, pokud 

nejsou lidé již zkušení a neselektují nalezené informace, naleznou i zastaralé, nekvalitní 

nebo alternativní. Nepřehledně zpracované internetové materiály mohou ale člověka i 

odradit od dalšího sebevzdělávání. Stejné riziko hrozí, najde-li jedinec na internetu 

množství podstatně lišících se metod poskytování první pomoci. Avšak stále více lidí se 

na internetu orientuje, umí najít ty informace, které jsou nejnovější a které jim svým 

zpracováním vyhovují. Proto i pro vzdělávání v první pomoci internet hraje důležitou 

roli. A konečně pozitivním vlivem na všeobecnou vzdělanost je samotný, pozvolna 

stoupající trend popularity první pomoci. 

                                                 
22

 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání- Národní vzdělávací fond 

http://old.nvf.cz/observatory/index.htm
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5 Právní aspekty první pomoci 

5.1 Vývoj akreditací kurzů první pomoci a doba platnosti osvědčení 

Podle zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. není pro pořádání kurzů a 

školení podmínkou žádná odborná způsobilost. Kurzy první pomoci pro veřejnost může 

tedy organizovat kdokoliv mající živnostenské oprávnění.
23

 Pro splnění zákonné 

povinnosti, například k vykonávání zdravotníka zotavovacích akcí, stačí absolvovat 

takovýto kurz v rozsahu daném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
24

 Záleží však na 

pořadateli zotavovací akce nebo školy v přírodě jakého zdravotníka si dovolí vzít na 

svou akci. Jako záruka (kromě zdravotníkovy praxe) může být považována dobrá pověst 

kurzu, tradice nebo taky akreditace MŠMT. Pro organizátora je nejsnadnější ověřit, zda 

byl program (v době absolvování kurzu) akreditovaný a popřípadě před jakou dobou ho 

zdravotník absolvoval. První kurz zdravotníka zotavovacích akcí byl podle databáze 

ministerstva akreditován začátkem roku 1999. (MŠMT, ©2012) 

Od roku 2009 je akreditovaný kurz zdravotníka zotavovacích akcí (pokud není 

akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) zároveň kurzem 

rekvalifikačním. Akreditace je udílena na tři roky.
25

 

Tyto kurzy pro svůj status „rekvalifikační“ mohou být absolvovány až po dosažení 

plnoletosti a s ukončeným středoškolským vzděláním.
26

 Na rozdíl od kurzů první 

pomoci, které rekvalifikační nejsou, je platnost osvědčení neomezená. 

Organizace nebo sdružení pořádající kurzy zdravotníka zotavovacích akcí mohou, 

pokud mají vzdělávací program nerekvalifikační (tedy ani neakreditovaný), omezit 

délku platnosti osvědčení. Po uplynutí této platnosti se absolvent takového kurzu může 

zúčastnit kurzu doškolovacího. Tento způsob doškolování zajistí vzhledem k měnícím 

se postupům při poskytování první pomoci účastníkům kurzů aktuální informace. Délka 

platnosti osvědčení se většinou pohybuje mezi třemi a pěti lety. 

Dále existuje kurz „člen první pomoci“, který umožňuje absolventům působit jako 

zdravotník zotavovacích akcí a školit první pomoc i v rámci přípravy budoucích řidičů 

v autoškolách. Tyto kurzy musí být ze zákona rekvalifikační, akreditované, v rozsahu 

                                                 
23

 Pokud osoba pořádá kurzy jako nevýdělečnou činnost, nemusí mít ani živnostenské oprávnění. 
24

 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 
25

 dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
26

 dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů. 
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minimálně 80 vyučovacích hodin.
27

 První takovýto kurz byl akreditován MŠMT v roce 

1997. (MŠMT, ©2012) 

Kurzy speciálně určené pedagogům mohou být akreditované, ale nejsou rekvalifikační, 

jelikož jsou zařazeny v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Akreditace těmto kurzům jsou také udělovány na tři roky.
28

 (MVČR, ©2013) 

5.2 Rady a komise určující obsah vyučované první pomoci v ČR 

Obsah první pomoci se mění spolu se změnami v lékařských poznatcích. Český červený 

kříž vydal v roce 2002 Standardy první pomoci, které „byly schváleny ministry 

zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů jako 

závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky“ (Hasík, aj., 2012, s.1) 

a v roce 2012 byly revidovány. 

Směrnice pro správný postup při kardiopulmonální resuscitaci takzvané Guidelines 

vydávají společně od roku 2000 každých pět let Americká kardiologická asociace 

(AHA), Evropská rada pro resuscitaci (ERC) a Mezinárodní styčná komise pro 

resuscitaci (ILCOR) aj. Tyto směrnice sjednocují postupy po celém světě a jsou 

určovány a měněny na základě výzkumů a studií. (Bydžovský, 2008) 

Nejstarší z jmenovaných organizací je Americká kardiologická asociace. Ta vznikla 

již ve dvacátých letech dvacátého století. Mezi její přínosy patří výzkumy, které se snaží 

efektivně a rychle promítnout do praktického života. Tyto výzkumy jsou podnětem ke 

změnám v doporučených postupech poskytování kardiopulmonální resuscitace. (AHA, 

2011) 

Na evropské úrovni působí Evropská rada pro resuscitaci (European resuscitation 

council) sídlící v Belgii. Za jejího otce je považován stockholmský kardiolog L. 

Mogensen, který inspirován některými národními radami pro resuscitaci, usiloval o 

založení nadnárodní organizace. Ta vznikla v roce 1990 v Amsterodamu na kongresu 

Evropské kardiologické společnosti. V roce 1992 na první hlavní konferenci ERC byla 

založena Styčná komise, později známá jako ILCOR (Mezinárodní styčná komise pro 

                                                 
27

 dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů 
28

 dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 
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resuscitaci), jejímž vznikem byly završeny snahy o oficiální světovou spolupráci v této 

oblasti. (ERC, ©2001–2013) 

V České republice je oficiálním partnerem Evropské rady pro resuscitaci Česká 

resuscitační rada (ČRR). Současná Česká resuscitační rada vznikla v roce 2004, avšak 

i dříve ČRR existovala. Jako své cíle si stanovila překládání Guidelines do češtiny, 

podporu výuky neodkladné resuscitace a také kromě jiných vytváření výukových 

materiálů. (ČRR, 2013) 

5.3 Zákony ČR týkající se první pomoci 

a) Zákonná povinnost poskytnout PP 

Zákonem, který v současnosti vymezuje tresty za neposkytnutí pomoci ohrožené osobě, 

je § 150 Trestního zákoníku. Za podmínek stanovených tímto zákonem může být osoba 

potrestána odnětím svobody až na dvě léta. U osob, z jejichž povolání povinnost 

poskytnout PP vyplývá, je to trest odnětí svobody až na 3 léta nebo zákaz činnosti. § 

151 Trestního zákoníku hrozí trestem odnětí svobody řidiči dopravního prostředku, 

který pomoc neposkytne, až na pět let nebo zákazem činnosti (viz 40/2009 Sb. v příloze 

č. 1). 

Ve většině příruček první pomoci je však uveden již neplatný Trestní zákon 140/1961 

Sb, kde se v § 207 a § 208 uvádí nižší trestní sazba za neposkytnutí první pomoci. 

(Bydžovský, 2004) 

b) Povinnost zaměstnavatele 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a 

velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí PP a 

zajišťují přivolání zdravotnické záchranné služby (ZZS). Neříká však, kolik je potřebný 

počet zaměstnanců, a také nestanovuje úroveň vyškolení (viz 262/2006 Sb. v příloze č. 

1). 

c) Zotavovací akce 

Náplň kurzu PP pro zdravotníka zotavovacích akcí upravuje příloha zákona 106/2001 

Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (viz 106/ 2001 Sb. 

v příloze č. 1). Zákon O ochraně veřejného zdraví ukládá povinnost základní nebo 

mateřské škole a osobě pořádající školu v přírodě zajistit instruktáž o základech 
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poskytování PP všech fyzických osob činných na zotavovací akci (s výjimkou 

zdravotníka, který již musí toto vzdělání mít). Viz 258/2000 Sb. v příloze č. 1. 

d) Autoškola a kapitánské zkoušky 

Zákon O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

upravuje výuku PP v autoškolách, tedy kdo může toto vzdělávání provádět a kolik 

hodin teoretické a praktické zdravotnické přípravy má obsahovat (viz 247/2000 Sb. 

v příloze č. 1). 

Obsah kurzu první pomoci u kapitánských zkoušek upravuje zákon O kapitánském 

slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech 

způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě (viz 

450/2000 Sb. v příloze č. 1). 

e) Povinnost ZZS 

Zákon O zdravotnické záchranné službě určuje dostupnost ZZS a dojezdovou dobu 

v současnosti na 20 minut (viz 374/2011 Sb. v příloze č. 1). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Výzkumné šetření 

6.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření je zdokumentovat motivaci náhodně vybrané skupiny osob 

ke vzdělávání se v poskytování první pomoci a odhalit faktory ovlivňující 

(ne)vzdělanost lidí v této oblasti. Cílem je také zjistit, jaké formy vzdělávání dospělých 

jsou považovány za účinné a jaké za podceňované. 

6.2 Hypotézy 

Hypotéza č. 1 Vzdělávání se v PP z důvodu potřeby pro dobrovolnickou činnost (práce 

s dětmi aj.) budou uvádět více mladí lidé do 30 let než starší věkové 

skupiny. 

Hypotéza č. 2 Jako důvod pro nevzdělávání se v poskytování první pomoci bude 

nedostatek času uváděn nejčastěji respondenty mezi 31 až 60 lety. 

Hypotéza č. 3 Více bude lidí, kteří uvedou, že mají (spíše mají) dostatečné znalosti, 

než lidí, kteří uvedou, že mají (spíše mají) dostatečné dovednosti 

k poskytování první pomoci. 

Hypotéza č. 4 Ti lidé, kteří byli přítomni vážnému zranění a viděli potřebnost 

zdatnosti v poskytování první pomoci, budou mít více v plánu dále se 

vzdělávat v PP než ti, kteří v takové situaci nebyli. 

Hypotéza č. 5 Nejvíce respondentů si myslí, že lidem brání ve vzdělávání se v první 

pomoci nejčastěji nechuť nebo nedostatečná motivace. 

Hypotéza č. 6 Pouze méně než čtvrtina lidí starších 60 let se bude chtít vzdělávat 

v poskytování první pomoci. 

Hypotéza č. 7 Minimálně 50 % těch, kteří uvedou, že si myslí, že mají dostatečné 

znalosti, také základní znalosti PP mít budou. 

6.3 Metodika 

K ověření výše uvedených hypotéz byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Pilotně 

byl dotazník ověřen deseti osobami. Některé otázky bylo nutné přeformulovat a 

zpřesnit, aby byly správně pochopeny. Dotazník byl zadáván dospělým náhodně 

vybraným osobám různého věku. 
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6.4 Charakteristika respondentů 

Respondentů, kteří vyplnili dotazník svědomitě a odpověděli na všechny důležité
29

 

otázky, bylo 255. Dle věku a pohlaví jsou rozděleni v následující tabulce. 

Tabulka č. 1 Charakteristika respondentů dle věku a pohlaví 

 
18 - 24 25 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 75 76+ 

muži 27 12 19 14 18 1 

ženy 70 16 28 33 14 3 

Ve vyhodnocení jsem většinou sloučila věkové rozložení do kategorií 18 až 30 let, 31 až 

60 a 61+, protože kategorie 25 až 30 a 76+ mají poměrně malé zastoupení respondentů. 

Další rozdělení bylo podle nejvyššího dosaženého vzdělání, které je naprosto 

nerovnoměrně zastoupené, a proto využité pouze u 9. otázky 

Tabulka č. 2 Charakteristika respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
18 - 24 let 25+ let celkem 

ZŠ 13 3 16 

SŠ bez 1 11 12 

SŠ s 71 69 140 

VŠ 12 75 87 

V tabulce jsou rozděleny typy vzdělání na mladší 25 let a starší, protože ve věkové 

kategorii do 25 let není dostatečně zřejmé, zda je toto vzdělání již konečné, či dotyčný 

díky svému věku vyšší vzdělání ještě nestihl ukončit. 

6.5 Vyhodnocení výsledků výzkumného šetření 

Otázka č. 1: „Byl/a jste někdy přítomen/přítomna situaci, v níž byl zraněný člověk 

přímo ohrožen na životě?“ 

Tabulka č. 3 Přítomnost v situaci, kdy byl člověk ohrožen na životě 

 
osob % 

a) Ano, alespoň v jedné takové situaci jsem aktivně zachraňoval/a 40 15,7 

b) Ano, ale v žádné takové situaci jsem aktivně neposkytoval/a první pomoc 39 15,3 

c) Ne 176 69,0 

U možnosti b byla doplňující otázka zjišťující důvod neposkytnutí první pomoci (s 

možností více odpovědí). Jako důvod neposkytnutí první pomoci označilo 24 osob 

                                                 
29

 Mezi nedůležité jsem zařadila podotázky otázek 1,2,3 u odpovědi za „b“, kde měli uvést důvod, proč 

v dané situaci nepomohli (pouze jeden člověk nevyplnil tuto podotázku v otázce č. 1), a také podotázky 

v otázce 6, kde měli respondenti vyplnit, před kolika lety se naposledy vzdělávali (28 respondentů 

odpověď nevepsalo, přestože mělo). 
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možnost „nebyl/a jsem potřebný/potřebná“, 2 respondenti se vyjádřili, že nepomohli, 

protože nechtěli, a 9 dotázaných označilo možnost „nemohl/a jsem“. Třikrát se objevila 

možnost „jiné“ a například zdůvodnění „Ještě jsem to neuměla.“ nebo „Byl u toho 

policajt.“ A jeden člověk tuto podotázku nezodpověděl. 

Otázka č. 2: „Byl/a jste někdy přítomen/přítomna situaci, v níž osoba měla vážná 

zranění, ale nebyla přímo ohrožena na životě?“ 

Tabulka č. 4 Přítomnost v situaci, kdy byl člověk vážně zraněn 

 
osob % 

a) Ano, alespoň v jedné takové situaci jsem aktivně zachraňoval/a 55 21,6 

b) Ano, ale v žádné takové situaci jsem aktivně neposkytoval/a první pomoc 55 21,6 

c) Ne 145 56,9 

Struktura této otázky byla stejná jako v předchozí a následující otázce. Z respondentů, 

kteří se v dané situaci někdy nacházeli, ale nepomohli, uvedlo 42, že jejich pomoc 

nebyla potřebná, 8 pomoci nemohlo a dva dotázaní označili, jak možnost „nechtěl 

jsem“, tak možnost „nebyl jsem potřeba“. Stejně jako v první otázce se vyskytla 

odpověď „jiné“ třikrát a zdůvodnění „Také jsem byla zraněna.“ nebo „Pouze jsem 

zavolala záchranku.“ 

Sjednocení údajů zjištěných otázkami č. 1 a 2 (přítomnost v situaci, kdy byl vážně 

zraněný člověk ohrožen a neohrožen na životě) 

V situaci, v níž byl vážně zraněný člověk, se vyskytlo 137 z 255 respondentů, což je 

65 % mužů a pouze 48 % žen. Z těchto mužů více než polovina (58 %) také první 

pomoc poskytla, u žen to nebyla ani polovina (46 %). Celkem tedy 70 (ze 137) osob 

pomoc poskytlo. 

Otázka č. 3: „Byl/a jste někdy přítomen/přítomna situaci, v níž osoba měla drobná 

zranění?“ 

Tato otázka byla především zařazena proto, aby lidé, kteří si i v anonymním dotazníku 

nechtějí přiznat pochybení v neposkytnutí pomoci a na které by působilo špatně, že ani 

jednou neodpověděli kladně na dotaz, zda pomohli, mohli alespoň jednou zaškrtnout, že 

pomáhali, byť i jen u drobných zranění a neadekvátně nevylepšovali odpovědi 

předchozích otázek. Předpokládám totiž, že téměř každý dospělý člověk ošetřoval 

nějaké říznutí, odřeninu či drobnou popáleninu.  
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Tabulka č. 5 Přítomnost u drobných zranění 

 
osob % 

a) Ano, alespoň v jedné takové situaci jsem aktivně zachraňoval/a 212 83,1 

b) Ano, ale v žádné takové situaci jsem aktivně neposkytoval/a první pomoc 33 12,9 

c) Ne 10 3,9 

Z dotázaných, kteří v této situaci byli, ale neošetřovali, uvedlo 31, že jejich pomoci 

nebylo třeba. Pouze jeden respondent uvedl, že nechtěl, a jeden uvedl, že zraněný 

pomoc odmítal. 

Otázka č. 4: „Myslíte si, že máte dostatečné vědomostní znalosti v oblasti první 

pomoci?“ 

Graf č. 1 Myslíte si, že máte dostatečné znalosti v poskytování PP?  

 

Otázka č. 5: „Myslíte si, že máte dostatečné praktické dovednosti v oblasti první 

pomoci?“ 

Graf č. 2 Myslíte si, že máte dostatečné dovednosti v poskytování PP? 
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Otázka č. 6: „Jak jste se vzdělával/a v poskytování první pomoci?“ 

V této  otázce měl respondent zakroužkovat všechny jemu vyhovující odpovědi 

z možností:  

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

(např. zdravotník zotavovacích akcí nebo člen první pomoci) (dále jen kurz 

s osvědčením) 

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

školení v zaměstnání, předmět na SŠ/VŠ) (dále jen kurz v rámci povolání) 

c  vzdělával/a jsem se samostatně 

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

samostatného předmětu) (dále jen vzdělání ve škole) 

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

f  nikdy jsem se nijak nevzdělával 

Samostatným předmětem ve škole nebo školením v zaměstnání prošla téměř polovina 

dotázaných. Mezi respondenty, kteří se vzdělávali samostatně jsou započítáni v tomto 

grafu jen ti, kteří zároveň neabsolvovali žádný z kurzů. Celkově 121 (47 %) 

respondentů absolvovalo první vzdělání v této oblasti jako děti nebo dospívající ve 

škole. 

Graf č. 3 Vzdělání respondentů v PP 

 

Podle věkových kategorií je z grafu č. 4 v příloze vidět, že kurzy s osvědčením 

absolvovala třetina mladých do 30 let. Ve všech věkových kategoriích hraje důležitou 
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roli kurz v zaměstnání či předmět první pomoci ve škole. Jelikož dříve nebyly takové 

možnosti absolvování kurzů první pomoci, uvedla většina respondentů starších 60 let, 

že absolvovala kurz v zaměstnání (nebo předmět PP ve škole). Je znát, že čím jsou 

dotázaní mladší, tím se více vzdělávali. Je tedy zřejmý pokrok ve společnosti, v přístupu 

a možnostech lidí se v první pomoci vzdělat. 

Z podotázek u možností a, b a c, zjišťujících před jakou dobou se respondenti 

označeným způsobem naposledy vzdělávali, vyplynulo, že většina respondentů starších 

60 let se naposledy vzdělávala buď před 30. rokem věku, nebo pak mezi 50. a 60. rokem 

života. V kategorii respondentů ve věku mezi 46 až 60 lety se také část respondentů 

naposledy vzdělávala do 30 let, ale mnohem více se jich ještě vzdělávalo ve věku 40 až 

55 let. Většina dotázaných mezi 31 až 45 lety uvedla, že se naposledy vzdělávala 

v posledních 5 letech. 

Otázka č. 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:“ 

Respondenti mohli uvést všechny, i dílčí, motivace. Jednotlivé motivace jsem 

shromáždila do skupin podle přibližně stejného obsahu sdělení. Graf č. 5 je uvádí. 

Největší skupinu tvoří motivace s morálním nábojem, charakterizují je tato slova: 

morální povinnost, strach z neschopnosti pomoci, co kdyby se to hodilo, být připraven, 

nezapříčinit něčí smrt. Druhými nejčastěji uvedenými motivacemi jsou profesní důvody, 

uvedené jako: profesní způsobilost, povinnost, zkoušky v zaměstnání. Ve třetí 

nejpočetnější skupině jsou všechny motivace související s dobrovolnickou činností a 

věnování se dětem. Je charakterizována jako: vedoucí zotavovacích akcí, práce s dětmi, 

tábory, vedoucí zájmových a sportovních kroužků, práce s postiženými. Následují méně 

početné skupiny typu školní povinnosti: povinný kroužek nebo předmět ve škole, a na 

bázi osobního zájmu: zájem, zábava. V podobné míře respondenti uvedli, že se 

vzdělávali, protože chtěli nebo chtějí umět poskytnou PP svému dítěti či starým 

rodičům a také tak byla zastoupena motivace: ukončení autoškoly, častý pohyb 

v silniční dopravě nebo rizikový sport. 

Graf č. 6 uvádí početní zastoupení jednotlivých skupin motivací pro jednotlivá věková 

období. Z tohoto grafu je zřejmé, že dotázaní ve věku 18 až 30 let nejvícekrát uvedli 

jako svou motivaci vědomí morální odpovědnosti a práci s dětmi, tábory, aj. především 
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v rámci dobrovolnické činnosti (obě tyto skupiny motivací měly stejný výskyt). 

Dotázaní ve věku 31 až 60 let uvedli na prvním místě také motivaci na základě pocitu 

morální odpovědnosti, ale naprosto se oproti mladším respondentům liší druhé místo, 

kde není téměř žádné zastoupení motivace v dobrovolnické činnosti, ale na tomto místě 

je motivace spojená se zaměstnáním. U respondentů starších 60 let je uvedená motivace 

dosti podobná té u respondentů ve věku 31 až 60 let, což je převážně z důvodu 

získávání znalostí i v této oblasti, ne během důchodu, ale během produktivního věku. 

Otázka č. 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:“ 

Překvapivě nejvíce dotázaných, kteří se příliš nevzdělávali v PP, uvádělo příčinu své 

neaktivity v nedostatku času (15 osob). Další početnou skupinou příčin nevzdělávání se 

byly odpovědi ve smyslu: „nenapadlo mě to (asi protože jsem nebyl v situaci, kde by to 

bylo potřeba)“ nebo „lenost (ve škole to nebylo)“ Uvedeno 10krát. V podobném 

množství se vyskytly i zdůvodnění týkající se nedostatku příležitostí či 

neinformovanosti o příležitostech (9krát). Také se osmkrát vyskytla odpověď, že 

dotyčný neměl žádnou motivaci a sedmkrát, že necítil důvod se to učit nebo to 

nepovažuje za důležité. Čtyři osoby uvedly odpověď ve smyslu, že si teď připadají 

hloupě, že se v této oblasti více nevzdělávaly. Jeden člověk dodal, že má daleko od slov 

k činům, a jeden respondent uvedl, že si po zkušenosti, kdy byl přítomen vážnému 

zranění, kurz chce udělat. Tato otázka byla záměrně zařazena dříve než respondenti 

dostali na výběr z možností v 10. otázce, kde se vyjadřují ke stejnému problému, avšak 

u druhých lidí. 

Otázka č. 9: „Chystáte se dále vzdělávat v první pomoci?“ 

V této otázce měli respondenti na výběr z možností: ano, ne, nevím. Jak bylo již 

v teoretické části zmíněno, čím jsou lidé starší, tím mají menší motivaci se v této oblasti 

dále vzdělávat. Je zajímavé, že přibližně třetina respondentů (s výjimkou 46 až 

60letých, kde je to až 45 %) napříč všemi věkovými kategoriemi neví, zda se bude 

v budoucnu v poskytování první pomoci vzdělávat (viz graf č. 7). 

Rozdíl mezi plány mužů a žen v této oblasti nejsou velké. Přesně polovina žen je 

rozhodnuta se dále vzdělávat v poskytování první pomoci. Slabší polovina mužů (47 %) 

také. Více žen (34 %) než mužů (28 %) není rozhodnuto, zda se bude vzdělávat. Celá 
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čtvrtina mužů uvedla, že se dále vzdělávat nechystá, na rozdíl od žen, kterých tuto 

možnost označilo 16 %. 

Vysokoškolsky vzdělaných respondentů se v budoucnu nechystá vzdělávat 33 % (25 ze 

75 osob), kdežto respondentů majících „pouze“ maturitu se nechystá vzdělávat jen 15 % 

(10 z 69 osob). Respondentů se středním vzděláním bez maturity a těch, kteří mají 

pouze základní školu je příliš málo, abych jejich vyjádření mohla hodnotit samostatně. 

Výše uvedené výsledky týkající se nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů byly 

zpracovány bez kategorie 18 až 24 let, která by mohla zkreslit výsledky vzhledem 

k tomu, že tito respondenti převážně ještě kvůli svému mladému věku studia 

nedokončila (viz graf č. 8 v příloze). 

Komparace údajů zjištěných 4. a 9. otázkou (dostatečné znalosti a plán se dále 

vzdělávat v PP) 

Pro přehlednější srovnání jsou odpovědi „spíše má znalosti“ počítány jako „má 

znalosti“ a „spíše nemá znalosti“ jako „nemá znalosti“. 

Graf č. 9 Rozdělení dle uvedených znalosti a plánu dále se vzdělávat 

 

Komparace údajů zjištěných 5. a 9. otázkou (dostatečné dovednosti a plán dále se 

vzdělávat v PP) 

I u tohoto (a také u všech následujících) srovnání jsou, stejně jako v předchozím, 

odpovědi „spíše má dovednosti“ počítány jako „má dovednosti“ a „spíše nemá 

dovednosti“ jako „nemá dovednosti“.  
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Graf č. 10 Rozdělení dle uvedených dovedností a plánu dále se vzdělávat 

 

Komparace údajů zjištěných otázkami 4., 5. a 9. (dostatečné znalosti, dostatečné 

dovednosti a plán dále se vzdělávat v PP) 

Graf č. 11 Zájem o další 

vzdělávání v PP u těch, kteří 

uvedli, že mají dostatečné znalosti 

i dovednosti PP

Graf č. 12 Zájem o další 

vzdělávání v PP u těch, kteří 

uvedli, že mají dostatečné znalosti 

a nemají dovednosti 

Graf č. 13 Zájem o další 

vzdělávání v PP u těch, kteří 

uvedli, že nemají dostatečné 

znalosti ani dovednosti

 

Komparace údajů zjištěných 6. a 9. otázkou (uvedené vzdělání v PP a plán dále se 

v ní vzdělávat) 

Je naprosto zřetelný a velký rozdíl v touze po vzdělávání v poskytování první pomoci u 

těch, kteří absolvovali kurz nebo se vzdělávali samostatně, a u těch, kteří neabsolvovali 
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kurz ani se nevzdělávali sami. Je tedy dosti zřejmé, že ti, kteří se již aktivně snažili se 

vzdělat, se chystají pokračovat ve svém vzdělávání a ti, kteří se vzdělávání v této 

problematice příliš nevěnovali, ho ani neplánují získat. Viz grafy č. 14 a 15. 

Největší procento osob, které se chtějí dále vzdělávat, je ve skupině těch, kteří 

absolvovali kurz s osvědčením. Rozdíl mezi absolventy „kurzu s osvědčením“ a „kurzu 

v rámci povolání“ v tom, jak se chtějí dále vzdělávat, ukazují následující grafy. V obou 

grafech jsou zahrnuti i respondenti, kteří uvedli, že absolvovali oba dva druhy kurzů. 

Graf č. 16 Zájem o další vzdělávání v PP u těch, kteří 

absolvovali kurz s osvědčením

Graf č. 17 Zájem o další vzdělávání v PP u těch, kteří 

absolvovali kurz v rámci (přípravy na) povolání 

 

Komparace údajů zjištěných otázkami 1, 2 a 9 (přítomnost v situaci, kdy byl 

člověk vážně zraněn a plán dále se v PP vzdělávat) 

Vztah mezi přítomností v situaci, kdy byl někdo vážně zraněn, a úmyslem dále se 

vzdělávat charakterizují následující dva grafy. Za přítomnost v situaci, v níž byl někdo 

vážně zraněn, považuji odpovědi a a b první a druhé otázky dotazníku (viz příloha č. 2). 

Překvapivě plány těch, kteří v takové situaci byli, a těch, kteří nebyli, se neliší nijak 

výrazně. 

Graf č. 18 Zájem o další vzdělávání v PP u těch, kteří 

byli přítomni situaci, kde byl člověk vážně zraněn 

Graf č. 19 Zájem o další vzdělávání v PP u těch, kteří 

nebyli přítomni v situaci, kde byl člověk vážně zraněn 
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Otázka č. 10: „Co podle Vás nejčastěji brání lidem ve vzdělávání se v první 

pomoci?“ 

Graf č. 20 Co brání lidem ve vzdělávání se v PP 

 

Mezi odpověďmi „jiné“ bylo čtyřikrát uvedeno, že lidem brání kombinace všech 

jmenovaných možností. Stejný počet respondentů uvedl, že si myslí, že lidem ve 

vzdělávání se brání to, že mají strach (z krve), tři respondenti odpověděli, že lidé necítí 

potřebu se v této oblasti vzdělávat nebo je jim to jedno. Dvakrát se vyskytla odpověď 

„lenost“, „že je to nenapadne“, „že to není jejich priorita a musí řešit jiné věci“ a „stáří“. 

Jeden člověk zmínil, že se lidé nevzdělávají především pro nedostatečnou reklamu a 

dostupnost kurzů. 

Grafy č. 21 a 22 ukazují rozdíl v pohledu mužů a žen na tuto problematiku.  

V pohledu jednotlivých věkových kategorií je rozdíl především v možnosti „nedostatek 

času“. Tuto možnost označilo 19 % mladých ve věku 18 až 30 let. O 8 % víc 

dotázaných ve věku 31 až 60 let si myslí, že je nedostatek času hlavní překážkou ve 

vzdělávání se v první pomoci. Avšak respondentů starších šedesáti let si to myslí jen 

6 %. Poslední jmenovaná věková kategorie na rozdíl od mladších respondentů dala větší 

důraz na problém finanční zátěže kurzu (viz grafy č. 23, 24 a 25) 

Otázka č. 11: „Co je podle Vás nejčastější motivací ostatních lidí ke vzdělávání se 

v první pomoci?“ 

Jednotlivé motivace byly hodnoceny čísly 1 až 5, kde 1 označovala nejčastější motivaci 

a 5 nejméně častou motivaci společnosti ke vzdělávání se v první pomoci podle názoru 

respondentů. V průměru byly ve všech věkových kategoriích označeny za nejčastější 
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motivaci lidí profesní požadavky. Čím starší respondenti, tím hodnotili profesní 

požadavky za častější motivaci. Celkově na druhém místě se v hodnocení nejčastější 

motivace druhých lidí vyskytl strach o své blízké a na třetím požadavek pro 

dobrovolnickou činnost (toto pořadí bylo opačné pouze u respondentů do 30 let). 

Z daných možností byla opět ve všech věkových kategoriích hodnocena snaha o osobní 

rozvoj jako nejméně častá motivace. Snaha o osobní rozvoj a požadavek pro 

dobrovolnickou činnost byly jako motivace hodnoceny nejlépe u mladých respondentů 

ve věku 18 až 30 let. Že lidi motivuje strach o své blízké, uvedli nejčetněji respondenti 

starší 60 let. Viz tabulka č. 7 v příloze č.3. 

Otázka č. 12: „Jaká forma osvěty má podle Vás nejlepší schopnost rozvíjet znalosti 

první pomoci u dospělých.“ 

Tato otázka byla hodnocena na škále 1 až 7. Číslo 1 označuje formu vzdělávání, která 

podle dotazovaných má nejlepší schopnost rozvíjet znalosti první pomoci, a číslo 7 

označuje ten nejhorší způsob z nabízených možností. Podle celkového průměrného 

hodnocení se jednotlivé formy vzdělávání umístily v následujícím pořadí od nejlepší: 

povinné kurzy v zaměstnání, programy pro rodiče (mateřská centra, mateřské školky), 

které byly téměř stejně hodnoceny jako dobrovolné kurzy v zaměstnání, dále kurzy pro 

veřejnost, televizní výukové spoty a daleko za nimi počítačové hry pro dospělé. Ty byly 

stejně jako televizní výukové spoty hodnoceny lépe u starších respondentů. Kategorie 

starších 60 let dokonce upřednostnila výuku prostřednictvím televize před kurzy pro 

veřejnost. Mezi muži a ženami nebyly v hodnocení příliš velké rozdíly. Zajímavé je, že 

muži hodnotili v průměru zcela stejně dobrovolné i povinné kurzy v zaměstnání, na 

rozdíl od žen, které lépe než muži hodnotily kurzy povinné a o něco hůře než muži 

kurzy dobrovolné. V možnosti vypsat jiné se vyskytovaly odpovědi jako: příručky první 

pomoci nebo billboardy a plakáty v MHD, ty však nebyly ani u těchto respondentů 

hodnoceny lepšími čísly. Viz tabulka č. 8 v příloze č. 3. 
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Otázka č. 13: „Která z možných forem vzdělávání dospělých v první pomoci je 

podle Vás nejvíce podceňována?“ 

Graf č. 26 Nejpodceňovanější formy vzdělávání PP 

 

Respondenti, kteří označili možnost „jiné“, uvedli jako nejpodceňovanější formu 

vzdělávání dospělých například praktické a zážitkové kurzy, školení v rámci autoškoly 

a jeden respondent uvedl, že je podceňována výuka prostřednictvím „normálních 

stručných a jednoduchých návodů na internetu“. 

Pouze dva (6 %) respondenti starší šedesáti let označili jako nejpodceňovanější formu 

vzdělávání dobrovolné kurzy v zaměstnání. O to více respondentů této věkové skupiny 

označilo jak kurzy pro veřejnost (9 osob, 25 %), tak i povinné kurzy v zaměstnání (13 

osob, 36 %) jako nejpodceňovanější. Televizní výukové spoty v této otázce označilo 

největší procento dotázaných ve věku 31 až 60 let, a to 19 %. Grafy č. 27 až 29 

v příloze. 

Mezi muži a ženami velké rozdíly nejsou, pouze ženy o něco více označovaly za 

nejpodceňovanější povinné i dobrovolné kurzy v zaměstnání, muži zase kurzy pro 

veřejnost. 

Otázka č. 14: „Stanovuje zákon občanům povinnost poskytnout první pomoc?“ 

Na tuto otázku správně odpovědělo (označilo možnost „ano“) 238 (93 %) respondentů. 

Ze 7 % (to je 17 osob), kteří tuto skutečnost nevědí, bylo jen 5, kteří se chtějí dále 

vzdělávat v první pomoci. Pouze dva z těchto 17 znali správný poměr KPR, sedm 
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dalších udávalo ten, který se učil mezi roky 2000 a 2010. V této znalosti na tom byli 

stejně muži i ženy a rozdíl nebyl ani v jednotlivých věkových kategoriích. 

Otázka č. 15: „Kterým telefonním číslem přivoláte zdravotnickou záchranou 

službu?“ 

Na výběr (bylo možno označit více odpovědí) byla čísla: 113, 150, 155, 158, 112 a 156, 

kde správná jsou 112 a 155. 

Graf č. 30 Telefonní čísla na ZZS dle respondentů 

 

Otázka č. 16: „Kardiopulmonální resuscitace (tj. nepřímá srdeční masáž a umělé 

dýchání) laikem se poskytuje u dospělého člověka v poměru – počet stlačení 

hrudníku : počet vdechů“ 

Do této otázky byly jako odpovědi zařazeny možnosti poměrů KPR, které se během 

minulých let vyučovaly nebo byly častou odpovědí na tuto mou soukromou otázku 

náhodně vybraných osob ještě před zahájením praktické části této práce. Správnou 

odpovědí od roku 2010 je poměr 30 : 0, tedy laik provádí dospělému pouze nepřímou 

srdeční masáž. Správnou odpověď uvedlo 60 (24 %) dotázaných. Mnoho respondentů 

(102 tj. 40 %) však uvádělo poměr vyučovaný do roku 2010, tedy poměr 30 : 2. V této 

otázce se projevil velký rozdíl v základních znalostech první pomoci mezi respondenty 

různého věku. Možno porovnat z grafů č. 31, 32 a 33 v příloze. 

Komparace údajů zjištěných 14., 15. a 16. otázkou s ostatními (poskytnutí PP, jako 

zákonná povinnost, tel. čísla ZZS a poměr KPR) 

Věcně správně na všechny tři otázky č. 14, 15 a 16 odpovědělo 51 respondentů (celých 

20 %). Nenašla jsem však zásadní souvislost správných odpovědí s některou z jiných 
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otázek. Z následující tabulky je ve všech porovnávaných otázkách zřejmé, že mezi 

respondenty, kteří mají zjišťované základní znalosti PP, je více těch, kteří se dále chtějí 

vzdělávat, kteří byli v situaci, kde byl někdo vážně zraněn a těch, kteří se aktivně 

vzdělávali během dospělosti, avšak procentuální rozdíl není nijak obrovský. U 

respondentů, kteří odpověděli správně je téměř stejné zastoupení těch, kteří považují své 

znalosti za dostatečné jako u všech dotázaných. 

Tabulka č. 6 Komparace údajů zjištěných 1., 2., 4. a 9. s údaji otázek zjišťujících základní znalosti 

 

z těch, kteří odpověděli 
správně v ot. č. 14, 15, 16 

z celkového 
počtu osob 

chtějí se dále vzdělávat 61% 49% 

byli v situaci, kde byl vážně zraněn člověk 65% 54% 

své znalosti považuje za dostatečné 71% 69% 

aktivně se vzdělávali v dospělosti 84% 74% 

Nejvíce správných odpovědí měla věková skupina 31 až 60 let. Správně odpovědělo 22 

z 94 osob této věkové kategorie. O něco méně správných odpovědí bylo mezi 

dotázanými do 30 let (19 správných odpovědí ze 125 osob). Mezi 36 respondenty 

staršími 60 let odpověděli správně pouze 3 dotázaní. Pouze 20 % (36 ze 177 osob) 

respondentů, kteří své znalosti považují za dostatečné či spíše dostatečné, skutečně 

odpovědělo v těchto otázkách správně. 

6.6 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 Vzdělávání se v PP z důvodu potřeby pro dobrovolnickou činnost (práce 

s dětmi aj.) uvedlo 34 z 98 mladých respondentů do 30 let 

vzdělávajících se v této oblasti. Výrazně méně je tato motivace 

zastoupena (6 z 90) u respondentů starších 30 let, kteří se v PP 

vzdělávali
30

 (6 z 65 osob ve věku 31 až 60 let a ani jeden z 25 starších 

60 let, kteří se vzdělávali). Vyhodnocením otázky číslo 7 se hypotéza 

potvrdila. 

Hypotéza č. 2 Tato hypotéza, že jako důvod pro nevzdělávání se v poskytování první 

pomoci bude nedostatek času uváděn nejčastěji respondenty mezi 31 

až 60 lety, se nepotvrdila, protože z 29 respondentů této věkové 

kategorie, kteří na tuto otázku odpovídali, uvedli tento důvod pouze 

dva. Oproti tomu u dospělých do 30 let to bylo 12 respondentů z 27. 

                                                 
30

 Za lidi, kteří se vzdělávali, označuji ty, kteří vybrali v 6. otázce alespoň jednu z možností a, b, c. 
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Hypotéza č. 3 Respondentů, kteří uvedli, že „mají“ nebo „spíše mají“ dostatečné 

znalosti pro poskytování první pomoci, bylo 177. Naopak pouze 100 

dotázaných považuje za „(spíše) dostatečné“ své dovednosti. Tím se 

hypotéza potvrdila. 

Hypotéza č. 4 52 % respondentů, kteří byli přítomni situaci, kde byl vážně zraněný, 

uvedlo, že se chystá dále vzdělávat v poskytování první pomoci, 

kdežto dotázaných, kteří v takové situaci nebyli a chtějí se dále 

vzdělávat, je jen 45 %. Tato hypotéza se tedy potvrdila. 

Hypotéza č. 5 Nejvíce osob, 91, tedy 36 % dotázaných, si opravdu myslí, že lidem 

ve vzdělávání se v první pomoci nejčastěji brání nechuť nebo 

nedostatečná motivace. Hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza č. 6 Hypotéza, že pouze méně než čtvrtina respondentů starších 60 let se 

ještě bude chtít vzdělávat v poskytování první pomoci, byla potvrzena 

devátou otázkou, ve které odpovědělo pouze 19 % respondentů 

starších 60 let, že se chystá vzdělávat v poskytování první pomoci. 

Hypotéza č. 7 Tato hypotéza se nepotvrdila, protože pouze 20 % respondentů, kteří 

své znalosti považují za dostatečné, uvedlo správné odpovědi 

v otázkách 14 až 16, tedy má základní znalosti PP. 

6.7 Diskuse 

Je dosti tragické, že podstoupit další vzdělávání v poskytování PP plánuje pouze necelá 

polovina dotázaných (49 %). Respondentů starších šedesáti let je to vzhledem k jejich 

věku pochopitelných pouhých 19 %, avšak ti tvoří z celkového počtu dotázaných 14 %, 

tzn. v celkovém procentu jsou zastoupeni přiměřeně.  

Zřetelný rozdíl v plánech dále se vzdělávat je mezi respondenty, kteří již vzdělávání 

svůj čas věnovali a respondenty, kteří se v dospělosti aktivně nevzdělávali. Z 

dotázaných, kteří absolvovali kurz s osvědčením, je 72 % těch, kteří se chtějí dále 

vzdělávat. Proto je zřejmé, že motivace osob, které se takto rozhodly v této oblasti 

vzdělávat, se nezmenšuje ani po absolvování kurzu (pouze 5 % z nich se dále vzdělávat 

nechystá). Mezi respondenty, kteří absolvovali kurz v zaměstnání nebo předmět ve 

škole, to už tak výrazné procento není, což může být způsobeno především ne tak silnou 

vnitřní motivací. Ti, kteří se v dospělosti vzdělávali, ve většině plánují další vzdělávání 

(60 % z nich). To kontrastuje s pouhou pětinou dotázaných, kteří se nikdy v dospělosti 

záměrně vzdělávacího procesu neúčastnili a žádné další vzdělávání ani neplánují. 
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To by naznačovalo důležitost dosažení alespoň nějaké úrovně vzdělání pro další rozvoj 

znalostí v budoucnu. Z toho plyne pravděpodobně tedy to, že se dosud nevzdělávali 

nikoliv z důvodu nedostatku času, ačkoliv to nejčastěji uváděli jako příčinu svého 

dosavadního nevzdělávání se, ale z důvodu nedostatečné motivace. Tento důvod byl 

také nejčastěji zmiňovanou překážkou populace ve vzdělávání se (36 % dotázaných). 

Je zajímavé, že ačkoliv všeobecně dalšího vzdělávání, jak bylo zmíněno v teoretické 

části práce, se účastní ti, kteří dosáhli vyššího počátečního vzdělání, zde se ukázal trend 

opačný. Tedy dotázaní s vyšším počátečním vzděláním se dále v PP neplánují 

vzdělávat. Mohlo by se namítnout, že osoby s vyšším vzděláním již mohly absolvovat 

některý z kurzů, a tak nemají v plánu se dále vzdělávat. Avšak je pravdou, že právě ti, 

kteří tyto kurzy absolvovali, se v naprosté většině dále vzdělávat chtějí. 

Jelikož také charakter první pomoci vyžaduje nutné „aktualizace“ a opakování si 

nabytých znalostí a procvičování si dovedností, není postoj těch, co se již vzdělávali, a 

tak už se neplánují první pomoci věnovat, příliš správný. 

Lidé si tolik nevěří, aby odpověděli jednoznačně „ano“ na otázky dotazující se na jejich 

znalosti a dovednosti, a zároveň jsou zvyklí, že alespoň něco v dané situaci vymyslí, a 

z tohoto důvodu pravděpodobně příliš respondentů neoznačovalo extrémní odpovědi 

(ano a ne) ve čtvrté a páté otázce. Myslím si, že respondenti, kteří se vzdělávali a tedy 

ví, co všechno by měli umět a zvládat, si z tohoto důvodu nedovolili označit radikální 

„ano“ u těchto otázek a naopak respondenti, kteří nikdy nezjistili, co všechno nevědí, 

spíše označovali mírnější odpověď, i když by jejich znalosti či dovednosti fakticky 

odpovídaly spíše odpovědi „ne“. Lze i s tímto způsobem sebehodnocení ukázat 

obrovský rozdíl mezi mírou znalostí a dovedností. Své znalosti totiž považuje za 

dostatečné 69,4 %, kdežto dovednosti pouze 39,2 % dotázaných. Jelikož některý 

z kurzů absolvovalo 65 % dotázaných, což by přibližně odpovídalo procentu, které 

uvedlo, že znalosti má, je zřejmé, že ani tyto kurzy stoprocentně nepředaly účastníkům 

dostatečné praktické dovednosti. 

Tedy lepší přístup k dalšímu vzdělávání mají ti, kteří se již vzdělávali, myslí si, že mají 

znalosti i dovednosti, více mladší než starší, mírně více ti, co byli přítomni v situaci, kde 

byl někdo vážně zraněn, než ti, co v ní nebyli. 
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Respondenti se shodli v důležitosti konání kurzů v zaměstnání. Uvedli, že je nejčastěji 

motivovaly (hned po obecné morální odpovědnosti) profesní požadavky, stejně tak 

v otázce na nejčastější motivaci druhých lidí byly profesní požadavky hodnoceny 

suverénně nejlépe. Respondenti také označili povinné kurzy v zaměstnání jako formu, 

která má schopnost nejlépe rozvíjet znalosti první pomoci. A ve 13. otázce dokonce 

téměř třetina osob označila za nejpodceňovanější povinné kurzy v zaměstnání (na rozdíl 

od ostatních možností, které nedosáhly ani na 20 %). Je tedy evidentní, že tento způsob 

výuky je všestranně důležitý pro vzdělávání v PP.  

Televizní výukové programy byly mezi respondenty staršími 60 let hodnoceny jako 

účinnější forma osvěty než kurzy PP pro veřejnost. Předpokládám, že je to z toho 

důvodu, že tito lidé jsou již v důchodu a mají více času sledovat televizi, ale na kurzy se 

jim již nechce. Jako nejvíce podceňované byly televizní výukové spoty hodnoceny 

téměř pětinou (19 %) dotázaných ve věku 31 až 60 let a celkově se umístily hned za 

všemi kurzy v zaměstnání a pro veřejnost. Lidé cítí tedy i nedostatečný prostor 

v televizním vysílání věnovaný tomuto tématu. 

6.8 Shrnutí výzkumného šetření a doporučení 

a) Zlepšit praktickou část vzdělávání 

Je potřeba ve všech směrech posílit vzdělávání dospělých v poskytování první pomoci. 

Především však posílit praktickou výuku, protože příliš mnoho respondentů uvedlo, že 

praktické dovednosti nemá (i oproti znalostem). Dokonce se domnívám, že kdybychom 

respondenty, postavili do reálné krizové situace, mnoho z nich by svou odpověď ještě 

více zhodnotilo směrem k horšímu sebehodnocení.  

Také vzhledem k tomu, že je u respondentů, kteří se ocitli v situaci, kde byla vážně 

zraněná osoba, větší motivace ke vzdělávání se než u jiných, bylo by dobré do praktické 

výuky zařadit modelové, věrohodné situace. Ty umožňují kromě nácviku dovedností 

také trénink překonání ostychu a strachu. Člověk, který se pak do podobné situace 

dostane v reálném životě, si lépe vybaví, jak pomoc poskytovat, jakých chyb se 

vyvarovat, a bude vědět, že tuto situaci již jednou zvládl (byť jen tréninkově), a to mu 

dodá odvahu. 
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b) Využít současné možnosti vzdělávání 

Je dobré využít všech možností, které současná legislativa umožňuje. Např. zásadně 

zkvalitnit výuku první pomoci v autoškolách. Zde by bylo užitečné, aby proběhla i 

simulovaná situace autonehody (vzhledem k zaměření autoškoly), a to přímo v terénu. 

c) Propagace vzdělávání 

Dále by se mělo zlepšit zprostředkování nabídek vzdělávání PP, především kurzů, 

široké veřejnosti. Celková organizace vzdělávání dospělých v první pomoci, jeho 

propagace a distribuce nabídek jednotlivých organizací, by se mohla zlepšit zřízením 

center či týmů v každém regionu, které by toto měly na starosti. 

d) Kurzy v zaměstnání 

Je třeba motivovat především ty, kteří se ještě v dospělosti nevzdělávali, protože 

především ani ti to v plánu nemají. Jelikož vnitřní motivace je u nich nedostatečná, měla 

by alespoň vnější motivaci zajistit škola nebo zaměstnání. 

Vzhledem k jednoznačnému vyjádření respondentů v několika otázkách, bych 

doporučila zavést v zaměstnání povinné kurzy PP obsahující i praktickou část výuky 

prováděnou nejlépe formou simulované situace. Překážkou jejich zavedení by mohly 

být časové a finanční důvody. Proto je nutné k tomuto problému přistupovat systémově. 

Základní znalosti a dovednosti vyučovat již na školách, teprve aktualizace ve výuce a 

praktické nácviky PP zprostředkovávat v zaměstnání. Bylo by také vhodné 

zaměstnavatelům poskytovat účelovou dotaci na tyto kurzy, či finančně podporovat 

organizace, které by kurzy zajišťovaly a propagovaly. Účinnější by byla zákonná 

povinnost zajistit školení všem zaměstnancům v určitém rozsahu a formě, např. v rámci 

plnění programu bezpečnosti práce. Zákon sice ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit 

a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří 

organizují poskytnutí první pomoci a zajišťují přivolání ZZS, netýká se to však celého 

pracovního kolektivu a není řečeno ani, jak musí dotyčný zaměstnanec být vyškolen a 

do jaké míry má znalosti a dovednosti PP ovládat. Avšak například pro výuku první 

pomoci frekventantů v autoškole zákon stanovuje rozsah a formu výuky PP, a přesto 

zatím není v praxi příliš kvalitní. 
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e) Kurzy zprostředkované televizí 

Lidé v důchodu, kteří již nemají možnost absolvovat zaměstnanecké kurzy PP, by dle 

tohoto výzkumu ocenili především výukové kurzy zprostředkované televizním 

vysíláním. Ty sice nenaučí první pomoc poskytovat prakticky, ale je to pravděpodobně 

jediná forma vzdělávání v této oblasti, kterou by staří lidé akceptovali. 
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Závěr 

Jelikož je pramenů týkajících se motivace a vzdělávání dospělých se zaměřením přímo 

na první pomoc nedostatek, bylo nutné v některých částech práce čerpat z obecnějších 

zdrojů a z vlastní zkušenosti. 

Cílem práce bylo zmapovat současné možnosti vzdělávání se v první pomoci, zjistit 

motivaci lidí a společnosti ke vzdělávání se v první pomoci a analyzovat podmínky pro 

všeobecnou vzdělanost v této oblasti.   

Pro zjištění motivace ke vzdělávání se v první pomoci a pro odhalení faktorů 

ovlivňujících vzdělanost v první pomoci byl na základě teoretické části práce vytvořen 

anonymní dotazník určený dospělým osobám žijícím v České republice. Tento dotazník 

měl také za cíl zjistit účinné a podceňované formy vzdělávání dospělých. Výsledky 

dotazníkového šetření byly zpracovány v prostředí programu Microsoft Excel a 

publikovány v praktické části této práce.  

V rámci kapitoly Shrnutí výzkumného šetření a doporučení byly jmenovány důležité 

změny, které by měly v rámci tohoto vzdělávání být prosazeny, aby bylo docíleno 

zlepšení úrovně vzdělání v první pomoci v naší zemi. Za nejzásadnější z těchto 

doporučení považuji požadavek na systematizaci a řízenost vzdělávání v poskytování 

první pomoci, bez toho totiž ke zlepšení vzdělání  v této oblasti ve společnosti nedojde.  
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