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ABSTRAKT 

Cílem mé bakalářské práce s názvem Úroveň prevence dětských úrazů je 

upozornit na problematiku úrazovosti dětí a porovnat výsledky dvou typů základních 

škol - městské a vesnické. Tato oblast je často podceňována, ačkoliv se týká podstatné 

části naší populace. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část.  

Teoretická část se zaměřuje na prevenci a její rozdělení, úrazy a jejich epidemiologii  

a první pomoc, která hraje také velmi důleţitou roli. 

Empirická část je tvořena kvantitativním výzkumem na základě dotazníkového šetření, 

které bylo zaměřeno na ţáky druhého stupně základní školy. Popisuje se tu také 

metodika výzkumného šetření a jeho organizace. Na základě zjištěných informací jsou 

v této části zpracovány a vyhodnoceny výsledky, které jsou zaznamenány v tabulkách  

a grafech s následnou diskusí. 

 

Klíčová slova: prevence, dětské úrazy, poranění hlavy, poranění pohybového aparátu, 

první pomoc 
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ABSTRACT 

The aim of my thesis titled „Level of child injury prevention“ is to highlight the 

issue of child injuries and compare the results of two types of primary schools - urban 

and rural. This area is often underestimated, although it concerns a substantial part of 

our population. The work is divided into a theoretical and a practical part.  

The theoretical part focuses on prevention and its distribution, and the epidemiology of 

injuries and first aid, which plays a very important role. 

The empirical part consists of quantitative research based on a questionnaire survey, 

which focused on pupils at 9 th classes (which means children at the age of 14 and 15).  

It describes also the methodology of the research and its organization. Based on the 

information gathered in this section. The results are compiled, evaluated and recorded in 

tables and graphs with the follow up discussion. 

 

Key words: prevention, child injuries, head injury, musculoskeletal injury, first aid 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je úroveň prevence dětských úrazů. Nebyl to 

náhodný výběr, důvodem k tomu bylo blíţe se seznámit s touto problematikou  

a zároveň jsem si v této oblasti chtěla rozšířit svůj přehled a znalosti.  

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí dětí v oblasti prevence. 

Rozhodla jsem se, ţe se zaměřím na děti staršího školního věku, ţáky ve věku 14 - 15 

let. Jako výzkumný vzorek jsem si zvolila respondenty dvou základních škol, Základní 

školu v Jaroměřicích a Základní školu ve Velkých Opatovicích. Výsledky výzkumu 

jsem porovnávala dle kritéria, jímţ byl typ navštěvované školy (vesnická x městská).  

Poznatky, které jsem čerpala pro vypracování své práce, byly získány hlavně 

z odborné literatury, internetových zdrojů a statistických údajů uvedených v seznamu 

pouţitých zdrojů informací. Pomocí rešerše uskutečněné v Národní lékařské knihovně 

jsem získala seznam zdrojů, které se vztahují k danému tématu mé práce. Rovněţ jsem 

vycházela z předešlých bakalářských prací, z vědomostí získaných studiem na Střední 

zdravotnické škole ve Svitavách, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole 

zdravotnické Emanuela Pӧttinga v Olomouci a v neposlední řadě na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

Lékařský obor pediatrie neboli dětské lékařství je obor, který se zabývá 

vývojovým obdobím lidského organismu od narození po dospělost. Název pochází 

z řeckého slova pais - dítě a iatros - lékař. Protoţe ve své práci zjišťuji, jaká je 

informovanost u dětí staršího školního věku, uvedu zde stručnou charakteristiku tohoto 

vývojového období. 

Starší školní věk se vyznačuje fází dospívání, která probíhá přibliţně mezi  

12. - 15. rokem ţivota člověka. Je obdobím řady dramatických změn, kdy si dítě utváří 

vlastní identitu, hledá samo sebe. Z biologického hlediska probíhá pohlavní dospívání, 

které u dívek končí nástupem menstruace a u chlapců první noční polucí. Rozvíjejí se 

také druhotné pohlavní znaky, urychluje se růst a nastává puberta. Bouřlivé hormonální 

změny ovlivňují psychiku pubescenta ve smyslu zvýšené emoční lability a úzkosti, ve 

vztahu k dospělým se stává uzavřenější, ve svém chování impulzivní, vztahovačný  

a nepředvídatelný. 

Nejčastějším místem vzniku úrazů je škola. Nejrizikovější aktivitou je tělesná 

výchova a organizovaný sport, dále domácí práce a konflikty s jinými dětmi. Mohou se 

objevit i násilná zranění, která vznikají na základě konfliktu mezi dětmi (3). 
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2 PREVENCE DĚSTKÝCH ÚRAZŮ 

V této kapitole se budu věnovat prevenci dětských úrazů a rozeberu její 

jednotlivé části. 

Kaţdý úraz má své příčiny a předchází mu riziková situace, kterou můţeme 

rozpoznat a popřípadě se jí vyhnout. Úraz se tedy nemusí stát a není nevyhnutelný. 

Správnou a včasnou prevencí se dá všem úrazům předejít (14). 

Název pochází z latinského slova praevenire - předcházet, coţ označuje soubor 

opatření, která mají předcházet nějakému neţádoucímu jevu, např. nemocem, drogovým 

závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, násilí apod. Taková opatření se 

nazývají preventivní (17). 

 

2.1 Rozdělení prevence 

Primární prevence je soubor opatření, která jsou zaměřena na zabránění vzniku 

události a úrazu. Primární prevence je soustředěna na populaci jako celek nebo na 

vybrané skupiny uvnitř populace, tzv. cílové skupiny. Primární intervence ovlivňuje 

názory, postoje a chování jednotlivce prostřednictvím skupiny nebo společenství. 

Hlavní cílové oblasti primární prevence jsou formativní věk (děti, mládeţ) a formativní 

prostředí (rodina, školní prostředí, práce, pracoviště), tj. věk a prostředí, ve kterém se 

utvářejí normy a hodnoty. V kaţdém formativním prostředí můţeme najít příslušníky 

cílových skupin dvojího typu. Primární - cílovou skupinu tvoří jedinci, jejichţ 

poškození zdraví chceme předejít. Druhým typem je skupina sekundární, která má 

velký, přímý vliv na primární cílovou skupinu - rodiče, pedagogové, lékaři. Primární 

prevence v oblasti prevence úrazů spočívá např. v důsledném pouţívání ochranných 

pomůcek, v dohledu rodičů nad dítětem a v bezpečném chování. 

Sekundární prevence spočívá ve včasném vyhledávání úrazů, jejich odborné 

nápravě (léčbě) a v minimalizaci následků. Součástí sekundární prevence je např. 

kvalitní záchranný systém, rychlé poskytnutí odpovídající pomoci, kvalitní zdravotně-

sociální péče apod. 

Terciální prevence spočívá především v poradenství a resocializaci, tj. zařazení 

osob s trvalým poškozením zdraví do běţného ţivota (4).  
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Dítě často správně neodhadne rizikovou situaci, přecení své síly nebo 

neposlechne dobře míněné rady, a to vše můţe mít za následek úraz. 

V tomto případě pomůţe trvalá aktivní prevence, coţ je způsob, kdy se dítě 

v průběhu svého vývoje naučí rozeznávat riziková místa, předměty a situace a naučí se 

chovat bezpečně. Proto je nutné mu vysvětlit, co se můţe stát, kdyţ nebude opatrné. 

Dítě si musí uvědomit moţné následky svého jednání a musí se chovat zodpovědně  

a váţit si svého zdraví.  

Velmi často bývá úraz způsoben nedbalostí dospělých, kteří dítě nevybavili 

ochrannými pomůckami nebo nevytvořili bezpečné prostředí (např. doma se nacházejí 

jedovaté pokojové rostliny, chemikálie, léky či horké nebo ostré předměty). 

Odpovědnost za bezpečné prostředí neleţí ovšem jen na rodičích, děti se pohybují také 

ve škole, ve městě, hrají si na dětských hřištích. Dospělí mohou zabezpečit nebezpečná 

místa, změnit místní dopravní situaci (retardéry, zóny se sníţenou rychlostí, nadchody 

frekventovaných silnic), budovat bezpečná dětská hřiště (s měkkým povrchem, bez 

ostrých hran) a připravit dětem bezpečný domov (14). 

Obě preventivní cesty - změna chování a změna prostředí se musí vzájemně 

doplňovat a kombinovat. I na cyklistické stezce nebo na polní cestě by měl mít cyklista 

ochrannou přilbu, stejně tak v domě vybaveném bezpečnostními prvky musí dítě vědět, 

co smí a co ne. Pokud se podaří včlenit aktivní a pasivní prevenci úrazů dětí do náplně 

školních hodin, plánů rozvoje obce a do představ rodičů o domově, ubude úrazů 

končících trvalými následky, nebo dokonce i smrtí dítěte (10).  

Jednou z kampaní zaměřující se na prevenci úrazů je projekt „Úraz není náhoda“ 

nebo „Dětství bez úrazu“. Jejím generálním partnerem je Všeobecná zdravotní 

pojišťovna. V rámci projektů vydala spousty broţur, pořádala semináře a připravila akci 

„Kuchyň“, kde si dospělí ve zvětšeném modelu kuchyně mohli projít jejími nástrahami 

(14).  

Dětská úrazovost je velmi závaţným problémem, přesto se dá cílenou prevencí 

většině úrazů předejít. Mezi nejdůleţitější preventivní opatření patří především dohled, 

seznámení dítěte s úrazovými riziky a vytvoření bezpečného prostředí. Děti jsou zvláště 

zranitelné z důvodu jejich vrozené touhy prozkoumat okolí a neschopnosti vnímat 

nebezpečí svého počínání. 
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3 ÚRAZ 

Úraz je jakékoli úmyslné či neúmyslné poškození organismu. Dochází k němu 

následkem akutní expozice termální, mechanické, elektrické či chemické energie  

a z nedostatku ţivotně nezbytných energetických prvků či veličin, jako jsou kyslík nebo 

teplo (10). 

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) dělíme úrazy do dvou kategorií,  

a to na úmyslné a neúmyslné. 

Úmyslný úraz vzniká, kdyţ se někdo pokusí cílevědomě někomu ublíţit. 

Příkladem mohou být vraţdy, sebevraţdy, napadení, týrání, znásilnění, úrazy 

v souvislosti s válečnými konflikty atd.  

Neúmyslné úrazy se podílejí na většině úmrtí v důsledku úrazů. Těmto úrazům 

lze předejít, jsou ovlivnitelné. Příkladem jsou dopravní nehody, pády, utonutí, 

neúmyslné otravy atd. 

Zdravotnický personál by měl být schopen rozeznat příznaky neúmyslného 

úrazu od příznaků syndromu týraného a zneuţívaného dítěte. Při opakujících se 

ošetřeních stejného úrazu je nutné na tuto variantu myslet, obzvláště u rodin neúplných, 

nefungujících, u velmi mladých nebo málo vzdělaných rodičů (3). 

 

3. 1 Mechanizmus vzniku úrazu 

Úrazy vnikají spolupůsobením čtyř faktorů. 

Mezi tyto faktory patří: 

Hostitel - v našem v případě dítě, které je postiţené úrazem, má řadu vlastností, 

které jej predisponují k určitým druhům úrazů. Velkou roli hraje věk, pohlaví, vzdělání, 

schopnosti, fyzická zdatnost, psychický stav, alkohol, drogy a rizikové chování. Riziko 

úrazu zásadním způsobem ovlivňuje stupeň psychomotorického vývoje. V různých 

věkových skupinách se setkáváme s typickými úrazy pro dané období. I sociální statut 

rodiny má podstatný vliv na počet i druh úrazů. 
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Činitel - jde o přenos abnormálního mnoţství energie (např. mechanické, 

tepelné, chemické, elektrické, radiační), která velmi ovlivňuje epidemiologii úrazovosti, 

a proto jsou pády nejčastější příčinou úrazu dětí. 

Přenašeč neboli vektor (dítě, věc) - působí svojí silou, přenáší energii nebo 

zabraňuje přenosu. Design výrobků můţe zásadním způsobem ovlivnit přenos energie 

(např. air-bag v autě, cyklistická přilba, rychlovarná konvice atd.) 

Prostředí - zásadním způsobem ovlivňuje dětskou úrazovost, ale protoţe jeho 

změna je obvykle časově i finančně náročná, bývá bezpečnost prostředí často 

nahrazována jiným preventivním zásahem, obvykle to bývá výchova k bezpečnému 

chování a zvládání různých rizikových situací. Bezpečné prostředí je u dětí nejúčinnější 

ochranou před úrazem. 

Faktory prostředí dělíme do dvou kategorií: 

sociálně-ekonomické - akceptace poţití alkoholu, akceptace uţívání drog, 

akceptace násilí 

fyzikální - místo úrazu, počasí, teplota, denní doba, roční období, rizikové 

prostředí 

(1, 3) 

  



 

- 14 - 

 

4 NÁSLEDKY ÚRAZŮ 

Spousta z nás zná lehčí úrazy jako odřeninu, drobné říznutí či lehkou zlomeninu  

a následky s tím spojené. Většinou se nic závaţného nestane, zranění je bez komplikací 

a rychle se zahojí. Taková je velká část úrazů, ale bohuţel se stává i mnoho váţných 

úrazů, které končí trvalými následky, anebo dokonce i smrtí dítěte. Takový úraz s sebou 

nese nedozírné následky pro dítě, jeho rodinu i pro celou společnost. 

Do zdravotních následků patří dlouhodobá bolest, ztráta zraku, sluchu, ztráta 

končetiny, sníţená pohyblivost, narušení somatického vývoje (ovlivnění růstu 

postiţených částí kostry a svalstva), nevratné porušení mozku a smrt (14). 

Mezi psychosociální následky úrazů patří narušení rodinných vztahů, narušení 

psychického vývoje, narušení sociálního zařazení (jizvy, deformace), dlouhodobá 

hospitalizace, nízké sebehodnocení, úzkost, deprese, smutek, beznaděj, kolísání nálad, 

psychosomatické poruchy (bolesti hlavy, břicha, poruchy spánku, příjmu potravy, 

sníţení imunity), sebevraţedné myšlenky a pokusy, sebepoškozování, závislosti (13). 

V průmyslově vyspělých zemích tvoří úrazy nejméně polovinu dětské úmrtnosti. 

Jen polovinu úmrtí způsobených úrazem mají na svědomí dopravní nehody, druhou 

polovinu tvoří utonutí, otravy, popálení, pády a další. Pro představu na následky úrazu u 

nás kaţdoročně zmizí celých deset školních tříd. Úraz se stane ve vteřině, následky ale 

bývají na celý ţivot (10). 

Úrazům nebo jiným zdravotním poškozením často předchází ať uţ záměrný, či 

nevědomý prohřešek proti bezpečnosti, podcenění podmínek, špatné vyhodnocení 

situace, nedbalost. K ohroţení zdraví dochází následkem nedodrţení zásad bezpečnosti 

při sportovních aktivitách, extrémních sportech, adrenalinové zábavě, experimentování 

s vlastním tělem jako je např. drţení diet, zneuţívání návykových látek (13). 
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5 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

Následující kapitola je věnována rizikovému chování, kterým rozumíme 

jakékoliv cílené jednání nebo aktivitu jednotlivce, jehoţ následkem můţe být zranění, 

smrt, trvalé postiţení nebo jiné sníţení kvality ţivota riskujícího jedince nebo dalších 

lidí, stejně jako narušení vztahů, psychiky, ekonomické a hmotné škody. Tyto aktivity 

jedinec provádí cíleně, a to sám nebo ve skupině. 

Rizikové chování s sebou přináší mnoţství více či méně závaţných následků, 

které si mladiství velmi často neuvědomují nebo si je nechtějí připustit a vědomě je 

podceňují.  

Následky, které způsobí riziková aktivita, se nemusejí týkat jen samotného 

riskujícího jedince, ale velká část z nich dopadá přímo nebo nepřímo i na další lidi, 

kterých se riziková aktivita nějak dotkla, jako je např. rodina, přátelé, spoluţáci, oběti 

autonehod, policisté, lékaři, sociální pracovníci, pedagogové a v neposlední řadě i na 

celou společnost. 

Situaci, kdy se dospívajícímu stane závaţný úraz nebo dojde k trvalým 

následkům na jeho zdraví jak tělesném, tak i psychickém, předchází rizikové chování, 

jehoţ příčiny lze zpětně dopátrat a zaměřit se na ně při prevenci. Ať uţ jde o vědomé 

rizikové chování (např. adrenalinová zábava, drţení drastických diet) nebo  

o nedobrovolné zapojení se do rizikového chování pod tlakem skupiny (např. krádeţe, 

šikana) nebo „jen“ o nevědomé podcenění situace (např. extrémní sporty, jízda stopem, 

chatování s neznámou osobou). 

Při pátrání po příčinách rizikového chování musíme přijmout fakt, ţe dospívající 

jsou rizikovou věkovou skupinou. 

Extrémní sporty vystihují zejména velké rychlosti, výšky, nebezpečí nebo 

velkolepé akrobatické kousky. Bývají často spojeny s mladými lidmi, kteří se snaţí 

dosáhnout limitů svého strachu a fyzických moţností. Například snowboarding má 

mnohem extrémnější image neţ lyţování, protoţe byla zvolena jiná marketingová 

strategie a přece jen jde o „nový sport“, ale i přesto můţe být lyţování rychlejší  

a většinou stejně nebezpečná aktivita. 

Adrenalinová zábava je na rozdíl od extrémních sportů vědomé hazardování, 

jedná se o skutečné riziko smrti nebo zranění. Účastníci těchto aktivit, mnohdy ve 
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spojení s alkoholem nebo i drogami, si své počínání často natáčejí, dokumentují  

a trumfují se odváţnějšími kousky (13). 
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6 PREVENCE ÚRAZŮ HLAVY A OBLIČEJE 

Je třeba upozornit zejména na nebezpečí, které číhá na děti jedoucí na kolech. 

Na silnicích se začínají pohybovat i děti předškolního a mladšího školního věku. Teprve 

po osmém roce ţivota je dítě schopno přiměřenějšího zvládnutí rychlosti. Zkušenosti 

s těmito úrazy ukazují na přehlíţení prevence ze strany rodičů právě těchto dětí, které 

provozují jízdu na kole s nedostatečnými zkušenostmi, a ještě k tomu na rizikových 

tratích. U větších dětí dochází k nehodám v důsledku velké rychlosti, kterou nedokáţou 

zvládnout, a proto se neudrţí na kole. Při závodním sportování, kde hrozí riziko 

poranění hlavy a obličeje, je po několik let zavedeno povinné nošení ochranných přileb 

(hokej, sjezdové disciplíny, cyklistika). Špatná situace byla u rekreačního sportování, 

speciálně pak u dětí. V minulých letech, kdy se cyklistika stala součástí určitého 

ţivotního stylu, bylo riziko úrazů vysoké. Proto se na trhu objevilo velké mnoţství 

kvalitnějších a bezpečnějších kol a také ochranných cyklistických doplňků. 

Bylo zjištěno, ţe ţádné z dětí, které utrpělo úraz hlavy nebo bylo usmrceno při 

cyklistice, nenosilo přilbu. Na trhu je jiţ dostatek dětských cyklistických přileb 

chránících neurocranium, obličej však ne. Integrální přilba, která ochraňuje bradu a lícní 

partie, vyhovuje poţadavkům komplexní bezpečnosti hlavy (5). 

 

6.1 Úrazy hlavy 

Zranění hlavy je u dětí velmi časté. Povětšinou to odnese drobná modřina, boule 

na hlavě, trţná nebo malá řezná rána. Potíţe nastávají ve chvíli, kdy je náraz do hlavy 

větší. 

 

6.1.1 Otřes mozku 

Otřes mozku (commotio cerebri) ve své nejlehčí formě patří k velmi častým 

poraněním. Mezi charakteristické příznaky patří především bezvědomí, které je obvykle 

kratičké. Z dalších příznaků otřesu mozku bývá asi u dvou třetin zraněných výrazná 

ztráta paměti. Zraněný si nepamatuje na úraz ani na to, co mu bezprostředně 

předcházelo, ale přitom se docela dobře upamatovává na události, které se staly uţ 

dříve. Současně si postiţená osoba začne stěţovat na bolesti hlavy a často i zvrací. 
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Otřes mozku v současné době pokládáme za poranění lehké, ale i přesto se  

u nepatrného počtu těchto zraněných můţe nakonec ukázat, ţe se jedná o poranění 

závaţnější,  

a to např. o nitrolební krvácení. Proto u dětí i při poraněních, která vypadají jako lehká  

a bezvýznamná, musíme pomýšlet i na tuto variantu. 

 

6.1.2 Zhmoţdění mozku 

Zhmoţdění mozku (contusio cerebri) je daleko závaţnějším poraněním neţ otřes 

mozku. Postiţená část mozku je pohmoţděná, rozdrcená, s krevními výrony a s otokem, 

který se velmi rychle vyvíjí. Z hlediska dalšího vývoje je významný nejen rozsah 

poranění, ale i jeho umístění. V případě poranění důleţitých mozkových center 

postiţený sice nezemře, ale mohou mu zůstat trvalé následky. Jednou z nejdůleţitějších 

charakteristik vzhledem k dalšímu osudu pacienta je i délka a hloubka bezvědomí. 

Průběh onemocnění a jeho následky jsou tedy rozdílné podle toho, v jakém rozsahu  

a jak důleţitá tkáň byla postiţena. 

V jiném případě je sice postiţený zachráněn, ale zůstanou mu různé trvalé 

poruchy, jako je např. obrna končetin, epilepsie, poruchy řeči. V nejtěţších případech se 

zraněný z bezvědomí neprobere vůbec nebo jen zcela přechodně a nakrátko a po delším 

či kratším utrpení nakonec umírá. Snad ještě horší neţ smrt bývají stavy, kdy trvale 

vyhasnou veškeré nervové funkce a takový nemocný nevnímá, nepohybuje se  

a přetrvává u něj jen trávení a vyměšování moči a stolice. Raněný ţije za pomoci 

dýchacích přístrojů a tímto způsobem můţe být udrţován při ţivotě dny, týdny, ale  

i měsíce. 

 

6.1.3 Stlačení mozku 

Stlačení mozku (compresio cerebri) vzniká jednak tím, ţe při úrazu praskne 

lebka a úlomek kosti se vpáčí a stlačuje mozek. Anebo jsou poraněny cévy, které 

zásobují tvrdou plenu mozkovou, a tím vzniká krevní výron, který se zvětšuje a stlačuje 

mozek. Jedná-li se o krvácení z tepny, můţe být tlak na mozek tak velký a rychlý, ţe 

činnost mozku je porušena natolik, ţe raněný bez rychlé chirurgické pomoci zemře. 

Proto je třeba rychle a neodkladně operovat. 
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Nejvýraznější příznaky doprovázejí stlačení mozku způsobené krvácením do 

prostoru mezi lebkou a tvrdou mozkovou plenou, tj. nitrolebním epidurálním krvácením 

(epi - nad, dura - tvrdá plena mozková). Dítě utrpí náraz do lebky a upadne do 

bezvědomí. Po nějaké době, jejíţ délka závisí na stupni otřesu nebo pohmoţdění, se 

z bezvědomí probudí a má typické obtíţe způsobené otřesem, popřípadě zhmoţděním, 

jak bylo výše zmíněno. 

Po určitou dobu je celkem bez větších obtíţí, ale poté upadá opět do bezvědomí, 

které se stupňuje a prohlubuje. Objeví se i nejrůznější neurologické příznaky jako jsou 

křeče jedné poloviny těla, obrna a rozšíření zorničky na straně krvácení. Nezakročí-li 

lékař co nejdříve operativně, nemocný umírá. Při operaci se otevře lebka, odsaje krevní 

výron, zastaví krvácení z poraněné tepny a sešitím rány operace končí. O další prognóze 

rozhoduje včasnost chirurgického zákroku a rozsah poškození mozkové tkáně. 

Vedle krvácení nad tvrdou plenou mozkovou známe ještě krvácení pod tvrdou 

plenou mozkovou, tzv. krvácení subdurální. Toto krvácení většinou vychází ze ţil, proto 

bývá méně dramatické a jeho příznaky nemusí být tak výrazné (2, 10). 

 

PRVNÍ POMOC: 

 nikdy nepodceňujeme stav postiţeného. 

 při vědomí polohujeme raněného vodorovně na záda s mírně vypodloţenou 

hlavou. 

 při bezvědomí zajistíme průchodnost dýchacích cest a uvedeme raněného do 

stabilizované polohy. 

 snaţíme se o uklidnění postiţeného, komunikujeme s ním. 

 pokud postiţený usíná, je třeba ho pravidelně budit a kontrolovat stav vědomí. 

 ošetříme poranění hlavy. 

 nepodáváme nic ústy - jídlo, tekutiny, léky na tišení bolesti či na uklidnění. 

 zajistíme tepelný komfort. 
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 zajistíme rychlé přivolání lékařské pomoci (12). 

Ze statistik vyplývá, ţe cyklistika je jednou z nejčastějších příčin úrazů hlavy  

u dětí, podle různých autorů tvoří tyto úrazy 70 - 90 % příčin smrti při cyklistice. I kdyţ 

jen 20 % úrazů postihuje hlavu, jsou tak závaţné, ţe tvoří 70 % nutných hospitalizací po 

cyklistických úrazech. Největší počet úrazů se vyskytuje mezi třináctým a šestnáctým 

rokem věku a největší počet úmrtí je mezi třetím a čtrnáctým rokem. 90 % úmrtí je 

způsobeno střetem s motorovým vozidlem a v 50 % případů k němu došlo na křiţovatce 

(5). 

 

6.2 Úrazy obličeje 

Při tělesné výchově často dochází k drobnějším zraněním, např. zlomeniny zubů 

či jejich luxace, trţně zhmoţděné rány rtů, sliznic dutiny ústní a jazyka. Výjimku však 

tvoří zlomeniny čelistí po pádu z kruhů či hrazdy, hydraulické zlomeniny očnice (úder 

kolenem při kotoulu, náraz loktem, pěstí nebo míčkem). Ke zranění dochází také při 

ledním nebo pouličním hokeji, např. zhmoţdění, hematomy, rány měkkých tkání 

obličeje, trauma zubů. Při lyţování, bobování nebo sáňkování vznikají nejčastěji 

zlomeniny čelistí a luxace zubů. Nově dochází k úrazům orofaciální oblasti při jízdě na 

skateboardu či kolečkových bruslích. Nejčastějším mechanismem úrazu jsou pády při 

cyklistice vedoucí k poraněním brady a zlomeninám dolní čelisti (5). 

 

6.2.1 Poranění dutiny ústní 

U dětí snadno dochází k poranění zubů, která jsou poměrně častá. Většinou 

neohrozí dítě na ţivotě, ale zato mohou zanechat trvalé následky jako je ztráta zubu 

nebo jeho části. Úraz můţe poškodit jak zuby dočasné (mléčné), tak zuby stálé. 

Nejčastěji utrpí úraz horní přední zuby, coţ jsou střední řezáky a špičáky. Poranění 

dolních předních zubů není tak časté. Vzácně dochází k samostatnému poranění 

stoliček. 

Zmíním se ještě o poranění, kdy můţe jít o intruzivní luxaci zubu, tj. zaraţení 

zubu do alveolu a poškození dosud neprořezaného zubu. V tomto případě se rodičům 
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musí zdůraznit, ţe je bezpodmínečně nutná kontrola v době, kdy by se měl stálý zub 

proříznout, a to i v případě, kdy je dítě po celou dobu od úrazu bez jakýchkoliv potíţí. 

Také zuby s hlubokými zubními kazy jsou daleko náchylnější k poranění, kdy je 

zubní korunka oslabená a láme se i při poměrně nevelkém násilí. Včasné ošetření 

zubního kazu patří k preventivním opatřením zabraňujícím poranění zubů.  

V případě poranění jazyka jde většinou o poranění způsobené prokousnutím 

doprovázené různě rozsáhlým krvácením. Ve střední nebo v zadní třetině jazyka mohou 

rychle vzniknout hematomy a otoky. 

Při úrazovém krvácení z jazyka se postiţený předkloní a nechá krev z úst 

vytékat. Zraněného je nutno urychleně odeslat k odbornému ošetření a vyhledat pomoc 

chirurga  

(5, 16). 

 

6.2.2 Poranění nosu 

Poranění nosu u dětí jsou pochopitelně velmi častá. Naštěstí se většinou jedná 

jen o lehčí poranění měkkých částí. Při prudkém nárazu nastává obvykle výrazné 

zduření v krajině nosu, ale i očních víček, krevní podlitiny a krvácení z nosních dírek 

(epistaxis), které většinou rychle a samovolně ustoupí. 

Krvácí-li z nosu osoba, která je v bezvědomí, je třeba ji uloţit do stabilizované 

polohy na bok a zabránit tak vdechnutí (aspiraci) krve, při kterém by mohlo dojít 

k zadušení. 

Úrazové postiţení kostěné a chrupavčité části nosu vyţaduje odbornou léčbu, 

jinak by mohlo nastat zhojení s deformací, která by navíc mohla mít za následek 

poruchu nosního dýchání. Při těchto poraněních můţe být poškozena i nosní přepáţka 

(10). 
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Krvácení z nosu se můţeme pokusit zastavit následujícím způsobem: 

 dítě posadíme tak, aby mělo předkloněnou hlavu a otevřená ústa 

 stiskneme palcem a ukazováčkem nos z obou stran a drţíme ho stisknutý asi 

deset minut, aby se vytvořila sraţenina 

 je-li to moţné, přiloţíme dítěti na čelo led nebo ručník namočený ve studené 

vodě 

 kdyţ se krvácení podaří zastavit, je důleţité, aby si dítě čtyři aţ pět minut 

nesahalo na nos a aby zůstalo alespoň hodinu v klidu 

V ţádném případě se nesmí dítěti do nosu vkládat vata nebo gáza. Dutina nosní 

by se mohla ucpat a vyjímání vaty by mohlo způsobit nové krvácení. Zavádění tamponu 

patří do rukou odborníků. Pokud se krvácení během půl hodiny nezastaví, je nutné dítě 

převézt do zdravotnického zařízení (8). 

 

6.2.3 Krvácení ze zvukovodu 

Je poměrně časté při zlomenině spodiny lební. Na ucho se přiloţí dostatečná 

vrstva savých sterilních čtverců mulu nebo sloţený obvaz, zvukovod se netamponuje. 

Zraněného uloţíme do stabilizované polohy na stranu krvácejícího zvukovodu s mírným 

podloţením hlavy (16) 
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7 ÚRAZY POHYBOVÉHO APARÁTU 

Jedná se především o poranění kloubů a zlomeniny jako následky sportovních 

úrazů, automobilových nehod, různých pádů apod. Častou primární příčinou je 

nedostatečná fyzická kondice či nedbalé rozcvičení před sportovní aktivitou, ale také 

přeceňování vlastních sil a neodhadnutí rizik (12). 

 

7.1 Poranění kloubu 

7.1.1 Zhmoţdění 

Při zhmoţdění (contuzi) jsou porušeny měkké části končetiny - kůţe, podkoţí, 

svaly. Jedná se o poranění kryté, zavřené, navenek nekrvácející. Zhmoţděním můţe být 

ovšem postiţena nejen končetina, ale i kterákoliv jiná část těla, jako je např. mozek, 

ledviny, játra, slinivka břišní apod. Léčba zhmoţděné končetiny je konzervativní, 

spočívá převáţně v klidu a v přikládání studených obkladů (10). 

 

7.1.2 Podvrtnutí 

Při podvrtnutí (distorzi) jde v podstatě o obdobné poranění jako je zhmoţdění, 

bývají však při něm postiţeny měkké části kloubu, kloubní pouzdro a vazy zpevňující 

kloub. Vazy, které kloubu zajišťovaly stabilitu a měly ho chránit před podvrtnutím, se 

extrémně natáhnou, v nejhorším případě se i přetrhnou. Velmi často bývá postiţen 

kolenní nebo hlezenní kloub. 

Důsledky traumatu se projeví jako otok bolestivý na tlak, krevní výron 

(hematom) v okolních svalech a bolestivé omezení pohybu kloubu. 

Léčba spočívá v znehybnění kloubu sádrovým obvazem a poté by se měl kloub 

několik dnů aţ týdnů šetřit (9).  

Ze statistik je zřejmé, ţe nejčastěji hlášeným dětským úrazem v roce 2009 je 

řezná rána - 16%. V ţebříčku nejčastěji hlášených dětských zranění se následně umístil 

podvrtnutý kotník - 8% a pohmoţdění ruky - 7% (18). 
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7.1.3 Vykloubení 

Při vykloubení (luxaci) se natrhne nebo praskne kloubní pouzdro a styčné plošky 

(na jedné straně hlavička, na straně druhé kloubní jamka) se dostanou mimo svůj 

normální dotyk. Luxace je často poraněním ramenního kloubu. K vykloubení nejčastěji 

dojde při nárazu do ramene, které se reflexně snaţí náraz vyrovnat tím, ţe se vysune 

dopředu. Hlavice paţní kosti úplně opustí kloubní jamku lopatky. Ihned po luxaci dojde 

na základě poranění kloubního pouzdra nebo také přetrţení vazů k silnému otoku  

s velkými bolestmi. Ramenní svaly reflexivně přitáhnou rameno k tělu a ztuhnou v 

křeči. Čím déle se potom čeká na ošetření, tím více se paţe fixuje v této chybné pozici.  

V nemocnici se pak v narkóze při uvolněných svalech rameno napravuje - 

reponuje. Pokud není během dalších hodin moţný převoz do nemocnice, je otázkou, zda 

by se zachránce neměl pokusit rameno napravit, zejména je-li rameno stále studenější  

a necitlivější. K tomuto úkonu je třeba výslovný souhlas postiţeného. Bez ohledu na to, 

jak pokus o napravení dopadl, rameno je poté důleţité znehybnit. Nastupující otok se 

chladí, při silných bolestech se podávají analgetika.  

Všeobecně se musí při luxacích počítat s komplikacemi. Vţdy je nutné neustále 

kontrolovat cítění, motoriku a prokrvení. Pokud se zjistí velké změny, musí být zraněný 

rychle převezen do zdravotnického zařízení (9, 10). 

 

7.2 Zlomeniny 

Zlomeniny (fraktury) vzniknou tehdy, poruší-li násilí celistvost kosti. Je-li kůţe 

nad zlomeninou neporušená, a tak tomu bývá naštěstí nejčastěji, mluvíme o zlomenině 

zavřené. Opakem je zlomenina otevřená, kdy nad zlomeninou je rána, pronikající aţ ke 

kosti a jejíţ úlomky mohou z rány vyčnívat. Kost je poté ohroţena infekcí - zánětem 

kostní dřeně. Při léčbě zlomenin končetin je důleţité, zda jsou kostní úlomky u sebe - 

bez dislokace, anebo jsou-li nějakým způsobem od sebe oddáleny, s tzv. dislokací. Ty 

první léčíme prostým znehybněním, aby měla zlomenina klid k hojení a nebolela.  

U těch druhých je zapotřebí provést napravení - repozici a teprve poté přiloţit 

znehybňující sádrový obvaz. 

Mimo jiné zlomená část oteče a pokoţka můţe zmodrat, protoţe se při 

zlomenině často poškodí i drobné cévy a tkáně v okolí kosti. Zlomená končetina můţe 



 

- 25 - 

 

být různě deformovaná a můţe vypadat kratší. Postiţeného se zlomeninou kosti je nutné 

vţdy transportovat do zdravotnického zařízení. 

Zlomeniny horních končetin bývají daleko častější neţ zlomeniny dolních 

končetin. Nejčastějšími zlomeninami u dětí jsou zlomeniny předloktí, na druhém místě 

zlomeniny paţe a následují zlomeniny klíční kosti. Na dolní končetině se nejčastěji 

vyskytují zlomeniny bérce a stehenní kosti. 

Zajímavý je výskyt zlomenin v jednotlivých měsících. Nejvíce zlomenin bývá 

v prosinci, kdy se začínají provozovat zimní sporty a na ulicích se objeví náledí. 

Úrazy končetin a zlomeniny patří u dětí k nejčastějším. I ta nejjednodušší 

zlomenina, která se zhojí, není zanedbatelným poraněním. Je jisté, ţe zlomeniny budou 

vznikat vţdycky, obzvlášť v této době, kdy dochází k obrovskému rozmachu sportu, ke 

vzniku nových sportovních disciplín, k objevům a konstrukci stále dokonalejších 

technických zařízení, coţ souvisí i s rozvojem dopravy, a tudíţ i k novým moţným 

rizikovým situacím (8, 10). 

 

PRVNÍ POMOC: 

U zlomenin platí následující pravidla prvotního ošetření: 

 útlum šoku (protišoková poloha, zamezení ztráty tepla, tlumení bolesti) 

 zástava krvácení a sterilní ošetření rány (při otevřené zlomenině) 

 zvednutí postiţené končetiny, aby se sníţil přítok krve (při uzavřené zlomenině) 

 chlazení předpokládaného místa zlomu 

 fixace zlomeniny 

 

Fixace zlomeniny zabrání dalšímu poškození tkáně a minimalizuje postiţenému 

bolesti. Zlomená končetina by měla být v anatomicky normálním základním postavení.  

Pro zhotovení dlah lze pouţít všechny materiály, které se k danému účelu hodí 

např. turistické nebo lyţařské hůlky, větve, karton, pásky, ručníky, obvazy apod. (9) 
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Podle statistik Pojišťovny České spořitelny se úrazy nejčastěji stávají dětem 

mezi třináctým a čtrnáctým rokem ţivota. Naopak nejméně úrazů je u dětí ve věku do 

jednoho roku (18). 
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8 PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY  

Poranění páteře a míchy patří k nejtěţším a nejsmutnějším zraněním. V těch 

nejzávaţnějších případech je mícha rozdrcena, rozmačkána anebo dokonce i přetrţena. 

Jindy je stlačena, zhmoţděna nebo utlačena např. kostěným úlomkem, v nejlehčích 

případech je jen přetaţena. Zpočátku tyto úrazové změny způsobují stejný klinický 

obraz - od místa zranění míchy směrem dolů je tělo ochrnuto. V případě přetrţení míchy 

je tělo ochrnuto trvale, v případě stlačení míchy se činnost míchy můţe i dokonale 

obnovit, pokud byla příčina stlačení včas odstraněna. 

Projevujícími příznaky je bolestivost, někdy zduření a krevní výron podél páteře 

v místě zranění, nepřirozená poloha zraněného. Při současném poranění míchy mohou 

vzniknout i neurologické příznaky jako je porucha hybnosti - ztráta schopnosti ovládat 

končetinu, porucha citlivosti všech čtyř končetin při poranění krční míchy nebo jen 

dolních končetin při poranění hrudní a bederní míchy. Příznaky se mohou projevovat 

pouze na jedné straně těla. Při hlubokém poranění krční páteře hrozí nebezpečí 

zastavení centra dechu a krevního oběhu v prodlouţené míše s následnou poruchou 

základních ţivotních funkcí. 

K poranění páteře dochází nejčastěji při dopravních nehodách, pádem na záda 

z velké výšky a při skocích do vody. Zdánlivě patří k méně častým poraněním, ve 

skutečnosti nejsou však tak vzácná. 

Při poranění je nesmírně důleţitá včasná a přiměřená první pomoc, která můţe 

rozhodnout o konečném osudu postiţeného. 

 

PRVNÍ POMOC: 

 hlavním úkolem je prevence zhoršení nebo druhotného poškození míchy, 

především při nešetrné manipulaci s postiţeným 

 se zraněným nepohybujeme, pokud hrozí další nebezpečí poranění. Ošetřujeme 

jej v poloze, ve které jsme ho nalezli. Šetrné zacházení platí i při vyprošťování, 

ukládání do stabilizované polohy nebo při kardiopulmonální resuscitaci 

 v případné nutnosti provádějí manipulaci 3 - 4 zachránci 
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 zachránce vţdy stabilně zajistí hlavu a krční páteř rukama 

 při poranění krční páteře zajistíme její stabilitu uchopením hlavy postiţeného do 

svých rukou v oblasti uší 

 zajistíme tepelný komfort a ošetříme přidruţená poranění 

 je-li poraněný v bezvědomí, co nejšetrněji jej otočíme na záda tak, aby během 

pohybu nedošlo k rotaci páteře, a provedeme uvolnění dýchacích cest trojitým 

manévrem, který provádíme i při umělém dýchání 

 jste-li nuceni postiţeného transportovat, uloţíme jej na pevnou podloţku 

v poloze, ve které se nachází nebo v poloze na zádech. Vţdy je nutné zajistit 

dokonalé připevnění k podloţce 

 ihned voláme rychlou zdravotnickou pomoc (10, 12, 16) 
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9 TONUTÍ  

Utonutím (utopením) jsou ohroţeny děti hrající si ve vodě nebo v její blízkosti 

bez dostatečného dozoru. Obecně se soudí, ţe při tonutí začne postiţený polykat vodu, 

kterou nakonec vdechne do plic a zadusí se. 

Tonutí je častým důsledkem nerozváţnosti - skoky po hlavě do neznámého 

terénu s následným úrazem hlavy a poruchou vědomí, vstup na tenký led, skok do 

chladné vody v rozehřátém stavu, kdy dochází k reflexní zástavě srdeční. Kaţdé druhé 

tonutí končí smrtí dítěte. Časté je vlastní přecenění sil plavce, které vede k podchlazení, 

vyčerpání a nástupu křečí daleko od břehu. Celkové podchlazení, které mnohdy 

doprovází tonutí ve studené vodě, zpomaluje látkovou přeměnu organismu a sniţuje 

celkovou spotřebu kyslíku v jednotlivých tkáních včetně mozku. Proto bývá následná 

resuscitace ve většině případů úspěšná a celkové vyhlídky na zotavení dobré. Při 

vniknutí vody do dýchacích cest a plic dochází k dušení. Následný nedostatek kyslíku 

v mozku vyvolá bezvědomí, které je do několika desítek sekund provázeno zástavou 

srdeční. Po pěti minutách bez kyslíku dochází k trvalému postiţení mozkových funkcí,  

i kdyţ se celková resuscitace zdaří (10, 12, 14). 

 

PRVNÍ POMOC: 

 při plavání k tonoucímu je vhodné mít u sebe pevný předmět, kterého se dotyčný 

zachytí, a nedojte tak k bezprostřednímu ohroţení zachránce staţením pod vodu 

 s ohledem na vlastní bezpečnost připlaveme k tonoucímu zezadu, otočíme ho na 

záda, uchopíme podhmatem za bradu a pokusíme se dopravit do míst, kde máme 

jako zachránce alespoň minimální oporu 

 ihned prsty uvolníme ústa dítěte od případných překáţek v dýchání (chaluhy, 

bahno atd.) 

 při zástavě ţivotních funkcí neprodleně zahájíme kardiopulmonální resuscitaci, 

umělé dýchání můţeme zahájit jiţ během transportu na břeh 

 po vytaţení na břeh neztrácíme čas a věnujeme se ţivot zachraňujícím úkonům 

 po úspěšném oţivení uloţíme postiţeného do stabilizované polohy na boku 
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 dbáme na tepelný komfort, zabráníme druhotnému podchlazení, postiţenému 

svlékneme mokrý oděv 

 i kdyţ se zdá, ţe nehoda dopadla dobře a dítě, které se topilo, vypadá, ţe je zcela 

v pořádku, je třeba ho hospitalizovat, protoţe se aţ odstupem času můţe po 

tonutí projevit postiţení plic. Proto je nutné volat rychlou zdravotnickou pomoc 

(8) 

 

Statistiky uvádí, ţe druhou nejčastější příčinou úmrtí následkem úrazu v České 

republice jsou úrazy spojené s vodou. I zde je nutno brát ohled na věk a dovednosti 

dítěte. Alarmujícím faktem je, ţe dvě třetiny z utonulých dětí do pěti let byly ve vodě 

samy, kdyţ se topily. Hrozivé následky mívají také úrazy způsobené skokem do 

neznámé vody, proto pozor zejména na dovolených - neznámé prostředí, varování 

v cizím jazyce, shon a zmatek při příjezdu a odjezdu (6). 

Ze statistik vyplývá, ţe nejvíce dětských úrazů nastává tradičně během letních 

prázdnin, naopak nejméně často si děti úraz přivodí na jaře. V počtu úrazů mírně 

převaţují chlapci nad dívkami (18). 
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10 SMRTELNÉ ÚRAZY  

Smrtelné úrazy jsou nesmutnější kapitolou v dětské traumatologii. Nejčastější 

příčinou úmrtí u dětí je utopení. Zde dominuje nárazový mechanismus při skoku do 

vody - náraz hlavy na dno, zejména na překáţku ve vodě. K tomu dochází hlavně 

v bezprostřední blízkosti jezů a stavidel. Náraz vyvolá krátkodobé bezvědomí  

a následná aspirace zapříčiní smrt. Další příčiny způsobující smrt jsou nárazy při 

cyklistice, jízdě na saních a bobech. Obzvláště nebezpečná je pozice, kdy jezdec leţí na 

břiše s hlavou ve směru jízdy. Další smrtící aktivity jsou spíše náhodné a dominuje vţdy 

pád na hlavu. Lyţování, horolezectví, ale i kontaktní sporty mohou být také sférou 

smrtelných příhod. Ve většině případů, kdy je příčinou smrtelný úraz dítěte, hraje roli 

neznalost rizik při prováděných aktivitách - přecenění či nedocenění vlastní výkonnosti, 

nedostatečná výzbroj, klimatické změny a ve výjimečných případech je na vině druhá 

osoba (5). 

Úrazy jsou povaţovány za největší problém dětského věku - ve vyspělých 

zemích jsou úrazy příčinou 40 % úmrtí dětí do čtrnácti let. Mezi ostatními příčinami 

nemocí mají právě úrazy zcela specifické postavení, neboť nejvíce ohroţují osoby 

mladé a zdravé. Nejohroţenější věkovou skupinou jsou u nás děti a dospívající, u nichţ 

jsou úrazy na prvním místě v příčinách úmrtí.  

Podle údajů ÚZIS je v ČR více neţ 38 000 dětí a dospívajících kaţdoročně 

hospitalizováno pro úraz a více neţ 321 000 dětí a dospívajících ošetřeno ambulantně. 

Nejvyšší podíl na úmrtnosti dětí i dospívajících mají úrazy dopravní, které představují 

nejzávaţnější kategorii úrazů vůbec a jsou u nás nejčastější příčinou dětských 

úrazových úmrtí. Více neţ třetinu představují úmrtí na následky dopravních nehod  

a téměř polovina úrazů u dětí do patnácti let vzniká v dopravním prostředí. Česká 

republika zaujímá v oblasti dopravních nehod u dětské populace nepříznivé postavení, 

je dvojnásobně vyšší neţli v motoristicky vyspělých zemích.  

Řešením není minimální expozice dítěte dopravnímu prostředí, ale bezpečné  

a minimálně rizikové dopravní prostředí. Důraz je kladen na zvýšení bezpečnosti, 

zejména v okolí škol a na včasné seznámení dítěte s modely bezpečného dopravního 

chování. V posledních deseti letech se u nás počet úmrtí na dopravní úrazy u dětí  

a dospívajících sníţil téměř na polovinu. Problematika prevence úrazů u dětské 

populace je sledována Státním zdravotním ústavem dlouhodobě, a to jak v podobě 
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výzkumných šetření a intervenčních projektů, zaměřených na sníţení incidence 

úrazovosti u dětské populace, tak i formou ediční, přednáškové a publikační činnosti, 

určené jak odborné, tak i laické veřejnosti (19). 

 

DESATERO PRO SPORTOVCE 

 pouţívání ochranných prostředků včetně přileb 

 nepřeceňování vlastních sil 

 nesportovat a nevyjíţdět sám - mít u sebe alespoň mobilní telefon 

 přijímat rady a pokyny zkušenějších 

 nehazardovat se zdravím  

 správně volit prostředí pro aktivity 

 znalost a dodrţování pravidel a metodiky sportu 

 pouţívání a kontrola pouţívané (lépe předepsané) výstroje a výzbroje 

 znalost a provádění první pomoci včetně informovanosti o moţnosti přivolat 

pomoc 

 neriskovat (5) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

11 METODIKA VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

11.1 Cíle výzkumného šetření 

Hlavním cílem mé práce bylo blíţe se seznámit s problematikou úrovně 

prevence dětských úrazů. Ve vztahu k hlavnímu cíli byly stanoveny dílčí cíle 

kvantitativního výzkumu: 

C 1: Zjistit, jaká je úroveň informovanosti u dětí ve věku 14 - 15 let v oblasti 

prevence dětských úrazů.  

Myslím si, ţe děti ve věku 14 - 15 let jsou v oblasti prevence dětských úrazů 

edukovány. Dle mého názoru informace nejčastěji získávají od svých rodičů. Druhým 

nejčastějším zdrojem informací je škola. 

 

C 2: Zjistit, zda děti pouţívají ochranné pomůcky při sportovních aktivitách.  

Domnívám se, ţe děti s trvalým bydlištěm na vesnici v 70 % případů ochranné 

pomůcky pouţívají stejně jako i děti bydlící ve městě. 

 

C 3: Zjistit, jaké mají děti zkušenosti s úrazy. 

Podle mne děti v 70 % případů zkušenosti s úrazy nemají. 

 

C 4: Zmapovat, v jakém rozsahu probíhá osvěta na škole/školách, zda je 

povaţována za nezbytnou a zda je na ni kladen důraz. 

Myslím si, ţe výuka na škole/školách týkající se prevence dětských úrazů dle mého 

názoru probíhá. 
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C 5: Zjistit, jaký je výskyt rizikového chování u dětí. 

Domnívám se, ţe děti rizikové sporty ve větší míře nevyhledávají. 

 

11.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Cílovou skupinu výzkumného šetření představovaly děti navštěvující základní 

školu. Konkrétně se jednalo o děti staršího školního věku, a to ţáky ve věku 14 - 15 let. 

Celkový počet byl 80 respondentů. Jako výzkumná pracoviště jsem si vybrala Základní 

školu ve Velkých Opatovicích a Základní školu v Jaroměřicích.  

 

11.3 Metoda výzkumného šetření 

Pro zpracování empirické části mé práce bylo provedeno kvantitativní výzkumné 

šetření, v němţ jsem pouţila jako stěţejní metodu dotazník (viz. Příloha C). Součástí 

dotazníku byl průvodní dopis, ve kterém jsem respondenty seznámila s anonymitou 

dotazníku,  účelem výzkumu a s návodem, jak dotazník správně vyplnit. Dotazník byl 

zcela dobrovolný.  

Dotazník jsem sestavila tak, abych díky němu mohla dojít k předem stanoveným 

cílům. Skládal se z 25 otázek a obsahoval otázky otevřené, uzavřené, polozavřené, 

filtrační a výčtové. Otázky jsem se snaţila formulovat tak, aby byly pochopeny všemi 

ţáky. Dotazníky byly distribuovány aţ se souhlasem konkrétního zařízení (viz. Příloha 

A, B). 

 

11.4 Organizace výzkumného šetření 

Samotnému výzkumnému šetření předcházel pilotní výzkum, který čítal  

5 respondentů, abych zjistila, zda děti dotazníku rozumí. Respondenty pilotního 

výzkumu se staly děti mých sousedů. Dotazníky z pilotního výzkumu nebyly do této 

práce zahrnuty. Na základě připomínek a konzultace s vedoucí mé práce byl dotazník 

upraven do konečné podoby. Poté následovala vlastní realizace výzkumného šetření, 

kdy jsem poţádala paní ředitelku Mgr. Karin Petrţelkovou a pana ředitele  

Mgr. Františka Václavka o souhlas s provedením výzkumného šetření na jejich 



 

- 35 - 

 

základních školách. Výzkumné šetření probíhalo během měsíce října 2012. K ţákům se 

dotazníky dostaly pomocí osobního předání a byly rozdány během jedné vyučovací 

hodiny. Celkem bylo rozdáno 80 dotazníků, z nichţ se mi vrátilo 80 vyplněných. 

Návratnost byla tedy 100 %.  

Další fází mého výzkumu bylo převedení získaných dat z dotazníků do 

programů Microsoft Office Excel a Microsoft Office Word, kde jsem výsledky 

zpracovala ručně do přehledných tabulek. Data jsou vyjádřena absolutní a relativní 

četností. Relativní četnost je zpracována do jednotlivých grafů a vyjádřena 

v procentech. Výsledky jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.  

 

V tabulkách a grafech pouţívám následující údaje: 

fi - relativní četnost (vyjádřena v %) 

ni - absolutní četnost (počet) 

N - celková četnost 
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11.5 Výsledky výzkumného šetření 

V prvních dvou otázkách v dotazníku se zaměřuji na identifikační údaje 

respondenta, respektive ţáka. 

Poloţka v dotazníku č. 1 - Jaké je tvoje pohlaví? 

Tabulka č. 1: Pohlaví respondenta 

Pohlaví 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Chlapci 20 18 50% 45% 

Dívky 20 22 50% 55% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích se 

zúčastnila většina dívek v počtu 22, tj. 55,00% a menší část chlapců v počtu 18, tj. 

45,00%.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích se zúčastnila polovina dívek v počtu 

20, tj. 50,00% a polovina chlapců v počtu 20, tj. 50,00%. 
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Poloţka v dotazníku č. 2 - Kolik je ti let? 

Tabulka č. 2: Věk respondenta 

Věk 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

14 let 17 19 42,50% 47,50% 

15 let 23 21 57,50% 52,50% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe na Základní škole v Jaroměřicích se 

zúčastnilo 19 ţáků ve věku 14 let, tj. 47,50% a 21 ţáků ve věku 15 let, tj. 52,50%.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích se zúčastnilo 17 ţáků ve věku 14 let, 

tj. 42,50% a 23 ţáků ve věku 15 let, tj. 57,50%. 

 

Poloţka v dotazníku č. 3 - Kde bydlíš? 

Tabulka č. 3: Bydliště respondenta 

Bydliště 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Vesnice 9 40 22,50% 100,00% 

Město 31 0 77,50% 0,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, na Základní škole v Jaroměřicích se zúčastnilo 

40 dotazovaných, tj. 100% s trvalým bydlištěm na vesnici a na Základní škole ve 

Velkých Opatovicích se zúčastnilo 31 dotazovaných, tj. 77,50% s trvalým bydlištěm ve 

městě a 9 dotazovaných, tj. 22,50%, kteří bydlí na vesnici. 
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Poloţka v dotazníku č. 4 - Přiřaď správně telefonní čísla. Spoj šipkou. 

Tabulka č. 4: Respondentovy znalosti čísel tísňových volání 

Hodnocení 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Ovládá 33 36 82,50% 90,00% 

Neovládá 7 4 17,50% 10,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe na Základní škole v Jaroměřicích se 

zúčastnila převáţná většina ţáků ovládající čísla tísňových volání, a to v počtu 36 ţáků, 

tj. 90,00% a menší část ţáků v počtu 4 ţáci, tj. 10,00% neovládá čísla tísňových volání.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích se zúčastnila většina ţáků ovládající 

čísla tísňových volání, a to v počtu 33 ţáků, tj. 82,50%, a menší část ţáků v počtu 7, tj. 

17,50% neovládá čísla tísňových volání. 

  



 

- 39 - 

 

Poloţka v dotazníku č. 5 - Uţ ses někdy ocitl/a v situaci, kdy jsi musel/a poskytnout 

první pomoc? 

Tabulka č. 5: Poskytnutí první pomoci respondentem 

Ocitl/a 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Ano 10 7 25,00% 17,50% 

Ne 30 33 75,00% 82,50% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích uvedlo 33 

ţáků, tj. 33 ţáků, tj. 82,50%, ţe se neocitlo v situaci, kdy muselo poskytnout první 

pomoc, menší část v počtu 7 ţáků, tj. 17,50% se v dané situaci ocitla.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích více jak polovina v počtu 30 ţáků, tj. 

75,00% se neocitla v situaci, kdy musela poskytnout první pomoc, menší část v počtu 

10 ţáků, tj. 25,00% se v dané situaci ocitla.  
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Poloţka v dotazníku č. 6 - Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl/a ANO, uveď 

v jaké. 

Tato otázka navazovala na otázku č. 5. Ţáci, kteří v předchozí otázce 

odpověděli, ţe se v dané situaci ocitli, měli napsat, o jakou konkrétní situaci se jednalo.  

V následujícím grafu jsou zaznamenány jednotlivé odpovědi ţáků. 

Graf č. 6a: Konkrétní situace při poskytnutí první pomoci respondentem 

 

 

Z grafu č. 6 je zřejmé, ţe z celkového počtu 7 respondentů se na Základní škole 

v Jaroměřicích 5 ţáků, tj. 71,42% ocitlo v situaci, kdy museli poskytnout první pomoc 

při bezvědomí, 1 ţák, tj. 14,29% se ocitl v situaci, kdy musel poskytnout první pomoc 

při infarktu myokardu, a 1 ţák, tj. 14,29% se ocitl v situaci, kdy musel poskytnout první 

pomoc při otravě.  
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Graf č. 6b: Konkrétní situace při poskytnutí první pomoci respondentem 

 

Z grafu č. 6 je zřejmé, ţe z celkového počtu 10 respondentů se na Základní škole 

ve Velkých Opatovicích 4 ţáci, tj. 40,00% ocitlo v situaci, kdy museli poskytnout první 

pomoc při bezvědomí, 3 ţáci, tj. 30,00% se ocitli v situaci, kdy poskytli první pomoc při 

zlomenině horní končetiny, 2 ţáci, tj. 20,00% se ocitli v situaci, kdy museli poskytnout 

první pomoc při zlomenině dolní končetiny a 1 ţák, tj. 10,00% se ocitl v situaci, kdy 

poskytl první pomoc při poranění nůţkami. 

  

Bezvědomí Zlomenina
horní

končetiny

Zlomenina
dolní

končetiny

Poranění
nůžkami

40,00% 
30,00% 

20,00% 
10,00% 

Základní škola Velké Opatovice 

Bezvědomí Zlomenina horní končetiny

Zlomenina dolní končetiny Poranění nůžkami



 

- 42 - 

 

Poloţka v dotazníku č. 7 - Je neposkytnutí první pomoci trestné? 

Tabulka č. 7: Vyjádření k trestnosti neposkytnutí první pomoci 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Ano 28 36 70,00% 90,00% 

Ne 12 4 30,00% 10,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích převáţná 

většina ţáků odpověděla kladně, a to v počtu 36 ţáků, tj. 90,00%, a menší část ţáků 

v počtu 4 ţáci, tj. 10,00% odpověděla záporně.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích většina ţáků odpověděla kladně, a to 

v počtu 28 ţáků, tj. 70,00%, a menší část ţáků v počtu 12 ţáků, tj. 30,00% odpověděla 

záporně. 
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Poloţka v dotazníku č. 8 - Učíš se ve škole v nějakém předmětu, jak předcházet 

úrazům? 

Tabulka č. 8: Výuka prevence úrazů ve škole 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Ano 21 17 52,50% 42,50% 

Nevím 9 14 22,50% 35,00% 

Ne 10 9 25,00% 22,50% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z hlediska výuky prevence úrazů na Základní škole v Jaroměřicích je zřejmé, ţe 

17 ţáků, tj. 42,50%, uvedlo, ţe se ve škole zabývá jak předcházet vzniku úrazů, 14 

ţáků, tj. 35,00% odpovědělo, ţe neví, zda v nějakém předmětu se zabývají prevencí 

úrazů a 9 ţáků, tj. 22,50% odpovědělo na danou otázku záporně.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích 21 ţáků, tj. 52,50%, uvedlo, ţe se ve 

škole dovídá, jak předcházet vzniku úrazů, 9 ţáků, tj. 22,50% odpovědělo, ţe neví, zda 

se v nějakém předmětu zabývají prevencí úrazů, a 10 ţáků, tj. 25,00% odpovědělo na 

danou otázku záporně. 

 

  



 

- 44 - 

 

Poloţka v dotazníku č. 9 - Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl/a ANO, uveď 

v jakém. 

Tato otázka navazovala na otázku č. 8. Ţáci, kteří v předchozí otázce 

odpověděli, ţe se ve škole zabývají, jak předcházet vzniku úrazů, měli napsat, o jaký 

konkrétní předmět se jednalo.  

V následujícím grafu jsou zaznamenány jednotlivé odpovědi ţáků. 

Graf č. 9a: Výuka prevence úrazů v konkrétním předmětu 

 

 

Graf č. 9 udává, ţe z celkového počtu 17 respondentů se na Základní škole v 

Jaroměřicích 11 ţáků, tj. 64,71% se o předcházení úrazů učí v předmětu Výchova ke 

zdraví, 4 ţáci, tj. 23,53% odpovědělo, ţe se o předcházení úrazů učí v předmětu 

Přírodopis. 1 ţák, tj. 5,88% uvedl dva předměty, a to Přírodopis a Chemii a 1 ţák, tj. 

5,88% uvedl taktéţ dva předměty, a to zmiňovanou Výchovu ke zdraví a Přírodopis. 
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Graf č. 9b: Výuka prevence úrazů v konkrétním předmětu 

 

Graf č. 9 udává, ţe z celkového počtu 21 respondentů se na Základní škole ve 

Velkých Opatovicích 3 ţáci, tj. 14,29% o předcházení úrazů učí v předmětu Výchova ke 

zdraví, 8 ţáků, tj. 38,10% odpovědělo, ţe se o předcházení úrazů učí v předmětu 

Přírodopis. 10 ţáků, tj. 47,61% uvedlo dva předměty, a to Přírodopis a Praktikum 

z přírodopisu. 
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Poloţka v dotazníku č. 10 - Informace o předcházení vzniku úrazů získávám nejčastěji: 

Graf č. 10a: Zdroje získávání informací 

 

Z grafu č. 10 vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích nejvíce ţáků uvedlo 

mezi nejčastější zdroje získávání informací školu, a to v počtu 19 ţáků, tj. 47,50%. Pro 

13 ţáků, tj. 32,50% druhou nejčastější odpovědí byla rodina, 6 ţáků, tj. 15,00% 

odpovědělo, ţe informace získává nejčastěji prostřednictvím sdělovacích prostředků 

(rádio, televize). 2 ţáci, tj. 5,00% uvedli jako nejčastější zdroj získávání informací 

internet. Reklamní letáky neuvedl nikdo, tj. 0,00%. 
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Graf č. 10b: Zdroje získávání informací 

 

Z grafu č. 10 vyplývá, ţe na Základní škole ve Velkých Opatovicích nejvíce 

ţáků uvedlo mezi nejčastější zdroje získávání informací rodinu, a to v počtu 21 ţáků, tj. 

52,50%. Druhou nejčastější odpovědí v počtu 15 ţáků, tj. 37,50% byla škola. Dále 3 

ţáci, tj. 7,50% uvedli jako nejčastější zdroj získávání informací internet. 1 ţák, tj. 

2,50% odpověděl, ţe informace získává nejčastěji prostřednictvím sdělovacích 

prostředků (rádio, televize). Reklamní letáky neuvedl nikdo, tj. 0,00%. 
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Poloţka v dotazníku č. 11 - Pouţíváš při sportu ochranné pomůcky (cyklistická přilba, 

chrániče,…)? 

Tabulka č. 11: Pouţívání ochranných pomůcek při sportu 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Ano vţdy 12 12 30,00% 30,00% 

Většinou ano 13 19 32,50% 47,50% 

Většinou ne 10 2 25,00% 5,00% 

Nepouţívám 5 7 12,50% 17,50% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe na Základní škole v Jaroměřicích nejvíce 

ţáků v počtu 19, tj. 47,50% uvedlo odpověď „ Většinou ano“, druhou nejčastější 

odpovědí bylo „Ano, vţdy“ u 12 ţáků, tj. 30,00%. 7 ţáků, tj. 17,50% uvedlo odpověď 

„Nepouţívám“ a 2 ţáci, tj. 5,00% uvedli jako odpověď „Většinou ne“. 

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích 13 ţáků, tj. 32,50% uvedlo odpověď 

„ Většinou ano“, druhou nejčastější odpovědí bylo „Ano, vţdy“ u 12 ţáků, tj. 30,00%.  

5 ţáků, tj. 12,50% uvedlo odpověď „Nepouţívám“ a 10 ţáků, tj. 25,00% uvedlo jako 

odpověď „Většinou ne“. 
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Poloţka v dotazníku č. 12 - Jakou bezpečnostní pomůckou nejúčinněji zabráníme 

poraněním hlavy a mozku? 

Graf č. 12: Nejúčinnější bezpečnostní pomůcka hlavy 

 

Na tuto otázku odpověděli respondenti obou základních škol tak, ţe nejúčinnější 

bezpečnostní pomůckou hlavy a mozku je ochranná přilba. Tedy z 80 respondentů jich 

80, tj. 100,00% odpovědělo správně. 
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Poloţka v dotazníku č. 13 - Vyber, jaká má být tvoje přilba: 

Tabulka č. 13: Výběr správné přilby 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Prasklá, ale 

zalepená 0 0 0,00% 0,00% 

Vlastní a 

nepoškozená 40 38 100,00% 95,00% 

Malá, ale 

nepoškozená 0 2 0,00% 5,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích uvedlo 

v počtu 38 ţáků, tj. 95,00% odpověď „ Vlastní a nepoškozená“, 2 ţáci, tj. 5,00% uvedli 

jako odpověď „Malá, ale nepoškozená“ a odpověď „ Prasklá, ale zalepená“ neuvedl 

nikdo, tj. 0,00%.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích na tuto otázku odpověděli všichni 

respondenti stejně, a to tak, ţe správný výběr přilby je odpověď „Vlastní  

a nepoškozená“ v počtu 40 ţáků, tj. 100,00%. 
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Poloţka v dotazníku č. 14 - Je pouţití přilby u dětí mladších 18 let při jízdě na kole 

zákonná povinnost?  

Graf č. 14: Vyjádření k pouţití přilby u dětí mladších 18 let 

 

Na tuto otázku odpověděli respondenti obou základních škol stejně, a to tak, ţe 

převáţná většina ţáků odpověděla kladně, a to v počtu 37 ţáků, tj. 92,50%, a menší část 

ţáků v počtu 3 ţáci, tj. 7,50% odpověděla záporně. 

  

92% 

8% 

Základní škola Jaroměřice a Základní škola 

Velké Opatovice 

Ano Ne



 

- 52 - 

 

Poloţka v dotazníku č. 15 - Při kterém sportu se pouţívá tzv. „páteřák“? 

Graf č. 15a: Pouţití tzv. „páteřáku“ při sportu 

 

Z grafu č. 15 vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích 39 ţáků, tj. 97,50% 

označilo odpověď „Lyţování a snowboard“ a 1 ţák, tj. 2,50% označil odpověď „Skok 

do výšky“. Odpověď „Potápění“ a „Krasobruslení“ neoznačil nikdo, tj. 0,00%. 
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Graf č. 15b: Pouţití tzv. „páteřáku“ při sportu 

 

Z grafu č. 15 vyplývá, ţe na Základní škole ve Velkých Opatovicích většina 

ţáků v počtu 32, tj. 80,00% označila odpověď „ Lyţování a snowboard“, 5 ţáků, tj. 

12,50% označilo odpověď „Krasobruslení“, 2 ţáci, tj. 5,00% označilo odpověď „Skok 

do výšky“ a 1 ţák, tj. 2,50% označilo odpověď „Potápění“. 

  

Potápění Skok do výšky Lyžování a
snowboard

Krasobruslení

2,50% 5,00% 

80,00% 

12,50% 

Základní škola Velké Opatovice 

Potápění Skok do výšky Lyžování a snowboard Krasobruslení



 

- 54 - 

 

Poloţka v dotazníku č. 16 - Proč mají lyţaři a snowboardisté při jízdě na hlavě přilbu? 

Graf č. 16: Důvod pouţití ochranné přilby při lyţování a snowboardu 

 

Z grafu č. 16 je zřejmé, ţe na obou základních školách všichni ţáci označili 

odpověď „ Chrání před zraněním“, tj. 100,00%. Tedy z 80 respondentů jich 80, tj. 

100,00% odpovědělo správně. 
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Poloţka v dotazníku č. 17 - Cyklista by měl mít odpovídající výstroj. Lze označit  

i více moţností. 

Tabulka č. 17: Výstroj cyklisty 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

a) Bezpečnostní 

cyklistický přilba, 

chrániče na 

kolena, lokty a 

předloktí, 

cyklistické brýle, 

láhev s pitím 

3 7 7,50% 17,50% 

b)Sluchátka v 

uších 
0 0 0,00% 0,00% 

c) Oblečení 

jasných, dobře 

viditelných barev 

opatřené 

bezpečnostními 

prvky (nášivky, 

nálepky) z 

reflexních či 

fluorescenčních 

materiálů, 

rukavice, pevná 

obuv 

1 3 2,50% 7,50% 

a) + b) 2 1 5,00% 2,50% 

a) + c) 33 29 82,50% 72,50% 

b) + c) 1 0 2,50% 0,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích uvedlo 

nejvíce ţáků odpověď a) „Bezpečnostní cyklistická přilba, chrániče na kolena, lokty  

a předloktí, cyklistické brýle, láhev s pitím“ + c) „Oblečení jasných, dobře viditelných 

barev opatřené bezpečnostními prvky (nášivky, nálepky) z reflexních či fluorescenčních 

materiálů, rukavice, pevná obuv“, a to v počtu 29 ţáků, tj. 72,50%. Druhou nejčastější 
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odpovědí byla odpověď a) „Bezpečnostní cyklistická přilba, chrániče na kolena, lokty  

a předloktí, cyklistické brýle, láhev s pitím“, a to v počtu 7 ţáků, tj. 17,50% a 3 ţáci, tj. 

7,50% označili odpověď c) „Oblečení jasných, dobře viditelných barev opatřené 

bezpečnostními prvky (nášivky, nálepky) z reflexních či fluorescenčních materiálů, 

rukavice, pevná obuv “. 1 ţák, tj. 2,50% označil odpověď a) „Bezpečnostní cyklistická 

přilba, chrániče na kolena, lokty a předloktí, cyklistické brýle, láhev s pitím“ + b) 

„Sluchátka v uších“. Odpověď b) „Sluchátka v uších“ a odpověď b) „Sluchátka v uších 

+ c) „Oblečení jasných, dobře viditelných barev opatřené bezpečnostními prvky 

(nášivky, nálepky) z reflexních či fluorescenčních materiálů, rukavice, pevná obuv “ 

neoznačil nikdo, tj. 0,00%. 

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích nejvíce ţáků uvedlo odpověď a) 

„Bezpečnostní cyklistická přilba, chrániče na kolena, lokty a předloktí, cyklistické 

brýle, láhev s pitím“ + c) „Oblečení jasných, dobře viditelných barev opatřené 

bezpečnostními prvky (nášivky, nálepky) z reflexních či fluorescenčních materiálů, 

rukavice, pevná obuv“, a to v počtu 33 ţáků, tj. 82,50%. Druhou nejčastější odpovědí 

byla odpověď a) „Bezpečnostní cyklistická přilba, chrániče na kolena, lokty a předloktí, 

cyklistické brýle, láhev s pitím“, a to v počtu 3 ţáků, tj. 7,50% , a 1 ţák, tj. 2,50% 

označil odpověď c) „Oblečení jasných, dobře viditelných barev opatřené 

bezpečnostními prvky (nášivky, nálepky) z reflexních či fluorescenčních materiálů, 

rukavice, pevná obuv “. 2 ţáci, tj. 5,00% označili odpověď a) „Bezpečnostní cyklistická 

přilba, chrániče na kolena, lokty a předloktí, cyklistické brýle, láhev s pitím“ + b) 

„Sluchátka v uších“. Odpověď b) „Sluchátka v uších“ + c) „Oblečení jasných, dobře 

viditelných barev opatřené bezpečnostními prvky (nášivky, nálepky) z reflexních či 

fluorescenčních materiálů, rukavice, pevná obuv “ označil 1 ţák, tj. 2,50%. Odpověď b) 

„Sluchátka v uších“ neoznačil nikdo, tj. 0,00%. 
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Poloţka v dotazníku č. 18 - Pro zvýšení viditelnosti za nepříznivého počasí nosím: 

Tabulka č. 18: Zvýšení viditelnosti za nepříznivého počasí 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Tmavé oblečení 0 1 0,00% 2,50% 

Rozsvícená 

baterka 3 7 7,50% 17,50% 

Reflexní doplňky 37 32 92,50% 80,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe na Základní škole v Jaroměřicích označilo 

odpověď „Reflexní doplňky“ 32 ţáků, tj. 80,00%, 7 ţáků, tj. 17,50% označilo odpověď 

„ Rozsvícená baterka“ a 1 ţák, tj. 2,50% označil odpověď „Tmavé oblečení“.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích označilo odpověď „Reflexní 

doplňky“ 37 ţáků, tj. 92,50%, 3 ţáci, tj. 7,50% označilo odpověď „ Rozsvícená baterka“ 

a odpověď „Tmavé oblečení“ neoznačil nikdo, tj. 0,00%.  
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Poloţka v dotazníku č. 19 - Bezpečnostním pásem při jízdě v automobilu se poutám: 

Tabulka č. 19: Pouţití bezpečnostního pásu v automobilu 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Jen mimo město 2 1 5,00% 2,50% 

Vţdy 33 36 82,50% 90,00% 

Na krátké 

vzdálenosti se 

poutat nemusím 5 3 12,50% 7,50% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích většina 

ţáků označila odpověď „Vţdy“ v počtu 36 ţáků, tj. 90,00%, 3 ţáci, tj. 7,50% označili 

odpověď „ Na krátké vzdálenosti se poutat nemusím“ a 1 ţák, tj. 2,50% označil 

odpověď „Jen mimo město“.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích rovněţ většina ţáků v počtu 33, tj. 

82,50% označila odpověď „Vţdy“, 5 ţáků, tj. 12,50% označilo odpověď „ Na krátké 

vzdálenosti se poutat nemusím“ a 2 ţáci, tj. 5,00% označili odpověď „Jen mimo město“. 
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Poloţka v dotazníku č. 20 - Víš, od které výšky a hmotnosti je moţné sedět na předním 

sedadle osobního automobilu?  

Tabulka č. 20: Podmínky pro spolujezdce osobního automobilu 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

150cm a 36kg 27 24 67,50% 60,00% 

136cm a 50kg 1 2 2,50% 5,00% 

150cm a 50kg 12 14 30,00% 35,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe na Základní škole v Jaroměřicích více jak 

polovina v počtu 24 ţáků, tj. 60,00% označila odpověď „ 150cm a 36kg“, 14 ţáků, tj. 

35,00% označilo odpověď „150cm a 50kg“ a 2 ţáci, tj. 5,00% označili odpověď 

„136cm a 50kg“.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích více jak polovina v počtu 27 ţáků, tj. 

67,50% označila odpověď „ 150cm a 36kg“, 12 ţáků, tj. 30,00% označilo odpověď „ 

150cm a 50kg“ a 1 ţák, tj. 2,50% označil odpověď „136cm a 50kg“. 
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Poloţka v dotazníku č. 21 - Provozuješ někdy extrémní rizikové sporty, tzv. 

adrenalinové? 

Tabulka č. 21: Provozování „adrenalinových“ sportů 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Ano 14 13 35,00% 32,50% 

Ne 26 27 65,00% 67,50% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích více jak 

polovina ţáků odpověděla záporně, a to v počtu 27 ţáků, tj. 67,50%, a menší část ţáků 

v počtu 13 ţáků, tj. 32,50% odpověděla kladně.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích více jak polovina ţáků odpověděla 

záporně, a to v počtu 26 ţáků, tj. 65,00%, a menší část ţáků v počtu 14, tj. 35,00% 

odpověděla kladně. 
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Poloţka v dotazníku č. 22 - Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl/a ANO, uveď 

jaké. 

Tato otázka navazovala na otázku č. 21. Ţáci, kteří v předchozí otázce 

odpověděli, ţe provozují adrenalinové sporty, měli napsat, o jaký konkrétní 

adrenalinový sport se jedná.  

V následujícím grafu jsou zaznamenány jednotlivé odpovědi ţáků. 

Graf č. 22a: Druh „adrenalinového“ sportu 

 

Z grafu č. 22 je zřejmé, ţe na Základní škole v Jaroměřicích z celkového počtu 

13 respondentů 11 ţáků, tj. 84,62% označilo odpověď „BMX kolo“, 1 ţák, tj. 7,69% 

zvolil odpověď „ Skateboard“ a 1 ţák, tj. 7,69% odpověděl „Kolečkové brusle“. 

Odpověď „Bojové sporty“ neuvedl nikdo, tj. 0,00%. 

  

Skateboard BMX kolo Bojové sporty Kolečkové
brusle

7,69% 

84,62% 

0,00% 7,69% 

Základní škola Jaroměřice 

Skateboard BMX kolo Bojové sporty Kolečkové brusle
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Graf č. 22b: Druh „adrenalinového“ sportu 

 

Z grafu č. 22 je zřejmé, ţe na Základní škole ve Velkých Opatovicích 

z celkového počtu 14 respondentů většina ţáků v počtu 6 ţáků, tj. 42,86% označila 

odpověď „Skateboard“, 4 ţáci, tj. 28,57% označili odpověď „BMX kolo“, 2 ţáci, tj. 

14,29% označili odpověď „Jízda na koni“, 1 ţák, tj. 7,14% označil odpověď „Bojové 

sporty“ a 1 ţák, tj. 7,14% označil odpověď „Horolezectví“.  

  

42,86% 
28,57% 

7,14% 7,14% 
14,29% 

Základní škola Velké Opatovice 

Skateboard BMX kolo Bojové sporty Horolezectví Jízda na koni
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Poloţka v dotazníku č. 23 - Výstroj florbalového brankáře je: 

Tabulka č. 23: Výstroj florbalového brankáře 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

a) Brankářská 

maska, triko, 

vesta, kalhoty, 

rukavice, obuv, 

suspenzor, 

chrániče na 

kolena, lokty a 

holeně, florbalová 

hůl 

12 17 30,00% 42,50% 

b) Brankářská 

maska, triko, 

vesta, kalhoty, 

rukavice, obuv, 

suspenzor, 

chrániče na 

kolena, lokty a 

holeně 

27 23 67,50% 57,50% 

c) Tepláková 

souprava, 

kšiltovka, palčáky 

1 0 2,50% 0,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích nejvíce 

ţáků označilo odpověď a) „Brankářská maska, triko, vesta, kalhoty, rukavice, obuv, 

suspenzor, chrániče na kolena, lokty a holeně“, a to v počtu 23 ţáků, tj. 57,50%. 17 

ţáků, tj. 42,50% zvolilo odpověď b)„Brankářská maska, triko, vesta, kalhoty, rukavice, 

obuv, suspenzor, chrániče na kolena, lokty a holeně, florbalová hůl“ a odpověď c) 

„Tepláková souprava, kšiltovka a palčáky“ neoznačil nikdo, tj. 0,00%.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích nejvíce ţáků označilo odpověď 

„Brankářská maska, triko, vesta, kalhoty, rukavice, obuv, suspenzor, chrániče na 

kolena, kolty a holeně“, a to v počtu 27 ţáků, tj. 67,50%, 12 ţáků, tj. 30,00% označilo 

odpověď „Brankářská maska, triko, vesta, kalhoty, rukavice, obuv, suspenzor, chrániče 
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na kolena, lokty a holeně, florbalová hůl“ a odpověď „Tepláková souprava, kšiltovka  

a palčáky“ označil 1 ţák, tj. 2,50%. 
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Poloţka v dotazníku č. 24 - Při jízdě na in-line bruslích se pouţívají: 

Tabulka č. 24: Bezpečnostní pomůcky při jízdě na in-line bruslích 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

a) Přilba, chrániče 

rukou (na zápěstí, 

lokty a dlaně), 

kolenní chrániče, 

chrániče zad 

32 34 80,00% 85,00% 

b) Chrániče rukou 

(na zápěstí, lokty a 

dlaně), kolenní 

chrániče, chrániče 

zad 

8 6 20,00% 15,00% 

c) Kšiltovka, 

chrániče rukou (na 

zápěstí, lokty a 

dlaně), kolenní 

chrániče, chrániče 

zad 

0 0 0,00% 0,00% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření je zřejmé, ţe na Základní škole v Jaroměřicích většina 

ţáků označila odpověď „Přilba, chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní 

chrániče, chránič zad“, a to v počtu 34 ţáků, tj. 85,00%. 6 ţáků, tj. 15,00% označilo 

odpověď „ Chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, chránič zad“  

a odpověď „Kšiltovka, chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, 

chránič zad“ neoznačil nikdo, tj. 0,00%.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích rovněţ většina ţáků označila 

odpověď „Přilba, chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, chránič 

zad“, a to v počtu 32 ţáků, tj. 80,00%, 8 ţáků, tj. 20,00% označilo odpověď „ Chrániče 

rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, chránič zad“ a odpověď „Kšiltovka, 

chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, chránič zad“ neoznačil 

nikdo, tj. 0,00%. 
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Poloţka v dotazníku č. 25 - Měl/a jsi za posledních devět měsíců nějaký úraz (v 

období od 1.11.2012 - 30.9.2012)? 

Tabulka č. 25: Úraz v období 1.1.2012 - 30.9.1012 

Odpověď 
ni fi 

Velké Opatovice Jaroměřice Velké Opatovice Jaroměřice 

Ano, jeden 9 3 22,50% 7,50% 

Ano, více 5 12 11,50% 30,00% 

Ne 26 25 65,00% 62,50% 

N 40 40 100% 100% 

 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe na Základní škole v Jaroměřicích více jak 

polovina ţáků odpověděla záporně, a to v počtu 25 ţáků, tj. 62,50%, 12 ţáků, tj. 30,00% 

označilo odpověď „ Ano, více“ a 3 ţáci, tj. 7,50% označilo odpověď „Ano, jeden“.  

Na Základní škole ve Velkých Opatovicích více jak polovina ţáků odpověděla 

záporně, a to v počtu 26 ţáků, tj. 65,00%, 9 ţáků, tj. 22,50% označilo odpověď „ Ano, 

jeden“ a 5 ţáků, tj. 12,50% označilo odpověď „Ano, jeden“. 
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12 SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ 

V této kapitole se budu věnovat tomu, zda dosaţené výsledky ověřily nebo 

vyvrátily předem stanovené předpokládané výsledky výzkumu. 

Hlavním cílem bylo blíţe se seznámit s problematikou prevence dětských úrazů 

a zjistit, jaký je stav edukace. Díky ochotě respondentů a jejich pečlivému vyplnění 

dotazníků mohl být v rámci kladených otázek tento stav zjištěn.  

C 1: Zjistit, jaká je úroveň informovanosti u dětí ve věku 14 - 15 let v oblasti 

prevence dětských úrazů.  

Předpokládám, ţe děti ve věku 14 - 15 let jsou v oblasti prevence dětských úrazů 

edukovány. Dle mého názoru informace nejčastěji získávají od svých rodičů. Druhým 

nejčastějším zdrojem informací je škola. 

Výsledek šetření: Děti bydlící na vesnici uvedly jako nejčastější zdroj získávání 

informací školu, a to v 19 případech, tj. 47,50%, a 13 ţáků, tj. 32,50% jako druhý 

nejčastější zdroj informací uvedlo rodiče. Děti s trvalým bydlištěm ve městě uvedly 

jako nejčastější zdroj získávání informací rodinu, a to v 21 případech, tj. 52,50%, a 15 

ţáků, tj. 37,50% jako druhý nejčastější zdroj informací uvedlo školu. Cíl č. 1 je tedy 

splněn.  

C 2: Zjistit, zda děti pouţívají ochranné pomůcky při sportovních 

aktivitách.  

Domnívám se, ţe děti s trvalým bydlištěm na vesnici v 70 % případů ochranné 

pomůcky pouţívají, rovněţ jako děti bydlící ve městě.  

Děti ve čtvrtém ročníku absolvují výuku dopravní výchovy teoreticky  

a prakticky si znalosti a dovednosti ověřují na dopravním hřišti v Blansku. Po úspěšném 

zvládnutí písemného testu a praktické jízdy na dopravním hřišti mohou získat průkaz 

cyklisty. 

Výsledek šetření: Děti s trvalým bydlištěm na vesnici ochranné pomůcky v 31 

případech, tj. 77,50%  pouţívají a v 9 případech, tj. 22,50% ochranné pomůcky 

nepouţívají. Děti s trvalým bydlištěm ve městě ochranné pomůcky v 25 případech, tj. 

62,00% pouţívají a v 15 případech, tj. 37,50% ochranné pomůcky nepouţívají. Cíl č. 2 

je tedy splněn. 
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C 3: Zjistit, jaké mají děti zkušenosti s úrazy. 

Předpokládám, ţe děti v 70 % případů zkušenosti s úrazy nemají. 

Výsledek šetření: Děti s trvalým bydlištěm na vesnici ve 33 případech, tj. 

82,50% zkušenosti s úrazy nemají a děti bydlící ve městě ve 30 případech, tj. 75,00% 

rovněţ ne. Z toho tedy vyplývá, ţe cíl č. 3 byl splněn. 

C 4: Zmapovat, v jakém rozsahu probíhá osvěta na škole/školách, zda je 

povaţována za nezbytnou a zda je na ni kladen důraz. 

Myslím si, ţe výuka na škole/školách týkající se prevence dětských úrazů dle 

mého názoru probíhá. 

Výsledek šetření: Děti bydlící na vesnici v 17 případech, tj. 42,50% potvrdily, ţe 

výuka v rámci prevence dětských úrazů na jejich základní škole probíhá. Nejčastěji 

uvedeným předmětem byla Výchova ke zdraví, a to v 11 případech, tj. 64,71%. Děti 

bydlící ve městě v 21 případech, tj. 52,50% rovněţ potvrdily osvětu ve výuce na jejich 

základní škole. Nejčastěji zmiňovaným předmětem byl Přírodopis a Praktikum 

z přírodopisu, a to v 18 případech, tj. 85,71%. Z dané skutečnosti je tedy jasné, ţe cíl  

č. 4 byl splněn. 

C 5: Zjistit, jaký je výskyt rizikového chování u dětí. 

Domnívám se, ţe děti rizikové sporty ve větší míře nevyhledávají.  

Výsledek šetření: Děti bydlící na vesnici ve 27 případech, tj. 67,50% 

adrenalinové sporty nevyhledávají a děti bydlící ve městě ve 26 případech, tj. 65,00% 

také ne. Z toho je tedy zřejmé, ţe předpokládaný výsledek se mi potvrdil a cíl č. 5 je 

jednoznačně splněn. 
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13 DISKUSE 

Problematika úrazů je velmi aktuálním tématem, které patří k nejzávaţnějšímu 

zdravotnickému problému v dětském věku. Mylným názorem bývá, ţe úrazy patří 

k ţivotu nebo ţe se úrazy stávají náhodou, a proto jim nelze zabránit. Kaţdý úraz má 

své příčiny, nestává se náhodou. Úrazům předchází riziková situace, kterou můţou 

dospělí, ale i starší děti rozpoznat a zabránit jí. Důleţité je, aby se děti naučily 

rizikovému chování vyvarovat a uvědomit si důsledky svého chování.  

Ředitel Základní školy v Jaroměřicích a ředitelka Základní školy ve Velkých 

Opatovicích chtěli být seznámeni s výsledky mého výzkumného šetření. Po 

shromáţdění a vyhodnocení výsledků jsem jim je v elektronické podobě zaslala.  

Příjemně mě překvapilo, ţe v dnešní době děti adrenalinové sporty ve větší míře 

spíše nevyhledávají, i přesto ţe současná doba k nim přímo vybízí. Kolečkové brusle 

uvedl jeden ţák jako adrenalinový sport, coţ povaţuji za pozitivní zjištění. Rovněţ 

povaţuji za přínosné zjištění to, ţe se o této problematice často hovoří doma  

a samozřejmě i ve škole.   

Znalost čísel tísňových volání osmina ţáků devátých ročníků neovládá, coţ bylo 

pro mě překvapujícím faktem. Předpokládala jsem stoprocentní znalost, poněvadţ ze 

své vlastní zkušenosti vím, ţe téměř od počátku školní docházky se v prvouce, 

přírodovědě a přírodopisu toto učivo neustále omílá. Stejným zjištěním pro mě bylo, co 

se týče zvýšené viditelnosti za nepříznivého počasí. Opět osmina ţáků devátých ročníků 

označila odpověď „Rozsvícená baterka“, přičemţ jsem tuto moţnost odpovědi 

pokládala za úsměvnou. Po zamyšlení jsem došla k závěru, ţe v tomto věku ţáci rádi 

vtipkují nebo si berou příklad ze svých prarodičů. S tímto jevem se totiţ na vesnici 

můţeme často setkat. V otázce týkající se výstroje florbalového brankáře v dvaceti 

devíti případech ţáci označili odpověď „Brankářská maska, triko, vesta, kalhoty, 

rukavice, obuv, suspenzor, chrániče na kolena, lokty a holeně a florbalová hůl“, coţ mě 

přivádí k zamyšlení. Přestoţe je florbal moderní, aktuální a mezi mládeţí velmi 

rozšířený sport, tak ţáci neovládají pravidla hry, anebo dotazník vyplnili i respondenti, 

kteří se o tento sport nezajímají. 

Výsledky obou zkoumaných základních škol se výrazně neliší. Vzdělávání na 

výše jmenovaných školách je, dle mého názoru, na velmi dobré úrovni.  
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Je také pravdou, ţe dnešní finanční situace některých rodin je podprůměrná,  

a proto si nemohou dovolit vybavit svoje děti pro realizování těchto sportovních aktivit. 

Některé sporty potřebují mít zázemí z vedení měst, vesnic a přece jen v mnohých 

případech není moţné je dovybavit z důvodu finančního zatíţení. 

Během výzkumného šetření jsem měla moţnost se setkat i s případem 

devítiletého chlapce, který se v hodině plaveckého výcviku ocitl v situaci, která 

ohroţovala jeho ţivot. S chlapcem i s vyučujícími jsem se setkala osobně a o případu 

s nimi podrobně hovořila. Pro objektivnost tohoto případu přikládám popisy situace ze 

dvou různých pohledů, a to z pohledu paní učitelky a samotného tonoucího. 

Pohled paní učitelky: Při plavání v hodině tělesné výchovy ve třetím ročníku, 

kdy jiţ ţáci měli polovinu úkolů ve vodě za sebou, měli chlapci a děvčata plavat 

skupinově po jednotlivcích. Chlapec, na kterého došla řada, se přestal najednou 

v polovině úseku pohybovat a nejevil známky ţivota. Vyučující ihned skočila do bazénu 

a chlapce vynesla na břeh. Utíkala pro pomoc. Mezitím další vyučující, která 

vykonávala dozor, začala chlapce oţivovat, coţ se jí podařilo ještě před tím, neţ 

dorazila záchranná sluţba. Lékař chlapce prohlédl a doporučil odvoz do nemocnice. 

Byli uvědoměni i rodiče. Součinností všech byl chlapcův ţivot zachráněn.  

Pohled tonoucího: Jmenuji se Mikuláš, je mi devět let. Ve třetí třídě jsem se 

během hodiny tělocviku topil ve školním bazéně. Závodili jsme. Na povel paní učitelky 

jsem skočil do vody. Plaval jsem, ale u druhého sloupu jsem začal mít pocit, ţe je to 

stále těţší a těţší a ztrácel jsem různé zvuky a vědomí. Téměř jako bych usnul. Kdyţ 

jsem se probral, byl jsem uţ na břehu, kde mi dávala moje třídní paní učitelka umělé 

dýchání. Tímto bych jí chtěl ještě jednou moc poděkovat. 

Prevence tonutí u dětí nevyţaduje v podstatě nic jiného neţ důsledný dozor 

pověřené osoby. Proto je prevence tonutí tak důleţitá a díky ní je moţné zabránit všem 

podobným nehodám. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce je věnována problematice prevence dětských 

úrazů. V teoretické části jsem se zabývala stručnou charakteristikou vývojového období 

dětí staršího školního věku. Další část mé práce byla zaměřena na prevenci dětských 

úrazů, která je dle mého názoru velmi důleţitá. Věnovala jsem se také úrazům jako 

takovým, kde jsem stručně popsala jejich mechanismus vzniku a následky s nimi 

spojené. Je zde rozebrán souhrn ucelených informací týkajících nejčastějších poranění 

hlavy a pohybového aparátu a stručný popis první pomoci při jednotlivých druzích 

poranění. Ve své práci jsem se také nezapomněla zmínit o nejsmutnější kapitole, která 

se týkala smrtelných úrazů u dětí. 

V empirické části jsme se seznámili s metodikou výzkumného šetření. Jednalo 

se o kvantitativní výzkumné šetření, kde jsem jako metodu pro sběr dat pouţila 

dotazník. Respondenty představovali ţáci druhého stupně dvou základních škol, a to 

ţáci Základní školy ve Velkých Opatovicích, která představovala typ školy městské,  

a ţáci Základní školy v Jaroměřicích, která představovala typ školy vesnické. 

Výzkumné šetření probíhalo po dohodě s řediteli obou škol. 

Hlavním cílem empirické části bylo zjistit, jaká je úroveň prevence dětských 

úrazů. Na základě hlavního cíle bylo stanoveno pět dílčích cílů, díky kterým byl hlavní 

cíl objasněn. 

Pro praxi bych doporučila, aby této problematice byla věnována větší pozornost. 

Vhodným zprostředkovatelem by se mohla stát především média, která by na tuto 

problematiku častěji upozorňovala. Mělo by se publikovat také více článků v časopisech 

pro děti a mládeţ, které by popisovaly situace vzniku úrazů, jejich příčiny a následné 

řešení. Myslím si, ţe i na školách by měl být vyčleněn této problematice dostatek času. 

Mohly by se uspořádat různé soutěţe, kvízy, besedy a ţáci by mohli řešit jednoduché 

testy na výše uvedenou tématiku. Důleţitá je patřičná motivace - vhodné odměny pro 

ţáky, návštěva pracovníků Rychlé záchranné sluţby, prohlídka sanitního vozu, pozvání 

specialistů na besedy do škol). Tyto informace by slouţily především k zamyšlení u dětí 

všech věkových kategorií a k přehodnocení jejich ţebříčku hodnot. 
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Touto prací jsem se pokusila přispět k doplnění a prohloubení informací  

o současné situaci týkající se dětských úrazů. Díky problematickým oblastem, které 

jsem při empirickém šetření odhalila, by mohla má práce přispět k jejich zlepšení. 

Uvádím i návrhy, jak tohoto zlepšení dosáhnout. Tyto informace by mohly najít 

uplatnění na základních školách, ale také třeba i v ordinacích praktických lékařů pro 

děti a dorost. 
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Příloha B - Ţádost o provedení výzkumného šetření 
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Příloha C - dotazník 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

jmenuji se Marika Veselá a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studijního 

oboru Všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Součástí ukončení mého studia je vypracování bakalářské práce na téma 

„Úroveň prevence dětských úrazů“ a její obhajoba. 

Abych mohla zjistit potřebné skutečnosti, obracím se na Vás s prosbou o 

vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela anonymní a dobrovolný. Poslouţí 

pouze ke studijním účelům a v ţádném případě nebude zneuţito jeho výsledků. 

Děkuji za Vaši spolupráci, čas a ochotu, kterou jste věnovali tomuto dotazníku. 

 

Marika VESELÁ 

 

 

 

 

 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku: 

Prosím Vás o pečlivé přečtení kaţdé otázky a pravdivé vyplnění dotazníku. 

Pokud není v zadání uvedeno jinak, označte pouze jednu odpověď. Vybrané odpovědi 

zaškrtněte kříţkem nebo krouţkem. 

Předpokládaný čas na vyplnění je 20min. 
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1. Jsi: 

a) dívka 

b) chlapec 

 

2. Kolik je ti let? 

a) 14 let 

b) 15 let 

 

3. Kde bydlíš? 

a) na vesnici 

b) ve městě 

 

4. Přiřaď správně telefonní čísla. Spoj šipkou. 

a) 150                          Zdravotnická záchranná sluţba                        

b) 155                          Městská policie 

c) 156                          Tísňová linka 

d) 158                          Hasičský záchranný sbor 

e) 112                          Policie ČR  

 

5. Uţ ses někdy ocitl/a v situaci, kdy jsi musel/a poskytnout první pomoc? 

a) ano 

b) ne 

 

6. Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl/a ANO, uveď v jaké. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

7. Je neposkytnutí první pomoci trestné? 

a) ano 

b) ne 

 

8. Učíš se ve škole v nějakém předmětu, jak předcházet úrazům? 

a) ano 

b) nevím 

c) ne 

 

9. Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl/a ANO, uveď v jakém. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

10. Informace o předcházení vzniku úrazů získávám nejčastěji: 

a) ve škole 

b) od rodičů 

c) ze sdělovacích prostředků (rádio, televize) 

d) z internetu 

e) z letáků 
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11. Pouţíváš při sportu ochranné pomůcky (cyklistická přilba, chrániče, …)? 

a) ano, vţdy 

b) většinou ano 

c) většinou ne 

d) nepouţívám 

 

12. Jakou bezpečnostní pomůckou nejúčinněji zabráníme poraněním hlavy a 

mozku? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

13. Vyber, jaká má být tvoje přilba: 

a) prasklá, ale zalepená 

b) vlastní a nepoškozená                            

c) malá, ale nepoškozená 

 

14. Je pouţití přilby u dětí mladších 18 let při jízdě na kole zákonná povinnost? 

a) ano 

b) ne 

 

15. Při kterém sportu se pouţívá tzv.: „páteřák“? 

a) potápění 

b) skok do výšky 

c) lyţování a snowboard 

d) krasobruslení 

 

16. Proč mají lyţaři a snowboardisté při jízdě na hlavě přilbu? 

a) sluší jim to 

b) přilba je chrání před zraněním 

c) je teplejší neţ čepice 

 

17. Cyklista by měl mít odpovídající výstroj. 

Lze označit i více moţností. 

a) bezpečnostní cyklistická přilba, chrániče na kolena, lokty a předloktí, cyklistické 

brýle, láhev s pitím 

b) sluchátka v uších 

c) oblečení jasných, dobře viditelných barev opatřené bezpečnostními prvky 

(nášivky, nálepky) z reflexních či fluorescenčních materiálů, rukavice, pevná 

obuv 

 

18. Pro zvýšení viditelnosti za nepříznivého počasí nosím: 

a) tmavé oblečení 

b) rozsvícenou baterku 

c) reflexní doplňky 

 

19. Bezpečnostním pásem při jízdě v automobilu se poutám: 

a) jen mimo město 

b) vţdy 

c) na krátké vzdálenosti se poutat nemusím 
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20. Víš, od které výšky a hmotnosti je moţné sedět na předním sedadle osobního 

automobilu? 

a) 150cm a 36kg 

b) 136cm a 50kg 

c) 150cm a 50kg 

 

21. Provozuješ někdy extrémní rizikové sporty tzv. adrenalinové? 

a) ano 

b) ne 

22. Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl/a ANO, uveď jaké. 

a) skateboard 

b) BMX kolo 

c) bojové sporty 

d) jiné: 

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

 

23. Výstroj florbalového brankáře je: 

a) brankářská maska, triko, vesta, kalhoty, rukavice, obuv, suspenzor, chrániče na 

kolena, lokty a holeně, florbalová hůl 

b) brankářská maska, triko, vesta, kalhoty, rukavice, obuv, suspenzor, chrániče na 

kolena, lokty a holeně 

c) tepláková souprava, kšiltovka, palčáky 

 

24. Při jízdě na in-line bruslích se pouţívají: 

a) přilba, chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, chránič zad 

b) chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, chránič zad 

c) kšiltovka, chrániče rukou (na zápěstí, lokty a dlaně), kolenní chrániče, chránič 

zad 

 

25. Měl/a jsi za posledních devět měsíců nějaký úraz (v období od 1.1.2012 - 

30.9.2012)? 

a) ano, jeden 

b) ano, více 

c) ne 
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Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 

do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jsem si vědom/a, ţe závěrečná práce je autorským dílem a ţe informace získané 

nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být pouţity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby neţ autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, ţe si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem  

a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno 

(hůlkovým písmem) 

Číslo dokladu 

totoţnosti 

vypůjčitele (např. 

OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 
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Závěrečné práce předané do ÚVI 

Pracoviště: 

Obor: 

Studium: 

Poř. č. 

Absolvent              

Příjmení*, Jméno 

(vč. Titulů): 

Název vysokoškolské kvalifikační práce Poznámka 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

*Příjmení se musí shodovat s příjmením uvedeným ve vysokoškolské kvalifikační práci, pokud se mezitím například absolventka 

provdala, prosíme, uveďte rodné příjmení v závorce. 

Datum: 

Předal/a: 

Převzal/a: 

 


