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ABSTRAKT 

 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou První pomoci. Hlavním cílem této práce 

je: Porovnat úroveň znalostí studentů před a po absolvování vysokoškolského kurzu „První 

pomoc ve škole“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a tím zhodnotit efektivitu 

výuky tohoto cyklu. 

Hlavní cíl vyvolá řadu dílčích cílů, na které je potřeba hledat odpověď: 

1. Je první pomoc v odborné literatuře jednotě definována?  

2. Jak je začleněna výuka první pomoci do kurikula a mimoškolního vzdělávacího 

systému? 

3. Které kroky je potřeba učinit k realizaci kvantitativního výzkumu?  

4. Jakým způsobem je možné zpracovat sebraná data v kvantitativním výzkumu?  

5. Která témata jsou pro studenty problematická ve výuce „První pomoci ve škole“ 

na základě provedeného výzkumu?  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvod – tedy první kapitola, shrnuje, o čem práce 

pojednává. Druhá kapitola se zabývá definicí první pomoci, výukou první pomoci 

na školách a obecně výzkumu v této oblasti. Třetí kapitola se věnuje realizaci 

kvantitativního výzkumu a definicí hypotéz. Čtvrtá kapitola shrnuje výsledky získané na 

základě výzkumu. Poslední kapitola – pátá, je zaměřená na diskuzi. Jsou zde diskutovány 

jednotlivé hypotézy, které byly pro výzkum stanoveny. Výsledky jsou srovnány se 

zahraniční literaturou.  

 

 

 

Klíčová slova: 

První pomoc, kurikulum, bloková výuka, pravidelná výuka, kvantitativní výzkum
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ABSTRACT  
 

 

The present thesis deals with the First Aid. It is aimed at comparing the knowledge 

of this subject before and after completion of the course called "First Aid in Schools" 

lectured at the Charles University, Faculty of Science, and thereby to evaluate efficiency of 

this cycle. 

The main goal raises a number of questions to be answered: 

  

1. Is the First Aid defined unequivocally in relevant professional texts? 

2. How the First Aid is taught in schools and in other institutions? 

3. What steps have to be taken in order to implement quantitative research? 

4. How the data collected in a quantitative research are to be processed? 

5. Which topics pose problems in teaching the "First Aid in Schools" in terms of the 

research results? 

  

The present thesis is divided into five chapters. The first, Introductory chapter 

summarizes content of the work. The second chapter covers definition of the First Aid, 

teaching the First Aid in Schools and methodology of research carried out in this field. 

The third chapter deals with implementation of quantitative results and with definition of 

hypotheses. The fourth chapter summarizes the results based on quantitative research. The 

last – fifth chapter is devoted to discussion. The individual hypotheses chosen for the 

research are discussed. The conclusions are compared with those published in literature. 

  

  

Key words: 

  

First Aid, curriculum, block teaching, regular teaching, quantitative research 
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1. ÚVOD 

Koncem roku 2010 uveřejnil ILCOR (International Liasion Commitee on 

Resuscitation) ve spolupráci s ERC (European Resuscitation Council), AHA (American 

Heart Association) a dalšími organizacemi směrnici Guidelines for Resuscitation 2010, 

která se zabývá novými postupy při záchraně lidského života (Nolan, 2010). Tato směrnice 

hlavně omezuje aplikaci dýchání z úst do úst. I když nedochází ke zrušení dýchání z úst do 

úst, je to přenecháno odborníkům, směrnice se zaměřuje na zjednodušení úkonů první 

pomoci. Cílem těchto nových postupů je vytvořit jednoznačné normy, a usnadnit tak 

laikům rozhodování. Současně zavádí nové poznatky z resuscitační medicíny do praxe. 

Česká republika přijala daná doporučení v listopadu 2010. 

V souvislosti s tímto tématem jsem se začala zajímat o první pomoc, jakým 

způsobem je první pomoc poskytována a jak je v České republice vyučována. První 

pomoci je na první pohled věnována velká pozornost, koná se mnoho kurzů a akcí, je 

zmiňována v celoplošných i regionálních médiích. Proč si tedy lidé navzájem dávají 

přednost, když jsou účastníky nějaké nehody? Proč tomu tak je? Je to z toho důvodu, že 

mají strach, aby zraněnému člověku spíše neublížili? Nebo si myslíme, že je lepší nedělat 

nic, než udělat něco špatně? Nebo jsou důvody úplně jiné? Vždyť už od dětství je všem 

vštěpováno, že je potřeba pomoci druhému člověku v nesnázích. Děti, studenti i posluchači 

jsou k těmto krokům vyučováni na školách.  

Tato práce se zaměřuje na efektivitu kurzu první pomoci na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, a to formou kvantitativního výzkumu v období od letního 

semestru akademického roku 2008/2009 do současnosti, tj. do zimního semestru 

akademického roku 2013/2014. V první části jsou na základě odborné literatury stanoveny 

základní prvky výzkumu: definování první pomoci, způsoby a realita výuky první pomoci 

a jednotlivé etapy výzkumného procesu. K tomu je použita metoda rešerše relevantní 

odborné literatury. 

Hlavní cíl této práce je pomoci kvantitativního výzkumu porovnat úroveň znalostí 

studentů před a po absolvování předmětu „První pomoc ve škole“, a tím zhodnotit 

efektivitu výuky tohoto předmětu.  

K dosažení hlavního cíle je třeba splnit dílčí cíle: 

1. Stanovit na základě literatury definici první pomoci. 
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2. Identifikovat formy výuky a osvěty v oblasti první pomoci. 

3. Připravit a realizovat kvantitativní výzkum. 

4. Formulovat hypotézy, které budou statisticky testovány. 

5. Pomocí analýzy získaných dat ve výzkumu vyhledat témata, která jsou 

pro studenty problematická. 

 

Předpokládá se, že výuka předmětu „První pomoc ve škole“ zlepšuje znalosti 

poskytování laické první pomoci. Na základě toho byla stanovena hypotéza H1:  

H1: Studenti na konci kurzu prokazují vyšší úroveň znalostí týkajících 

se poskytování laické první pomoci než na začátku kurzu. 

 

Úroveň znalostí studentů na konci výuky je pravděpodobně ovlivněna nejen výukou 

v předmětu „První pomoc ve škole“, ale také dříve absolvovanou výukou první pomoci, tj. 

pokud student do kurzu vstoupil s nulovými znalostmi, bude jeho výsledek v testu nižší 

než u studenta, který do kurzu vstoupil s určitým stupněm znalosti laické první pomoci. 

Na základě tohoto předpokladu byla stanovena hypotéza H2: 

H2: Mezi úrovní znalostí na začátku a konci kurzu je statisticky významná závislost.  

 

Dalším faktorem, který může ovlivňovat úroveň znalostí studentů je způsob 

organizace výuky. Předmět „První pomoc ve škole“ je organizován dvěma různými 

způsoby (pravidelná a bloková výuka), proto byla stanovena tato hypotéza H3: 

H3: Úroveň znalostí na konci kurzu je ovlivněna způsobem organizace výuky.  

  

Získané výsledky (statistické testování hypotéz) jsou v diskuzi porovnány s názory 

uvedenými k dané problematice zahraniční literatuře. 
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2. PŘEHLED LITERATURY K TÉMATU PRVNÍ POMOC 

2.1.  První pomoc 

 

Obecnou zásadou první pomoci je pomoci ohroženému tak, aby se předešlo 

komplikacím a zmírnily se následky poranění nebo postižení (Málek a kol., 2010). 

Z krátkého průzkumu, který jsem provedla mezi svými přáteli, mi vyplynulo, že k pojmu 

první pomoc jsou přiřazovány různé asociace: záchranu, pomoc, stres, boj o život, 

přivolání záchranné služby, strach, bolest nebo zajištění člověka před příjezdem záchranné 

zdravotnické služby. To znamená, že lidé chápou první pomoc různě.  

Jedno záchranářské rčení s trochou nadsázky říká, že nejlépe se poskytuje pomoc 

tomu, komu se nic nestalo (Franěk, 2013). Podle Tachakra (1997) by v ideálním světě 

navštěvovali všichni dospělí kurz první pomoci, který by zahrnoval i praktický výcvik. 

Absolvováním kurzu by v této oblasti získali cenné zkušenosti. Proškolení jedinci jsou 

totiž nejlépe připraveni vypořádat se s nečekanou událostí. Kdokoliv z nás může být 

kdykoliv a kdekoliv postižen náhlou příhodou vyžadující znalost postupů první pomoci. 

Proto znalost a samozřejmě poskytnutí první pomoci má klíčový význam zejména 

v krizových stavech. Pokud dojde k nehodě, považuje se za samozřejmost, že svědci 

události pomoc poskytnou. Jde především o morální povinnost, která je v České republice 

podpořena i hrozbou trestní odpovědnosti. Při nehodě mohou život postiženého zachránit 

i velmi jednoduché úkony. Důležité je, aby byly provedeny včas a v dostatečné kvalitě 

(Alberta, 2006).  

Výuce jednoduchých kroků první pomoci se učí žáci již na základní škole. 

Po zavedení této výuky se prokazatelně snížily pracovní úrazy, jak dokazuje několik studií, 

mezi nimi i studie Using Accident Injury Data to Assess the Impact of Community First 

Aid Training vypracovaná na společenském vzorku v Leek, Staffordshire, England. Studie 

rovněž podporuje hypotézu, že školení první pomoci může ovlivnit pravděpodobnost 

vzniku zdravotní újmy u jedinců vyskytujících se v okolí toho, kdo prošel kurzem. Tato 

skutečnost se potvrdila zejména u osob ve věku pod 15 let. 

Téměř třicet let studia týkajícího se vlivu školení první pomoci na míru újmy 

na zdraví specifické populace ukazuje, že existují důkazy o tom, že školení první pomoci 
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může změnit postoje a bezpečnost chování. Školení první pomoci v kombinaci 

s bezpečnostním školením se jeví jako výhodnější než školení první pomoci jako takové. 

 

2.1.1. Charakteristika 

K dovednostem každého člověka by měly patřit nejen základy první pomoci jako 

např. vyčistit odřeninu, ale i pomoc postiženým ve vážnějších případech. Tam můžeme 

zařadit např. selhání základních funkcí, poruchy vědomí, zástavy dechu či srdeční činnosti 

(Málek a kol., 2010). 

Samotný výraz první pomoc je možné vykládat různě a chápat dvěma způsoby: 

a)  jako poskytnutí základního ošetření tím, kdo je na místě nehody první a je schopen 

podniknout kroky k ochraně zdraví či záchraně lidského života, 

b) jako základní zdravotnické postupy praktikované proškolenými jedinci nebo 

specializovanou organizaci, která se záchranou a ochranou lidského života a zdraví 

zabývá intenzivněji. 

Charakteristikou první pomoci je záchrana. Nezáleží na tom, jestli je záchranou 

myšlen jen jeden úkon, nebo jich je celá řada. Výsledek může být stejný jak u jedince, 

který zavolá pouze lékařskou pomoc a jiné kroky neučiní, tak naopak tehdy, když někdo 

jiný učiní celou řadu kroků k záchraně postiženého. Oba dojdou stejného výsledku a 

zachrání lidský život. Oba akty se dají chápat jako první pomoc – tedy být na místě a mít 

ochotu někomu pomoci.  

Ne všechny případy končí tím, že je postižený jedinec zachráněn a navrátí 

se k běžnému životu. Někteří jedinci mají trvalé následky nebo dokonce zemřou. To vše 

k nehodám nebo jiným nenadálým událostem, kde je přítomnost laika, který první pomoc 

poskytuje, bohužel patří. Nemůžeme a nesmíme si vyčítat, když zjistíme i neblahý 

výsledek daného jedince.  

Stává se však také, že lidé, nejsou ochotni poskytnout raněným první pomoc. Důvody 

k neposkytnutí první pomoci mohou být různé: 

a) nechuť někomu pomoci - na druhém nám nezáleží a osud jiného člověk není naše 

věc: „Mám dost svých starostí“; 

b) odpor k jakémukoliv fyzickému kontaktu s neznámým člověkem; 

c) fóbie z krve a jiných vylučovaných tělních tekutin; 
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d) nedůvěra ve stav postiženého jako takový – máme strach o svoji bezpečnost; 

e) fóbie z možnosti nakažení se nějakou jeho nemocí (HIV, žloutenka,…); 

f) a další … 

 

2.1.2. Definice první pomoci 

První pomoc je definována 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) 

 

„První pomoc je soubor technik a úkonů, které vedou k bezprostřední pomoci při náhlém 

zvratu zdraví. Tyto úkony jsou jednoduché, účelné a racionálně za sebou navazují. Mohou 

být použity téměř kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv.“ (Scheinarová, 2002, s.22) 

 

„Soubor účelných opatření nebo léčebných postupů, které se při poranění nebo náhlém 

onemocnění poskytnou postiženému ještě před příchodem odborné pomoci. Je to 

bezprostřední činnost, která nenahrazuje lékařské ošetření, ale je předpokladem jeho 

úspěšnosti.“ (Dorková a kol., 2007, s.32) 

 

Organizace International Red Cross and Red Crescent Movement (Červený Kříž) definuje 

první pomoc jako „okamžitou pomoc, která je poskytnuta zraněnému nebo nemocnému 

člověku před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen problematiky 

poranění či nemoci, ale veškeré péče o postiženého, včetně psychosociální podpory 

postižených osob nebo svědků události“. (British red cross, 2014)  

 

Z výše uvedených definic je zřejmé, že první pomoc je soubor technik, úkonů, 

opatření a postupů při nenadálé události, které je nutné používat či vykonávat 

k bezprostřední pomoci jedince za účelem snížení důsledků události. Dorková (2007) 

ve své definici poukazuje na fakt, že tato opatření by měla být uskutečněna ještě 

před příjezdem odborné pomoci, tedy zdravotní záchranné služby. První pomoc je možné 

definovat různě, ale vždy má stejný účel, a to pomoc raněnému člověku z jeho těžkostí – to 



13 

 

 

 

 

znamená záchranu lidského života. Vykonavatelem může být kdokoliv, kdo se ocitne 

v blízkosti této události a kdo je ochotný poskytnout svou ruku při záchraně lidského 

života. Tyto logicky navazující úkony první pomoci by měl umět opravdu úplně každý 

člověk. Najdou se i děti, které jsou toho schopny.  

Na základě těchto definic první pomoci jsem pro účely této diplomové práce vytvořila 

svoji vlastní definici:  

„První pomocí jsou opatření prováděná kýmkoliv, kdekoliv a za jakýchkoliv 

podmínek jedinci, který potřebuje fyzickou i psychickou pomoc. Jsou to komplexní úkony 

zabraňující prohlubování zdravotní újmy nebo zmírňující dopady na zdraví a 

rekonvalescenci při nenadálých událostech před příjezdem složek záchranného systému.“  

  

2.1.3. Historie první pomoci  

 

První zmínky o postupech první pomoci se datují hluboko do historie lidstva. Často 

byl život spojován s teplem. Lidé se pokoušeli navrátit život přímou aplikací tepla. 

Nejčastěji k tomu používali hořící výkaly, horký popel nebo horkou vodu (Bydžovský, 

2008). První pomoc nejprve existovala jako společně vzájemná pomoc a dlouho neměla 

žádná svá přesně stanovená pravidla. Různé zmínky je možné najít v některých pověstech. 

Obecně se vědělo, že porodní báby přikládaly svá ústa k narozenému dítěti, aby se 

rozplakalo. Dnes už je tento čin dobře znám a nazýváme ho umělé dýchání. Za zakladatele 

první pomoci bývá obvykle považován pruský vojenský chirurg Johannes Friedrich August 

von Esmarch (1823–1908), který zřejmě poprvé použil pojem první pomoc. Tento lékař 

požadoval v boji od vojáků, aby aktivně pomáhali svým zraněným kamarádům. 

Jednoduchými kroky tak mnohdy zachránili život. Nejprve museli být vojáci vycvičeni 

v základních obvazových a ošetřujících technikách. Jednoduché obvazové techniky 

k zastavění krvácení byly používány už mnohem dříve. Dokládají to např. paleontologické 

kresby nalezené ve španělské jeskyni El Pindal, které lze chápat tak, že bylo známo, že 

srdce je zdrojem života.  

Na vznik a rozvoj první pomoci měla velký vliv vojenská tažení, při nichž bylo 

nezbytné rychle ošetřit raněné. Začaly se rozvíjet tzv. vojenské lazarety. Za vůbec první 

organizované společnosti zabývající se první pomocí jsou považovány špitální rytířské 

řády, jako např. Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského, Suverénní a 
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válečný řád nemocničních rytířů sv. Jana z Jeruzaléma (rovněž známý jako Johanitští rytíři, 

rytíři z Rhodu či Maltézští rytíři), Řád německých rytířů a v Čechách Křížovníci 

s červenou hvězdou. Jejich činnost však bývá považována spíše za sociální činnost než 

za zdravotnickou pomoc.  

Za otce přednemocniční neodkladné péče je považován Jean Dominique Larrey 

(1766–1842). Jako první zavedl pohyblivá obvaziště, která byla vždy v blízkosti bojiště již 

během bitvy. Do obvazišť byli sváženi ranění, kteří měli velkou šanci na přežití. 

K takovému třídění vojáků docházelo zejména z důvodu nedostatku zdravotnických sil a 

prostředků k ošetření. Larrey byl také zřejmě prvním, kdo nerozlišoval mezi vlastními a 

nepřátelskými zraněnými vojáky. Dále se zabýval vylepšováním organizace vojenské 

zdravotní služby a mimo jiné také zavedl tzv. mobilní ambulanci. Jednalo se o vůz tažený 

koňmi, který zajišťoval mobilní prostor, kde personál ošetřoval raněné přímo na bojišti. 

Dále pak byli ranění převáženi do lazaretů umístěných těsně za bojištěm. Larrey bývá 

považován také za vynálezce nosítek, která sloužila k přenášení raněných. 

 Významnou roli v rozvoji první pomoci a ošetřovatelství sehrála anglická zdravotní 

sestra šlechtického původu Florence Nightingalová (1820–1910). Je považována 

za zakladatelku moderního ošetřovatelství. Jako první začala navštěvovat nemocné v jejich 

vlastních domovech a poskytovat jim zdravotnickou péči. Lidé v této době neměli velkou 

důvěru v nemocniční zařízení. Často se zde nedodržovala základní hygienická pravidla, 

chyběla organizace práce a chyběl také lidský přístup k pacientům. Florence byla 

příkladem osobitého a přátelského přijetí nemocného. Kladla důraz na čistotu prostředí, 

zlepšovaní podávání léčiv a zároveň podporovala aktivitu nemocných, čímž tak rapidně 

snižovala úmrtnost. Florence otevřela v roce 1860 první zdravotnickou školu pro zdravotní 

sestry a porodní asistentky v Anglii. Vzdělání sester vedlo nejen ke zvýšení úrovně 

zdravotnictví, ale i ke zlepšení kreditu povolání zdravotní sestry.  

 Mezi další průkopníky ošetřovatelské a válečné chirurgie patřil Nikolaj Ivanovič 

Pirogov (1810-1881), který jako první lékař začal používat anesteziologickou látku éter. 

Společně s Nightingalovou se zúčastnil krymské války, kde organizovali profesionální 

ošetřovatelskou službu, při níž byli využíváni dobrovolníci. Pirogov zdůrazňoval, že je 

potřeba raněné na bojišti třídit a odnášet do bezpečí.  

Za otce novodobé první pomoci je považován spoluzakladatel Červeného kříže, 

spisovatel a nositel Nobelovy cena za mír Henry Dunant (1828–1910). V době, kdy 
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Rakousko vedlo „italské války“, projížděl tento švýcarský obchodník okolní krajinou a byl 

zděšen velkým množstvím zraněných. Začal se proto podílet na budování polních 

nemocnic. Organizoval také první pomoc raněných mezi místními obyvateli, která 

spočívala v opatřování základních potravin a vody. V bitvách přesvědčoval místní 

obyvatele, aby pomohli raněným bez ohledu na to, ke které straně konfliktu patří, a 

používal při tom slogan „Tutti fratelli“ („Všichni jsou bratři“). Dunant napsal o svém 

působení knihu, kde začíná rozvíjet myšlenku o organizaci, která by měla vzniknout pro 

péči raněných vojáků. Jeho kniha byla přijímána velice příznivě. Proto je právě rok 1863 

považován za počátek celosvětového hnutí s emblémem červeného kříže v bílém poli – 

Červeného kříže. Tato organizace se zaměřuje zejména na pomoc raněným v případě války 

či jiné katastrofy. Elementárními základy organizace jsou humanita, neutralita, nezávislost, 

nestrannost, dobrovolnost, jednota a světovost. 

 

2.1.4. Cíle první pomoci 

Mezi cíle první pomoci patří na prvním místě záchrana lidského života. Musí dojít 

k takovým opatřením, aby nedošlo k případnému zhoršení stavu postiženého. Pokud 

člověk provádí první pomoc správně, může tím kladně přispět k urychlení procesu 

uzdravení, celkové rekonvalescenci a k rychlejšímu navrácení postiženého do zdravého 

stavu. K dalším cílům patří povinnost zachraňujícího člověka zabránit u postiženého 

v rozvoji šoku či jiných komplikací. Důležitým faktorem a dalším cílem je, aby byla 

zajištěna bezpečnost jak raněnému, tak i osobě, která provádí záchranná opatření. 

Podle Moniky Beránkové (2002) platí při vykonávání první pomoci obecné 

postupy:  

1. Zachránce se má vždy postiženému představit, vykat mu a být k němu zdvořilý, 

vystupovat klidně a rozhodně. 

2. Jeho práce má být promyšlená a měla by vzbuzovat u raněného maximální důvěru.  

3. Zachránce má pracovat v rámci svých možností, vědomostí a dovedností. Rozhodně 

by neměl provádět úkony, ve kterých si není jistý. Mohlo by tak dojít k většímu 

poškození či zhoršení stavu postiženého.  
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4. Dále je důležité podávat raněné osobě dostatek informací. Mělo by dojít k uvážení, 

které informace je vhodné postiženému podávat a které ne. Předběžné prognózy a 

unáhlené odpovědi mohou zhoršit stav postiženého nebo jej zbytečně stresovat.  

5. Další zásadou je zabránit přístupu přihlížejícím lidem. Někteří jedinci mohou mít 

sklony k hysterickým záchvatům, které stav raněného mohou ještě více zhoršit. 

Při podávání první pomoci je důležité zajistit správnou polohu raněnému. 

Postiženého ošetřujeme buďto vleže nebo vsedě. Dochází tak k zabezpečení případnému 

pádu raněného, kdy by mohlo dojít k jeho dalšímu zranění (Beránková, 2002). 

  

2.1.5.  Druhy první pomoci  

 

Předtím, než je pacient odvezen do nemocničního zařízení, je mu poskytnuta 

přednemocniční neodkladná péče, jak je také první pomoc nazývána. Tato neodkladná 

péče je poskytována většinou laickou veřejností, která se nachází v místě nehody jako 

první. Tato pomoc je poskytována bez speciálního vybavení s omezenými pomůckami, 

které má zachraňující většinou u sebe. Na přednemocniční péči navazuje nemocniční 

odborná pomoc, která se provádí v nemocničním zařízení, kde vykonávají svou práci 

profesionálové a mají k dispozici veškerou speciální techniku a vybavení. Zde jsou 

zraněnému podpořeny nebo nahrazeny různé jeho životní funkce. Pokud to pacient 

potřebuje, dále následuje péče intenzivní.  

Pokud se zaměříme na pomoc, je možné její uskutečňování posuzovat z několika 

různých hledisek. Znamená to podívat se na rozvržení času při podávání pomoci, jakým 

způsobem je pomoc poskytována a kdo ji vůbec podává.  

2.1.5.1. Hledisko časové  

Důležitou roli při záchraně života hraje čas. Jak rychle dokážeme zareagovat, jestli 

víme, co máme dělat, jak rychle sebereme odvahu k záchraně – to vše ovlivňuje 

postiženého. Tato kapitola pojednává o tom, jakou roli hraje čas při záchraně lidského 

života.  
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 Bezprostřední (krátkodobá) pomoc 

Bezprostřední pomoc je podávána ihned po vzniklé situaci. Při vzniku situace je 

potřeba, aby svědek události překonal ostych a začal u postiženého, je-li to nutné, s první 

pomocí. Jedině tak se může stát z kolemjdoucího zachraňující osoba, na níž je v této situaci 

zraněný naprosto závislý. 

V tuto dobu je zjišťováno, co se vůbec postižené osobě stalo. Je nutné navázat 

s osobou kontakt, aby bylo zjištěno, co bylo příčinou nehody. V této době je také zapotřebí 

zavolat v případě nutnosti zdravotnickou záchrannou službu. Dále pak musí být zajištěna 

následná péče, která je popsána v další kapitole. 

 

 Střednědobá pomoc 

Již je zjištěno, co se s raněné osobou událo, nebo byla započata první pomoc. Nyní 

je nutné zajistit postiženému důležité životní funkce, než dorazí na místo rychlá záchranná 

zdravotnická služba. Pokud postižená osoba krvácí, musí být krvácení zastaveno. Pokud 

postiženému netluče srdce, tak musí být započata masáž srdce. 

 

 Dlouhodobá pomoc 

Zraněnému jsou zajištěny životní funkce a nyní se čeká na příjezd odborné pomoci 

s lékařem. Postižený musí být po tuto dobu neustále hlídán, aby nedošlo k zhoršení jeho 

stavu. 

2.1.5.2. Hledisko způsobu pomoci 

Jedním z dalších hledisek je způsob, jak je první pomoc poskytována. U některé 

nehody stačí pouhé zavolání rychlé záchranné služby, zatímco jindy je potřeba všech tří 

složek záchranného systému. Záleží na složitosti konkrétní případu.  

 

 Zavolání pomoci  

Určitým způsobem pomoci také je, že svědek nehody pouze zavolá rychlou 

záchrannou službu. Dotyčné osobě se nemuselo stát nic vážného, utrpěla pouze šok. Proto 

svědek nepodává žádnou první pomoc, jen zavolá odborníky, kteří se o postiženého 

následně postarají.  
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 Technická pomoc 

Technická pomoc se zabývá vytvořením vhodných podmínek pro poskytnutí první 

pomoci a vytvoření vhodného prostředí pro lepší přístup složek zdravotnického 

záchranného systému. V mnoha případech předchází laické či odborné první pomoci.  

Následky nehody jsou různé. K následkům nehody například patří: uhašení ohně, 

vyproštění osob, odpojení elektrického proudu atd. Tyto následky musí být nejprve 

odstraněny a teprve pak je poskytována první pomoc zraněné osobě.  

U technické první pomoci bývají zapotřebí i jiné složky záchranného systému. Mezi 

ně patří hasičský záchranný sbor, horská nebo vodní záchranná služba a další služby, které 

mají k dispozici technické vybavení potřebné k odstranění následků nehody, jako jsou 

například speciální vyprošťovací pomůcky, hydraulika apod. Cílem technické pomoci je 

odstranit následky úrazu, aby nedošlo k dalším zraněním a mohla se uskutečnit laická nebo 

odborná první pomoc (Knopfová, 2008).  

Technickou první pomoc může aplikovat i laik, nicméně musí vždy pomýšlet i 

na svou vlastní bezpečnost. Technická první pomoc ze strany laika je doprovázena 

znalostmi a zkušenostmi, které laik nabyl za svého života v podobě různých školení, 

tréninků či zkušeností přímo ze situací podobných té, ve které je nutné později zasáhnout. 

Mnoho lidí absolvuje za svůj život školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

školení požární ochrany a další. Výše zmíněná školení, která jsou asi nejčastějšími 

školeními pro jakéhokoliv zaměstnance, vycházejí z poznatků právě takových situací, 

u kterých technická první pomoc může nastat. Každý zaměstnavatel by měl své 

zaměstnance školit v tom, jak se chovat během požáru, při vzniku zranění a jak daným 

nebezpečím předcházet. Lidé by si měli všímat svého okolí a mít povědomí mj. o tom, kde 

ve svém okolí naleznou např. hasicí přístroj či jiné pomůcky, aby pomohli nejen sobě, ale 

také ostatním v případě nebezpečí. 

 

 Zdravotnická pomoc 

Po příjezdu sanitky se zdravotníkem je postižené osobě podávána odborná pomoc. 

Moderní systémy přednemocniční péče postupně na celém světě konvertují v případě 

nejzávažnějších stavů k filosofii „save and run“, což znamená, že postiženému je 

přednostně proveden život zachraňující výkon přímo na místě nehody, a teprve pak 
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následuje transport do specializovaného zdravotního zařízení. Správný zásah záchranky 

tedy nemá trvat „ani příliš dlouho, ale ani příliš krátce“ (Franěk, 2009).  

Při zásahu na základě volání tísňové linky je možné setkat se dvěma různými typy 

posádek: 

 Posádkou RZP (Rychlá zdravotnická pomoc), která je tvořena řidičem - 

záchranářem a zdravotním záchranářem (absolventem specializovaného 

středoškolského studia), případně zdravotní sestrou s příslušnou kvalifikací. Dříve 

tyto posádky zasahovaly výjimečně nebo nebyly využívány vůbec, dnes je situace 

trochu jiná. Dnes reagují samostatně v 50 i více procentech výzev.  

 Posádku s „lékařem“ neboli RLP (Rychlá lékařská pomoc) tvoří řidič, zdravotní 

záchranář nebo sestra a lékař. V místech ČR, kde je k dispozici posádka RZP, 

zasahuje posádka RLP jen u závažných případů. Pokud v místě není RZP, zasahuje 

RLP u všech případů. 

 

 

Obrázek 1: Počet výjezdů RLP a RZP v hl. m. Praze (Ročenka, 2013, s. 21) 
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2.1.5.3. Hledisko, kdo dává pomoc 

Další z hledisek, které je potřeba brát na vědomí, je přihlédnutí k osobě, která 

pomoc podává: jestli se jedná o náhodného svědka nehody, nebo zda se jedná o svědka 

nehody, který vykonává povolání záchranáře.  

 

 Laická první pomoc 

Význam laické první pomoci nezaniká ani v době, kdy existuje profesionální 

zdravotnická záchranná služba s celostátní působností, ba právě naopak. Součinnost laiků 

s profesionály zvyšuje efektivitu pomoci. Je zajímavé, že pokud je provedena laická první 

pomoc kvalitně, prodlužuje se čas vyhrazený pro účinnou záchrannou akci až 

na dvojnásobek. Laická první pomoc bude vždy na prvním místě v řetězci při záchraně 

raněného. Záchranné zdravotnické složky se zpravidla dostaví na místo nehody do 7-8 

minut (Ročenka, 2013). Dojezdový čas se skládá z řady dílčích, relativně krátkých časů. 

Jednotlivé dílčí časy se v průměru pohybují okolo těchto hodnot: čas od události 

do rozhodnutí volat záchranku, vytočení čísla, čekání na spojení: 1/2 minuty a víc. 

Rozhovor s dispečinkem: okolo 1 minuty. Předání informace posádce, výjezd: 2-3 minuty 

(vrtulník 3-5 minut, z hangáru 5-10 minut). Cesta na místo: cca 1 min / 1 km (ve městě 

v průměru okolo 4 minut, mimo město 7-10 minut a více) (Franěk, 2009). 

 Podle platné legislativy, Zákona o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., 

může dojezd trvat až 20 minut. Právě tyto minuty hrají důležitou roli pro pacienta a mohou 

znamenat onu pověstnou tenkou nit mezi životem a smrtí. 

Je přitom známo, že o životě rozhoduje prvních 5 minut po události. Proto má 

kvalitně provedená první pomoc velký význam. Nejenom, že poskytuje zraněnému pocit 

úlevy, ale i naději na méně komplikací během další odborné péče a šanci na kratší 

poúrazovou rekonvalescenci. Po včasném a správném poskytnutí první pomoci se výrazně 

zvyšuje naděje na záchranu života a na uzdravení oproti postiženým, kterým laická první 

pomoc nebyla poskytnuta (Petržela, 2007). 

Laická první pomoc je prováděna člověkem, který se vyskytuje v době nehody 

poblíž. Jedná se o aktivní a účelnou pomoc osobě, která je náhle zdravotně postižena, 

od vzniku zdravotního defektu až po předání odborné pomoci. Ve většině případů 

se pomoc provádí bez specializovaného vybavení a materiálu. Je prováděna vždy hned 



21 

 

 

 

 

na místě nehody, nejčastěji tam, kde došlo k události, s využitím improvizovaných 

pomůcek. Do laické první pomoci spadá:  

1. Přivolání rychlé záchranné služby. 

2. Dohled nad postiženým a péče o něj do příjezdu odborné pomoci. 

3. Případně improvizovaný transport na místo, kde mu bude odborná pomoc 

poskytnuta. 

Úkolem laické první pomoci je zachránit život postiženému, zabránit zhoršení jeho 

zdravotního stavu a zajistit jeho bezpečí. Při poskytování laické pomoci je důležitá 

účelnost, cílevědomost, klid a rozhodnost. A právě tyto vlastnosti může mít jedině ten, kdo 

přesně ví, jak má první pomoc provádět.  

Jak píše Dvořáček (1979, s. 11): „Člověk poskytující první pomoc je často v situaci, 

která vyžaduje rychlou orientaci a schopnost improvizace; „papírová“ odborná 

kvalifikace není rozhodující, podstatné je, do jaké míry si zachránce osvojil umění první 

pomoci; i lékař, ocitne-li se v situaci, kdy je sám a bez léčebného vybavení, provádí první 

pomoc podle stejných zásad jako kterýkoli zachránce.“. 

Důraz na zapamatování základních postupů by měl být součástí každého kurzu. 

Pro ty, kteří kurz neabsolvovali, nebo si pamatují pouze základy, platí postup na základě 

intuice. „Lepší něco, nežli nic“, tímto heslem by se měl řídit jakýkoliv jedinec. 

Pro zraněného je lepší neprofesionální zákrok než vůbec žádný. 

 
Obrázek 2: Podíl resuscitovaných pacientů v Praze 2003 – 2013 (Ročenka, 2013, s. 14) 
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 Odborná první pomoc 

Jsou to úkony prováděné vyškolenými odborníky, jako jsou lékaři, záchranáři nebo 

zdravotní sestry, kteří navazují na předchozí laickou péči. Úkolem zdravotníků je odborně 

ošetřit raněné na místě nehody a udržet je v co nejlepším zdravotním stavu po dobu 

transportu do nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení. Zdravotnický tým vykonává 

neodkladná opatření k odvrácení bezprostředního ohrožení života či vzniku komplikací. 

K ošetření zraněného je používáno speciální vybavení jako je diagnostická technika (EKG, 

fonendoskop, tonometr,…), léčebné přístroje (defibrilátor, ventilátor, injektomety, …) a 

léky. Součástí odborné zdravotnické pomoci je i transport postiženého do zdravotnického 

zařízení ke konečnému ošetření (Kelnarová a kol., 2007). 

Za odbornou první pomoc je považován i zásah lékaře, zdravotní sestry, bratra či 

zdravotního záchranáře v civilu vyskytujícího se v situaci, kdy je potřeba záchrana života. 

Nemají sice potřebné vybavení, nicméně jsou plně vyškoleni k profesionálnímu přístupu a 

řešení situace. 

Jak vyplývá z rozhovoru s MUDr. Ondřejem Fraňkem, ve srovnání s ostatními 

zeměmi zasahuje v České republice u akutních stavů nejen zdravotní záchranář, ale často 

také lékař. Například ve Spojených státech amerických od 70. let zasahuje u nehody vždy 

pouze zdravotní záchranář, který má nižší vzdělání, než je u nás požadováno na pozici 

záchranáře (Hill, 1997). Dle MUDr. Fraňka je americký systém dokonale organizovaný a 

zajišťuje prakticky za všech okolností vysokou standardní kvalitu péče. Přesto 

argumentuje, že v některých případech lékař v terénu citelně chybí. Pokud by se podařilo 

zdravotní záchranný systém v České republice dovést do podobné odborně-organizační 

dokonalosti, poskytl by nepochybně pacientům účinnější pomoc. 

 

 Nemocniční pomoc 

Jedná se o vysoce specializovanou péči zraněných v ohrožení zdraví nebo života 

v rámci nemocničního zařízení. Zde jsou pacienti zařazeni do jednotlivých oddělení, kde je 

o ně odborně postaráno. Péči poskytují: urgentní příjmy, traumacentra, koronární jednotky, 

jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení. Ozdravné úkony provádí 

zdravotnický personál, který je vyškolen k tomu, aby účinně zlepšil zdravotní stav pacienta 

a vyléčil příčiny onemocnění. 
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2.1.6. Téma první pomoci ve společnosti – aktuální stav 

Jednou z nejběžnějších příčin úmrtí při dopravních nehodách je anoxie – nedostatek 

přívodu vzduchu způsobený zablokovanými dýchacími cestami. Použití nebo nepoužití 

technik první pomoci, zejména volba správné polohy oběti před příchodem záchranných 

složek integrovaného systému, může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.  

Často zbytečně umírají lidé z důvodu, že jim nebyla poskytnuta odpovídající první 

pomoc. V převážné většině případů, lidé volají na tísňovou linku a žádají zásah rychlé 

zdravotnické záchranné služby, přičemž se u postiženého jedná pouze o banální záležitost, 

kterou by měl umět vyřešit bez problému každý člověk. Lidé si často myslí, že záchranná 

služba díky svému pokrytí a rychlosti dokáže vždy bez problému přijet včas ke každému 

případu, ať už se jedná o akutní onemocnění nebo dopravní nehody. Ale opak je pravdou. 

Laická první pomoc prováděná do doby příjezdu záchranné služby, je nejdůležitějším 

článkem záchranného řetězce.  

V České republice se děti učí čísla záchranné služby již ve druhé třídě základní 

školy. V novinách a televizních pořadech se mnohdy můžeme dozvědět o mladých 

zachráncích. Stačí pouze, aby si malé děti zapamatovaly, že je zapotřebí v případě nálezu 

bezvládného těla zavolat pomoc a to jakoukoliv. Ať už se jedná o pomoc staršího dítěte či 

dospělého člověka nebo pomoc záchranné služby. Mnoho školáků vlastní mobilní telefon, 

proto není od věci, aby si zapamatovali důležitá tři telefonní čísla: číslo 155 na záchrannou 

službu, číslo 150 na hasiče a poslední číslo 158 na policii. K zapamatování těchto čísel 

existuje mnoho mnemotechnických pomůcek. Číslo na policii je možné si zapamatovat 

podle čísla 8, znázorňující pouta policistů, číslo na hasiče podle 0, jako rybníčku nebo jako 

ohně, číslo 155 na záchrannou službu – kde číslice 5 vypadá jako ambulantní vozíček či 

jako Asklépiův had.  

V roce 1996 byly zahájeny kroky k zavedení jednotného evropského telefonního 

čísla tísňového volání – čísla 112. Zavedením tohoto čísla se chtěla Česká republika zapojit 

do evropského integračního procesu a splnit tím tak jednu z podmínek členství v Evropské 

unii.  

Jak už bylo uvedeno výše, povědomí o laické první pomoci není příliš rozšířeno. 

Chybí odborné vzdělávání a globální zájem o jeho výuku. V současné době se okolí snaží 

přizpůsobovat sílícímu tlaku na zvyšování schopnosti laiků poskytovat první pomoc. 

Integrované složky dlouhodobě vidí nutnost ve zvyšování kvalifikace a povědomí 
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o záchranně lidského života u široké veřejnosti. Těmto tlakům pak podléhají převážně 

státem zřizované instituce a snaží se tento stav změnit. Ve spolupráci s mnoha ziskovými i 

neziskovými společnostmi může být zprostředkováno nejen školení dětí, ale i dospělých. 

 

2.1.6.1. Legislativa v oblasti poskytování první pomoci  

Nad rámec etiky a morálky stojí v České republice právní předpisy. Ty ukládají 

povinnost občanům České republiky starším osmnácti let poskytnout první pomoc. 

K poskytování první pomoci má docházet i u dětí mladších osmnácti let. K těmto krokům 

jsou děti vedeny již na základních školách.  

Podle Jana Pokorného (2003) by mělo být samozřejmou a morální povinností 

každého člověka pomoci druhému člověku v nouzi. Pomoc druhým je odjakživa 

v povědomí lidí a je to bráno jako vyjádření pozitivních mezilidských vztahů.  

Listina základních práv a svobod ze dne 16. 12. 1992 udává, že každý člověk má 

právo na život. To znamená, že pokud nehrozí žádné nebezpečí je povinností každého 

člověka poskytnout nebo zajistit první pomoc osobě, u které došlo k poranění nebo náhlé 

poruše zdraví (Flegl, 1997).  

  

Právní předpisy upravující poskytování první pomoci:  

 § 132 odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, hlava V. – Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, určuje povinnost zaměstnavatele zajistit podle druhu 

činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří jsou vyškolení a 

vybavení poskytovat první pomoc nebo organizovat její poskytování.  

 

 § 9 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, určuje povinnost každému 

jedinci, co musí v zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanům učinit. Zejména pak 

poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti 

nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. A dále pak je povinností účastnit se 

zdravotnického školení a výcviku uloženého z důvodu obecného zájmu. 

 

 § 47 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

stanovuje povinnost účastníkům dopravní nehody poskytnout podle svých 
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schopností první pomoc a zavolat postižené osobě záchranou zdravotnickou službu 

v případě, došlo-li ke zranění. 

 

 § 207 a § 208 zákona č. 140/1961 Sb., Trestní zákoník, dále jen TZ, stanovuje 

sankce za neposkytnutí pomoci. Od roku 2009 vešla v platnost novela zákona 

č. 40/2009 Sb., ze dne 8. 1. 2009, která měnila TZ. Tato novela se dotýká 

problematiky v §150 odst. 1 (dále upravuje zákon č. 306/2009 Sb. ze dne 7. 8. 2009) 

ukládá za povinnost poskytnout potřebnou pomoc jedinci, která ji nezbytně 

potřebuje. Pokud svědek nehody - laik pomoc neposkytne, bude potrestán odnětím 

svobody až na dva roky.  

§150 odst. 2 TZ je určen pro profesionální zdravotníky. Pokud oni neposkytnou 

potřebnou pomoc, ač jsou podle povahy svého zaměstnání povinni takovou pomoc 

poskytnout, budou potrestáni odnětím svobody až na tři roky nebo zákazem 

činnosti. 

 

 §151 TZ uvádí, že pokud řidič dopravního prostředku, který měl účast na dopravní 

nehodě, neposkytne zraněné osobě potřebnou pomoc, bude potrestán odnětím 

svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.  

2.1.6.2. První pomoc v médiích 

V současné době se problematice povědomí o první pomoci věnují nejen státem 

zřizované organizace a vzdělávací společnosti, ale i média. Média mají v tomto ohledu 

obrovskou ovlivňovací schopnost. 

 

Televize: Televizní médium se této problematice věnuje v celé řadě pořadů nebo 

diskuzích. Pořady pojednávající o této problematice můžeme zařadit do tří skupin:  

Autobiografické dokumenty – tyto dokumenty jsou založeny na skutečných 

událostech. Popisují průběh a výsledek nenadálé situace. 

Dobrodružné dokumenty – tyto dokumenty jsou založeny na modelových situacích, 

které by mohly nastat. Většinou pořady s názvy „Jak přežít“, „Přežití“, apod. 
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Vzdělávací pořady – pořady ve formě vzdělávacích dokumentů, upozornění, návodů 

co udělat, teoretických studií. 

 

Rozhlas: Ačkoliv se to nemusí zdát pravděpodobné, funkce rádia může mít pro první 

pomoc také velmi důležitý význam. V rádiu se vysílají naučné pořady týkající se základů 

první pomoci, obsahují rozhovory s odborníky. Dále pak mají významnou úlohu v místech, 

která nemají přístup např. k mobilnímu signálu. Pro povědomí o situaci a dostupnosti 

nutných informací pro záchranu života je možné rozhlas využít v místech, jako jsou 

například tunely. Vždy funguje konkrétní radiová frekvence s dostupnými informacemi 

během nenadálých událostí. Číslo frekvence je zobrazeno i v místech bez dostupnosti 

signálu ostatních stanic. 

 

Noviny a časopisy: Tisk je jedno z médií, které se věnuje problematice první pomoci 

patrně nejvíce. Můžeme najít pravidelné výtisky časopisů, které se zabývají zdravovědou, 

odborné technické a sportovní časopisy, které věnují články nebo literární sloupky 

tématům první pomoci vztahujících se ke konkrétním aktivitám. Např. časopis Elektro 

věnuje článek první pomoci při zasažení elektrického proudu, časopis Yacht naopak první 

pomoci na lodi, a jiné. 

 

Letáky: Dopravní podnik Hlavního města Prahy poučuje veřejnost o tom jak se zachovat 

při krizové situaci v našem okolí všudypřítomnými letáky a nástěnnými instrukcemi 

na zastávkách a ve vozech městské hromadné dopravy.  

 

2.1.6.3. Módní doplňky současnosti 

Nutnost vzdělávání v první pomoci si uvědomuje každý. Nemyslí však při tom 

na druhé, ale spíše na sebe. Nynější společnost stále více praktikuje extrémní sporty a 

vyhledává zážitky, při kterých roste hladina adrenalinu v krvi. To s sebou přináší 

samozřejmě vyšší riziko úrazu a nutnosti se o sebe nebo svého kamaráda postarat. Lidé 

se snaží na tyto situace dobře vybavit. V zimních měsících lidé jezdí na hory. Stále více 

lyžařů praktikuje free ride – lyžování mimo sjezdovky, kde hrozí nebezpečí pádu lavin. 

V rámci takových zážitků je poučení o tom, jaké hrozí nebezpečí, vyškolí zájemce 
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k základnímu nebo poloprofesionálnímu zásahu s vybavením. Vše tohle však děláme 

ze strachu o sebe. 

Každá poptávka vyvolá i nabídku. Jak už bylo řečeno podnikatelé, zabývající se 

prodejem vybavení nebo zážitků reagují na požadavky o bezpečnost zákazníků tím, že 

aplikují na své výrobky různé záchranné prvky, a podávají tak svým zákazníkům 

pomocnou ruku při nenadálé situaci. Tyto záchranné prvky buď přímo navádějí jedince 

při poskytování první pomoci, nebo napomáhají při hledání ztraceného jedince. Například 

firma Salewa tiskne na vnitřní část batohů instrukce k zajištění první pomoci. Nechybí ani 

telefonní čísla na záchranné systémy celého světa. Jiní výrobci zakomponovávají do svých 

výrobků píšťalky k bezprostřednímu přivolání pomoci. Známý je i ochranný lavinový 

systém RECCO, který je založený na radarové technologii a napomáhá při hledání obětí 

v lavinách. Tento systém, který by měl být nedílnou součástí vybavení lidí vyhledávajících 

zimní sporty, se skládá ze dvou částí – detektoru a reflektoru. Týmy záchranářů vysílají 

detektorem radarové vlny, které díky zpětnému zdvojenému odrazu od reflektoru pomohou 

určit přesnou pozici hledaného. RECCO reflektor je destička pokrytá plastem vážícím 

několik gramů, kterou výrobci všívají do rukávů a nohavic zimních bud a kalhot. Tato 

destička má neomezenou životnost a je prakticky nezničitelná, pokud není mechanicky 

poškozena. Recco systém je velice efektivní a v současné době často používaný jako 

doplněk ostatních záchranářských metod. Nevýhodou tohoto systému je nemožnost využít 

systém při amatérské záchraně zasypaného, protože je k tomu nutný profesionální radar. 

Dále můžeme zmínit např. nové aplikace v mobilních telefonech nebo GPS detekce 

v přenosných zařízeních a hodinkách. 

 

2.1.6.4. První pomoc u dopravců  

Dopravní prostředek je místo, kde může dojít k nenadálé situaci a je nutné rychle 

provést první pomoc. Od roku 2002 existuje telefonická instruktáž první pomoci. 

Dispečerky zdravotního operačního střediska jsou schopné pomocí telefonu navést svědka 

nehody k první pomoci. Tato „telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)“ 

se postupem času stala celostátním standardem. Jelikož je nutné neustále něco zlepšovat, 

vytvořila komora záchranářů se spoluprácí s Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 

2010 informační letáček, jak pomoci lidem s náhlými obtížemi. Letáček je možné vídat 

v každém dopravním prostředku městské hromadné dopravy na území hlavního města 
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Prahy. I ostatní kraje se přidaly k podpoře první pomoci v dopravních prostředcích a 

vytvořily k tomuto účelu obdobné letáčky.  

 

Obrázek 3: Jak poznat zástavu a resuscitovat (Česká resuscitační rada, 2011) 

 

2.1.6.5. Linka 112 

Nejen Česká republika, ale i Evropská unie naléhá na bezpečnost a schopnost 

reagovat na nenadálé situace rychle a bez sebemenšího zaváhání. I proto byla v roce 1996 

zavedena jednotná linka pomoci 112, která vznikla na základě inspirace jednotné linky 911 

ve Spojených státech amerických.  

Bylo vybudováno celkem 14 telefonních center tísňového volání, to znamená 

v každém kraji České republiky jedno centrum, kde jsou operátoři schopni s klienty 

komunikovat jak v češtině, tak i v angličtině či němčině. V případě potřeby mají 

k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích. 

Obecně je stále občanům doporučováno, aby se v případech, kdy je zřejmé, jakou 

složku záchranného systému člověk potřebuje, spíše obraceli na jednotlivá výše zmíněná 

národní čísla, tzn. čísla 150, 155 a 158. Linku 112 by lidé měli používat tehdy, pokud je 

zapotřebí součinnost více složek záchranného systému najednou, například při dopravní 

nehodě.  

Linka 112 je plně v provozu od roku 2004. Jaké jsou výhody linky 112:  

 Propojenost základních složek integrovaného záchranného systému: Hasičský 

záchranný sbor ČR, Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje 

okamžitou reakci záchranných složek na vzniklou situaci. 
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 Jednotlivá krajská „call centra“ jsou v případě přetížení propojena. Je zaručeno, že 

se vždy dovoláte. 

 Na tísňovou linku 112 lze volat bez SIM karty, bez kreditu, pokud je na místě 

signál alespoň jednoho mobilního operátora. 

 Operátoři mohou díky špičkové technologii identifikovat adresu volajícího z pevné 

linky a určit polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.  

 Jazyková vybavenost operátorů call centra.  

 

Od doby svého vzniku se linka 112 čas od času potýká s kritikou na svoji 

„pomalost“. Někteří záchranáři tvrdí, že volání na tísňovou linku oddaluje zahájení 

záchranné akce, neboť rychlost předání informace konkrétnímu útvaru je mnohem 

pomalejší než při přímém zavolání jedné konkrétní složce Integrovaného záchranného 

systému. Situace dále může být také špatně analyzována, jelikož linka 112 spadá 

pod Hasičský záchranný sbor ČR. Při záchranných akcích často rozhodují minuty, proto je 

výhodnější a lepší volat na konkrétní linku. 

 

2.1.6.6. Návrhy na zlepšení povědomí lidí o první pomoci  

Zájem o problematiku první pomoci je základním kamenem připravenosti 

na nenadálou událost. Kde všude můžeme nalézt informace o tom, jak zachraňovat lidský 

život je uvedeno výše. Jak se ovšem o základech nebo možnostech prohlubování znalostí a 

dovedností dozvědět ještě více? Jak přístup k informacím zlepšit? Důležitá je zejména 

prevence. Člověk musí být opatrný, mít schopnost předvídat a rychle reagovat. 

Povědomí o potřebných úkonech první pomoci může být prohlubováno zaměřením 

se na oblasti legislativy, stanovením pravidel a tvorbou nařízení soukromým organizacím, 

ale také pořádáním kulturních akcí, dobrovolnickou aktivitou a mnohým dalším. 

 

 Legislativou  

- Prověření již proběhlých školení a nabytých znalostí nezávislými, 

certifikovanými společnostmi (např. výsledky první pomoci při školení řidičů 

profesionálů, pedagogů, …). 

- Tvrdší postih při neposkytnutí pomoci raněnému. 
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 Zavedením pravidel 

- Informovanost zákazníků o nebezpečích v určitých oblastech. Nutné instrukce 

k záchraně života u nejzávažnějších potenciálů nebezpečí. To se týká například 

cestovních kanceláří – uvedení nebezpečí a návod jak se zachovat, pokud k nim 

dojde. V průvodci je často uveden zdroj nebezpečí, nicméně není stanoveno, jak 

se případně bránit. 

 

 Prohlubováním zájmu o první pomoc 

- Učení formou hry. 

- Workshopy pro veřejnost. 

- Poskytování knížek, brožur např. v rámci cestování. 

- Letáky – osvědčené aktivity si mezirezortně sdělovat. 

- Poskytování bezplatného kurzu nejen dětem, ale i dospělým pro nekomerční 

uplatnění. 

 

2.2.  Výuka první pomoci  

Historie výuky první pomoci 

V době první Československé republiky byla zavedená tzv. branná výchova, která 

měla za cíl propagovat státní a branné myšlenky mravní a tělesné výchovy a výcvik se 

zbraní. V první polovině 30. let 20. století se začala do tohoto projektu zapojovat řada 

státotvorných branných spolků a svazů tělovýchovných hnutí, jednost polovojenských 

organizací a škol. Branná výchova byla také zapracována od roku 1934 do školních osnov, 

ale prováděla se nadále v kooperaci s autorizovanými cvičiteli z občanského sektoru 

armády (Bílek, 1987). Podle tehdejšího zákona č.184/1937 Sb. byla branná výchova pojata 

jako součást veřejné péče o výchovu a vzdělání. U obyvatelstva měla podporovat vzdělání, 

morální vlastnosti, tělesnou zdatnost a dovednosti v obraně státu. Díky povinnostem 

vyplývajících z branné výchovy dosáhli lidé v tehdejší době vysoké úrovně v oblasti 

zdravotní přípravy, zejména pak ve znalosti první pomoci mezi dětmi a mládeží na školách 

(Stejskal, 2005).  
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Výuka první pomoci dnes 

Podle informací Červeného kříže v České republice zemře při dopravních nehodách 

8 až 10 procent lidí jenom proto, že jim nebyla poskytnuta první pomoc, což v roční 

statistice znamená zbytečné ztráty desítek životů. Podle ředitele středočeské záchranné 

služby Martina Houdka si lidé často neumějí poradit v situacích, kdy se setkají s dopravní 

nehodou a jejími následky. Skutečnost, že dobře poskytnout první pomoc neumí většina 

Čechů, dokazují podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla i aktuální 

průzkumy. Zábranou může být z velké části obava člověka vůbec se někoho bezvládného 

dotknout a zkoušet něco s ním dělat.  

A proč lidé v Česku při poskytování první pomoci tak zásadně chybují nebo se jí 

dokonce vyhýbají? Podle odborníků je důvodem špatný vzdělávací systém (Bělovská, 

2010). První pomoc se podle nich dnes neučí dostatečně ani na školách, ba ani 

v autoškolách, kde by se na výuku měli lektoři opravdu kvalitně zaměřit. Podle Martina 

Houdka je jednorázový kurz první pomoci v autoškole spíše alibistický, než aby 

budoucímu řidiči stačil pro celý život. Kurzy by správně měly probíhat průběžně, 

periodicky po roce, dvou čí více.  

Vzdělávání první pomoci bylo dříve, jak už bylo zmíněno, součástí branné 

výchovy, která však skončila po roce 1989. Tehdy přinesla velkou změnu tzv. školská 

reforma. V roce 1999 vyvolala první ohlasy pedagogické veřejnosti publikovaná analýza 

„České vzdělání a Evropa“ (tzv. Zelená kniha). Pedagogové se v letech 1999-2000 snažili 

poukázat na nutné potřeby reformy školství. „ Akce jako „Výzva pro 10 milionů“ však brzy 

skončila bez většího zájmu veřejnosti. V roce 2000 Rada pro vzdělávací politiku začala 

pracovat na strategickém dokumentu, který se měl stát součástí dlouhodobého plánu 

směřování českého školství. Na jeho konci stála v únoru 2001 takzvaná Bílá kniha (Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice).“ (Kotásek, 2001). 

Na Bílou knihu navázala postupně tvorba rámcových vzdělávacích programů, jež 

se staly vodítkem pro tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů, a příprava nových 

zákonů.  

 

2.2.1. Druhy výuky  

Lidé se mohou vzdělávat v první pomoci různými způsoby: 
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 Prvním způsobem je myšleno vzdělávání probíhající na různých stupních škol, tzn. 

mateřských, základních, středních a vysokých. Toto vzdělávání bylo nazváno 

formální vzdělávání, protože tento typ nebo alespoň jeho základy, by měl umět úplně 

každý. V mateřských, základních a středních školách probíhá výuka první pomoci na 

základě doporučení rámcových vzdělávacích programů, vydaného Výzkumným 

ústavem pedagogickým. V rámci vysokých škol probíhají různé kurzy první pomoci, 

kam se mohou studenti dobrovolně přihlásit. 

 Druhým způsobem, jak se může člověk vzdělávat v oblasti první pomoci, je 

navštěvovat různé kurzy první pomoci. Tento druhý typ byl nazván jako neformální 

vzdělávání. Vzdělávání tímto způsobem není povinné, takže účast na kurzech 

dobrovolná. Do neformálního vzdělání se počítají jednak základní kurzy první 

pomoci, jednak kurzy, které rozšiřují základní znalosti. Příkladem neformálního 

vzdělávání je úspěšné absolvování kurzů v rámci autoškoly, výuka pedagogických 

pracovníků, aj. 

 

2.2.1.1. Formální výuka 

Do formálního vzdělávání je zahrnuto vzdělávání, které je dostupné všem občanům 

České republiky. Jak už bylo zmíněno, probíhá na různých typech škol.  

S novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy 

zavedl nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Jedná 

se o dokumenty, které jsou závazné pro všechny školy v daném státě a musí se jimi řídit.  

Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních: státní a školní. Státní 

úroveň představují Národní program vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy 

(RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním 

vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy 

(pro předškolní, základní, a střední vzdělávání). Rámcové vzdělávací programy vycházejí 

z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost 

se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém 

životě; vycházejí z koncepce celoživotního učení; formulují očekávanou úroveň vzdělání 
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stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporují 

pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. 

Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž 

se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách a kterými se realizují požadavky RVP.  

Pro výuku první pomoci existuje mnoho internetových portálů, které informují 

o tom, jak správně učit první pomoc na školách. K velmi zdařilým portálům, které se týkají 

výuky první pomoci na školách, patří webové stránky: „Metodický materiál k výuce první 

pomoci“ od Mgr. Zdeňky Kubíkové a MUDr. et Bc. Barbory Zuchové. Zde je možné najít 

ke každému tématu první pomoci nejen výukové prezentace v češtině i angličtině, ale také 

interaktivní procvičování k danému tématu.  

 

2.2.1.1.1. Výuka první pomoci dle RVP v předškolním vzdělávání 

Děti v mateřských školách ještě nejsou psychicky ani fyzicky schopny zvládnout 

dostatečné poskytnutí první pomoci v život ohrožujících stavech. Schopnost zhodnocení 

vážnosti poranění je velice nízká. Nejsou také schopny adekvátně vyhodnotit rizika, která 

je ohrožují při pokusu o poskytnutí pomoci postiženému. 

Zřejmě proto není v rámcových vzdělávacích programech předškolního vzdělávání 

nic o první pomoci nic konkrétně zmíněno. Děti navštěvující mateřskou školu: „mají mít 

povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 

potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)“ (RVP PV, 

2013, str. 17). Mají si také uvědomovat „nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí 

setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, 

kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)“ (RVP PV, 2013, str. 30). 

Obsah a zaměření výuky v mateřských školách by mělo být orientováno čistě 

k rozpoznání situací, kdy je nutno zajistit pomoc jiné osoby postiženému, a kdy je ohrožen 

lidský život. Teprve starší dítě v základní škole by mělo zvládnout vyhodnotit vážnost 

stavu a jednat v tomto smyslu. Musí ovládat způsoby přivolání pomoci dospělého. 
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2.2.1.1.2. Výuka první pomoci dle RVP na základní škole 

Podle Marka Jukla z Červeného kříže se na základních školách učitelé první 

pomoci věnují málo. (Bělovská, 2010). Dalším problémem je, že výukové hodiny jsou 

často pouze teoretické, chybí praxe. Marek Jukl dodává, že v současné době výuka první 

pomoci na školách není zrovna ideální, a to i přesto, že zásluhou Červeného kříže je ročně 

vyškoleno asi 20 000 žáků základních škol. V celkovém počtu žáků navštěvující základní 

školy, není počet významný. Bohužel, neexistuje samostatný předmět, který by se výuce 

první pomoci intenzivně věnoval. V RVP tato problematika zařazena je, ale záleží na 

každé škole, zda a nakolik ji zahrne do výuky. Délka kvalitního kurzu pořádaného 

od Červeného kříže je počítána na dvanáct hodin, přičemž je možné absolvovat kurz 

ve zkrácené délce. Zkrácené kurzy však postrádají smysl, neboť předmětem tohoto kurzu 

je pouhé seznámení s první pomoci a chybí zejména praktický výcvik. Součástí kvalitního 

výcviku má však být kromě teoretického seznámení také praktický výcvik. Děti se mají 

naučit poskytovat první pomoc na simulačních pomůckách a naučit se řešit jiné krizové 

situace, do kterých se mohou dostat v běžném životě. 

Ministerstvo školství je přesvědčeno, že výuka první pomoci na prvním i druhém 

stupni je dostatečná a že není potřeba nějakých zásadních změn. Dle slov Tomáše Boušky, 

mluvčího resortu, proto ani ministerstvo neplánuje, že by hodiny první pomoci rozšířilo.  

Slovní spojení „první pomoc“ se v RVP pro základní vzdělávání vyskytuje 

poměrně často. O pomoci druhým se píše i v klíčových kompetencích. Podle občanské 

kompetence by se žák na konci základního vzdělávání měl podle dané situace zodpovědně 

rozhodnout, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně 

v krizových situacích i v situacích ohrožující život a zdraví člověka (RVP ZV, 2007).  

 

 První stupeň základní školy  

Problematikou první pomoci na 1. stupni základní školy se detailněji zabývá např. 

Kubátová (2005).  

Vzrůstající logická paměť u dětí na prvním stupni základní školy umožňuje hlubší 

uvažování o problematice první pomoci. Žáci jsou s první pomocí seznámeni ve vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět v tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví. Zde získávají 

poučení o zdraví a nemocech, zdravotní prevenci a první pomoci. Žáci si postupně 
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uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví 

ostatních lidí.  

Žáci jsou poučení v rámci Tělesné výchovy, jak se chovat, aby byla zajištěna 

bezpečnost při pohybových aktivitách, v šatnách, umývárnách a při ukládání cvičebního 

nářadí. Další informace o první pomoci jsou ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce. 

Žáci se učí udržovat pořádek pří práci a v případě nehody umět zareagovat a poskytnout 

první pomoc.  

 

 Druhý stupeň základní školy  

První pomoc je na druhém stupni probírána ve více předmětech. Nejvíce se touto 

problematikou zabývají vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. První 

zmínky o první pomoci jsou ve vzdělávacím oboru Biologie – biologie hub – konkrétně 

první pomoc při otravě houbami. Dále pak je probírána v biologii člověka. Žáci se učí 

aplikovat předlékařskou pomoc při poranění a jiném poškození těla.  

Největší důraz na první pomoc je kladen ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 

Zde mají žáci po absolvování školní docházky umět „projevovat odpovědné chování 

v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí a při mimořádných událostech, a v případě 

potřeby poskytnout adekvátní první pomoc“ (RVP ZV, 2007, str. 72).  

Dalším předmětem, který se zabývá výukou první pomoci, je stejně na prvním 

stupni, Tělesná výchova. Žáci se učí hygieně a bezpečnosti při pohybových aktivitách 

v nestandardním prostředí. V případě úrazu či poranění mají žáci improvizovaně ošetřit 

zraněného.  

I na druhém stupni se v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce žáci učí 

zásady bezpečnosti. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je dělena na vzdělávací obsah: 

Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, 

Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití 

digitálních technologií a Svět práce. V těchto okruzích se žáci učí obecné zásady při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím. Udržují pořádek na pracovním 

místě a dodržují zásady hygieny. V případě úrazu by žák měl být schopen poskytnout první 

pomoc (RVP ZV, 2007, str. 83).  
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2.2.1.1.3. Výuka první pomoci dle RVP na střední škole – gymnáziu 

V rámci střední škol dochází k zaměření na budoucí povolání. Znamená to tedy, že 

se někteří studenti mohou zdravovědou zabývat intenzivněji než jiní. Na zdravotnických 

školách je první pomoc probíraná z širšího hlediska, na rozdíl od ostatních středních škol.  

Na gymnáziu by měla být první pomoc probírána stejně tak jako na základní škole 

v rámci vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. Zde se studenti zdokonalují „v první pomoci 

při úrazech a náhlých zdravotních příhodách“. První pomoc je probírána rovněž 

v hodinách tělesné výchovy. Studenti by měli být schopni provést první pomoc 

při sportovních či jiných úrazech i v nestandardních podmínkách.  

Zajímavé je, že v rámci biologie není o první pomoci ani zmínka. Studenti 

ve většině případů mohou v rámci gymnázia navštěvovat kurzy první pomoci, jak to bylo 

možné na gymnáziu, kde jsem byla na pedagogické praxi.  

Velkým nedostatkem výuky první pomoci je dle mého názoru, že ve většině 

případů jsou za kvalifikované průvodce považováni učitelé biologie či tělesné výchovy. Ti 

z pravidla čerpají své vědomosti k tomuto tématu pouze z dostupné literatury a 

absolvováním některého z kurzů zaměřených na poskytování první pomoci. Problematiku 

vyučujícího lze řešit dvěma způsoby. Buď je nutné zajistit u budoucích pedagogů získání 

odborné úrovně již během studia na příslušné fakultě, nejlépe odborným předmětem, anebo 

využít externí odborníky s praktickými zkušenostmi. Vhodné odborníky, kteří se zabývají 

výukou první pomoci na školách, je možné hledat v řadách jednotek integrovaného 

záchranného systému nebo u organizací poskytujících zdravotnické, záchranné, sociální a 

další humanitární služby.  

 

2.2.1.1.4. Vzdělání v oblasti první pomoci na některých vysokých školách 

V rámci vysokých škol je možné navštěvovat kurzy první pomoci. Pro tyto kurzy je 

charakteristická dobrovolnost (volitelnost). Ve většině případů se zaměřují na obecné 

základy první pomoci nebo naopak na první pomoc v konkrétní oblasti.  

Na Vysoké škole ekonomické v Praze probíhá výuka první pomoci v rámci 

Workshopu. Studenti se mohou přihlásit na dobrovolný kurz pod vedením zkušeného 

záchranáře, kterým studentům vysvětlí, co mají dělat v krizových situacích. Kurz je vedle 

teoretických poznatků hlavně zaměřen na vlastní praktické zkušenosti.  
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V rámci Univerzity Karlovy probíhají kurzy první pomoci na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu, lékařských fakultách, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě. 

Rozsah hodin a kreditové ohodnocení výuky je různé. Ani závěrečný výstup, to znamená, 

zda kurz končí zkouškou nebo zápočtem, není totožný.  

Obecně lze tedy říci, že výuka první pomoci v České republice má nadále dost co 

zlepšovat. Nebylo by na škodu dosáhnout úrovně západní Evropy, kde je kladen zvýšený 

důraz na výuku první pomoci na základních a středních školách.  

 

2.2.1.2. Neformální výuka  

Existují činnosti, kde je přímo povinností být absolventem kurzu první pomoci. 

Například každý, kdo chce být majitelem řidičského průkazu, musí absolvovat kurz první 

pomoci. Od ledna 2011 je sice povinností mít v autolékárničce přehledný obrázkový a 

textový návod na poskytnutí první pomoci při autonehodě, ale tento návod má pouze 

účastníkovi nehody připomenout základní postup první pomoci. „Návod je stručný, 

protože předpokládá, že řidiči mají první pomoc v náplni výuky v autoškole“, uvádí mluvčí 

ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň (Kopecká, 2009). V autoškole by zdravotní 

přípravu měl správně vést vyškolený zdravotník, jenže mnoho autoškol vede výuku pouze 

formálním způsobem. To znamená, že klientům doporučí, co si mají prostudovat v knize, 

ale nic praktického si nezkusí. Mnohdy se stává, že si řidiči u nehody nevědí rady. Na tento 

problém už dlouhodobě upozorňuje Český červený kříž. Podle Lukáše Pochylého 

z královéhradecké pobočky ČČK dnes malé děti umí někdy lépe poskytnout první pomoc 

než mnozí dospělí (Záleská, 2012). Problémem totiž také je, že v závěrečných testech 

k získání řidičského oprávnění se objevuje pouze jedna jediná otázka ze zdravovědy, a 

pokud ji člověk jednoduše vypustí, může zkoušky stále bez problémů složit.  

Dle mého názoru by mělo být uzákoněné, aby všechny osoby pracující s větším 

kolektivem lidí, měly alespoň základní kurz první pomoci. Zákon pouze ukládá, trest pro 

toho, kdo nepomůže člověku v nesnázích, ale neurčuje, kdo má být absolventem kurzu. 

Pedagogičtí pracovní jsou v kontaktu s dětmi každý den a dětská neopatrnost je 

na každodenním pořádku. Žáci by měli být sice podle RVP sami schopni první pomoci, ale 

zodpovědnost přece jen spadá na učitele. Učitelé sice podepisují každý rok, že byli poučeni 

o bezpečnosti, ale každý si asi dovede představit, jak tato poučení mnohdy vypadají. 
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Nejenom učitelé však pracují s velkým množstvím lidí. Dalšími osobami, které by měly 

být proškoleny v první pomoci, jsou například pracující na místech ochranky aj. 

Míst, kde je možné navštěvovat kurzy první pomoci, je opravdu mnoho. Kurzy jsou 

většinou pořádány soukromými organizacemi či soukromými osobami. Největší organizací 

zabývající se výchovou i výukou v poskytování první pomoci v České republice je Český 

červený kříž. Je držitelem evropské akreditace pro výuku první pomoci v programech 

Základní norma zdravotnických znalostí a První pomoc pro uchazeče o řidičský průkaz 

udělenou Evropským referenčním centrem pro výuku první pomoci. Tato akreditace 

zaručuje osvědčením vydaným Českým červeným křížem celoevropskou platnost (platnost 

akreditace uznávají i země mimo EU). ČČK je jediným držitelem této akreditace v ČR. 

Český červený kříž provádí školení prostřednictvím svých oblastních spolků, které jsou 

rozmístěny ve všech krajích české republiky. Školení jsou určena pro všechny věkové 

kategorie – od dětí v mateřských školách až po dospělé. Výčet organizací, které se zabývají 

kurzy první pomoci, je možné najít v příloze I. 

Dalším velkým problémem je, jak dlouho si informace z navštěvovaných kurzů 

pamatujeme. Naše znalosti by měly být správně neustále opakovány. 

 

2.2.2. Způsob výuky  

Na vysokých školách je mnoho forem výuky. Studenti buď navštěvují 

tzv. pravidelnou nebo nepravidelnou (možno také nazývat blokovou) výuku. Názvy jak 

pravidelné, tak blokové výuky byly použity pouze pro účely této práce. Obsah obou kurzů 

je úplně stejný, liší se pouze svým načasováním. Zatímco předmět „První pomoc ve škole“, 

organizovaný v rámci pravidelné výuky, navštěvují studenti během semestru tři hodiny 

týdně, kurz nepravidelné výuky (dále jen blokové výuky) je uskutečňován pouze ve 

čtyřech celodenních kurzech za semestr. To znamená, že studenti načerpají znalosti během 

čtyř celodenních kurzů, stejně tak jako studenti pravidelné výuky během celého semestru. 

Program obou výuk je totožný.  

 

2.2.2.1. Pravidelná výuka 

Výuku předmětu „První pomoc ve škole“ probíhající pravidelně je možné přirovnat 

k běžné vyučovací hodině na základní škole či k vysokoškolskému semináři. Semináři 

první pomoci je během týdne dána tříhodinová časová dotace a je rovnoměrně rozložen 
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do jednoho semestru. Předpokládá se, že studenti v průběhu semináře vyvíjejí aktivitu s 

cílem, aby si osvojili či prohloubili své vědomosti a dovednosti, a tím získali zkušenosti 

s metodami vědecké práce (Rohlíková, Vejvodová, 2012). Studenti se během semináře učí 

mnoha různým dovednostem, jako například: argumentaci, kooperaci, interpretaci faktů, 

osvojování různých technik řešení problému a v neposlední řadě kritického myšlení. 

Při řešení úkolů je zapotřebí různých logicko-myšlenkových postupů, mezi které patří: 

analýza, syntéza, analogie, generalizace a jiné.  

Cílem semináře první pomoci je prohloubit teoretické poznatky studentů. Role 

učitele v rámci semináře spočívá v podpoře aktivních metod výuky, přenechání 

dostatečného prostoru studentům k prezentaci a odborné diskuzi.  

Do pozitiv pravidelné výuky je možné zahrnout její časovou pravidelnost. Studenti 

si každý týden opakují své nabyté vědomosti. Nevýhodou může být, že seminář probíhá 

během dne, kdy studenti navštěvují i různé jiné přednášky. Jejich soustředěnost v průběhu 

semináře může být díky únavě na nižší úrovni.  

 

2.2.2.2. Bloková výuka 

Průcha a kol. (2001) popisuje blokovou výuku jako výuku probíhající v rámci 

bloků, tzn. buď jednorázově (v jednom či několika dnech) nebo opakovaně, a to pravidelně 

či nepravidelně v podobě delších než standardních hodin (např. čtyřhodinových bloků). 

Výuka může probíhat o víkendu, formou přednášek i seminářů. 

Jak již bylo zmíněno, bloková výuka v předmětu „První pomoc ve škole“ je, 

organizována během semestru v rámci čtyř celodenních kurzů. Během těchto dnů se 

studenti naučí stejným dovednostem jako studenti navštěvující pravidelnou výuku.  

Blokovou výuku lze přirovnat také k projektovému vyučování. „Projektová 

metoda“ je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých 

projektů a získávaní zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Projekty mohou 

mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické 

činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu.“ 

(Průcha a kol., 1998, s. 184). Studenti během výuky musí řešit různé problémy. Znamená 

to tedy, že se musejí aktivně zapojit do vyučovacího procesu. Obecně platí, že pokud 

studenti nové poznatky objevují na základě vlastních zkušeností, pamatují si je delší dobu, 

než ty, které jsou jim překládány hotové.  
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Výhody této formy výuky dle mého názoru spočívají v tom, že studenti mají výuku 

kompletnější a intenzivnější. Nevýhodou může být okolnost, že nedochází k intenzivnímu 

opakování nabytých vědomostí, jako je tomu u studentů navštěvujících pravidelnou výuku. 

 

2.3.  Kvantitativní výzkum 

 

2.3.1. Popis efektivity  

Tato práce si klade za cíl zhodnotit efektivitu výuky první pomoci. Efektivita 

obecně vyjadřuje praktickou účinnost nějaké smysluplné lidské činnosti, nejčastěji pak 

lidské práce. Jedná se o vyjádření účinku efektu nebo i více různých navzájem působících 

efektů. Efektivita obvykle bývá hlavním kritériem při posuzování úspěšnosti (Petráčková a 

kol, 2000). Efektivitu lze měřit poměrem vstupů a výstupů v rámci zkoumané oblasti.  

 

2.3.2. Metody výzkumu 

Pro ověření efektivity lze využít několik výzkumných metod. Mezi nejznámější 

patří kvalitativní a kvantitativní výzkum. 

 

Kvalitativní výzkum  

Jedná se o výzkum, který se zaměřuje na chápání světa jednotlivci či skupinou. 

Podle Dismana (2000, str. 285) se jedná o „nenumerické šetření a interpretaci sociální 

reality. Cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím.“. Kvalitativní 

výzkum je charakteristický analýzou textů vedoucí k porozumění zkoumané oblasti. Tento 

typ výzkumu vykazuje pro některá šetření vysokou validitu. Při kvalitativním výzkumu 

můžeme analyzovat např.: 

 dokumenty, zápisy, již existující výstupy a fakta, 

 rozhovory, 

 ohniskové skupiny, 

 opakovaná pozorování. 
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Kvantitativní výzkum  

Kvantitativní výzkum je metoda vědeckého a nevědeckého zkoumání, kdy dochází 

ke sběru dat, která mají popsat zkoumanou oblast. Účel studie musí být propojen 

s výzkumnou otázkou a metodami, které se používají při řešení (Hendl, 2005). 

Sběr dat ve výzkumu je zaměřen na velké množství respondentů, kteří odpovídají 

na otázky formou dotazníku. Otázky jsou následně zpracovány a statisticky vyhodnoceny. 

Kvantitativní výzkum je často využíván pro svoji jednoznačnost na rozdíl od ostatních 

výzkumů.  

Pro účely naší práce byl použit kvantitativní výzkum, neboť se k našim cílům jeví 

jako nejvhodnější. Tato metoda zpravidla přinese velké množství odpovědí od 

dotazovaných. Na základě statistického zpracování získaných dat mohou být poznatky 

využívány k efektivnějšímu rozhodování, přesnějšímu plánování, komunikaci se zákazníky 

apod. 

K nevýhodám kvantitativního výzkumu patří požadavek, že postoj respondenta 

k dané problematice musí být konkrétně vyhraněný. Někdy nedochází k popisu vytyčené 

hloubky problému. Další nevýhodou může být, že tazatel může opomenout důležité 

vlastnosti zkoumaného vzorku. Tazatel se soustředí na konkrétní problém a opomene širší 

oblast problému. Tázaný naopak může jednotlivé otázky pochopit různým způsobem, a 

proto nejen z tohoto důvodu, ale i důvodů výše uvedených je nutné nejprve vybrat 

reprezentativní vzorek a učinit panelové řešení. Panel nám pak může pomoci odhalit 

možné problémy spojené s testováním. Zejména je třeba zaměřit se na možné rozpory 

v chápání zadaných otázek a následně problematické otázky přeformulovat. Na panelu si 

ověříme také čas, který je nutný k vyplnění testu. Panel respondentů musí být také zvolen 

tak, aby co nejlépe reprezentoval a charakterizoval celek, na nějž je výzkum zaměřen. 

 

2.3.3. Didaktický test 

Nástrojem kvantitativního výzkumu je test. Jestliže jsou testovány výsledky výuky 

(vyučování), hovoříme o tzv. didaktickém testu. Vymezení tohoto pojmu není 

jednoznačné; jeho definici popisuje každý autor trochu jinak. V pojetí Lapitky (1990) je 

didaktický test druh písemné zkoušky, při které žák odpovídá co nejstručněji na předem 

připravené otázky s jednou správnou odpovědí. Chráska (1999) uvádí, že didaktický test 

„měří vědomosti a dovednosti žáků“, zatímco Bydžovský (1982; cit. dle Chrásky (1999)) 



42 

 

 

 

 

charakterizuje didaktický test jako „nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků 

výuky“. Každý autor má svoji definici, ale všichni vycházejí ze společného základu a to, že 

„didaktický test je zkouška, která se orientuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí 

učiva u určitě skupiny osob“ (Chráska, 1999). 

V běžné praxi bývá za didaktický test považována krátká písemná zkouška, která 

nemusí mít vždycky např. jen písemnou formu a nemusí obsahovat otázky s výběrem 

odpovědi. Záleží to na oblasti, kterou zrovna testujeme (např. řidičský test v autoškole, test 

praktických schopností na středních zdravotnických školách, atd.). Test se může skládat i 

z otevřených otázek, které vyžadují komplexní odpověď na dané téma (Chráska, 1999). 

Je také nutné připomenout účel didaktického testu, proč vůbec existuje testování 

žáků. Vzdělávací proces je založen na vzájemném působení řídící složky (učitele) a složky 

řízené (žáka). Učitel působí na žáka a vyvolává u něj změny, které by měly být v souladu 

s výchovnými a vzdělávacími cíli. K tomu, aby byl vzdělávací proces účinný, je zapotřebí 

zpětná informace o kvalitě a množství osvojených dovedností a vědomostí. 

 

Druhy didaktických testů 

Existují různé druhy didaktických testů. Jednotlivé druhy mají své specifické 

vlastnosti a liší se od sebe: druhem poskytovaných informací, formou zadání a kvalitou 

přípravy. Pro tuto práci byl zvolen pre-test a test, pomocí nichž dostaneme odpověď 

na otázku efektivnosti výuky. 

 

Vlastnosti didaktického testu  

Mezi základní vlastnosti didaktického testu je řazena: validita, reliabilita a 

objektivita. Mužič (1971) uvádí jako podstatné vlastnosti ještě objektivitu a senzibilitu 

(citlivost). Všechny tyto vlastnosti by měly být u testu na vysoké úrovni, aby test mohl být 

považován za kvalitní.  

Validita: U obsahu testu zkoumáme, jak dalece se shoduje s cílem a obsahem 

vyučování. Pokud je zkoušeno opravdu to, co mělo být zkoušeno, je test považován 

za validní. Dále pak musí být zajištěna homogenita úloh. Úlohy měří pouze jeden znak 

osobnosti, např. znalost učiva, schopnost aplikace atd. Podle zkoumaného aspektu validity 
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a způsobu jejího zjišťování je možné rozlišovat tři druhy validity: obsahová (kutikulární), 

konstruktová a kriteriální (souběžná). 

Reliabilita: Je ukazatelem technické kvality testu. Je-li test reliabilní – spolehlivý, 

jsou získané výsledky při opakování zadání stabilní. (Hrabal a kol., 1994). Důležitou 

podmínkou dobré reliability je přesnost testu, což ovlivňují dvě složky: složka pevná 

(skutečné vědomosti a dovednosti jedince) a složka náhodná (momentální fyzický a 

psychický stav, vnější podmínky, kvalita otázek a jiné). 

Praktičnost: Při hodnocení testu zvažuje učitel i jeho praktické výhody, které mu 

z používání testu plynou (Chráska, 1999). Test je praktický či použitelný tehdy, jestliže je 

lehký na používání, jeho oprava je snadná a rychlá a představuje úsporu času ve srovnání 

s jinými způsoby zkoušení žáků. Časová náročnost pro vypracování by měla odrážet míru 

důležitosti a relevantnosti výsledků. Vzhledem k délce vyučovací hodiny je nutné, aby 

seznámení a vypracování testu netrvalo déle než 45 minut. 

Objektivita: Při vyhodnocování konkrétního testu by měli všichni zkoušející dojít 

ke stejným konečným výsledkům. Objektivita zajišťuje nezávislost výsledku na zkreslení. 

Senzibilita (citlivost): Má-li být test citlivý, je nutné, aby byl pro žáky přiměřený. 

Příliš snadný nebo naopak příliš obtížný test nezajistí náležitou diferenciaci žákovských 

výsledků.  

 

Tvorba didaktického testu  

Většina autorů se shoduje, že tvorbu didaktického testu můžeme rozdělit na tři 

základní etapy. Podle Chrásky (1999) se jedná o etapy: plánování didaktického testu, 

konstrukce didaktického testu a ověřování a úprava didaktického testu. 

 

a) Plánování didaktického testu  

Nezbytnou součástí tvorby testu je jeho naplánování. Pokud by nedošlo k tomuto 

kroku, mohlo by dojít k tvorbě úloh, které nedostatečně pokrývají testovanou problematiku 

nebo se zaměřují na pouhé reprodukování zapamatovaných informací (Hrabal, 1994). 

První činnost, kterou musí autor učinit při plánování testu, je zamyslet se, k jakému účelu 

bude didaktický test sloužit (např.: zjišťování výsledků výuky – výstupní test, kriteriální 
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test – přijímací řízení, test studijních předpokladů, a jiné). Po ujasnění účelu je nutné 

specifikovat rámcový obsah testu, ten má zejména obsahovat informace o obsahu úloh a 

úrovně požadovaného osvojení znalostí, případně o adekvátním počtu úloh tak, aby 

odpovídal časovému rozsahu výuky testované problematiky. Kvalitní didaktický test by se 

neměl zaměřovat pouze na reprodukování osvojeného učiva, ale má zkoušet i vyšší cílové 

kategorie, jako je porozumění a aplikace poznatků a jejich aplikace a syntéza. 

 

b) Konstrukce didaktického testu  

V této fázi je již autorovi jasné, co má být testem ověřeno, kolik bude mít test úloh 

a na jaké úrovni bude test založen. Nyní musí dojít ke konstrukci jednotlivých úloh, 

posouzení validity a vytvoření prvního návrhu (prototypu) didaktického testu. Zde stojí 

autor před rozhodnutím, jaký typ úloh použije pro daný test, který typ testových úloh bude 

pro konkrétní test výhodný a nevýhodný vzhledem k účelu a cílům testování. Rozhodnutí 

je důležité, protože může ovlivnit další kritéria jako na příklad: finanční a technické 

podmínky a jiné. Na kvalitě testových úloh závisí v podstatné míře kvalita celého testování 

(Chráska, 1999). 

Otázka zní, jaké jsou obecné zásady při návrhu testových úloh? Zadání má být pro 

jedince jednoznačné, srozumitelné a rozmanité „příliš stejné a opakující se formulace 

snižují schopnost soustředění u testových úloh“ (Hrabal a kol, 1994). Délka a složitost 

zadání musí být úměrná úrovni cílové testované skupiny. Nesmí se opomenout ani vhodná 

grafická úprava (vhodné formátování testu, obrázky, grafy, vzorce, atd.), jednotlivé úlohy 

musí být vzájemně nezávislé (úloha nesmí obsahovat informace, které usnadňují řešení jiné 

úlohy) a nesmí obsahovat tzv. nezamýšlenou nápovědu. Je vhodné nepoužívat úlohy 

kvízového charakteru, které nepřináší seriózní informace o výsledcích vzdělávání. Zadání 

úlohy musí být korektní, bez tzv. „chytáků“. Při vyhodnocování testu je vhodné používat 

tzv. jednoduché (binární) skórování. Přidělovat za správnou odpověď vždy jeden bod. 

Pro tzv. vážené skórování je doporučené používat u úloh, kde je potřeba delší čas na jejich 

řešení. Často se vyplácí navrhnout vyšší počet úloh, než je plánováno na konečnou podobu 

testu. Po ověření vlastností testu bývá obvykle několik úloh nevyhovujících  

V testech jsou používány různé typy testových úloh. Chráska (1999) uvádí členění 

podle Byčkovského (1982): Podle způsobu žákových odpovědí se rozlišují úlohy otevřené 

a uzavřené.  
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 Otevřené úlohy  

- Otevřené široké úlohy (od žáka je považována rozsáhlejší odpověď). 

- Úlohy se stručnou odpovědí (žák má vytvořit vlastní krátkou odpověď). 

 Uzavřené úlohy  

- Dichotomické úlohy – jsou předkládány dvě alternativní odpovědi (tvrzení), 

přičemž pouze jedna z odpovědí je správná a tu má označit (např. 

zakroužkováním). 

- Úlohy s výběrem odpovědi – je nabídnuto několik odpovědí, často je jedna nebo 

více odpovědí správných, např.: multiple-choice, polynomické úlohy, atd.). 

- Přiřazovací úlohy – jsou tvořeny zpravidla dvěma seznamy pojmů, čísel, 

symbolů, nebo výroků, v kterých musí žák nalézt vzájemně odpovídající dvojice. 

- Uspořádací úlohy – předložené pojmy je potřeba uspořádat podle určitého 

pravidla.  

 

c) Ověřování a úprava didaktického testu 

Autor didaktického testu má vždy zájem na tom, aby jeho vytvořený test dosáhl 

maximální kvality a úrovně testu. Podle Lapitky (1990) je většinou málokterá první 

varianta testu vyhovující. Obvykle se vyskytují různé chyby v konstrukci úloh, 

ve verbálním vyjádření zadání nebo ve formální úpravě testu. K tomu, aby test mohl být 

využíván jako prostředek k hodnocení znalostí či dovedností, měly by být jeho vlastnosti 

(validita, realiabilita, praktičnost, senzibilita a obtížnost) na vysoké úrovni. Právě analýza 

testových položek je hlavní náplní ověřovací fáze tvorby testu. K analýze je zapotřebí 

dostatečného množství dat, která byla získána vyzkoušením prototypu didaktického testu 

na vzorku populace. Na základě sběru dat je možné provést analýzu vlastností jednotlivých 

testových úloh. Nyní je nutné nevhodné úlohy z testu vyřadit či upravit a nahradit je 

novými – vhodnějšími úlohami.  

 

2.3.4. Organizace výzkumu 

V následujícím textu jsou uvedeny kroky, které je potřeba uskutečnit při práci 

na výzkumném projektu. 

Etapy výzkumu podle Hendla (2005) jsou: 
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a) Příprava – zahrnuje volbu tématu a oblast výzkumu, vymezení problému, účelu 

a výzkumné otázky. 

b) Plán výzkumu – jeden z nejdůležitějších kroků výzkumu, kdy se navrhuje celý 

průzkum. Určuje se, kdy a kde se výzkum provede, kdo bude osloven. Volí se 

určité metody sběru dat. Tento krok není možné vynechat. Plán výzkumu 

dostává písemnou podobu, obsah se diskutuje s oponenty. 

c) Provedení studie – zahrnuje sběr dat a jejich analýzu s cílem zodpovědět 

výzkumné otázky (hypotézy). Získaná data se zpracovávají podle druhu zvolené 

metodologie. 

d) Zpráva o výsledcích – zakončuje badatelskou činnost.  

Dochází k prezentaci výsledků, nejobvykleji textovou formou. K prezentaci výsledků je 

možné použít různé způsoby zobrazení např.: pomocí grafů, map, a jiné. Je důležité, aby 

nezávislý pozorovatel byl schopen získat přehled o dané oblasti. 
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3. METODIKA PRÁCE 

3.1.  Příprava výzkumného nástroje 

S ohledem na stanovené cíle práce byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, 

která umožňuje určení míry a kvality osvojení vědomostí - didaktický test. Ten byl pro 

potřeby výzkumu vytvořen vyučujícími předmětu v roce 2010. Test obsahoval 25 otázek a 

byl sestaven tak, aby zahrnoval především problematiku život zachraňujících úkonů 

(rozpoznání bezvědomí a bezdeší, uvolnění dýchacích cest, KPR, zástava masivního 

krvácení) a dalších závažných stavů (např. zlomeniny, krvácení, organizace záchrany). Při 

zahájení práce na této diplomové práci byly úlohy revidovány a to především proto, že 

u některých zkoumaných témat se změnily doporučené postupy pomoci. Z tohoto důvodu 

měl test použitý v této diplomové práci pouze 22 otázek. 

Didaktický test obsahuje pouze úlohy uzavřené s výběrem jedné správné odpovědi. 

U každé úlohy je nabízeno pět možných odpovědí, přičemž poslední nabízená odpověď je 

„nevím“. Odpověď „nevím“ byla zařazena proto, aby studenti, pokud správnou odpověď 

neznali, nemuseli tipovat. 

Celý didaktický test, ve znění, které bylo použito při sběru dat pro tuto práci je 

uveden v příloze 2. 

 

3.2.  Organizace výzkumného šetření 

Výzkumný projekt měl za cíl porovnat úroveň znalostí studentů před a po 

absolvování předmětu „První pomoc ve škole“ a tím zhodnotit efektivitu výuky tohoto 

předmětu. Z tohoto důvodu byla zvolena metoda opakovaného testování studentů (pre-test 

a test). Pomocí pre-testu byly zjišťovány znalosti studentů před tím, než jsou ovlivněny 

výukou, test byl zařazen na konci celého kurzu.  

Pro získání co nejpřesnějších výsledků, bylo třeba výsledky pre-testu a testu vhodně 

přiřadit (tzv. spárovat). Z tohoto důvodu bylo třeba částečně identifikovat respondenty. Pro 

zachování anonymity nebyl identifikační kód přiřazen, ale studenti si ho volili sami na 

začátku pre-testu. Identifikačním kódem nemuselo být studentovo jméno, ale třeba jeho 

přezdívka či číslo.  
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Hypotéza H3 byla zaměřena na rozdíly mezi způsoby organizace výuky. Proto bylo 

na testy také zaznamenáváno, zda se jedná o studenta absolvujícího výuku pravidelnou 

nebo blokovou. 

Při zahájení kurzu první pomoci byl studentům rozdán pre-test, který byl napsán 

ihned v prvních minutách kurzu, aby studenti nemohli být čímkoli ovlivněni. Tento pre-test 

psali všichni studenti, kteří byli přítomni na zahajovací hodině. Těm, kteří přišli na kurz 

pozdě, byl pre-test zadán ihned po příchodu. Závěrečný test byl rozdán studentům, kteří 

splňovali potřebnou docházku a byli přítomni na poslední hodině kurzu. Napsáním 

závěrečného testu bylo podmínkou k získání zápočtu. 

 

3.3.  Zpracování dat  

Základní výzkumný vzorek byl tvořen všemi studenty předmětu „První pomoc ve 

škole“. Tento základní vzorek byl následně rozdělen na dva výběrové vzorky, a to podle 

způsobu organizace výuky: „bloková“ x „pravidelná“ výuka.  

Všechny odpovědi studentů byly přepsány do Microsoft Office Excel 2007. Aby 

bylo možné sledovat nejen celkovou úspěšnost studenta v testu, ale také úspěšnost studentů 

v jednotlivých otázkách, byla do elektronické verze zaznamenána zvolená varianta 

odpovědi (A-1, B-2, C-3, D-4 a E-5) a až následně hodnoceno správná/nesprávná 

odpověď. Všechny otázky měly stejnou váhu, tj. každá správná odpověď byla ohodnocena 

jedním bodem. 

 

3.3.1. Popisná statistika 

Pro základní statistický popis byly zvoleny charakteristiky polohy (průměr, modus, 

medián, minimum a maximu) a variability (směrodatná odchylka a variační koeficient). 

Pro jejich vypočtení a grafické znázornění byl využit program Microsoft Office Excel 

2007. 
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3.3.2. Testování statistických hypotéz  

Hypotéza H1 

 Hypotéza H1 byla stanovena takto: „Studenti na konci kurzu prokazují vyšší 

úroveň znalostí týkajících se poskytování laické první pomoci než na začátku kurzu.“. 

Tato hypotéza byla statisticky testována a ověřovalo se zvýšení znalostí v průběhu kurzu.  

K ověření byla stanovena nulová a alternativní hypotéza. 

H10 – V úrovni znalostí na začátku a konci kurzu není statisticky významný rozdíl. 

H1A – V úrovni znalostí na začátku a konci kurzu je statisticky významný rozdíl.  

 

Pro verifikaci této hypotézy byl jako testové kritérium zvolen párový T-test pro závislé 

vzorky, na hladině významnosti 0,05. Hodnota „p“ byla vypočtena pomocí programu 

STATISTICA 12 (StatSoft, Inc. (2013). STATISTICA (data analysis software system), 

version 12. www.statsoft.com). 

 

Hypotéza H2 

 Hypotéza H2 byla stanovena jako: „Mezi úrovní znalostí na začátku a konci 

kurzu je statisticky významná závislost.“. Tato hypotéza byla statisticky testována a 

verifikovala se závislost úrovně znalostí na konci kurzu na úrovni vstupních znalostí.  

K ověření byla stanovena nulová a alternativní hypotéza. 

H20 – Mezi úrovní znalostí na začátku a konci kurzu není žádná statisticky významná 

závislost. 

H2A – Mezi úrovní znalostí na začátku a konci kurzu je statisticky významná závislost.  

 

Pro verifikaci této hypotézy byl jako testové kritérium zvolen test regrese, na hladině 

významnosti 0,05. Hodnota korelačního koeficientu „r“ a p-hodnota byly vypočteny 

pomocí programu STATISTICA 12. 

 

Hypotéza H3 

Hypotéza H3 byla stanovena takto: „Úroveň znalostí na konci kurzu je ovlivněna 

způsobem organizace výuky“. Tato hypotéza byla statisticky testována a ověřoval se vliv 

způsobu organizace výuky na úroveň znalostí na konci kurzu.  

K ověření byla stanovena nulová a alternativní hypotéza. 
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H30 – Mezi úrovní znalostí na konci kurzu a způsobem organizace výuky není 

statisticky významná závislost.  

H3A – Mezi úrovní znalostí na konci kurzu a způsobem organizace výuky je statisticky 

významná závislost. 

 

Vzhledem k tomu, že bylo cílem odfiltrovat vliv již dříve testované proměnné 

(vstupní úroveň znalostí, viz H2) byla pro verifikaci této hypotézy zvolena analýza 

kovariance (ANCOVA) a jako kovariáta byla použita vstupní úroveň znalostí (počet bodů 

v pre-testu). Pro oba testy byla stanovena hladina významnosti 0,05. Celý výpočet byl 

proveden pomocí programu STATISTICA 12. 

 

3.3.3. Úspěšnost otázek 

Z hlediska záchrany lidského života se úspěšnost kurzu dá posuzovat podle úrovně 

znalostí život zachraňující úkonů. Protože všechny otázky zařazené do testu nejsou 

z tohoto hlediska stejně významné, byly vybrány ty, které se zaměřují na život zachraňující 

úkony. Jedná se o otázky č.: 1, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1.  Sběr dat 

Výzkumné šetření bylo připraveno v průběhu roku 2012, a následně realizováno 

v letech 2012-2013. Výzkumu se účastnili studenti přihlášení do předmětu „První pomoc 

ve škole“ (MB180C25 a MB180C25P). Použitým výzkumným nástrojem byl didaktický 

test, který obsahoval celkem 22 otázek (viz příloha 2). 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 178 studentů (95 studentů blokové a 83 studentů 

pravidelné výuky), ale nakonec mohla být použita data pouze od 142 respondentů (79 

blokové a 63 pravidelné výuky). Celkem 36 testů nebylo relevantních pro další zpracování 

z důvodů potíží se spárováním pre-testu a výstupního testu (buď nebyly podepsány, měly 

odlišné identifikační kódy, nebo student test nevyplnil- předmět neabsolvoval).  

Nejvyšší podíl vyplněných testů pocházel od studentů Přírodovědecké fakulty 

(94 %), ostatní skupinu tvořili studenti z jiných fakult Univerzity Karlovy. Jednalo se 

o studenty Pedagogické fakulty, Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd a tvořili 

necelých šest procent respondentů. Z hlediska oborů Přírodovědecké fakulty byl kurz 

nejčastěji navštěvován studenty oboru Biologie, ale jsou zastoupeny i jiné obory, jako 

například: různé kombinace oborů učitelství, Molekulární biologie a biochemie organismů, 

Ekologická a evoluční biologie, Ochrana životního prostředí, Klinická a toxikologická 

analýza, Antropologie a genetika člověka a jiné.  

 

4.2.  Statistické charakteristiky získaných dat 

Pro základní statistický popis dat byly zvoleny charakteristiky polohy (průměr, 

modus, medián, minimum a maximum) a variability (směrodatná odchylka a variační 

koeficient). Protože se pracovalo se třemi výzkumnými vzorky (základní a dva výběrové), 

jsou pro větší přehlednost získané hodnoty uvedeny v následujících tabulkách (tab. 1 pro 

pre-test a tab. 2 pro test). Vždy jsou uvedeny jak absolutní (počet získaných bodů), tak 

relativní hodnoty (procenta). Pro větší názornost jsou vybrané charakteristiky prezentovány 

také graficky (viz grafy 1 – 4). 
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Tab. 1: Výsledky studentů pravidelné a blokové výuky v pre-testu. 

 průměr modus medián minimum maximum směrodatná 

odchylka 

variační 

koeficient 

všichni 

studenti 
61,43% 54,55% 59,09% 18,18% 95,45% 15,08% 24,55% 

studenti 

blokové 

výuky 

 

60,74% 

 

54,55% 

 

59,09% 

 

 

22,73% 

 

95,45% 

 

14,10% 

 

23,23% 

studenti 

pravidelné 

výuky 

 

62,34% 

 

54,55% 

 

 

63,64% 

 

 

18,18% 

 

95,45% 

 

16,19% 

 

25,97% 

 

Tab. 2: Výsledky studentů pravidelné a blokové výuky v testu. 

 průměr modus medián minimum maximum směrodatná 

odchylka 

variační 

koeficient 

všichni 

studenti 
87,68% 90,91% 86,36 63,64 100% 5,90% 6,73% 

studenti 

blokové 

výuky 

88,43% 

 

86,36% 

 

 

86,36% 

 

72,73% 100% 

 

5,55% 

 

6,27% 

studenti 

pravidelné 

výuky 

86,72% 

 

90,91% 

 

 

88,64% 

 

63,64% 95,45% 

 

6,18% 

 

7,13% 

 

Studenti pravidelné výuky získali v pre-testu průměrně 13,71 bodů (tj. otázek 

správně), tzn. průměrná úspěšnost byla 62,34 %. V testu byla úspěšnost průměrně 86,72 %, 

což odpovídá 19,07 správně zodpovězeným otázkám.  

Studenti blokové výuky získali v pre-testu průměrně 13,36 bodů (tj. otázek 

správně), tzn. průměrná úspěšnost byla 60,74 %. V testu byla úspěšnost průměrně 88,49 %, 

což odpovídá 19,46 správně zodpovězeným otázkám.  

V grafu 1 je znázorněna směrodatná odchylka. Při měření rozptylu sledujeme 

rozptýlenost hodnot kolem průměru. Součet čtverců odchylek od průměru samozřejmě také 

závisí na počtu hodnot a s nimi roste, i když rozptýlení je stejné. Z grafu 1 je zřejmé, že 

hodnoty směrodatné odchylky u pre-testu jsou více rozptýlené než hodnoty u testu. 

Pro výpočet rozptylu jsou důležité odchylky od průměru a nikoli od nějaké jiné 

charakteristiky. Kriteriem je to, které číslo dá nejmenší součet čtverců odchylek. Jednou 

z vlastností průměru je, že minimalizuje součet čtverců odchylek. Odmocninou rozptylu 

tak dostaneme směrodatnou odchylku, která je vhodnějším ukazatelem, jelikož nám 

umožňuje sledovat odchylky v námi měřených jednotkách. U pre-testu jsou hodnoty 
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směrodatné odchylky 3,10 otázky u blokové výuky a 3,56 otázky u pravidelné výuky. 

Pokud porovnáme hodnoty směrodatné odchylky blokové a pravidelné výuky u pre-testu, 

výsledky u pravidelné výuky jsou více rozptýleny okolo průměru, což vypovídá o tom, že 

rozdíly výsledků v tomto typu výuky byly větší. U pre-testu jsou hodnoty směrodatné 

odchylky 1,22 otázky u blokové výuky a 1,36 otázky u pravidelné výuky. Prvky obou 

souborů jsou si navzájem velmi podobné. Studenti tak odpovídali v obou typech výuky 

homogenněji, než tomu bylo u pre-testu. 

Pro větší názornost jsou vybrané charakteristiky prezentovány také graficky (viz 

grafy 1-4). 

 
Graf 1: Průměr 

Graf uvádí průměrné výsledky v pre-tesu a závěrečného testu v blokové a pravidelné výuce 

a rozptýlenost směrodatné odchylky. 

 

Medián 

Medián na rozdíl od průměru netrpí problémy, které vyvstanou, pokud soubor 

hodnot obsahuje extrémní výsledky. Medián tyto extrémy ve výsledcích studentů vytěsní a 

uvažuje hodnotu, která daný soubor rozděluje na dvě stejně velké části. Z výsledků je 

zřejmé, že hodnoty mediánu se u blokové výuky pohybují pod průměrem jak u pre-testu 

o 0,36 otázky, tak testu o 0,46 otázky. Naopak u pravidelné výuky se medián pohyboval 

nad průměrem v obou výsledcích, a to o 0,29 otázky u pre-testu a 0,43 otázky u testu. 

Z toho můžeme usoudit, že v obou kurzech se našli extrémní jedinci, kteří měli buď lepší 

výsledky než ostatní – případ blokové výuky, anebo horší výsledky než ostatní – případ 

pravidelné výuky. 
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Medián je hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny. Jak je z výsledků patrné, polovina studentů blokové výuky u pre-testu 

měla úspěšnost menší nebo rovnu 59,09 % (13 otázek) a polovina studentů měla úspěšnost 

větší nebo rovnu 59,09 % (13 otázek). U pravidelné výuky byl medián na hodnotě 63,64% 

úspěšnosti u pre-testu. U výstupního testu byla hodnota mediánu 86,36% u blokové výuky 

a 88,64% u pravidelné výuky. 

 

 

Graf 2: Medián 

Porovnání medianu u pre-testu a testu pravidelné a blokové výuky.  

 

Modus 

Modus představuje hodnotu, která se v daném souboru vyskytuje nejčastěji. Z grafu 

3 je zřejmá úspěšnost studentů v blokové a pravidelné výuce u pre-testu a testu. Pokud 

výsledky vztáhneme k počtu správně zodpovězených odpovědí, nejčastějším výsledkem 

u blokové výuky je 12 správně zodpovězených otázek, což odpovídá 54,55 % úspěšnosti. 

U pre-testu je stejný výsledek zaznamenán i u pravidelné výuky. Výstupní test dopadl 

rozdílně. Nejčastějším výsledkem u blokové výuky bylo 19 správně zodpovězených 

otázek, což odpovídá 86,36 % úspěšnosti testu. Pravidelná výuka zaznamenala ještě 

o jednu otázku více, totiž 20 správných odpovědí, což odpovídá 90,91 % úspěšnosti.  
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Graf 3: Modus  

Porovnání modu u pre-testu a výstupního testu pravidelné a blokové výuky. 

 

Minimum 

Minimální hodnoty, které jsou uvedeny v grafu 4, se vztahují k zodpovězeným 

otázkám u pre-testu a testu blokové a pravidelné výuky. Výsledky minimálních hodnot 

nevypovídají o skupinách, které tyto dva typy kurzu navštěvovaly. Jedná se pouze 

o individuální znalosti některého ze studentů. Pokud zhodnotíme výsledky konkrétních 

studentů, kteří reprezentují tyto nejhorší výsledky u pre-testů, musíme potvrdit, že u testů 

jsou jejich výsledky rozdílné od modu, navíc jsou nad průměrem. Student u blokové výuky 

zaznamenal zlepšení o 17 otázek, tzn. že u pre-testu odpověděl ve 100% správně. Student 

pravidelné výuky vykazující minimální počet odpovědí u pre-testu zaznamenal zlepšení 

o 15 otázek. Minimální výsledky tak reprezentují pouze extrémní hodnoty, o které 

v některých statistických analýzách skupiny výsledků očišťujeme. 
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Graf 4: Minimum  

Porovnání minima správně zodpovězených otázek u pre-testu a testu pravidelné a blokové 

výuky. 

 

Maximum 

Z grafu 5 zobrazujícího nejlepší výsledky pre-testu a testu je patrné, že v obou 

typech kurzu se nalezli jedinci, kteří byli schopni již před zahájením výuky odpovědět 

na většinu otázek. Paradoxem je, že oba studenti z obou kurzů, kteří zaznamenali úspěšnost 

21 zodpovězených otázek správně v pre-testu, měli horší výsledky u testu. Došlo 

ke zhoršení o 1 v prvním a 4 otázky v druhém případě. Maximum pak udává druhou část 

extrémních hodnot, o které jsou některé statistické analýzy očišťovány. 

 
Graf 5: Maximum  

Porovnání maxima správně zodpovězených otázek u pre-testu a testu pravidelné a blokové 

výuky. 
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4.3. Testování statistických hypotéz 

Hypotéza H1 (použit Párový T-test pro závislé vzorky) 

Byla zvolena hypotéza H1: „Studenti na konci kurzu prokazují vyšší úroveň 

znalostí týkajících se poskytování laické první pomoci než na začátku kurzu“. 

Tato hypotéza byla statisticky testována a ověřovalo se zvýšení znalostí v průběhu kurzu. 

K ověření byla stanovena nulová a alternativní hypotéza: 

H10 – V úrovni znalostí na začátku a konci kurzu není statisticky významný rozdíl. 

H1A – V úrovni znalostí na začátku a konci kurzu je statisticky významný rozdíl. 

 

Při testování H10 byla vypočtena p-hodnota menší než 0,000001 (viz tabulka 3). 

Tato hodnota je nižší než zvolená hladina významnosti (0,05), proto byla H10 zamítnuta a 

přijata H1A. 

 

Tab. 3: Výsledky testování H10 pomocí párového T- testu pro závislé vzorky. 

 

průměr 
směrodatná 

odchylka 
N rozdíl 

směrodatná 

odchylka 

rozdílu 

t 
stupeň 

volnosti 
p 

Pre-test 13,51408 3,329933 142 5,77465 3,549836 19,3848 141 1*10
-6

 

Test 19,28873 1,302376       

 

Podle zjištěných údajů prokazují studenti na konci kurzu statisticky významně vyšší 

úroveň znalostí týkajících se poskytování laické první pomoci než na začátku kurzu, tj. H1 

byla přijata jako platná. 

 

Hypotéza H2 (použit Test regrese – lineární) 

Byla zvolena hypotéza H2: „Mezi úrovní znalostí na začátku a konci kurzu je 

statisticky významná závislost.“. Tato hypotéza byla statisticky testována a verifikovala 

se závislost úrovně znalostí na konci kurzu na úrovni vstupních znalostí. K ověření byla 

stanovena nulová a alternativní hypotéza: 

H20 – Mezi úrovní znalostí na začátku a konci kurzu není žádná statisticky významná 

závislost. 

H2A – Mezi úrovní znalostí na začátku a konci kurzu je statisticky významná závislost.  
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Hodnota korelačního koeficientu „r“ byla vypočtena na 0,021. Tuto hodnotu je 

možné interpretovat tak, že pouze 2,1 % hodnot testu je vysvětleno hodnotami pre-testu. 

Z grafu 6 je patrné, že závislá proměnná (počet bodů v testu na konci) nabývá relativně 

stejné hodnoty bez ohledu na hodnotu nezávislé proměnné (počet bodů v pre-testu). 

Na základě p-hodnoty, která v tomto případě byla stanovena na 0,803, není možné 

hypotézu H20 zamítnout. Naopak, s poměrně vysokou pravděpodobností (80 %) je možné 

předpokládat, že H20 platí. Je možné tedy konstatovat, že úroveň znalostí na konci výuky 

není závislá na předchozích znalostech studenta. 

 

 
Graf 6: Verifikace 

Verifikace H20 pomocí testu regrese. 

 

Podle zjištěných údajů není žádná statisticky významná závislost mezi úrovní 

znalostí na začátku a na konci kurzu, tj. H2 byla zamítnuta. 

 

Hypotéza H3 (použita Analýza kovariance) 

Byla zvolena hypotéza H3: „Úroveň znalostí na konci kurzu je ovlivněna 

způsobem organizace výuky“. Tato hypotéza byla statisticky testována a ověřoval se vliv 
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způsobu organizace výuky na úroveň znalostí na konci kurzu. K ověření byla stanovena 

nulová a alternativní hypotéza: 

H30 – Mezi úrovní znalostí na konci kurzu a způsobem organizace výuky není 

statisticky významná závislost.  

H3A – Mezi úrovní znalostí na konci kurzu a způsobem organizace výuky je statisticky 

významná závislost. 

 

Z výsledků uvedených v tabulce 4 je možné zjistit, že jak vliv kovariáty (úroveň 

vstupních znalostí), tak vliv způsobu organizace výuky na úroveň znalostí na konci výuky 

jsou statisticky nevýznamné (p = 0, 730686, resp. p=0,085269, α = 0,05). Proto H30 nebyla 

zamítnuta a předpokládá se, že platí. 

 

Tab. 4: Testování H30 pomocí analýzy kovariance. 

 SČ stupně volnosti PČ F p 

abs. člen 2931,348 1 2931,348 1741,287 0,000000 

Pre-test 0,200 1 0,200 0,119 0,730686 

organizace 5,057 1 5,057 3,004 0,085269 

chyba 233,998 139 1,683   

 

Podle zjištěných údajů není žádná statisticky významná závislost mezi úrovní 

znalostí a způsobem organizace výuky, tj. H3 byla zamítnuta. 

 

 

4.3.1. Úspěšnost otázek 

Aby bylo možné vyhledat témata, která jsou pro studenty problematická, byla data 

analyzována i z hlediska úspěšnosti studentů v jednotlivých otázkách. Průměrná úspěšnost 

studentů v otázkách byla v pre-testu 42 %, v test 64 %. Velmi nízkou úspěšnost v pre-testu 

(pod 30 %) měly otázky č. 11 a 14, v testu (hranice stanovena na hodnotu 50 %) otázka 15. 

V obou případech však těsně nad stanovenými hranicemi byla úspěšnost otázky č. 3 (31 %, 

resp. 52 %). Naopak velmi vysokou úspěšnost v pre-test (nad 80 %) měly otázky č. 1, 2, 4, 

9, 12 a 22. V testu měly vysokou úspěšnost (nad 95 %) 1, 2, 4, 7, 9,… Podrobné výsledky 

jsou v grafu 7. 
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Graf 7: Porovnání 

Porovnání úspěšnosti v jednotlivých otázkách pre-testu a testu. 

 

 

 

Graf 8: Rozdíl  

Rozdíl v úspěšnosti v pre-testu a testu. 

 

 

U jaké otázky došlo k největšímu zlepšení? 

 

U otázky č. 11 – „Pacient je v bezvědomí a nedýchá dostatečně. Nejlepší je mu 

pomoci:“ se studenti obou skupin zlepšili o více jak 60 %. Nejčastější odpovědí 

u studentů pravidelné a blokové výuky v pre-testu byla odpověď C (správná odpověď) a E 

(nevím), druhou nejčastější odpověď B (špatná odpověď: uložením do stabilizované 

(zotavovací) polohy). Správnou odpověď C – zahájením resuscitace u pre-testu 

v pravidelné výuce zvolilo pouze 31,75 % studentů, v blokové výuce pouze 25,32 % 

studentů. Při závěrečném testu odpovídali studenti na tuto otázku přesněji. Správnou 
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odpověď zvolilo u pravidelné výuky 95,25 % studentů a u blokové výuky 97,47 % 

studentů.  

Studenti blokové výuky tak zaznamenali větší zlepšení u této otázky o 72,15 % 

oproti pravidelné výuce, která zaznamenala zlepšení o 63,49 %. Oba výsledky svědčí 

o tom, že během kurzu se klade důraz na sdělení informací studentovi o tom, jak se 

zachovat, pokud je poškozený ve stavu bezvědomí.  

  

U jaké otázky došlo k nejmenšímu zlepšení? 

 

Nejmenší zlepšení u výstupního testu bylo zaznamenáno u otázky č. 12 během 

pravidelné výuky. Otázka nezaznamenala žádné zlepšení ani zhoršení. Jak v pre-testu tak 

v testu byl výsledek stejný. V obou případech studenti odpověděli správně v 84,13 %. 

Tento výsledek je průměrnou hodnotou v závislosti na výsledcích všech otázek v rámci 

pravidelné výuky. Výsledek však vypovídá o tom, že během kurzu si studenti neosvojili 

problematiku uvolňování dýchacích cest nebo se jí kurz dostatečně a důrazně nevěnuje. 

Z výsledků můžeme usoudit, že okolo přibližně 84 % studentů by bylo schopno zachránit 

lidský život tím, že při bezvědomí uvolní postiženému dýchací cesty, a to jak před 

absolvováním testu, tak po něm. 

Mezery ve výuce nenaznačuje ani tak problematika týkající se otázky č. 12, nýbrž 

otázky č. 15 - Která poloha je nejvýhodnější pro člověka, který omdlel? V této otázce byl 

zaznamenán dokonce propad ve správných odpovědích o 7,94 %. Studenti „bez znalostí“ 

u pre- testu byli schopni odpovědět správně z 39,68 %. U výstupního testu bylo 

zaznamenáno pouze 31,75 % správných odpovědí. 

Nejmenší zlepšení u výstupního testu bylo zaznamenáno u otázky č. 22. během 

blokové výuky. Zlepšení o 1,27 % bylo zaznamenáno z 98,73 % u pre-testu na 100 % 

u testu. V této otázce však nemůžeme hledat významnější vypovídající údaj, jelikož oba 

výsledky, jak pre-test tak test, dokládají povědomí studentů o této problematice již 

před samotným absolvováním kurzu. Otázka, která je problematická a zaznamenala 

relativně nejmenší zlepšení, je otázka č. 12. U pre-testu studenti odpověděli správně 

v 77,22 %, v závěrečném testu v 89,97 %. Studenti dosáhli zlepšení pouze o 12,66 %  

Podobně, jako pravidelná výuka i bloková výuka zapomíná na problematiku 

polohování postiženého. V otázce č. 15 - Která poloha je nejvýhodnější pro člověka, který 

omdlel? byl zaznamenán taktéž propad ve správných odpovědích a to dokonce o 39,24 %. 
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Studenti „bez znalostí“ u pre-testu byli schopni odpovědět správně z 69,62 %. 

U výstupního testu bylo zaznamenáno pouze 30,38 % správných odpovědí. 

Mezeru v obou typech výuky signalizuje i otázka č. 13 - Kterého člověka byste měli 

ošetřit jako prvního při hromadné dopravní nehodě s mnoha zraněnými?, která 

zaznamenala v obou případech zlepšení, nicméně i po absolvování kurzu tento výsledek 

není uspokojivý. Hůře dopadly výsledky pouze u otázky č. 3 - Doporučený postup 

po amputaci posledního článku prstu na horní končetině (poraněný je při vědomí) je: 

nicméně za důležitější považuji schopnost reagovat při hromadné havárii. Na obě 

problematiky by měl být dán větší zřetel a měla by se zefektivnit výuka. 

 

Úspěšnost v otázkách zaměřených na život zachraňující úkony 

 

Níže uvedené grafy 9 a 10 ukazují úspěšnost odpovědí podle jednotlivých otázek, 

které se zaměřují na život zachraňující úkony. Obsah těchto otázek je nejdůležitější 

součástí kurzu. 

 

 
Graf 9: Úspěšnost v pre-testu 

Úspěšnost v otázkách pravidelné a blokové výuky v pre-testu.  
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Graf 10: Úspěšnost v testu  

Úspěšnost v otázkách pravidelné a blokové výuky v testu.  
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5. DISKUZE  

Tato práce testuje tři stanovené hypotézy.  

První hypotéza se zaměřuje na to, zda se studenti opravdu po absolvování kurzu 

první pomoci zlepší. Tato hypotéza byla potvrzena – studenti se opravdu zlepší, jak 

v pravidelné, tak blokové výuce. Je však nutné upozornit na zvláštnosti studentů, kteří se 

na kurz hlásí, a jak mohou tyto zvláštnosti ovlivnit závěrečné výsledky.  

Studenti mají rozdílné vzdělání: každý absolvoval jinou střední školu, má jiné 

zájmy a jiný vztah k učivu. Podobnou pestrost můžeme předpokládat po celou dobu konání 

kurzů. Zcela evidentně se zapsali studenti, kteří již měli velké znalosti v oblasti první 

pomoci. Tyto znalosti mohli získat v rámci zájmových kroužků, jako přípravu na různé 

zkoušky – např. skautských vedoucích. Proto jsme zaznamenali již pre-testu téměř 

maximální úspěšnost. 

Další faktor, který mohl ovlivnit závěrečné výsledky, je dobrovolnost kurzu: 

studenti se na tento kurz přihlásili dobrovolně. Proto můžeme předpokládat, že se přihlásili 

ti, kteří mají vyšší motivací k dané problematice. Otázkou je, zda by se statisticky 

zpracované výsledky změnily, kdyby byl tento kurz povinný.  

Dobrovolnost může být pro někoho lákavá, přesto si domnívám, že by tento kurz 

měl být pro určité obory povinný. Myslím tím studenty, kteří se ve svém budoucím 

povolání budou vyskytovat v situacích, kdy je větší riziko, že budou nuceni někomu 

podávat první pomoc. Mám na mysli obory učitelských kombinací. Ve světě je tento 

požadavek běžný. Například v Austrálii existuje dokonce zákon, který učitelům ukládá být 

dostatečně vyškolen v oblasti první pomoci (Occupational Health and Safety Act, 2004). 

Ve Velké Británii organizuje Britský Červený kříž kurzy, které jsou zaměřeny speciálně 

na pedagogy. Kurz je určen i pro zaměstnance, kteří pracují ve školním prostředí, aby 

dokázali jednat v případě nehody. Kurzy se zaměřují na poskytování první pomoci 

při nejběžnějších zraněních ve školním prostředí (dítě má odřeninu, zlomeninu, krvácí, 

atd.), dále pak na postup při pořizování záznamů incidentů a nehod, co vše má být součástí 

lékárničky v případě výjezdu školní třídy mimo prostory školy atd. (First Aid for teachers, 

2014). Můžeme si klást otázku, zda by nemělo být takové školení součástí učitelského 

vzdělávání i v České republice.  
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Druhá hypotéza se zaměřuje na závislost mezi úrovní znalostí na začátku a na konci 

kurzu. Výsledky ukázaly, že tato závislost nemůže být statisticky potvrzena. Znamená to 

tedy, že všichni studenti na konci kurzu mohou získat velice solidní znalosti v této 

problematice, nehledě na jejich počáteční znalosti. Je tedy průkazné, že se opravdu každý 

člověk může naučit alespoň základy první pomoci a být tak prospěšný postiženému 

v nesnázích. 

Didaktický test, použitý v tomto výzkumu, obsahoval pouze odpovědi zkoumající 

znalosti respondenta. Součástí kurzu (v pravidelné i blokové výuce) jsou i praktická 

cvičení. Ačkoliv to nemohl zachytit předkládaný test, zlepšení dovedností v praktické 

oblasti první pomoci je ještě větší než v teoretických znalostech: osoba, která nikdy 

neslyšela např. o otevřené zlomenině, by byla asi v reálném životě vůbec nevěděla, co má 

dělat. Kurz podobné situace simuluje a nacvičuje se správné chování. 

Faktem je, že studenti blokové výuky dopadli u pre-testu hůře než studenti 

pravidelné výuky, zaznamenali však větší zlepšení u závěrečného testu. Výsledky nám tak 

mohou napovědět o situaci nejen napříč kurzy, ale i jednotlivě v pravidelné a blokové 

výuce. Výsledky v intervalu od 80 % do 90 % nasvědčují tomu, že kurz studenti absolvují 

bez větších problémů. 

Toto zjištění je v souladu se článkem v britském The Guardian (First aid: the myths 

that cost lives, 2010), který ve svém článku uvádí, že by měl být v této oblasti vzdělán 

opravdu každý. V článku je uvedena i smutná statistika těch, kterým pomoc poskytnuta 

nebyla. Bohužel, lidé si často myslí, že stačí zavolat pouze záchrannou službu, která vše 

zařídí, a oni sami už jen počkají s postiženým. Dojezd záchranné služby trvá někdy i delší 

dobu a právě v tuto dobu by měly být zahájeny kroky první pomoci.  

Pro podporu vzdělávání byly zavedeny ve Spojeném království různé online kurzy, 

které je možné pozorovat v klidu z domova. Absolventům je pak vydán certifikát o konání 

kurzu. Ukazuje se, že i tato forma přináší statistické zlepšení (British red cross, 2014). 

Velkým problémem zjištěným v závěrečném testu je správné polohování 

postiženého. V těchto otázkách byla největší chybovost. Sbírané údaje během několika let 

mohou zkreslovat výsledky. Názor na polohování pacienta se velice často měnil, podobně 

jako tomu bylo při resuscitaci pacienta. Studenti pak v různých časech mohou volit různé 

výsledky. Otázka polohování pacienta je však velmi důležitá a měla by být součástí obou 

kurzů.  
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Třetí hypotéza se zabývá tím, zda způsob výuky ovlivňuje úroveň znalostí studentů 

na konci kurzu. Podle získaných výsledků není vazba mezi úrovní znalostí a způsobem 

organizace kurzu statisticky významná. Bennett (2000) ve své studii tvrdí, že jsou rozdíly 

v dosažených znalostech v závislosti na formě organizace výuky. Naše třetí hypotéza také 

hledala odpověď na otázku, zda se studenti blokové výuky naučí více nebo méně než 

studenti výuky pravidelné, přesto jsme došli k jiným výsledkům. 

Bennett (2000) uvádí, že studenti blokové výuky méně častěji ukončují kurz 

předčasně, mají méně chyb v závěrečném testu, tj. lepší bodový průměr. Otázka 

předčasného ukončení kurzu se podle naší praxe ukazuje jako daleko širší: protože je 

časový odstup mezi zápisem a zahájením kurzu, může se u studentů změnit situace (např. 

konflikt v rozvrhu, nemoc, rodinná situace). Naopak menší chybovost je zcela v rozporu 

s naším výzkumem. 

Obecně lze souhlasit s dalšími tvrzeními Bennetta, že bloková výuka přináší lepší 

využití časové dotace jak u studentů, tak u pedagogů. Mnoho pedagogů se domnívá, že 

v blokové výuce může být kreativnější a že tato výuka je efektivnější vlivem větší časové 

dotace na rozdíl od jiné výuky, zvláště u dospělých studentů. 

U hodnocení efektivity je nejdůležitější hodnocení nejen průměru, ale i uvedené 

směrodatné odchylky. Jelikož se odchylka u kurzů pravidelné a blokové výuky ve srovnání 

pre-testu a testu snížila, můžeme s jistotou potvrdit, že u studentů došlo k ujasnění otázek, 

které měli před absolvováním testu. Výuka tak obstála v obou případech. Důkazem jsou 

nejen uspokojující průměrné výsledky, ale právě také směrodatná odchylka. Otázkou 

zůstává, jak je ovlivňována výuka, která za výsledky prokazatelně může. 

 Je zde mnoho proměnných, které na výsledky mají vliv. Uveďme si například vliv 

pedagoga. Výsledek může například vypovídat o tom, že oba kurzy vedl stejný pedagog 

a zaměřil se stejně na celou problematiku první pomoci. To by mohli potvrzovat i výsledky 

u konkrétních otázek. Buď jsou otázky všeobecně známé a studenti odpověděli stejně 

správně, nebo naopak za špatné výsledky u některých otázek může téma nedostatečně 

probrané téma pedagogem. Na základě průměrných odpovědí u jednotlivých otázek tak 

sledujeme problematické, úspěšné a běžné otázky, u kterých jsou výsledky takříkajíc 

„normální“ a nevykazují žádné extrémní hodnoty. Horší výsledky u některých otázek tak 

reflektují problémy, která s konkrétní otázkou studenti mají. Lze soudit, že se této 
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problematice kurz nevěnuje, pedagog se měl této oblasti věnovat více, otázka byla špatně 

položena a studenti ji pochopili jinak nebo nepochopili vůbec. 

Nejčastějším počtem správných odpovědí u pre-testu bylo 12 odpovědí. U testu byl 

výsledek závislý na absolvovaném kurzu. Nejčastějším výsledkem bylo u blokové výuky 

19 správných odpovědí a u pravidelné výuky 20 správných odpovědí. Pokud srovnáme 

výsledky modu a výsledky minima a maxima, shledáme velký rozdíl u některých studentů. 

U obou typu kurzu byly nejhorší výsledky, spočívající ve 5 a 4 správných odpovědí. Tento 

výsledek s trochou nadsázky vypovídá o tom, že nezáleží na typu studenta, který kurz více 

preferuje. Závislost výběru studenta na typu kurzu však být může. Existují jistě preference, 

které předurčují studenta k výběru kurzu. Mohou to být skutečnosti, jako je např. čas; 

sociální poměry, ze kterých student pochází; typ fakulty, ke které student přísluší; věk; 

pohlaví, apod. Všechny tyto skutečnosti a mnoho dalších může mít vliv na výběr typu 

kurzu a výsledky např. pre-testu. Výuka obou kurzů by pak výsledky měla sjednotit. 

Těmito otázkami se však výzkum nezabýval. Očekávané výsledky mohly být jiné.  

Úvahy o průběhu výuky, která v jednom případě probíhá po čas celého semestru, 

na rozdíl od druhé, která probíhá pouze čtyři dny, mohou vést k závěrům, že studenti 

blokové výuky budou mít horší výsledky než studenti pravidelné výuky tím, že kurz 

neumožňuje se dlouhodobě připravovat na závěrečný test a průběh kurzu není tak náročný. 

Výsledky však tuto úvahu zamítly a je průkazné, že oba typy výuky mají srovnatelnou 

úspěšnost. 

Sledování nejmenšího a největšího zlepšení u vybraných otázek je zvoleno 

záměrně. U obou typů kurzu bylo zaznamenáno největší zlepšení u otázky č. 11 - Pacient 

je v bezvědomí a nedýchá dostatečně. Nejlepší je mu pomoci: Bloková výuka zaznamenala 

větší zlepšení u otázky č. 11, a to o 72,15 % oproti výsledkům pravidelné výuky, kde bylo 

zlepšení o 63,49 %. Oba výsledky svědčí o tom, že během kurzu se klade důraz na sdělení 

informací studentovi o tom, jak se zachovat za situace, kdy je poškozený ve stavu 

bezvědomí. Zlepšení nebylo naopak prokázáno u otázky č. 12 během pravidelné výuky. 

Jak v pre-testu, tak testu odpověděli studenti v 84,13 % správně. Výsledek vypovídá o tom, 

že během kurzu si studenti neosvojili problematiku uvolňování dýchacích cest nebo se jím 

kurz dostatečně a důrazně nezabýval. Dokonce zhoršení počtu správných odpovědí bylo 

zaznamenáno u otázky č. 15, kde byli studenti „bez znalostí“ u pre-testu schopni 

odpovědět správně téměř o 8 % lépe než po absolvování kurzu. Tento výsledek jasně 
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ukazuje na to, že by se kurz měl nejen více a lépe zabývat problematikou polohování 

postiženého, ale klást důraz na zapamatování a nastavení procesů při takovémto problému. 

Podobně na tom byli i studenti z blokové výuky. Mezeru ve výuce v obou typech výuky 

signalizuje i otázka č. 13 - Kterého člověka byste měli ošetřit jako prvního při hromadné 

dopravní nehodě s mnoha zraněnými?, která zaznamenala v obou případech zlepšení, 

nicméně i po absolvování kurzu tento výsledek není uspokojivý. 

Výsledek testování třetí hypotézy jasně vyvrací jakékoliv pochybnosti o tom, že se 

bloková výuka nejeví jako efektivní nebo že by měla být zvolena pouze jediná varianta 

výuky kurzu. Oba typy kurzu – a to jak pravidelná, tak bloková výuka – mají své uplatnění 

a hlavně pozitivní a srovnatelné výsledky. 
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6. ZÁVĚR 

Schopnost zachránit lidský život je úžasnou získanou dovedností. Nikdo z nás není 

schopen předvídat, kdy na něm bude záviset záchrana života jedince v jeho okolí. Pokud 

budeme naopak my potřebovat pomoci druhého člověka, budeme jistě rádi, pokud někdo 

osvojené znalosti a dovednosti použije v náš prospěch. Není divu, že Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky hledá ve svém rozpočtu prostředky, aby se 

schopnost záchrany lidského života stala nedílnou součástí výuky nejen na základních 

školách, ale prohlubovala se i v dalším studiu.  

Je mnoho cest, jak nabýt znalostí a vyzkoušet si modelové situace první pomoci. 

Jednou z nich je právě kurz „První pomoc ve škole“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Karlovy. Svou prací jsem chtěla porovnat a zhodnotit efektivitu různých forem výuky 

tohoto kurzu, a to kvantitativním testováním studentů před absolvování a po absolvování 

kurzu v pravidelné i blokové výuce. V práci jsem formulovala tři hypotézy, které 

po kvantitativním testování ukázaly přesvědčivé výsledky. 

V úvodu této diplomové práce zaměřené na první pomoc bylo stanoveno pět dílčích 

cílů: 

1. Stanovit na základě literatury definici první pomoci. 

2. Identifikovat formy výuky a osvěty v oblasti první pomoci. 

3. Připravit a realizovat kvantitativní výzkum. 

4. Formulovat hypotézy, které budou statisticky testovány. 

5. Pomocí analýzy získaných dat ve výzkumu vyhledat témata, která jsou 

pro studenty problematická. 

  

Definice první pomoci není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Jak tuzemská, 

tak zahraniční literatura nabízí několik definic, které se navzájem prolínají a rozvíjejí, nebo 

naopak popisují úplně jiné oblasti zdravotní pomoci. Z toho důvodu byly do této práce 

vybrány takové definice, které nejvíce korespondují s obsahem kurzu. Dovolila jsem si 

také připojit vlastní definici, jejíž popis byl logickým vyústěním rešerše tuzemské a 

zahraniční literatury. Stanovený dílčí cíl byl splněn. Na základě vybraných definic si čtenář 

sám může vybavit podstatu první pomoci a osvojit si jednotlivé termíny. 
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Druhý dílčí cíl identifikoval přítomnost osvěty první pomoci v kurikulu škol i 

v zájmových organizacích. Pod pojmem první pomoci většina z lidí chápe umělé dýchání a 

masáž srdce, jak to je prezentováno ve většině filmů, na reklamních bannerech a 

ilustračních materiálech. Aby představa veřejnosti nebyla zúžená pouze na toto 

nejzákladnější omezení, začalo se vzdělávání o první pomoci podporovat nejen ve školní 

výuce, ale i mimoškolních aktivitách. Pro účely této práce a k dosažení odpovídajících 

(relevantních) výsledků bylo nutné definovat a zaznamenat, jakou formou se první pomoc 

vyučuje na školách v České republice (tato forma vzdělávání byla nazvána formálním 

vzděláváním). Dále bylo nutné vyhledat a analyzovat činnost organizací, které se zabývají 

vzděláváním široké veřejnosti v této oblasti. 

Třetí dílčí cíl stanovil připravit a realizovat kvantitativní výzkum. Samotný proces 

výzkumu, který je pilířem této práce, probíhal v intervalu několika let. Během tohoto 

období byly shromažďovány testové výstupy. Tyto výstupy v podobě papírových testů 

musely být zpracovány, validovány a očištěny o irelevantní data. Veškeré výstupy byly 

přeneseny do elektronické podoby a digitálně zpracovány. Cílem bylo nejen zapojit do 

výzkumu maximální počet respondentů, ale také získat relevantní data, která přinesou 

výstupy, na jejichž základě je možno vyvodit konkrétní závěry. 

Čtvrtý dílčí cíl stanovil formulaci hypotéz. Potřeba formulace hypotéz práce byla 

zřejmá již před zahájením samotného výzkumu. S hlavním cílem práce jsem formulovala 

dílčí cíle a pro jejich potvrzení nebo vyvrácení proběhly statistické testy. Dvě ze tří 

hypotéz o vlivu konkrétních proměnných stanovené před průběhem testu se potvrdily. Ze 

statistických výsledků tedy vyplývá, že studenti mají na konci kurzu statisticky významně 

vyšší úroveň znalostí týkajících se poskytování laické první pomoci než na začátku kurzu, 

úroveň znalostí na konci výuky není závislá na předchozích znalostech studenta a že 

neexistuje žádná statisticky významná závislost mezi úrovní znalostí a způsobem 

organizace výuky. 

Pátým dílčím cílem této práce bylo na základě výsledků výzkumu definovat 

problematické otázky testu, to znamená analyzovat test tak, abychom zjistili, v jakých 

tematických oblastech studenti nejvíce chybují, a odhadnout důvod vzniku chyb. Přidanou 

hodnotou této části práce je odhalení špatných výsledků konkrétních otázek a nikoli 

zodpovězení příčiny vzniku. Na problematické otázky pak mohou kompetentní pedagogičtí 

pracovníci reagovat například nastavením jiného stylu výuky, důrazem na konkrétní 
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problematiku nebo propojením teorie s praxí. O příčinách neúspěchu studentů u otázek 

můžeme pouze spekulovat. Pokud bychom chtěli tyto příčiny objasnit, museli bychom 

kvantitativní výzkum doplnit o kvalitativní a nadále sledovat. Špatné výsledky 

zaznamenala otázka č. 13 – „Kterého člověka byste měli ošetřit jako prvního při hromadné 

dopravní nehodě s mnoha zraněnými?“ a č. 15 - Která poloha je nejvýhodnější pro 

člověka, který omdlel?. Problematika polohování pacientů je oblastí, ve které studenti 

nejvíce chybují. 

Hlavní přínos této práce vidím v ověření tvrzení, že podle zjištěných údajů není 

žádná statisticky významná závislost mezi úrovní znalostí studentů a způsobem organizace 

výuky. Tato informace je statisticky podložena a vyvrací tvrzení o tom, že studenti blokové 

výuky budou mít horší výsledky než studenti pravidelné výuky, protože kurz neumožňuje 

se dlouhodobě připravovat na závěrečný test a průběh kurzu není tak náročný. Výsledky 

tuto domněnku vyvrací a podporují existenci obou kurzů. Každý student má jiné 

preference – a pokud jej problematika první pomoci zajímá – měla by mu být umožněna 

volba, která mu více vyhovuje. 

Závěrem si můžeme položit otázku, jak by se dané výsledky změnily s časovým 

odstupem. Touto otázkou se můžeme zabývat v dalších výzkumech. V databázi této 

studijní práce jsou uchovány kontakty na studenty, kteří danými testy prošli. Stálo by tedy 

za to provést testování s odstupem několika let a získané výsledky porovnat. Tím bychom 

mohli například zjistit, který typ výuky měl větší vliv na dlouhodobé zapamatování a 

osvojení problematiky poskytování první pomoci. 
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8. PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Organizace  

Výčet organizací, které se první pomoci zabývají. Organizace byly seřazeny podle krajů.  

Celorepubliková školení první pomoci:   

  

Hlavní město Praha  http://www.zdrsem.cz/ 

http://www.kurz-prvni-pomoc.cz/ 

http://www.zdrsem.cz/  

http://www.kurz-prvni-pomoc.cz/  

http://www.prvnipomoc.eu/  

http://www.cckpraha1.cz/kurzy.htm  

http://www.czkpz.cz/  

http://www.kurzy-praha.eu/  

http://lifesupport.cz/  

http://www.ascr.cz/skoleni.htm  

http://www.abc-prvnipomoc.cz/  

http://www.sinea.eu/  

http://www.kurzyprvnipomoci.cz/uvod.htm  

Jihočeský kraj  Prachatice  http://www.ready2help.cz/  

 České Budějovice  http://www.cckcb.cz/ 

Plzeňský kraj   Plzeň    http://www.rescueteam.cz/nabidka/vzdelavani/ 

      http://cck-os-pjs.webzdarma.cz/ 

      http://borik.eu/cck-plzen/kurzy.html  

Karlovarský kraj Karlovy Vary  http://cck-kv.blog.cz/rubrika/aktuality  

Ústecký kraj  Litoměřice   http://ccklitomerice.jex.cz/ 

Liberecký kraj  Jablonec nad Nisou http://www.cck-jablonec.cz/ 

   Liberec  http://www.cck-liberec.cz/ 

Královehradecký kraj Hradec Králové http://www.cckhk.cz/  

    Trutnov  http://www.cck-trutnov.cz/ 

Pardubický kraj Pardubice  http://www.cckpardubice.cz/  

http://www.zdrsem.cz/
http://www.kurz-prvni-pomoc.cz/
http://www.cckcb.cz/
http://www.rescueteam.cz/nabidka/vzdelavani/
http://cck-os-pjs.webzdarma.cz/
http://ccklitomerice.jex.cz/
http://www.cck-jablonec.cz/
http://www.cck-liberec.cz/
http://www.cck-trutnov.cz/
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   Chrudim  http://cck.chrudim.cz/?o=ppkurzy  

    Ústí nad Orlicí  http://www.cckuo.cz/pp.htm  

 Vysočina   Velké Meziříčí http://www.sinea.eu/  

   Nové Město na Mor. http://www.sinea.eu/ 

Jihomoravský kraj Brno    http://www.czkpz.cz/  

      http://www.cck-brno.cz/  

       http://www.szs-jaselska.cz/  

      http://kurzy.edumenu.cz 

Olomoucký kraj Olomouc  http://ck.czweb.org/olomouc/top2.html  

    Přerov   http://www.cckprerov.cz/  

Zlínský kraj  Zlín   http://www.cervenykriz.zlin.cz/  

   Kroměříž   http://www.cervenykrizkm.cz/ 

Moravskoslezský kraj Ostrava  http://www.cckova.org/   

   Bruntál  http://www.cck-br.cz/  

Středočeský kraj Kolín    http://www.cck-kolin.org  
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Příloha 2: Test  

1. Otázka  

Jak nejlépe zjistit stav vědomí neznámého muže ležícího na zemi? 

A) Pokusit se navázat slovní kontakt, zatřást s ním, způsobit muži bolestivý podnět. 

B) Přijít blízko k muži, štípnout ho do lalůčku ucha a poté ho oslovit. 

C) Strčit hrubě do muže a zakřičet na něj: „Je Vám něco?“. 

D) Zatřást jemně s mužem, potom s ním zatřást hruběji, způsobit muži bolestivý 

podnět. 

E) nevím 

 

 

2. Otázka  

 Nejlepším postupem při otevřené zlomenině s lehkým krvácením je: 

A) pokusit se zlomeninu srovnat, následně přiložit dlahu a pacienta transportovat k 

lékaři 

B) otevřenou ránu sterilně překrýt, končetinu měkce obložit, zajistit proti pohybu a 

volat ZZS 

C) odstranit kostní úlomky i případná zaklíněná cizí tělesa, přiložit dlahu a volat ZZS 

D) přiložit tlakový obvaz, končetinu zafixovat a pacienta transportovat k lékaři 

E) nevím 

 

 

3. Otázka  

Doporučený postup po amputaci posledního článek prstu na horní končetině 

(poraněný je při vědomí) je:  

A) Amputát chladit přiložením ledu. Pacientovi končetinu zaškrtit a volat ZZS. 

B) Amputát vložit do jednoho igelitu a poté do dalšího igelitu se studenou vodou. 

Postiženému končetinu zvednout, přiložit tlakový obvaz a transportovat jej do 

nemocnice 

C) Amputát vložit do jednoho igelitu a poté do dalšího igelitu se studenou vodou. 

Postiženému končetinu zvednout, přiložit tlakový obvaz a volat ZZS 

D) Amputát chránit proti infekci uložením do vysokoprocentní lihoviny. Postiženému 

končetinu zaškrtit a transportovat jej do nemocnice 

E) nevím 

 

 

4. Otázka  

Při podezření na poranění páteře (zraněná osoba při vědomí) je nejlepší: 

A) pacienta přetočit šetrně na záda, zvednout dolní končetiny, přikrýt a volat ZZS 

B) zachovat polohu, kterou osoba zaujímá, udržovat komunikaci a volat ZZS 

C) přetočit pacienta do stabilizované (zotavovací) polohy a volat ZZS 

D) uložit pacienta do autotransfuzní polohy, přikrýt a volat ZZS 

E) nevím 
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5. Otázka 

Jak nejlépe ošetřit člověka, který má střep skla zabodnutý v dlani? 

A) střep protlačit na druhou stranu dlaně a vyndat, ránu sterilně přikrýt a obvázat 

B) střep z rány vyndat, ránu sterilně zakrýt a převázat obvazem 

C) střep v ráně nechat, přes střep i ránu převázat obvaz 

D) střep v ráně nechat, střep zafixovat pomocí obvazů, ránu převázat  

E) nevím 

 

 

6. Otázka  

Pacientovi se obtížně dýchá. V takovém případě pro něj bude nejvýhodnější poloha: 

A) vleže na zádech 

B) v polosedu 

C) stabilizovaná (zotavovací) poloha 

D) vleže se zvednutýma nohama 

E) nevím 

 

 

7. Otázka 

Zvracení se NEDOPORUČUJE vyvolávat u člověka, který: 

A) vypil většího množství červeného vína 

B) vypil čisticí prostředek s názvem Savo WC 

C) spolykal větší množství léků Acylpyrin 

D) snědl plesnivějící chléb 

E) nevím 

 

 

8. Otázka  

Při podezření na infarkt myokardu je nejlepší: 

A) transportovat pacienta co nejrychleji k lékaři 

B) zajistit klid, pacienta položit, zvednout mu dolní končetiny a přivolat ZZS 

C) pacienta uklidňovat, usadit ho do polosedu; přivolat ZZS 

D) podat pacientovi 2 tablety paralenu a dopravit pacienta k lékaři 

E) nevím 

 

 

9. Otázka  

Je-li u pacienta podezření na otravu CO, je třeba: 

A) vynést pacienta z místnosti, zkontrolovat životní funkce, volat ZZS, v případě 

potřeby zahájit resuscitaci 

B) neprodleně zahájit resuscitaci a po minutě oživování volat ZZS 

C) vynést pacienta z místnosti, zkontrolovat základní životní funkce a podat účinné 

antidotum 

D) vyvolat zvracení, zkontrolovat základní životní funkce, volat ZZS, v případě 

potřeby zahájit resuscitaci 

E) nevím 
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10. Otázka  

Postižený má popálenou dlaň v 1. stupni závažnosti. Jaký je nejlepší postup pro 

ošetření popáleniny? 

A) na popáleninu přiložit sáček s ledem či ledovou vodou 

B) popáleninu zchladit pod tekoucí studenou vodou 

C) postiženého celého zabalit do studeného obkladu 

D) popáleninu zahřát přiložením lahve s teplou vodou 

E) nevím 

 

 

11. Otázka  

Pacient je v bezvědomí a nedýchá dostatečně. Nejlepší je mu pomoci: 

A) umělými vdechy (asi 30x za min.) 

B) uložením do stabilizované (zotavovací) polohy 

C) zahájením resuscitace 

D) pomocným dýcháním  

E) nevím 

 

 

12. Otázka  

Jak nejlépe uvolnit dýchací cesty dospělé ženě, která je v bezvědomí? 

A) přičichnutím k silnému parfému 

B) úderem dlaní mezi lopatky 

C) úderem pěstí do hrudníku 

D) záklonem hlavy 

E) nevím 

 

 

13. Otázka  

Kterého člověka byste měli ošetřit jako prvního při hromadné dopravní nehodě 

s mnoha zraněnými? 

A) člověka bez hlavy na místě řidiče 

B) člověka, který leží opodál a nedýchá 

C) člověka s velkým krvácením z dolní končetiny 

D) člověka viditelně nezraněného, křičící ho a zmateně pobíhajícího po místě nehody 

E) nevím 

 

 

14. Otázka  

Dítě vypilo několik doušků přípravku na mytí oken. Co se doporučuje dítěti podat 

v rámci první pomoci, než zkontaktujete ošetřujícího lékaře nebo zdravotnickou 

záchrannou službu? 

A) suchý chléb 

B) sklenici plnotučného mléka 

C) sklenici vody s 1 lžičkou soli 

D) několik tablet živočišného uhlí rozpuštěného ve vodě 

E) nevím 
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15. Otázka  

Která poloha je nejvýhodnější pro člověka, který omdlel? 

A) vleže na zádech se zvednutými končetinami  

B) vleže na zádech se záklonem hlavy 

C) vsedě s oporou hlavy 

D) stabilizovaná (zotavovací) poloha 

E) nevím 

 

 

16. Otázka  

Váš kamarád je bledý, neklidný, dlouho nic nejedl, není mu dobře. Která 

z nabízených variant by nejpravděpodobněji pomohla zlepšit jeho zdravotní stav? 

A) zacvičit si 

B) vypít hrnek černého čaje 

C) sníst 3-4 kostky cukru 

D) projít se na čerstvém vzduchu 

E) nevím 

 

 

17. Otázka  

Ve které situaci ukončíte kardiopulmonální resuscitaci (KPR)? 

A) když si myslíte, že postižený zemřel 

B) když vám to poradí starší člověk 

C) když jste zcela tělesně vyčerpáni 

D) když uvidíte sanitní vůz zdravotnické záchranné služby 

E) nevím 

 

 

18. Otázka  

Při probíhajících epileptických křečích byste měli: 

A) zabránit křečím postiženého (např. lehnout si na postiženého) 

B) podat postiženému léky proti křečím se sklenkou vody 

C) odstranit z dosahu postiženého věci, o které by se mohl zranit 

D) dát postiženému něco do úst, aby si nepokousal jazyk 

E) nevím 

 

 

19. Otázka 

Těžce podchlazenému 

A) třeme končetiny sněhem  

B) zabráníme v aktivních pohybech, přikryjeme ho a zajistíme transport 

C) napustíme vanu teplé vody, aby se rychle ohřál 

D) nabídneme vlastní oblečení a doporučíme pohyb 

E) nevím 
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20. Otázka 

 Co je nejlepší udělat jako první při masivním zevním krvácení v oblasti stehna? 

A) přiložíme tlakový obvaz 

B) stlačíme tepnu přímo v ráně, nejlépe prsty chráněnými gumovými rukavicemi 

C) ihned stlačíme tepnu přímo pod kolenem 

D) okamžitě přiložíme zaškrcovadlo a zahájíme protišoková opatření 

E) nevím 

 

  

21. Otázka  

Jak nejlépe uvolnit dýchací cesty dospělému muži, který je při vědomí a dusí se? 

A) úderem dlaní do hrudníku, nepomůže-li to, pak udělat stojku na hlavě a poklepávat 

na záda 

B) úderem dlaní mezi lopatky, nepomůže-li to, pak vyvolat zvracení 

C) úderem dlaní mezi lopatky, nepomůže-li to, pak použít Heimlichův manévr 

D) úderem dlaní do hrudníku, nepomůže-li to, pak úderem dlaní mezi lopatky 

E) nevím 

 

 

22. Otázka  

Zdravotnická záchranná služba má telefonní číslo: 

A) 150 

B) 155 

C) 156 

D) 158 

E) nevím 
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Příloha 3: Autorské řešení testu 

1. Otázka  

Jak nejlépe zjistit stav vědomí neznámého muže ležícího na zemi? 

A) Pokusit se navázat slovní kontakt, zatřást s ním, způsobit muži bolestivý podnět. 

B) Přijít blízko k muži, štípnout ho do lalůčku ucha a poté ho oslovit. 

C) Strčit hrubě do muže a zakřičet na něj: „Je Vám něco?“. 

D) Zatřást jemně s mužem, potom s ním zatřást hruběji, způsobit muži bolestivý 

podnět. 

E) nevím 

 

 

2. Otázka  

 Nejlepším postupem při otevřené zlomenině s lehkým krvácením je: 

A) pokusit se zlomeninu srovnat, následně přiložit dlahu a pacienta transportovat k 

lékaři 

B) otevřenou ránu sterilně překrýt, končetinu měkce obložit, zajistit proti pohybu a 

volat ZZS 

C) odstranit kostní úlomky i případná zaklíněná cizí tělesa, přiložit dlahu a volat ZZS 

D) přiložit tlakový obvaz, končetinu zafixovat a pacienta transportovat k lékaři 

E) nevím 

 

 

3. Otázka  

Doporučený postup po amputaci posledního článek prstu na horní končetině 

(poraněný je při vědomí) je:  

A) Amputát chladit přiložením ledu. Pacientovi končetinu zaškrtit a volat ZZS. 

B) Amputát vložit do jednoho igelitu a poté do dalšího igelitu se studenou vodou. 

Postiženému končetinu zvednout, přiložit tlakový obvaz a transportovat jej do 

nemocnice 

C) Amputát vložit do jednoho igelitu a poté do dalšího igelitu se studenou vodou. 

Postiženému končetinu zvednout, přiložit tlakový obvaz a volat ZZS 

D) Amputát chránit proti infekci uložením do vysokoprocentní lihoviny. Postiženému 

končetinu zaškrtit a transportovat jej do nemocnice 

E) nevím 

 

 

4. Otázka  

Při podezření na poranění páteře (zraněná osoba při vědomí) je nejlepší: 

A) pacienta přetočit šetrně na záda, zvednout dolní končetiny, přikrýt a volat ZZS 

B) zachovat polohu, kterou osoba zaujímá, udržovat komunikaci a volat ZZS 

C) přetočit pacienta do stabilizované (zotavovací) polohy a volat ZZS 

D) uložit pacienta do autotransfuzní polohy, přikrýt a volat ZZS 

E) nevím 
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5. Otázka 

Jak nejlépe ošetřit člověka, který má střep skla zabodnutý v dlani? 

A) střep protlačit na druhou stranu dlaně a vyndat, ránu sterilně přikrýt a obvázat 

B) střep z rány vyndat, ránu sterilně zakrýt a převázat obvazem 

C) střep v ráně nechat, přes střep i ránu převázat obvaz 

D) střep v ráně nechat, střep zafixovat pomocí obvazů, ránu převázat  

E) nevím 

 

 

6. Otázka  

Pacientovi se obtížně dýchá. V takovém případě pro něj bude nejvýhodnější poloha: 

A) vleže na zádech 

B) v polosedu 

C) stabilizovaná (zotavovací) poloha 

D) vleže se zvednutýma nohama 

E) nevím 

 

 

7. Otázka 

Zvracení se NEDOPORUČUJE vyvolávat u člověka, který: 

A) vypil většího množství červeného vína 

B) vypil čisticí prostředek s názvem Savo WC 

C) spolykal větší množství léků Acylpyrin 

D) snědl plesnivějící chléb 

E) nevím 

 

 

8. Otázka  

Při podezření na infarkt myokardu je nejlepší: 

A) transportovat pacienta co nejrychleji k lékaři 

B) zajistit klid, pacienta položit, zvednout mu dolní končetiny a přivolat ZZS 

C) pacienta uklidňovat, usadit ho do polosedu; přivolat ZZS 

D) podat pacientovi 2 tablety paralenu a dopravit pacienta k lékaři 

E) nevím 

 

 

9. Otázka  

Je-li u pacienta podezření na otravu CO, je třeba: 

A) vynést pacienta z místnosti, zkontrolovat životní funkce, volat ZZS, v případě 

potřeby zahájit resuscitaci 

B) neprodleně zahájit resuscitaci a po minutě oživování volat ZZS 

C) vynést pacienta z místnosti, zkontrolovat základní životní funkce a podat účinné 

antidotum 

D) vyvolat zvracení, zkontrolovat základní životní funkce, volat ZZS, v případě 

potřeby zahájit resuscitaci 

E) nevím 
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10. Otázka  

Postižený má popálenou dlaň v 1. stupni závažnosti. Jaký je nejlepší postup pro 

ošetření popáleniny? 

A) na popáleninu přiložit sáček s ledem či ledovou vodou 

B) popáleninu zchladit pod tekoucí studenou vodou 

C) postiženého celého zabalit do studeného obkladu 

D) popáleninu zahřát přiložením lahve s teplou vodou 

E) nevím 

 

 

11. Otázka  

Pacient je v bezvědomí a nedýchá dostatečně. Nejlepší je mu pomoci: 

A) umělými vdechy (asi 30x za min.) 

B) uložením do stabilizované (zotavovací) polohy 

C) zahájením resuscitace 

D) pomocným dýcháním  

E) nevím 

 

 

12. Otázka  

Jak nejlépe uvolnit dýchací cesty dospělé ženě, která je v bezvědomí? 

A) přičichnutím k silnému parfému 

B) úderem dlaní mezi lopatky 

C) úderem pěstí do hrudníku 

D) záklonem hlavy 

E) nevím 

 

 

13. Otázka  

Kterého člověka byste měli ošetřit jako prvního při hromadné dopravní nehodě 

s mnoha zraněnými? 

A) člověka bez hlavy na místě řidiče 

B) člověka, který leží opodál a nedýchá 

C) člověka s velkým krvácením z dolní končetiny 

D) člověka viditelně nezraněného, křičící ho a zmateně pobíhajícího po místě nehody 

E) nevím 

 

 

14. Otázka  

Dítě vypilo několik doušků přípravku na mytí oken. Co se doporučuje dítěti podat 

v rámci první pomoci, než zkontaktujete ošetřujícího lékaře nebo zdravotnickou 

záchrannou službu? 

A) suchý chléb 

B) sklenici plnotučného mléka 

C) sklenici vody s 1 lžičkou soli 

D) několik tablet živočišného uhlí rozpuštěného ve vodě 

E) nevím 
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15. Otázka  

Která poloha je nejvýhodnější pro člověka, který omdlel? 

A) vleže na zádech se zvednutými končetinami  

B) vleže na zádech se záklonem hlavy 

C) vsedě s oporou hlavy 

D) stabilizovaná (zotavovací) poloha 

E) nevím 

 

 

16. Otázka  

Váš kamarád je bledý, neklidný, dlouho nic nejedl, není mu dobře. Která 

z nabízených variant by nejpravděpodobněji pomohla zlepšit jeho zdravotní stav? 

A) zacvičit si 

B) vypít hrnek černého čaje 

C) sníst 3-4 kostky cukru 

D) projít se na čerstvém vzduchu 

E) nevím 

 

 

17. Otázka  

Ve které situaci ukončíte kardiopulmonální resuscitaci (KPR)? 

A) když si myslíte, že postižený zemřel 

B) když vám to poradí starší člověk 

C) když jste zcela tělesně vyčerpáni 

D) když uvidíte sanitní vůz zdravotnické záchranné služby 

E) nevím 

 

 

18. Otázka  

Při probíhajících epileptických křečích byste měli: 

A) zabránit křečím postiženého (např. lehnout si na postiženého) 

B) podat postiženému léky proti křečím se sklenkou vody 

C) odstranit z dosahu postiženého věci, o které by se mohl zranit 

D) dát postiženému něco do úst, aby si nepokousal jazyk 

E) nevím 

 

 

19. Otázka 

Těžce podchlazenému 

A) třeme končetiny sněhem  

B) zabráníme v aktivních pohybech, přikryjeme ho a zajistíme transport 

C) napustíme vanu teplé vody, aby se rychle ohřál 

D) nabídneme vlastní oblečení a doporučíme pohyb 

E) nevím 

 

 

 



87 

 

 

 

 

20. Otázka 

 Co je nejlepší udělat jako první při masivním zevním krvácení v oblasti stehna? 

A) přiložíme tlakový obvaz 

B) stlačíme tepnu přímo v ráně, nejlépe prsty chráněnými gumovými rukavicemi 

C) ihned stlačíme tepnu přímo pod kolenem 

D) okamžitě přiložíme zaškrcovadlo a zahájíme protišoková opatření 

E) nevím 

 

  

21. Otázka  

Jak nejlépe uvolnit dýchací cesty dospělému muži, který je při vědomí a dusí se? 

A) úderem dlaní do hrudníku, nepomůže-li to, pak udělat stojku na hlavě a poklepávat 

na záda 

B) úderem dlaní mezi lopatky, nepomůže-li to, pak vyvolat zvracení 

C) úderem dlaní mezi lopatky, nepomůže-li to, pak použít Heimlichův manévr 

D) úderem dlaní do hrudníku, nepomůže-li to, pak úderem dlaní mezi lopatky 

E) nevím 

 

 

22. Otázka  

Zdravotnická záchranná služba má telefonní číslo: 

A) 150 

B) 155 

C) 156 

D) 158 

E) nevím 

 


