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Abstrakt  

Název: Úroveň znalosti první pomoci žáků základních škol 

Cíl: Cílem studie bylo zjistit teoretické znalosti první pomoci žáků 9. ročníku 

základních škol a porovnat úroveň znalostí v závislosti na druhu výuky první pomoci 

na jednotlivých základních školách. 

Metodika: Ke sběru dat bylo využito anketní šetření na šesti pražských základních 

školách. Výzkumu se zúčastnilo 173 žáků ve věku 14 – 15 let, z toho 76 chlapců a 97 

dívek. Získaná data byla převedena z písemné do elektronické formy, zpracována 

v programu Microsoft Excel a sloužila jako základ pro primární analýzu dat. Ta byla 

dále provedena pomocí Kruskal – Wallisova testu a mnohonásobného srovnávacího 

testu (t-testu). 

Výsledky a diskuze: Kruskal – Wallisův test potvrdil, že mezi školami existuje 

statisticky významný rozdíl a mnohonásobný srovnávací test (t-test) prokázal, mezi 

kterými. Škola s možností největšího praktického nácviku první pomoci byla 

v anketním šetření statisticky lepší než tři z pěti testovaných základních škol. 

Z výsledků tedy nemůžeme potvrdit hypotézu, která předpokládá, že studenti, kteří mají 

možnost většího praktického nácviku první pomoci, dosáhnou v anketním šetření 

statisticky lepších výsledků, než studenti, kteří se učí první pomoc převážně teoretickou 

formou. 

Klíčová slova: život ohrožující stavy, bezpečnost, prevence, rámcový vzdělávací 

program 

  



 

 

Abstract 

Title of the Bachelor Thesis: The first aid knowledge level of Primary school students 

The Aim of the Thesis: The aim of the study was to determine the theoretical 

knowledge of first aid 9th grade pupils of primary school and to compare the level of 

knowledge, depending on the type of first aid education in basic schools. 

Method: As a data collection was used a questionnaire survey in six Prague's 

elementary schools. The research involved 173 pupils aged between 14 to 15 years, 76 

boys and 97 girls. The obtained data was transferred from written to an electronic form, 

then processed in Microsoft Excel and it served as the basis for the primary data 

analysis. This was further performed using Kruskal - Wallis test and multiple 

comparison test (t-test). 

Results and Discussion: Kruskal - Wallis test has confirmed a statistically significant 

difference among the schools and multiple comparison test (t-test) showed among 

which schools in particular. The school with the greatest practical training of first aid 

was statistically better in a poll survey than the other three tested primary schools out of 

total of five. The results therefore can not confirm the hypothesis, which assumes that 

students who have the opportunity of more practical training in first aid, reach 

statistically better results in a poll survey than those students, who learn first aid mostly 

via theoretical methods.  

Keywords: Life-threatening conditions, safety, prevention, educational program 
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1 Úvod 

„Kašpárek: Nohavici vysoukáme nebo rozpářeme a vy, hoši, podejte líh, vatu a obvazy! 

Král: Pozdrav Pán Bůh! 

Kašpárek: Zde bude zlomenina pane králi. Ranky na noze líhem omyji, hydrofilem ováži 

a na nohu zatím, než přijde lékař, přiložím z obou stran prkénka čili dlahy, a sfačuji.  

Král: Kašpárku ty´s sám hotový doktor!“ (1)  

Výše citovaný úryvek ukazuje, jak vypadala výuka první pomoci v roce 1932 podle 

Amálie Kutinové. Již v této době byla edukaci dětí v oblasti první pomoci věnována 

pozornost. Postupy první pomoci se za posledních desítek let výrazně změnily, ale idea 

učit děti první pomoc zůstala stejná. Základní školy pro to nabízí ideální podmínky: 

absolvuje ji každý a informace se tak mohou dostat opravdu ke všem a proto by měly 

být co nejkvalitnější. 

Jak ukazují zkušenosti, opravdové zvládnutí dovedností pro poskytování první pomoci 

mohou žáci získat pouze tak, že si naučené postupy mohou prakticky vyzkoušet – 

nejlépe v modelových situacích. Při pouhém předávání teoretických znalostí a učení 

jednotlivých postupů dochází spíše k hromadění nepoužitých znalostí, ale není 

zajištěno, aby je žáci dokázali vhodně využít v praxi. Smysluplná výuka první pomoci 

se zaměřuje na vlastní provedení život zachraňujících úkonů a jejich bezchybný nácvik. 

Jde především o schopnost reagovat na život ohrožující stavy, kdy je nalezen člověk 

v bezvědomí, je třeba zastavit závažné krvácení či postiženého resuscitovat. Jedná se 

zde především o pochopení, co a proč mám v danou chvíli udělat a ne o předávání co 

největšího množství teoretických informací (které mohou zachránce spíše znejistit). 

Sebedůvěru můžeme získat opakovaným tréninkem dovedností a prožitím modelových 

situací. 

Řada lidí nezahájí včas první pomoc zejména ze strachu, že by zraněnému mohla ublížit 

a spoléhají se na přivolanou zdravotnickou záchrannou službu. Prioritou je, aby byl 

každý schopen rozeznat závažné, život ohrožující stavy a poskytnout přiměřenou první 

pomoc. Sebedůvěru je možné budovat opakovaným tréninkem dovedností a prožitím 

modelových situací. Průzkum společnosti Zentiva mezi širokou veřejností z března 

2015 ukazuje, že první pomoc nahání lidem strach a nevěří si. Celých 

82% dotazovaných má strach, že první pomoc nezvládnou. Odborníci doporučují začít 
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s výukou první pomoci již od dětství, „malé děti se rychle učí a základy první pomoci si 

dobře pamatují.“ tvrdí Martin Houdek. I proto společnost Zentiva přichystala kurzy, 

na kterých záchranáři učí první pomoc žáky prvních tříd. Prozatím bylo proškoleno 

1876 dětí (2). 

Téma bakalářské práce „Úroveň znalosti první pomoci žáků základních škol“ jsem si 

vybrala po absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí od českého Červeného 

kříže, který pro mě byl nezbytný, abych mohla jezdit na vybraný dětský tábor jako 

zdravotník. V létě 2013 jsem na tomto táboře zorganizovala den týkající se první 

pomoci – několik stanovišť, kde byly naaranžovány různé situace z oblasti první 

pomoci a děti musely jednat. Znalosti byly velmi nedostatečné a samy děti potvrdily, 

že výuka na jejich základní škole probíhá jen velmi okrajově. Proto jsem se rozhodla 

tomuto tématu věnovat i na akademické úrovni. Cílem práce je zjistit úroveň 

teoretických znalostí první pomoci žáků základních škol v závislosti na druhu výuky 

první pomoci. Jako cílovou skupinu jsem si zvolila žáky 9. tříd základních škol. Jak 

dokazuje výzkum společnosti Zentiva z března roku 2015, z celkového počtu 1044 

dotazovaných, dvě třetiny uvedly, že informace o poskytování první pomoci získali 

do věku dvaceti let (2). Z toho vyplývá, že stěžejní informace lidé získají zejména 

ve škole, proto se mi zdá nejvhodnější zaměřit výzkum na žáky devátých tříd 

základních škol. 

„Kašpárek:  Pamatujte, děti, sobě, 

nehoda že v každé době 

  číhá na každého z nás. 

  Proto, dokavad je čas, 

  na paměti pomoc mějme, 

  lékárničku přichystejme.“ (1)  
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2 Teoretická část 

2.1 Definice první pomoci  

Definic první pomoci existuje celá řada, ale jejich hlavní myšlenka je zpravidla stejná. 

Jde o záchranu života a zamezení zhoršení stavu postiženého. Pro účely této práce jsme 

zvolili známou definici, která se objevuje ve většině zdrojů a prací týkajících se 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.“ (3) 

Hlavní cíl první pomoci je zachovat život oběti, zachránců i přihlížejících, zamezit 

dalšímu zhoršování stavu postiženého a umožnit další léčbu, poskytnout uklidnění 

a úlevu od bolesti a zajistit podmínky pro transport (4). 

2.2 Dělení první pomoci 

Technická první pomoc spočívá v odstranění vnějších příčin, které způsobily poruchu 

zdraví nebo stav postiženého zhoršují, jestliže jejich účinek stále trvá. Ve většině 

případů vykonává technickou první pomoc hasičský záchranný sbor, horská nebo vodní 

záchranná služba, která využívá speciální techniku. Je-li to nutné, vykonávají 

technickou první pomoc i svědci nehody, ale zdraví zachránců ani přihlížejících nesmí 

být ohroženo (např. ohněm, elektrickým proudem, unikajícím plynem) (4). 

Laická první pomoc je soubor základních opatření, která lze zpravidla provést 

bez speciálního vybavení. Poskytuje ji každá osoba, která je svědkem úrazu či náhlého 

postižení zdraví. Úkolem laické první pomoci je zachránit život a zamezit zhoršení 

stavu postiženého. Přivolání odborné zdravotnické pomoci je nedílnou součástí laické 

pomoci a péče o postiženého trvá až do doby jejího příjezdu (4). 

Odborná první pomoc je zajišťována výjezdovými skupinami zdravotnické záchranné 

služby na místě postižení a během transportu do zdravotnického zařízení (4). 

Jiná dělení první pomoci jsou navíc rozšířena o nemocniční péči, kterou provádí 

zdravotnický personál, zahrnuje oddělení JIP, ARO aj., a úkolem je zlepšit pacientův 

stav a vyléčit příčiny onemocnění (5). V případě, že se zabýváme znalostmi 

a poskytováním první pomoci žáky základních škol, je pro nás nejvýznamnější laická 
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první pomoc, která je prvním článkem záchranného řetězce. Jde o rozpoznání život 

ohrožujících stavů, přivolání zdravotnické záchranné služby a poskytnutí příslušné 

pomoci. Jen takto zajistíme návaznost záchranného řetězce vedoucího k záchraně 

postiženého (6). 

2.3 Integrovaný záchranný systém (IZS) 

Myšlenka integrovaného záchranného systému vznikla v roce 1993 a jeho důležitost se 

potvrdila při katastrofálních povodních roku 1997 ve zvládání dopadů povodně. O tři 

roky později byl schválen zákon o IZS kvůli každodenní potřebě spolupráce 

zdravotníků, hasičů, policie a dalších složek IZS při mimořádných událostech. Jde 

o efektivní systém spolupráce a koordinace složek integrovaného záchranného systému. 

Základní složky IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Zdravotnická 

záchranná služba a Policie České republiky (7). 

Hlavním koordinátorem IZS je Hasičský záchranný sbor ČR. To znamená, že když 

na místě zasahuje více složek IZS, součinnost složek a soulad prací řídí velitel zásahu 

Hasičského záchranného sboru ČR (7).  

2.3.1 Tísňové volání 

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k ohrožení životů, zdraví, 

životního prostředí či majetku a kdy je nutný zásah složek IZS. Rychlé přivolání 

záchranných složek je důležitou součástí první pomoci (8).  

Tísňová čísla platná na území České republiky jsou (8): 

155 - Zdravotnická záchranná služba 

150 - Hasičský záchranný sbor 

158 - Policie České republiky 

112 - jednotná evropská tísňová linka  

Rada Evropských společenství roku 1991 vydala rozhodnutí o zavedení jednotného 

evropského čísla tísňového volání všem členským státům, kvůli nárůstu cest v rámci 

Evropy a usnadnění komunikace v rámci Evropské unie s tísňovými službami. V České 

republice bylo číslo zprovozněno roku 2003 a provozuje ji Hasičský záchranný sbor. 

Volání na tísňovou linku 112 je výhodné při rozsáhlejší události, kdy je potřeba zásah 

více složek IZS, pro cizojazyčné volající, když nevíme, která složka by měla situaci 
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řešit nebo si nemůžeme vzpomenout na národní číslo. Když víme, na kterou složku se 

chceme obrátit, je výhodnější volat na národní čísla tísňového volání – 155, 150, 158, 

protože nedochází k žádnému prodlení při přepojování na náležitou složku (8).  

2.4 Postup při první pomoci  

 Situace spojené s poskytováním první pomoci mohou být pro laického záchranáře 

náročné jak fyzicky tak psychicky, mohou se zde vyskytnout nehezké obrazy, pachy či 

zvuky, kterými když se nechá ovlivnit, může se dostat do stavu, kdy není schopen 

jednat. Člověk by proto měl mít naučený určitý postup, aby zvládnul poskytnout 

účinnou první pomoc i ve zmatku po nehodě (9). 

Systém Tří kroků je návod, jak postupovat při záchranné akci. Každý krok má jiný 

význam i obsah a další krok je umožněn, až když je ukončen krok předchozí (10). 

První krok – rozhlédni se – soustředíme se hlavně na bezpečnost. Jde o rychlé 

zhodnocení situace a získání nadhledu. Co se stalo? Kolik je zraněných? Je situace 

bezpečná? Zákon sice nařizuje poskytnutí první pomoci, ale jen za předpokladu, že není 

ohrožen náš život, nebo život druhých (dle paragrafu 150 trestního zákoníku – 

o neposkytnutí pomoci) (10); (11). 

Adrenalin, noradrenalin a kortisol jsou hormony, které v náročných situacích zvyšují 

tělesnou výkonnost, ale také mohou narušit jasný a rozvážný úsudek, který je při 

poskytování účinné první pomoci nezbytný. Člověk by se měl proto nejprve zhluboka 

nadechnout a zhodnotit situaci s „chladnou hlavou“ (9). 

Druhý krok – reaguj – v druhém kroku, pokud nám nehrozí nebezpečí, řešíme život 

ohrožující stavy. Je osoba při vědomí? Dýchá? Masivně nekrvácí? Důležité je přivolání 

zdravotnické záchranné služby. Jednoduchým postupem můžeme zabránit úmrtí, život 

zraněné osoby je závislý na naší akci (10). 

Třetí krok – rozmýšlej – jestliže nám nehrozí nebezpečí a zraněný akutně neumírá, 

přistoupíme ke třetímu kroku. Hledáme další zranění, ptáme se na příčinu zranění, 

vzpomínky na událost, usnadníme příjezd záchranné službě tím, že co nejpřesněji 

popíšeme místo, kde se nachází a do jejího příjezdu postiženého sledujeme (10). 
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2.4.1 Bezpečnost zachránce při poskytování první pomoci 

Zachování vlastní bezpečnosti by mělo být pro zachránce prioritou. Zachránce by proto 

měl jednat s rozvahou a ohledem na vlastní bezpečí (12).  

Před zahájením první pomoci by měl zachránce zhodnotit situaci a rizika, které ohrožují 

jeho bezpečnost i bezpečnost ostatních osob (12).  

Nebezpečí pro zachránce je spojeno zvláště se situacemi (12): 

 dopravní nehoda 

 požár 

 úrazy elektrickým proudem 

 zákroky ve vodě 

 nakažlivé onemocnění zachraňované osoby 

Dopravní nehoda:  

V místě dopravní nehody nesmíme zapomenout na vlastní bezpečnost, kde jsme 

ohroženi zejména dalšími projíždějícími auty. Zachránci musí mít reflexní vesty, 

rozsvítíme výstražná světla, pokud možno i u havarovaného vozidla abychom je 

zviditelnili, a ve směru odkud mohou přijet auta, umístíme výstražný trojúhelník 

(nejméně 50m od nehody, na dálnici 100m, v obci dle podmínek), spolucestující osoby 

nezůstávají v autě, ale jdou za svodidla a v místě nehody nemanipulujeme s otevřeným 

ohněm a nekouříme, aby nedošlo ke vznícení pohonných hmot (12). 

Požár: 

V místě požáru nás ohrožují 4 základní nebezpečí spojená s ovzduším: snížený obsah 

kyslíku, zvýšená teplota prostředí, kouř a toxicita vznikajících plynů a par (13).  

Při hoření se spaluje kyslík a vzduch je vytlačován zplodinami hoření. Obsah kyslíku 

v prostředí je 21%, lidský organismus pociťuje nedostatek kyslíku při koncentraci pod 

18%. Nebezpečné je vzdechnutí horkých zplodin hoření, protože může dojít 

k nevratnému poškození dýchacích cest (13).  

Kouř se ve spojitosti s ohněm vyskytuje vždy, při vdechnutí dráždí dýchací cesty, ale 

může mít i smrtelné účinky. Také dochází ke snížení viditelnosti a ke zhoršení orientace 

v prostoru (13).  
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Toxické plyny mohou působit přímo na plíce a způsobit jejich otok, jiné zase na červené 

krvinky a omezit přenos kyslíku krví, vždy ale hrozí udušení postiženého člověka. 

Nejčastější toxický plyn je oxid uhelnatý CO, který se váže na červené krvinky 

a nedostatečným zásobením mozku kyslíkem dochází k bezvědomí (13). 

Hasiči používají při zásahu speciální vybavení – vícevrstvé nehořlavé obleky, dýchací 

přístroje. Bez této výbavy je pohyb v oblasti požáru životu nebezpečný a proto se 

doporučuje zasažený úsek požárem co nejrychleji opustit, zavolat hasičský záchranný 

sbor a být jim nápomocný např. při upřesnění počtu osob v postižené oblasti (13).  

Úrazy elektrickým proudem: 

Míra poranění elektrickým proudem závisí na napětí (nízké či vysoké) a druhu proudu 

(stejnoměrný a střídavý). Běžně se setkáváme s elektrickým proudem střídavým 

(v domácnosti, na pracovišti), který způsobuje svalové křeče, proto se postižený 

křečovitě drží předmětu, nemůže se pustit a je stále pod proudem. Stejnoměrný proud 

naproti tomu způsobí jednu velkou kontrakci a postiženého většinou odhodí od 

elektrického vedení (14). 

Nehody způsobené nízkým napětí se většinou stávají kvůli vadným elektrickým 

přístrojům či poškozeným nebo uvolněným spínačům. Voda je velmi dobrým vodičem 

elektrického proudu, dotýkat se mokrýma rukama jinak bezpečných přístrojů výrazně 

zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Postiženého se nikdy nedotýkáme, 

pokud je stále v kontaktu se zdrojem elektrického napětí, vystavili bychom se riziku 

zásahu proudem. Snažíme se přerušit spojení mezi postiženým a přívodem elektrického 

proudu vypnutím zdroje elektrického napětí – vypneme hlavní přívod či vytáhneme 

zástrčku ze zásuvky. Alternativní řešení je oddálit zdroj elektrického napětí nějakým 

nevodivým předmětem (dřevěnou holí, koštětem) (14).  

Když se jedná o vedení vysokého napětí, hrozí elektrický výboj až do vzdálenosti 18 

metrů od zdroje. Ke zraněnému se nepřibližujeme, dokud s jistotou nevíme, že byl 

elektrický proud odpojen a všechny přítomné držíme v bezpečné vzdálenosti (14).  

Zákroky ve vodě: 

Pokud je to možné, snažíme se pomoci tak, abychom nemuseli vstoupit do vody 

(podáním větve, hozením provazu). Tonoucí pro nás představuje velké nebezpečí, je 

v ohrožení vlastního života, proto panikaří a snaží se zachytit jakékoliv pevné opory, 

i člověka, který se mu vydal na pomoc. Tím ho může začít stahovat pod hladinu a také 
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zranit či ohrozit na životu. Je-li nezbytné do vody vstoupit, zachránce se pokud možno 

jistí lanem ze břehu, do neznámé vody nikdy neskáče, ale vstupuje ze břehu po nohou 

(12).  

Nakažlivé onemocnění zachraňované osoby: 

Nakažlivé onemocnění nemůžeme nikdy vyloučit, proto bychom měli dbát na své 

zdraví a pokud možno při kontaktu s krví postiženého používat ochranné rukavice či 

improvizovanou ochranu (12). 

2.4.2 Stanovení priorit při poskytování první pomoci 

V lidském těle funguje několik vzájemně propojených systémů, které se označují jako 

základní životní funkce. Je to vědomí, dýchání a srdeční činnost. Jestliže dojde 

k poruše jednoho systému, má to okamžitý vliv na další dva systémy a člověk se 

nachází v ohrožení života (15).  

Primárně, když nalezneme osobu po akutní příhodě, musíme si ujasnit, zda jsou 

narušeny základní životní funkce. Základní vyšetření nám poskytne důležité informace 

o zdravotním stavu pacienta a následné první pomoci (15).  

Prioritními úkony jsou (15): 

 zástava vnějšího masivního krvácení 

 kontrola vědomí  

 obnova dýchaní a srdeční činnosti 

 ošetření ostatních poranění – např. popáleniny, zlomeniny 

 Tyto priority dodržujeme jak při ošetřování jedné osoby s více zraněními, tak při 

ošetřování více zraněných osob. Při výskytu více zraněných je třeba postupovat 

v určitém pořadí. Postižené dělíme do čtyř skupin:  

a) stavy neodkladné pomoci  

Jsou to stavy přímého ohrožení života, kdy došlo k porušení základních životních funkcí 

(zástava dechu, oběhu, masivní krvácení, bezvědomí). První pomoc musí být 

poskytnuta ihned. 

b) stavy odložitelné pomoci 

Jsou to ostatní závažné stavy např. zlomeniny, popáleniny apod., kdy jde především 

o zajištění k dalšímu transportu. 
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c) stavy lehké 

Jsou to ostatní stavy poškození, kdy ošetření můžeme odložit, zranění přímo neohrožuje 

zdraví ani život.  

d) stavy netransportovatelné 

Jsou to stavy, které jsou neslučitelné s životem. Pomoc zde nemá naději na úspěch. 

2.5 Prevence úrazů 

Prevence úrazů je velmi důležitá a je podstatné si uvědomit, že nejúčinnější pomoc je 

taková, když událostem, které první pomoc pomáhá řešit, předejdeme. Problematika 

prevence úrazů není jednoduchá záležitost, protože existuje nespočet činností, při 

kterých můžeme ohrozit své zdraví. Z tohoto důvodu je dobré začít s prevencí již od 

brzkého dětství, aby se stala přirozenou součástí lidského života (16).  

Příčiny úrazu můžeme rozdělit na nebezpečné prostředí a nebezpečné chování. Důležité 

je tedy vytvořit prostředí bezpečné a naučit děti chovat tak, aby k úrazům zbytečně 

nedocházelo (17).  

Úrazy můžeme rozdělit do 3 skupin podle věku dítěte (17). 

Děti předškolního věku (3-6 let) – většina úrazů se stane doma. Časté a nebezpečné jsou 

pro děti termická poranění, otrava léky a pády z výšky. 

Prevence úrazů v tomto věku cílí na vytvoření bezpečného prostředí kolem dítěte  

 zajistit proti pádu schodiště, okna a balkon  

 používat bezpečnostní doplňky – kryty elektrických zásuvek, ostrých rohů, 

spony k upevnění ubrusu 

 úklidové prostředky a léky nenecháváme v dosahu dětí 

 zapnuté elektrické spotřebiče, špičaté nástroje a nářadí nenecháváme bez dozoru  

 používáme ochranné pomůcky – přilba při jízdě na kole, vhodná autosedačka při 

jízdě v autě 

 nenecháváme dítě bez dozoru  

Děti mladšího školního věku (6-12 let) – u dětí mladšího školního věku přibývá počet 

úrazů ve škole, na ulici a silnici.  

Prevence úrazů spočívá v tom, naučit děti jaké chování je rizikové a proč, naučit je 

bezpečnému chování a používání bezpečnostních pomůcek  
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 bezpečné chování v dopravě – naučit děti bezpečnostní návyky při pohybu 

ve městě pěšky, na kole či v autě, proč jsou ty to návyky důležité a jaké riziko 

hrozí, pokud je nedodrží 

 používání bezpečnostních pomůcek – přilba při jízdě na kole, bezpečnostní pásy 

při jízdě v autě 

 naučit děti rozeznat nebezpečné činnosti a předměty ve svém okolí - nedotýkat 

se nalezených neznámých předmětů, nechodit do opuštěných budov či 

na skládky, nejíst neznámé plody a rostliny bez dozoru dospělého, nehrát si 

s ohněm ani se sirkami 

 v létě neskákat do neznámé vody, v zimě chodit na led jen v doprovodu 

dospělého a sáňkovat jen tam, kde nejezdí auta, a nemohu do ničeho narazit 

Děti staršího školního věku (12-15 let) a dospívající (15-18 let) – u dětí staršího 

školního věku je nejčastějším místem vzniku úrazu škola a to zejména tělesná výchova 

a organizovaný sport. U dospívajících dětí dochází k úrazům nejčastěji při sportování. 

U této věkové skupiny je zaznamenáno nejvíce dlouhotrvajících či trvalých následků.  

V rámci prevence úrazů v tomto věku je důležité zaměřit se na postojovou stránku, aby 

si děti uvědomily, že úraz se může stát i jim a že může mít vliv na jejich celý život. Děti 

by si měli uvědomit hodnotu vlastního zdraví (17). 
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3 Život zachraňující laická první pomoc 

 Podle zákona jsou stanoviště zdravotnické záchranné služby rozmístěny tak, aby 

dojezdová doba posádek byla maximálně dvacet minut (18). Do té doby je život 

postižené osoby v rukou laických záchranářů. Znalosti týkající se první pomoci jsou 

natolik podstatné, že by je měl ovládat každý, aby mohl pomoci v nouzi nejen svým 

blízkým. 

Prioritními úkony první pomoci při úrazu či náhlém postižení zdraví jsou (12): 

 zástava velkého krvácení 

 udržení či obnovení dýchání a srdeční činnost 

 protišoková opatření 

3.1 Masivní vnější krvácení 

Prioritním požadavkem je velké krvácení zastavit.  

Příznaky masivního krvácení jsou, když krev pod tlakem vystřikuje z rány nebo 

masivně vytéká, vytéká velké množství krve - nasáklý oděv, velká kaluž krve kolem 

postiženého. Zraněný bývá obvykle bledý (12). 

První pomoc je stlačení přímo v ráně či přiložení tlakového obvazu a přivolání 

záchranné služby (12). 

 Tlak v ráně je nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak krvácení zastavit, pro lepší 

utěsnění můžeme použít kus látky, přes kterou stlačujeme krvácející místo. Pokud je to 

možné, chráníme si ruce gumovými rukavicemi a tlak nepovolujeme až do příjezdu 

odborné pomoci (12). 

Přiložení tlakového obvazu použijeme při krvácení z končetin, pokud není možné 

použít tlak přímo v ráně. Tlakový obvaz se skládá z 3 vrstev a v místě přiložení stlačuje 

ránu a poraněnou tepnu nebo žílu a tím zastavuje krvácení (19). Tlakový obvaz 

improvizujeme, nebo můžeme použít hotový, který se dá běžně koupit v lékárně. Skládá 

se z krycí vrstvy, obinadla a tlakové vrstvy (např. nerozmotaný obvaz), která ránu 

stlačuje. Na krvácející ránu přiložíme krycí vrstvu a provedeme několik otáček 

obinadlem, poté přiložíme vrstvu tlakovou, kterou upevníme zbytkem obinadla (20).   
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Jestliže obvaz prosakuje, přiložíme další tlakovou vrstvu, ale původní obvaz 

nesundáváme. Do příjezdu záchranné služby postiženého sledujeme a zajistíme mu 

tepelný komfort (20). 

3.1.1 Hemoragický šok 

Šok obecně je život ohrožující stav, při kterém dochází k selhávání krevního oběhu. 

Může mít mnoho příčin, které můžeme rozdělit do dvou skupin - snížení množství 

cirkulující krve (do té míry, že nestačí k zásobení buněk kyslíkem a živinami) 

a ochabnutí činnosti srdce (klesá krevní tlak a může dojít až k zástavě srdce). Šok může 

být následkem krvácení – vnějšího či vnitřního, srdeční příhody, ztráty tělních tekutin 

při popáleninách, těžké alergické reakce, vážného zvracení či průjmu a může také 

doprovázet silnou bolest (21). 

Hemoragický šok je nebezpečný stav, který je způsobený velkou ztrátou krve (20-30% 

ztráta krve a krevních tekutin). V krevním řečišti chybí ztracená krev a to vede 

k nedostatečné perfúzi orgánů krví. Jestliže stav trvá delší dobu, postižený umírá 

v důsledku selhání orgánů (21).  

Příznaky šoku jsou bledost, studený pot, zrychlený tep, žízeň, nevolnost (22) 

První pomoc při šoku je (22) 

 přivolání zdravotnické záchranné služby 

 pokud zraněný polohu toleruje, položíme ho na záda 

 zajištění tepelného komfortu - důležitá je také izolace mezi postiženým 

a podlahou, protože takto ztrácí tělo tepla nejvíc 

 další opatření – ošetříme přidružená poranění, postiženému nedáváme napít 

i přes jeho možné žádosti - můžeme mu otírat obličej a rty vlhkým kapesníkem, 

do příjezdu záchranné služby kontrolujeme vědomí postiženého 

a komunikujeme s ním v zájmu jeho psychické pohody 

 protišoková poloha – zvýšení dolní části těla nad úroveň srdce – tato poloha není 

v podmínkách laické první pomoci dále doporučována, protože její účinnost při 

odvrácení šoku nebyla prokázána a může být riziková pro některé zraněné (23) 
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3.2 Bezvědomí  

Porucha činnosti centrální nervové soustavy (jedné z vitálních funkcí). Jedná se o stav, 

kdy dochází k útlumu vědomí a bělosti v různé intenzitě (20). 

Osobu v bezvědomí poznáme podle toho, že leží zhroucená na zemi a nereaguje 

na hlasité slovní podněty ani důrazné zatřesení (20). Průvodním znakem bezvědomí 

bývá povolené veškeré svalové napětí postižené osoby (12). 

Příčiny bezvědomí mohou být úrazové, cévní (krvácení), infekční (meningitida, 

encefalitida), mozkové herniace (otok mozku, tumory), interní (cukrovka, onemocnění 

ledvin, jater apod.), hypoxie, intoxikace, extrémní teploty (přehřátí, podchlazení) (20). 

Při poskytování první pomoci nejprve zjišťujeme stav vědomí postiženého. Hlasitě 

osobu oslovíme a zatřeseme s ní. Jestliže nereaguje, provedeme záklon hlavy, což vede 

k uvolnění dýchacích cest. Jednu ruku položíme postiženému pod bradu a táhneme 

směrem nahoru, druhou na čelo a tlačíme směrem dolu. Záklon hlavy musíme poté 

udržovat, protože osoba má ochablé svalstvo. Samotný záklon hlavy může vést 

k obnově spontánního dýchání (12).  

Zjistíme, jestli postižená osoba dýchá normálně – před ústa postižené osoby nastavíme 

ucho či ruku pro kontrolu vydechovaného vzduchu a také sledujeme, jestli se hrudník 

postiženého zvedá a klesá v pravidelných intervalech (12) 

 pokud je zachováno normální dýchání, udržujeme záklon hlavy a přivoláme 

zdravotnickou záchrannou službu a až do jejího příjezdu neustále sledujeme stav 

dýchání postiženého 

 pokud postižený nedýchá, nebo máme jakékoliv pochybnosti o tom, že dýchání 

není normální (např. lapavé dýchání), ihned přivoláme zdravotnickou 

záchrannou službu a zahájíme kardiopulmonální resuscitaci  
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3.3 Náhlá zástava krevního oběhu 

Při náhlé zástavě krevního oběhu je ukončena přečerpávací činnost srdce, která může 

nastat z různých důvodů – abnormální srdeční rytmus, dušení cizím předmětem aj (19).  

Mezi příznaky náhlé zástavy krevního oběhu patří porucha vědomí a zástava dýchání. 

Bezvědomí nastává během několika sekund, protože mozek není zásobován 

okysličenou krví. Za abnormální dýchání je považováno úplné bezdeší nebo lapavé 

dýchání, to se vyskytuje až u 40% případů náhlé zástavy oběhu (24). 

První pomoc při náhlé zástavě krevního oběhu je přivolání zdravotnické záchranné 

služby a neodkladná kardiopulmonální resuscitace, pokud je v blízkosti automatický 

externí defibrilátor (AED) použijeme jej (19).   

Lapavé (terminální) dýchání je pozůstatek dýchacího reflexu (12). Dochází při něm 

k nádechům v nápadně dlouhých intervalech. Lapavé dýchání je známkou srdeční 

zástavy, proto ihned zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci. Jestliže se objeví 

v průběhu zahájené resuscitace, není to důvod k jejímu skončení (25). 

3.3.1 Neodkladná kardiopulmonální resuscitace 

Resuscitací rozumíme souhrn úkonů, které vedou k obnovení okysličení krve 

a obnovení krevního oběhu a to bez speciálního vybavení, případně s využitím 

automatického externího defibrilátoru, je-li v dosahu. Úkony provádíme při zástavě 

dechu a krevního oběhu. Včasné zahájení resuscitace je velmi důležité, protože 

k nezvratnému poškození mozku při zástavě krevního oběhu dochází během několika 

málo minut. Resuscitaci po jejím zahájení nepřerušujeme až do příjezdu zdravotnické 

záchranné služby a předání postiženého záchranářům, kteří jsou oprávněni resuscitaci 

ukončit. Výjimkou je situace, kdy je resuscitace úspěšná a pravidelná srdeční akce 

a dostatečné dýchání je obnoveno, ohrožení zdraví či absolutní vyčerpání zachránce 

(26). 

3.3.2 Základní kroky neodkladné resuscitace  

Resuscitaci zahajujeme, jestliže postižená osoba v bezvědomí po uvolnění dýchacích 

cest nedýchá, nebo dýchá jen lapavě. Skládá se z nepřímé srdeční masáže a umělého 

dýchání z úst do úst. U dospělých je resuscitace co nejdříve doplněna o defibrilační 

výboj (19). 
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Nepřímá srdeční masáž 

Resuscitaci dospělého zahajujeme stlačováním hrudníku. Postižený je v poloze 

na zádech na pevné podložce, hrudník musí být odhalený. Nepřímá srdeční masáž se 

prování stlačováním hrudníku postiženého oběma rukama propnutýma v loktech. 

Poloha rukou při srdeční masáži je uprostřed hrudníku na spojnici prsních bradavek. 

Ramena zachránce jsou přímo nad hrudníkem postiženého. Při této činnosti zachránce 

většinou klečí u postiženého ležícího na podlaze - viz obrázek č. 1 (27).  

Obrázek 1: Nepřímá srdeční masáž (28) 

Frekvence srdeční masáže je 100 krát za minutu (cca 2 krát za 1 sekundu) do hloubky 

přibližně 5 cm, po každém stlačení hrudník úplně uvolnit, ale neztratit kontakt s kůží. 

Vyškolení zachránci kombinují srdeční masáž s umělým dýcháním z úst do úst 

v poměru 30:2 (27).  

Umělé dýchání  

Postižený je v poloze na zádech, umělé dýchání z úst do úst provádíme tak, 

že postiženému zakloníme hlavu a sevřeme nos, aby vzduch neunikal nosem ven, 

druhou ruku vložíme pod bradu, čímž zajistíme záklon hlavy. Po normálním nádechu 

provedeme vdech do úst postiženého, oddálením úst mu umožníme výdech a poté vdech 

opakujeme. Po každém vdechu kontrolujeme, jestli se hrudník postiženého zvedá. Pro 

vlastní ochranu můžeme použít resuscitační roušku, která je obsahem autolékárniček 

a běžně dostupná na trhu (19).  

Neškoleným laickým zachráncům se dle doporučených postupů Evropské rady pro 

resuscitaci od roku 2010 při kardiopulmonální resuscitaci doporučuje provádět pouze 

nepřímou srdeční masáž bez dýchání z úst do úst. Pro netrénovaného zachránce je 
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pouhé stlačování hrudníku jednodušší a je snadněji řízeno dispečerem tísňové linky po 

telefonu. Studie ukázaly, že několik prvních minut je pouhé stlačování hrudníku 

a stlačování hrudníku doplněné o umělé vdechy pro záchranu života stejně účinné, 

nicméně vyškoleným zachráncům se doporučuje střídat stlačování hrudníku s umělými 

vdechy v poměru 30:2 (29). 

Součástí laické první pomoc není zjišťování zachování krevního oběhu pomocí 

nahmatání tepu na krčních tepnách. Nahmatání tepu v krátkém čase není jednoduchá 

záležitost a každá prodleva resuscitace působí negativně na mozkové buňky. Zachránce 

tedy zahajuje nepřímou masáž srdce vždy, jestliže po uvolnění dýchacích cest nenastane 

u postiženého normální dýchání (16).  

3.3.3 Automatický externí defibrilátor (AED) 

Automatický externí defibrilátor (AED) je přístroj určený pro širokou veřejnost 

a používaný při náhlé zástavě oběhu. Můžeme ho najít obzvláště na místech 

s hromadným výskytem lidí (letiště, nákupní centra, nádraží, hotely, sportoviště aj.). 

Automatický externí defibrilátor je zařízení sloužící k obnovení pravidelné činnosti 

srdce s použitím elektrických výbojů (30). 

Komorová fibrilace (rychlý, chaotický srdeční rytmus) je nejčastější příčina náhlé 

zástavy oběhu. Srdce není schopné pumpovat krev a tím zajistit dodávku kyslíku 

do mozku a dalších životně významných orgánů (19). Automatický defibrilátor je lehký, 

bezpečný, přenosný přístroj. Vestavěný počítač v defibrilátoru kontroluje srdeční 

rytmus postižené osoby přes lepící elektrody a vyhodnotí, zda je potřeba defibrilace. 

Jestliže ano, hlas instruuje zachránce ke stisknutí tlačítka pro výboj, nebo ho podá 

automaticky. Výboj dává srdci šanci obnovit jeho normální činnost (31). Při resuscitaci 

s použitím AED výrazně roste šance na úspěšné poskytnutí první pomoci (30). 

Mezinárodní symbol, který označuje veřejně přístupný AED, znázorňuje obrázek č. 2. 

Obrázek 2: Mezinárodní symbol, který označuje veřejně přístupný AED (32) 
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4 Výuka první pomoci na základních školách 

Výuka první pomoci se na jednotlivých základních školách liší. Školy mají ze zákona 

povinnost odučit první pomoc jen v takovém rozsahu, jaký jim určuje Rámcový 

vzdělávací program. Další činnost nad rámec je pak v režii jednotlivých základních 

škol.  

4.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je hlavní dokument, kterým se 

základní školy řídí. Aktuální platná verze pochází z 1. 9. 2013, která byla vydaná 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vymezuje vše společné 

a nepostradatelné v základním vzdělávání žáků a určuje vzdělávací obsah – 

předpokládané výstupy a učební látku (33). 

RVP ZV je otevřený dokument, jenž bude do budoucna zdokonalován, podle měnících 

se nároků společnosti, praxí učitelů se školním vzdělávacím programem a také dle 

potřeb a zájmů žáků (33). 

Každá základní a střední škola v České republice vytváří svůj Školní vzdělávací 

program pro vzdělávání, který musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem (34). 

Z toho vyplývá, že každá škola může upravit osnovy podle sebe, ale musí být v souladu 

s RVP. Proto může vzniknout situace, že se někteří žáci setkají s rozsáhlejší výukou 

první pomoci než žáci z jiné školy.  

4.1.1 První pomoc v RVP ZV 

RVP definuje školní vzdělávání v České Republice. Jsou v něm obsaženy mimo jiné 

cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence a vzdělávací oblasti a průřezová témata 

(35). 

Téma první pomoc je zakotveno ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ a „Člověk 

a příroda“ (35). 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví je rozdělena do vzdělávacích oborů výchova ke 

zdraví a tělesná výchova (35).  

 Výchova ke zdraví – první pomoc je zahrnuta v tematickém celku zdravý 

způsob života a péče o zdraví - preventivní a lékařská péče, chování v situacích 
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život ohrožujících stavů a úrazů (úrazy při sportu, v domácnosti, v dopravě 

apod.) 

 Tělesná výchova – první pomoc je zahrnuta v tematickém celku hygiena 

a bezpečnost při pohybových činnostech – první pomoc při tělesné výchově a při 

sportu, improvizované ošetření poranění a odsun raněného 

Vzdělávací oblast člověk a příroda je rozdělena do vzdělávacích oblastí fyzika, chemie, 

přírodopis, zeměpis. Téma první pomoc je obsaženo v oblasti přírodopis (35).  

 Přírodopis – první pomoc je zahrnuta v tematickém celku biologie člověka 

v průřezovém tématu – nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické 

zásady a postupy při léčení běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující 

stavy 

4.2 Přístupy ve výuce první pomoc 

K výuce první pomoci lze přistupovat velmi ze široka. Někde probíhá výuka první 

pomoci převážně teoretickou formou. Hlavní roli má pedagog, zatímco žák působí 

pouze jako pasivní posluchač. Zpětná vazba pak probíhá formou testování či opakování 

naučených postupů. Množství předaných informací je velké, ale pokud nejsou 

pravidelně opakovány, tak vymizí. Další možností jak předat teoretické znalosti je 

využití např. audiovizuální techniky, instruktážních nahrávek, prezentací či filmů, ale 

žák stále zůstává pasivním pozorovatelem (36). 

Výuka praxe probíhá nejčastěji nácvikem praktických dovedností, ale jsou využívány 

i zábavnější formy jako simulační metody, inscenační metody či didaktické hry čímž je 

docíleno intenzivnějšího prožitku a zkušenosti. V posledních letech se při výuce první 

pomoci začíná uplatňovat interaktivní výuka s využitím zážitkové pedagogiky (36).  

Při interaktivní výuce je žák aktivní subjekt a vzdělávací proces probíhá za spoluúčasti 

učitelů a žáků. Učitel má za úkol napomáhat, usnadňovat a vést ke správnému řešení, 

žák je tvůrcem nápadů a myšlenek. Výsledkem je, že žáci jsou více zapojeni 

a motivováni do výuky, schopni samostatného myšlení a mají možnost praktického 

nácviku, který usnadňuje porozumění dané oblasti (36).  

Mezi interaktivní metody výuky první pomoci řadíme praktický nácvik, kazuistiku, 

realistické simulace, demonstrace a historky z praxe (36). 
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Nácvik praktických dovedností slouží zejména k procvičení teoretických podkladů. Pro 

výuku první pomoci je důležité vysvětlit, ukázat a nechat žáky si sáhnout, vyzkoušet 

a získat zručnost v postupech první pomoci. Využívání nejrůznějších pomůcek je 

součástí praktického nácviku (resuscitační panny pro správný nácvik masáže srdce 

a umělého dýchání, cvičné volání na ZZS aj.) (36). 

Kazuistika je krátký popis případů, které se skutečně staly a tvoří přechod mezi 

teoretickou výukou a praxí. Samotný rozbor toho, jak byla záchrana poskytnuta, je 

nejdůležitější – mechanizmus úrazu, proč byla zraněná osoba ošetřena tak, jak byla, co 

bylo provedeno správně, co špatně a co mohlo být uděláno lépe. Kazuistika nás může 

naučit, že existují jisté standardizované postupy (to, co je nutno udělat vždy, když se 

dostaneme k ošetřování zraněné osoby), ale je nutné podotknout, že každý případ je 

ojedinělý a má svá specifika daná prostředím, počasím, dostupným vybavením 

a znalostmi a dovednostmi zachránce (36). 

Při realistických simulací se jedná o hraný příběh, kdy na jedné straně vystupují žáci 

(figuranti) v roli zraněných, a na druhé žáci v roli zachránců. Stejně jako v reálném 

životě žákům není sděleno, co za zranění figurant má, ale musí je sami diagnostikovat 

a poté poskytnout odpovídající první pomoc. Nejčastěji bývá při simulacích využívána 

metoda maskování, která umožní reálné znázornění poranění. Důležité je také dobře 

poučit figuranty o zranění, aby ho byli schopni správně zahrát a zachránci měli možnost 

poranění poznat. I pro samotné figuranty jsou realistické simulace dobrým 

zdravotnickým nácvikem. Druhou částí je zpětná vazba, která je jedním z hlavních 

přínosů celé simulace. Lektoři zhodnotí postup žáků. Dozvědí se, jak si počínali, co 

udělali správně a co by se se zraněným v takovém případě mohlo stát. Zpětná vazba je 

pro upevnění správných návyků a dovedností, případně pro odstranění chyb. Také jsou 

probrány pocity žáků, které během simulace měli. Bez řádného zpracování zážitku 

nedojde k zapamatování informací a motivaci k dalšímu učení (36).  

Realistické simulace jsou kombinací zdravovědy a zážitkové pedagogiky. Zážitková 

pedagogika je založena na vlastní zkušenosti žáka a emočně podbarvený zážitek je 

nejlepším prostředkem podporujícím dlouhodobé zafixování znalostí. Simulace tento 

emoční zážitek nabízí - překonávání zátěžových situací při praktických cvičení posouvá 

osobní hranice a vědomí, že žák takovou situaci zvládl, následně posiluje jeho 

sebevědomí (36). 



29 

 

Při demonstraci pedagog slovně popíše situaci, jeden žák ze skupiny ji řeší a ostatní 

pozorují. Po skončení demonstraci hodnotí nejprve pozorující žáci a poté následuje 

celkové zhodnocení pedagogem (36).  

Poslední metodou jsou historky z praxe, které jsou zpestřením výuky první pomoci. 

Zaručují zájem a zvýšení pozornosti žáků, ale aby historka zanechala v žácích nějaké 

ponaučení, je důležité, aby byla k tématu a měla jasný záměr. Podstatné je také nešířit 

žádné pověsti, ale znát zdroj historky a dbát na ochranu osobnosti a etiku (36).  

4.3 Kde lze získat informace o první pomoci 

S výukou první pomoci se děti poprvé dostanou do kontaktu ve škole, povětšinou to 

bývá jen okrajově. Existují různé kroužky, organizace a akce, kde děti mohou své 

vědomosti prohloubit. 

 Kroužek první pomoci ve škole – některé základní školy mají ve své nabídce 

zájmových kroužků první pomoc, kde žáci mohou zdokonalit své znalosti 

a praktické dovednosti týkající se první pomoci 

 Český červený kříž – nejznámější instituce zaměřená na výuku první pomoci jak 

dětí, tak dospělých. Nabízí kroužky první pomoci, kdy se děti scházejí 1x týdně 

a náplň je především nácvik praktických dovedností, dále dětské tábory 

zaměřené na sport a volný čas a zároveň prevenci a praktické poskytování první 

pomoci a také pořádá během roku preventivní akce, kde zájemci mohou pod 

vedením odborníků prohloubit své vědomosti a dovednosti (37). 

 Skautský oddíl – skautský program obsahuje i výuku první pomoci, protože 

skautská organizace se zaměřuje na všeobecnou výchovu mládeže. Edukaci 

v rámci skautského oddílu mají na starost většinou skautští vedoucí na bázi 

vlastních vědomostí po absolvování kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí (38) 
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5 Praktická část 

5.1 Cíl a hypotéza výzkumu 

5.1.1 Cíl práce  

Cílem této práce bylo zjistit teoretickou znalost první pomoci žáků 9. ročníku 

základních škol na základě anketního šetření a současně porovnat úroveň znalostí 

v závislosti na druhu výuky první pomoci na jednotlivých základních školách. 

5.1.2 Hypotéza  

Předpokládáme, že studenti, kteří mají možnost většího praktického nácviku první 

pomoci, dosáhnou v anketním šetření statisticky významně lepších výsledků, než 

studenti, kteří se učí první pomoc převážně teoretickou formou. 

5.2 Metodika výzkumu 

Jako metoda výzkumu bylo zvoleno anonymní anketní šetření. Výběr vhodné baterie 

otázek pro anketu proběhl po shromáždění všech dostupných, již existujících otázek 

týkající se první pomoci z internetu. Množství téměř 800 otázek bylo rozděleno 

do konkrétních okruhů dle charakteru otázek – přístup k bezvědomému, 

kardiopulmonální resuscitace, zástava masivního krvácení, dopravní nehoda, podezření 

na infarkt, podezření na cévní mozkovou příhodu aj. Vytvořené okruhy sloužily jako 

podklad k tvorbě baterie otázek pro anketu. Ta zahrnovala určitý počet otázek na řešení 

stavů bezprostředně ohrožujících život, stavů bezprostředně ohrožujících zdraví 

a situací, které potenciálně ohrožují zachránce. Tato pracovní verze baterie byla 

konzultována s odborníky z oboru urgentní medicíny, kteří se zabývají výukou první 

pomoci. Na základě jejich připomínek byla pracovní verze baterie upravena. Pro 

zjištění, jestli je anketa srozumitelně formulována a zda je možné její řádné vyplnění, 

byla provedena analýza protokolu. Pro její vyplnění jsme oslovily 8 respondentů (čtyři 

chlapce a čtyři dívky) a zároveň je vyzvali k tomu, aby nám sdělovali své porozumění 

jednotlivým otázkám, motivaci k jejich vyplňování a případné připomínky. Tyto 

informace a připomínky sloužily k vytvoření konečné verze baterie otázek pro anketu. 

Anketa byla tvořena ze dvou částí – první část obsahovala tři otázky týkající se pohlaví 

a předpokládaných znalostí respondenta. Druhá část zjišťovala samotné znalosti 

respondenta a obsahovala 15 uzavřených otázek (14 x unique choice a 1x multichoice) 
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a jednu otevřenou otázku. Konkrétní počet otázek byl zvolen tak, aby anketa nebyla 

moc dlouhá a žáci neztratili v průběhu vyplňování pozornost a výsledky nebyly 

znehodnocené.  

Pro výzkum jsme zvolili hlavní město Praha, kde jsme oslovili ředitele šesti základních 

škol - ZŠ Jánského, FZŠ Profesora Otokara Chlupa, FZŠ Brdičkova, FZŠ Trávníčkova, 

ZŠ Mikulova a FZŠ Drtinova. Školy byly vybírány dle charakteru výuky první pomoci, 

Cílem bylo najít školy s rozdílnou výukou první pomoci – výuka pouze teoretickou 

formou, s možností praktického nácviku, výuka skrze specialisty v oblasti první pomoci 

aj. 

Ankety byly distribuovány v červnu 2014 ředitelům základních škol. O jejich rozdání se 

postarali učitelé v hodinách přírodopisu, kteří byli seznámeni s cílem studie 

a administrací anketního šetření. Celkem bylo rozdáno 177 anket a jejich návratnost 

byla 177 (100%), ale 4 ankety (2%) nebylo možné do studie zahrnout, protože nebyly 

řádně vyplněny. Do výzkumu bylo tedy zahrnuto 173 anket.  

Získaná data z anketního šetření byla nejprve převedena z písemné do elektronické 

formy a poté zpracována pomocí programu Microsoft Excel, z čehož jsme zjistili 

aritmetický průměr pro jednotlivé školy a tyto ukazatele byly podkladem pro primární 

analýzu dat. Cílem bylo porovnat získané bodové zisky v závislosti na druhu výuky 

první pomoci. Pro tyto účely jsme použily Kruskal – Wallisův test s hladinou 

významnosti 0,05. Neparametrický test jsme použili, protože jsme nemohli vyloučit 

hypotézu, že vzorky nejsou z normálně distribuované populace. Nakonec bylo potřeba 

zjistit konkrétní statistické rozdíly mezi vzorky vybranými z jednotlivých škol, k čemuž 

jsme použili mnohonásobný srovnávací test (t-test) a porovnaly jsme všechny možné 

páry vzorků. 
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5.2.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Zkoumaný soubor tvořilo celkem 173 žáků (100%), z toho 76 chlapců (44%) a 97 dívek 

(56%). Počet žáků na jednotlivých školách je uveden v grafu č. 1. Ze ZŠ Jánského 

(škola 1) se do výzkumu zapojilo 21 žáků (12%), FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2) 

16 žáků (9%), FZŠ Brdičkova (škola 3) 30 žáků (17%), FZŠ Trávníčkova (škola 4) 37 

žáků (22%), ZŠ Mikulova (škola 5) 38 žáků (22%) a FZŠ Drtinova (škola 6) 31 žáků 

(18%). Ze ZŠ Jánského a FZŠ prof. Otokara Chlupa se do anketního šetření zapojila 

jedna devátá třída, z FZŠ Brdičkova, FZŠ Trávníčkova, ZŠ Mikulova a  FZŠ Drtinova 

vždy dvě deváté třídy, kde v obou třídách vedl výuku první pomoci stejný pedagog, 

a probíraná látka byla totožná.   

Graf 1: Počty respondentů z jednotlivých škol 

Výuka první pomoci na vybraných základních školách 

Náplň výuky i hodinová dotace první pomoci se na jednotlivých školách liší. Někde se 

klade důraz na praktické dovednosti, jinde upřednostňují spíše výuku teoretickou 

formou.  

Informace o výuce byly získány od učitelů výchovy ke zdraví či přírodopisu 

na patřičných základních školách. 
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Škola č. 1: Základní škola Janského 

Výuka první pomoci byla zařazena do vzdělávacího oboru výchova ke zdraví a zčásti 

i do občanské výchovy, přírodopisu a tělesné výchovy. 

Teoretická výuka probíhala za pomoci učebnice, videa nebo prezentace. Žáci se 

účastnili projektových dní, besed či přednášek s odborníky, kde je vyšší možnost 

praktického nácviku (1-4x za rok během 2. stupně). 

Škola č. 2: Fakultní základní škola prof. Otokara Chlupa 

Teoretická výuka probíhala v 8. ročníku v hodinách přírodopisu. Praktická 

ve spolupráci s preventivním týmem městské policie a při praktických projektech, které 

jsou na to zaměřené.  

Hodinová dotace pro první pomoc nebyla přesně stanovena, pro přírodopis jsou to 

2 vyučovací hodiny týdně a první pomoc probíhala průběžně.  

Škola č. 3: Fakultní základní škola Brdičkova  

První pomoci bylo věnováno v 8. ročníku celé první pololetí ve vzdělávacím oboru 

výchova ke zdraví. Spolupráce se studenty 5. ročníku medicíny, kteří zajišťovali 

praktickou část první pomoci (formou kurzu). 

Hodinová dotace byla 20 hodin. 

Škola č. 4: Fakultní základní škola Trávníčkova  

Výuka první pomoci probíhala v 8. ročníku. Teoretická výuka probíhala za pomoci 

výukových kazet (seriál ČT první pomoc). Každý žák měl možnost nácviku resuscitace 

na umělé panně.  

Hodinová dotace byla 4 hodiny. 

Škola č. 5: Základní škola Mikulova 

Výuka první pomoci probíhala v 8. ročníku v hodinách přírodopisu převážně 

teoretickou formou. První pomoci bylo věnováno vždy několik minut na konci hodiny, 

když byl probírán člověk, např. když byla hodina věnována kostře, na konci hodiny 

zmínka o zlomeninách a příslušné první pomoci.  

Hodinová dotace byla 4 hodiny. 
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Škola č. 6: Fakultní základní škola Drtinova  

Žáci v 8. ročníku absolvovali intenzivní pětidenní kurz první pomoci blízko Liberce. 

Kurz vedou vyškolení instruktoři či lékaři. Během prvních dvou dnů jsou žáci 

seznámeni s teorií (každý žák dostane učebnici první pomoci), následující tři dny 

probíhá praktický nácvik v terénu, kde se žáci dostanou do kontaktu se simulací 

reálných situací, kdy musí jednat a poskytovat první pomoc.  

Po těchto pěti dnech žáci obdrželi osvědčení o absolvování „Kurzu první pomoci“. 

Hodinová dotace byla 30 hodin. 

Za nevýhodu této studie považujeme, že se nám nepodařila zjistit hodinová dotace první 

pomoci na všech základních školách a informace o výuce mohly být více konkrétní. 

Tento nedostatek připisujeme tomu, že nám nebylo umožněno se na všech základních 

školách setkat s pedagogem, který první pomoc vyučuje a komunikace probíhala 

neosobně, pouze přes internet, přes který se nám již nepodařilo zjistit všechny potřebné 

informace. Z dostupných informací vyvozujeme, že nejvíce praktické výuky probíhá 

na škole č. 6, a nejméně na škole č. 4 a 5. Shrnutí výuky a hodinové dotace první 

pomoci na jednotlivých školách ukazuje tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Shrnutí výuky a hodinové dotace první pomoci na jednotlivých školách 

  

ŠKOLA VÝUKA HODINOVÁ DOTACE  

ZŠ Jánského Teoreticky + projektové dny (1-

4x za rok) 

nezjištěno 

FZŠ prof. Otokara Chlupa Teoreticky + praktické projekty nezjištěno 

FZŠ  Brdičkova Teoreticky + spolupráce se 

studenty lékařské fakulty 

20 hodin 

FZŠ Trávníčkova Teoreticky 4 hodiny 

ZŠ Mikulova Teoreticky 4 hodiny 

FZŠ Drtinova Praktický kurz 30 hodin 
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6 Hodnocení anketního šetření 

Subjektivní hodnocení teoretických znalostí týkajících se první pomoci 

Graf 2: Subjektivní hodnocení teoretických znalostí první pomoci 

Z celkového počtu 173 (100%) označilo 17 respondentů (10%) své znalosti za velmi 

dobré, 85 respondentů (49%) za dobré, 64 respondentů (37%) za dostatečné 

a 7 respondentů (4%) za nedostatečné. Celkové hodnocení teoretických znalostí je 

znázorněno v grafu č. 3. Nejlépe hodnotí své znalosti žáci z FZŠ Drtinova (škola 6), 

7 žáků (23%) označilo své znalosti za velmi dobré. Nejméně ve své znalosti věří žáci 

z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2), 3 žáci (19%) označilo své znalosti za 

nedostatečné. Výsledky jednotlivých škol jsou uvedeny v grafu č. 2. 

Graf 3: Celkové subjektivní hodnocení teoretických znalostí první pomoci 
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Subjektivní hodnocení schopnosti poskytnout správnou první pomoc 

Graf 4: Subjektivní hodnocení schopnosti poskytnout správnou první pomoc 

Na otázku: „Myslíš, že bys uměl/a správně poskytnout první pomoc?“ odpovědělo 

122 respondentů (70%) ANO a 51 respondentů (30%) NE (viz graf č. 5). Nejvíce ve své 

znalosti a dovednosti věří žáci z FZŠ Drtinova (škola 6), 28 žáků (90%) si myslí, že by 

první pomoc poskytlo správě. Žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2) si naopak věří 

nejméně, pouze 6 žáků (37,5%) si myslí, že by umělo správně poskytnout první pomoc. 

Výsledky jednotlivých škol jsou znázorněny v grafu č. 4. 

Graf 5: Celkové subjektivní hodnocení schopnosti poskytnout správnou první pomoc 
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Otázka č. 1: na jaké číslo/čísla byste volali v případě poskytování první pomoci? 

Graf 6: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 1 týkající se znalosti tísňových čísel 

Správné číslo/čísla napsalo 166 respondentů (96%), 7 respondentů (4%) napsalo 

odpověď chybnou (viz graf č. 7). Nejlepší znalosti v této položce prokázali žáci z FZŠ 

prof. Otokara Chlupa (škola 2) a FZŠ Drtinova (škola 6) se 100% úspěšností. Nejvíce 

špatných odpovědí měli žáci z FZŠ Brdičkova (škola 3), z celkového počtu 30 (100%), 

správně odpovědělo 27 žáků (90%). Výsledky jednotlivých škol znázorňuje graf č. 6. 

Graf 7: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 1 týkající se znalosti tísňových čísel 
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Otázka č. 2: Jak vypadá normální dýchání? 

a) lapavý nádech jednou za 20 vteřin 

b) pravidelné, vidíme pohyb hrudníku, v klidu asi 15-20 dechů za minutu 

c) nemusí být pravidelné, slyšíme chrčení při nádechu i výdechu 

Graf 8: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 2 týkající se normálního dýchání 

Normální dýchání by poznalo 165 respondentů (95%), 8 respondentů (5%) označilo 

odpověď nesprávnou (viz graf č. 9). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci 

z FZŠ Trávníčkova (škola 4), z celkového počtu 37 (100%) odpovědělo správě 37 žáků 

(100%). Nejvíce špatných odpovědí měli žáci z FZŠ Jánského (škola 1), z celkového 

počtu 30 (100%), správně odpovědělo 27 žáků (90%). Hodnocení jednotlivých škol je 

uvedeno v grafu č. 8. 

Graf 9: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 2 týkající se normálního dýchání 
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Otázka č. 3: Jak vypadá člověk v bezvědomí? 

a) leží zhroucený na zemi, nereaguje na žádné podněty a má ochablé svalstvo 

b) leží zhroucený na zemi, reaguje na oslovení 

c) je zmatený, bledý a opocený 

Graf 10: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 3 týkající se bezvědomí 

Člověka v bezvědomí by správně poznalo 166 respondentů (96%), 7 respondentů (4%) 

označilo odpověď chybnou (viz graf č. 11). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli 

žáci z FZŠ Jánského (škola 1), FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2) a FZŠ Drtinova 

(škola 3) se 100% úspěšností. Nejvíc špatných odpovědí měli žáci ze ZŠ Mikulova 

(škola 5), z celkového počtu 38 (100%), správně odpovědělo 35 žáků (92%). Výsledky 

jednotlivých škol jsou znázorněny v grafu č. 10. 

Graf 11: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 3 týkající se bezvědomí 
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Otázka č. 4: Co hrozí člověku v bezvědomí v poloze na zádech? 

a) zapadnutí jazyka 

b) nic  

c) rozvoj šoku 

Graf 12: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 4 týkající se bezvědomí 

Správnou odpověď „zapadnutí jazyka“ zvolilo 169 respondentů (98%), pouze 

4 respondenti (2%) označili odpověď chybnou (viz graf č. 13). Nejlepších výsledků 

v této položce dosáhli žáci ze ZŠ Jánského (škola 1), FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 

2) a ZŠ Mikulova (škola 5) se 100% úspěšností. Nejvíc špatných odpovědí měli žáci 

z FZŠ Trávníčkova (škola 4), z celkového počtu 37 (100%), správně odpovědělo 

35 žáků (95%). Výsledky jednotlivých škol znázorňuje graf č. 12. 

Graf 13: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 4 týkající se bezvědomí 
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Otázka č. 5: Jak předejdeme zapadnutí jazyka? 

a) podložením hlavy (například batohem) 

b) vytažením jazyka prsty 

c) záklonem hlavy 

Graf 14: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 5 týkající se zapadnutí jazyka 

Zapadnutí jazyka předejdeme záklonem hlavy. Tuto odpověď zvolilo pouze 70 žáků 

(40%). Nesprávnou odpověď „podložení hlavy“ či „vytažení jazyka prsty“ označilo 

103 respondentů (60%), (viz graf č. 15). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci 

z FZŠ Drtinova (škola 6), z celkového počtu 31 (100%) odpovědělo správě 22 žáků 

(71%). Nejvíc špatných odpovědí měli žáci z FZŠ Trávníčkova (škola 4) a ZŠ Mikulova 

(škola 5), kteří dosáhli pouze 24% úspěšnosti. Výsledky jednotlivých škol jsou uvedeny 

v grafu č. 14. 

Graf 15: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 5 týkající se zapadnutí jazyka 
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Otázka č. 6: Stabilizovaná poloha je? 

a) poloha na břiše 

b) poloha na boku s mírným záklonem hlavy 

c) poloha na zádech se záklonem hlavy  

Graf 16: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 6 týkající se stabilizované polohy 

Stabilizovanou polohu pozná 136 respondentů (79%). Poloha na břiše či poloha 

na zádech se záklonem hlavy jsou nesprávné odpovědi a označilo je 37 respondentů 

(21%), (viz graf č. 17). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci z FZŠ 

Brdičkova (škola 3) a FZŠ Drtinova (škola 5) a to s úspěšností 97%. Nejvíc špatných 

odpovědí měli žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2), z celkového počtu 16 (100%), 

správně odpovědělo pouze 7 žáků (44%). Výsledky jednotlivých škol znázorňuje graf 

č. 16. 

Graf 17: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 6 týkající se stabilizované polohy 
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Otázka č. 7: Kdy ukládáme osobu do stabilizované polohy? 

a) do této polohy ukládáme osobu s podezřením na poranění páteře 

b) do této polohy vždy ukládáme osobu, která na nás nereaguje, nehýbe se 

c) do této polohy v případě nutnosti ukládáme osobu, která na nás nereaguje, nehýbe se, 

ale normálně dýchá 

Graf 18: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 7 týkající se stabilizované polohy 

Správnou odpověď označilo 97 respondentů (56%), 76 respondentů (44%) označilo 

odpověď nesprávnou (viz graf č. 19). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci 

z FZŠ Drtinova (škola 6), z celkového počtu 31 (100%) odpovědělo správě 21 žáků 

(68%). Nejvíc špatných odpovědí měli žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2), 

z celkového počtu 16 (100%), správně odpovědělo pouze 7 žáků (44%). Výsledky 

jednotlivých škol jsou uvedeny v grafu č. 18. 

Graf 19: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 7 týkající se stabilizované polohy 
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Otázka č. 8: Kdy zahájíme nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) 

u dospělého člověka? 

a) když osoba nereaguje, nehýbe se, ale normálně dýchá 

b) když si osoba stěžuje na zhoršené dýchání 

c) když osoba nereaguje, nehýbe se a nedýchá normálně 

Graf 20: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 8 týkající se stlačování hrudníku 

Nepřímou srdeční masáž by teoreticky správně zahájilo 161 respondentů (93%), 

12 respondentů (7%) uvedlo odpověď nesprávnou (viz graf č. 21). Nejlepších výsledků 

v této položce dosáhli žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2) a FZŠ Trávníčkova 

(škola 4) a to se 100% úspěšností. Nejvíc špatných odpovědí měli žáci z FZŠ Brdičkova 

(škola 3), z celkového počtu 30 (100%), správně odpovědělo 24 žáků (80%). Výsledky 

jednotlivých škol znázorňuje graf č. 20. 

Graf 21: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 8 týkající se stlačování hrudníku 
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Otázka č. 9: Jak správně provádíme nepřímou srdeční masáž (stlačování 

hrudníku) u dospělého člověka? 

a) nataženýma rukama stlačujeme levou stranu hrudníku, protože srdce je uloženo vlevo 

b) stlačování provádíme nataženýma rukama uprostřed hrudníku mezi prsními 

bradavkami 

c) masáž provádíme jednou rukou ve středu hrudníku, ruce střídáme  

Graf 22: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 9 týkající se stlačování hrudníku 

Správné místo pro stlačování hrudníku při nepřímé srdeční masáži z celkového počtu 

173 (100%) zná 144 respondentů (83%), „levou stranu hrudníku“ či „masáž jednou 

rukou“ uvedlo 29 respondentů (17%), což byly odpovědi nesprávné (viz graf č. 23). 

Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2), 

z celkového počtu 16 (100%) odpovědělo správě 15 žáků (97%). Nejvíc špatných 

odpovědí měli žáci ze ZŠ Mikulova (škola 5), z celkového počtu 38 (100%), správně 

odpovědělo 28 žáků (74%). Výsledky jednotlivých znázorňuje graf č. 22. 

Graf 23: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 9 týkající se stlačování hrudníku 
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Otázka č. 10: Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce 

je? 

a) 100x za minutu (skoro 2 x za sekundu) 

b) 30x za minutu (jednou za 2 sekundy) 

c) 60x za minutu (jednou za sekundu) 

Graf 24: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 10 týkající se frekvence masáže srdce 

Správnou odpověď označilo 119 respondentů (69%), chybnou odpověď zvolilo 

54 respondentů (31%), (viz graf č. 25). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci 

z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2), z celkového počtu 16 (100%) odpovědělo správě 

všech 16 žáků (100%). Nejvíc špatných odpovědí měli žáci z FZŠ Trávníčkova (škola 

4), z celkového počtu 37 (100%), správně odpovědělo pouze 14 žáků (38%). Výsledky 

jednotlivých škol jsou znázorněny v grafu č. 24. 

Graf 25: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 10 týkající se frekvence masáže srdce 
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Otázka č. 11: Popálené předloktí horkou vodou před příjezdem záchranné služby 

nejlépe ošetříme? 

a) potřením jakoukoliv mastí 

b) zavázáním pružným obinadlem a zvednutím končetiny nad úroveň srdce  

c) chlazením čistou vodou 

Graf 26: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 11 týkající se ošetření popálenin 

Popáleniny by správně chladilo čistou vodou 137 respondentů (79%), chybnou odpověď 

označilo 36 respondentů (21%), (viz graf č. 27). Nejlepších výsledků v této položce 

dosáhli žáci z FZŠ Drtinova (škola 5), z celkového počtu 31 (100%) odpovědělo správě 

29 žáků (94%). Nejvíc špatných odpovědí měli žáci ze ZŠ Jánského (škola 1), 

z celkového počtu 21 (100%), správně odpovědělo 12 žáků (57%). Výsledky 

jednotlivých škol znázorňuje graf č. 26. 

Graf 27: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 11 týkající se ošetření popálenin 
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Otázka č. 12: Krvácení ohrožuje život dospělého člověka: 

a) pouze v případě, že jde o tepenné krvácení (z rány vystřikuje v pravidelných 

intervalech) 

b) pokud krev z rány masivně vytéká či stříká 

c) vždy, když z rány vytéká jasně červená krev 

Graf 28: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 12 týkající se krvácení 

Nebezpečné krvácení není pouze tepenné či žilní, ale každé takové, při kterém dochází 

k velké ztrátě krve. Správnou odpověď označilo 109 respondentů (63%), chybnou 

odpověď zvolilo 64 respondentů (37%), (viz graf č. 29). Nejlepších výsledků v této 

položce dosáhli žáci z FZŠ Drtinova (škola 1), z celkového počtu 31 (100%) 

odpovědělo správě 24 žáků (77%). Nejvíc špatných odpovědí měli žáci z FZŠ 

Trávníčkova (škola 4), z celkového počtu 37 (100%), správně odpovědělo pouze 

17 žáků (46%). Výsledky jednotlivých škol znázorňuje graf č. 28. 

Graf 29: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 12 týkající se krvácení 
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Otázka č. 13: Závažné krvácení zastavuji: 

a) tlakem v ráně (popřípadě tzv. tlakovým obvazem) 

b) škrtidlem, co nejblíže ráně 

c) zavázáním (např. mikinou či ručníkem) 

Graf 30: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 13 týkající se závažného krvácení 

Závažné krvácení by správně zastavilo 89 respondentů (51%), „škrtidlo“ či „zavázání“ 

označilo 84 respondentů (49%), což byly odpovědi nesprávné (viz graf č. 31). 

Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci z FZŠ Drtinova (škola 6), z celkového 

počtu 31 (100%) odpovědělo správě 25 žáků (81%). Nejvíc špatných odpovědí měli 

žáci ze ZŠ Jánského (škola 1), z celkového počtu 21 (100%), správně odpověděli pouze 

3 žáci (14%). Výsledky jednotlivých škol jsou znázorněny v grafu č. 30. 

Graf 31: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 13 týkající se závažného krvácení 
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Otázka č. 14: Vodáci se při sjíždění jezu „cvakli“ a jeden je nyní ve válci pod 

jezem. Jako náhodní svědci a dobří plavci: 

a) použijeme jakoukoliv plovoucí pomůcku, (PET lahev, kus dřeva, vestu apod.) 

navážeme ji na šňůru a snažíme se ji hodit co nejblíže k tonoucímu 

b) ihned plaveme k tonoucímu a snažíme se ho odvléct ke břehu 

c) ihned plaveme k tonoucímu, uchopíme ho zezadu a snažíme se potopit do proudu, 

který při dnu odchází od jezu 

Graf 32: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 14 týkající se záchrany tonoucího 

Na své bezpečí v první řadě myslelo pouze 99 respondentů (57%), (viz graf č. 33). 

Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2), 

z celkového počtu 16 (100%) odpovědělo správě 13 žáků (81%). Nejvíc špatných 

odpovědí měli žáci ze ZŠ Jánského (škola 1), z celkového počtu 21 (100%), správně 

odpovědělo 9 žáků (43%). Výsledky jednotlivých škola jsou uvedeny v grafu č. 32. 

Graf 33: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 14 týkající se záchrany tonoucího 
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Otázka č. 15: Při návštěvě si soused stěžuje, že ho bolí na hrudi a bolest mu 

vystřeluje do levé paže. Má podezření, že by to mohl být infarkt, co je potřeba 

udělat? 

a) okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce, poté zavolat záchrannou službu 

b) souseda pohodlně usadit do polosedu a zavolat záchrannou službu 

c) co nejrychleji jet do nemocnice, nebo alespoň záchranné službě naproti 

Graf 34: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 15 týkající se podezření na infarkt 

Správnou odpověď označilo 136 respondentů (79%), chybnou odpověď zvolilo 37 

respondentů (21%), (viz graf č. 35). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci 

z FZŠ Trávníčkova (škola 4), z celkového počtu 37 (100%) odpovědělo správě 34 žáků 

(92%). Nejvíc špatných odpovědí měli žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa (škola 2), 

z celkového počtu 16 (100%), správně odpovědělo 11 žáků (69%). Výsledky 

jednotlivých škol jsou uvedeny v grafu č. 34. 

Graf 35: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 15 týkající se podezření na infarkt 
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Otázka č. 16: na chodníku před domem leží sousedka. Jak budeš postupovat? 

(uveď pořadí – 1., 2...) 

 zkontroluji dýchání (4) 

 zavolám záchrannou službu (5) 

 hlasitě sousedku oslovím (2) 

 rozhlédnu se a krátce zhodnotím, co se mohlo stát (1) 

 zkusím se sousedkou zatřást (3) 

Graf 36: Správné a špatné odpovědi žáků jednotlivých škol k ot. č. 16 týkající se postupu při bezvědomí 

Správné pořadí napsalo pouze 35 respondentů (20%), chybné pořadí uvedlo 

138 respondentů (80%), (graf č. 37). Nejlepších výsledků v této položce dosáhli žáci 

z FZŠ prof. Otokara Chlupa, z celkového počtu 16 (100%) odpovědělo správě 6 žáků 

(3,5%). Nejvíc špatných odpovědí měli žáci ze ZŠ Mikulova, z celkového počtu 38 

(100%), správně odpověděli 3 žáci (8%). Výsledky jednotlivých škol znázorňuje graf č. 

36. 

Graf 37: Celkový poměr správných a špatných odpovědí k ot. č. 16 týkající se postupu při bezvědomí 
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6.1 Celkové hodnocení anketního šetření 

6.1.1 Celkový poměr správných a špatných odpovědí  

Graf 38: Celkový poměr správných a špatných odpovědí 

Tento graf znázorňuje celkový poměr správných a špatných odpovědí anketního šetření. 

Z celkového počtu 2768 otázek (100%) bylo 1998 otázek (72%) zodpovězeno správě 

a 770 otázek (28%) chybně (viz graf č. 38). 

6.1.2 Statistické znázornění výsledků 

 

Graf 39: Statistické rozložení celkových výsledků jednotlivých škol 
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Tento krabicový graf nám ukazuje statistické rozložení celkových výsledků 

jednotlivých škol, kde nejvyšší medián má škola č. 6 a nejnižší medián má škola č. 5 

(viz graf č. 39).  

Krabicový graf nám poskytuje informace o maximální a minimální hodnotě, ukazuje 

oblast hodnot mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou, medián – střední hodnotu skupiny dat 

– 50% hodnot je vyšších a 50% hodnot je nižších. Horní modrá horizontální linka 

rozděluje data na horních 25% a spodních 75% a spodní modrá horizontální linka 

rozděluje data na spodních 25% a horních 75%. 

Graf 40: Signifikantní rozdíl mezi školami 

Tento graf znázorňuje, že s použitím hladiny významnosti alfa = 0,05 je škola č. 6 

signifikantně lepší než škola č. 1, škola č. 4 a škola č. 5, ale s použitím této hladiny 

významnosti to nemůžeme potvrdit pro školu č. 2 a školu č. 3 (viz graf č. 40).  
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¨  

Graf 41: Signifikantní rozdíl mezi školou č. 2 a školou č. 5 

Tento graf znázorňuje, že s použitím hladiny významnosti alfa = 0,05 je škola č. 2 

signifikantně lepší než škola č. 5 (viz graf č. 41). 
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7 Diskuze 

Šetření se zúčastnilo cekem 173 žáků, z toho 21 žáků ze ZŠ Jánského, 16 žáků z FZŠ 

prof. Otokara Chlupa, 30 žáků z FZŠ Brdičkova, 37 žáků z FZŠ Trávníčkova, 38 žáků 

ze ZŠ Mikulova a 31 žáků z FZŠ Drtinova. Cílem bylo zjistit teoretické znalosti první 

pomoci u vybraných studentů základních škol v závislosti na druhu výuky první 

pomoci.  

Pro zjištění hypotézy zda žáci s možností většího praktického nácviku dosáhnou 

v anketním šetření statisticky lepších výsledků než žáci, kteří se učí první pomoc 

převážně teoretickou formou, jsme použili Kruskal – Wallisův test. Výsledkem testu je 

číslo „p“ a jeho hodnota nám říká, jestli zamítáme či nezamítáme nulovou hypotézu, 

v našem případě: nebude existovat rozdíl v počtu správných odpovědí mezi 

jednotlivými školami. Nulová hypotéza byla zamítnuta, protože p-hodnota vyšla 

0,000000508. Tudíž u našich dat nelze tvrdit, že mezi testovanými soubory není rozdíl. 

Výsledek krabicového grafu nám ukazuje rozložení celkových výsledků jednotlivých 

škol, kde nejvyšší medián má FZŠ Drtinova, dále FZŠ Brdičkova, FZŠ prof. Otokara 

Chlupa, FZŠ Trávníčkova, ZŠ Jánského a nejnižší medián má ZŠ Mikulova a naznačuje 

umístění škol v anketním šetření. Kruskal – Wallisův test potvrdil, že mezi školami 

existuje statisticky významný rozdíl. Abychom zjistili, mezi kterými, použili jsme 

mnohonásobný srovnávací test (t-test), který prokázal, že FZŠ Drtinova, kde měli žáci 

možnost největšího praktického nácviku, byla v anketním šetření signifikantně lepší než 

ZŠ Jánského, FZŠ Trávníčkova a ZŠ Mikulova, ale neprokázali jsme to u FZŠ prof. 

Otokara Chlupa a FZŠ Brdičkova. Škola s největší možností praktického nácviku první 

pomoci byla statisticky lepší než tři z pěti testovaných základních škol, což nestačí 

na potvrzení naší hypotézy, ale výsledky poukazují na určité výhody praktické výuky. 

Dále bylo prokázáno, že FZŠ prof. Otokara Chlupa byla signifikantně lepší než ZŠ 

Mikulova, což naznačuje, že i méně intenzivní praktická výuka první pomoci je lepší 

než výuka převážně teoretická.  

Praktické výuce první pomoci předchází jistý teoretický základ, ale výuka je cílena 

především na opakovaný nácvik dovedností, rozpoznání život ohrožujících stavů 

a schopnost poskytnou první pomoc, to může být důvod, proč při zjišťování pouze 

teoretických znalostí nebyla hypotéza potvrzena. Když se ale podíváme na otázky č. 5, 

7, 10 a 13, které přímo řeší život ohrožující stavy, je celková úspěšnost pouze 54%, což 
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je výsledek velmi neuspokojivý k tématům jako zástava masivního krvácení, resuscitace 

či bezvědomí. Nejlepších výsledků v těchto otázkách dosáhli žáci z FZŠ Drtinova a to 

75%, to může poukazovat na to, že praktický nácvik a prožití modelových situací má 

vliv na upevnění znalostí týkající se situací, které bezprostředně ohrožují život 

a poskytnutí správné první pomoci je zásadní.  

Schopnost správně poskytnout první pomoc jsme zjišťovali pomocí anketního šetření. 

První část byla zaměřena na subjektivní ohodnocení teoretických znalostí a schopnost 

správně poskytnout první pomoc abychom zjistili, jak žáci své vědomosti týkající se 

první pomoci vnímají. Své znalosti za velmi dobré označilo 10% žáků, za dobré 49%, 

za dostatečné 37% žáků a za nedostatečné 4% žáků. Na otázku „Myslíš, že bys uměl/a 

správně poskytnou první pomoc?“ odpovědělo ano 70% žáků. Největší sebevědomí 

v těchto otázkách projevili žáci z FZŠ Drtinova, která cílí na praktickou výuku první 

pomoci. To může naznačovat další pozitiva praktické výuky, protože žáci opakovaným 

tréninkem a zvládnutím realistických situací posilují důvěru v sebe sama a nemají strach 

z poskytování první pomoci.  

Druhá část obsahovala 16 otázek a zjišťovala samotné znalosti žáků. V otázce č. 1 měli 

žáci napsat, na jaké číslo by volali v případě poskytování první pomoci. Za správnou 

odpověď bylo považováno národní tísňové číslo 155 a jednotné evropské tísňové číslo 

112. Znalost telefonních čísel byla velmi dobrá. Správně odpovědělo 96% žáků. 

Podobné výsledky zaznamenal i Vanča (39), který ve své práci uvádí, že z vybraných 

pražských středních škol zná správné tísňové číslo 98,15% žáků. Mezi nesprávnými 

odpověďmi bylo zaznamenáno číslo 911, tísňové číslo platné na většině území Severní 

Ameriky, což je pravděpodobně způsobené sledováním amerických filmů. Znalost 

tísňových čísel je nezbytná, abychom přivolali vhodnou pomoc, kde je prioritní, aby 

byla na místě nehody co nejdříve.  

Otázka č. 2 zjišťovala, jak vypadá normální dýchání, a otázka č. 3 jak vypadá člověk 

v bezvědomí. Žáci s otázkami neměli žádné větší potíže a odpovědi byly uspokojivé. 

Normální dýchání správně poznalo 95% žáků, a jak vypadá člověk v bezvědomí, 

správně uvedlo 96% žáků. Schopnost rozeznat normální dýchání od nedostatečného, 

a jestli je osoba při vědomí či v bezvědomí je velmi zásadní, protože rozhoduje 

o správném zhodnocení zdravotního stavu a včasném zahájení první pomoci. 
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Otázka č. 4 se ptala na to, co hrozí člověku v bezvědomí v poloze na zádech a otázka 

č. 5 se týkala uvolnění dýchacích cest. Že člověku v bezvědomí v poloze na zádech 

hrozí zapadnutí jazyka, vědělo 98% žáků. Takřka každý případ, kdy je osoba 

v bezvědomí a leží na zádech, je provázen zapadlým jazykem, protože máme ochablé 

veškeré svalstvo a vlivem gravitace jazyk klesá do krku a brání spontánnímu dýchání 

(40). Z toho vyplývá odpověď na otázku č. 5, že zapadnutí jazyka předejdeme pouze 

záklonem hlavy, vytahovat jazyk prsty či ho špendlit ke spodnímu rtu je metoda 

nesprávná a neúčinná, protože dýchací cesty jsou ucpány kořenem jazyka. Záklonem 

hlavy obnovíme napětí v ochablých svalech a oblasti tváře a krku a tím zprůchodníme 

dýchací cesty (40). Výsledek páté otázky byl velmi neuspokojivý. Hrozby zapadnutého 

jazyka jsou si vědomi téměř všichni žáci, ale jak zapadnutí jazyka předejít, vědělo 

pouze 40% žáků. Naše výsledky jsou zde horší v porovnání se studií Haluzíkové 

a Římovské (41). Ve svém výzkumu týkajícího se teoretických znalostí první pomoci 

středoškolských studentů uvádějí 79,5% úspěšnost na otázku týkající se uvolnění 

dýchacích cest.  

Otázky č. 6 a 7 se týkaly stabilizované polohy. Jak tato poloha vypadá, vědělo 79% 

žáků, ale kdy do této polohy osobu ukládáme, uvedlo správně pouze 56% žáků. 

Do stabilizované polohy v případě nutnosti ukládáme osobu v bezvědomí, ale pouze se 

zachovaným normálním dýcháním. Tato poloha je nebezpečná v tom, že se velmi 

špatně sleduje stav dýchání postiženého. Osobu musíme do příjezdu ZZS sledovat 

a v případě jakéhokoliv podezření, že dýchání není normální, zahájit kardiopulmonální 

resuscitaci. Na tento problém upozorňuje Dorková (42) ve svém výzkumu týkající ho 

vědomostí pracovníků v sociálních službách o kardiopulmonální resuscitaci. Uvádí, 

že laičtí záchranáři mají problém rozlišit, zda postižený dýchá nebo ne, a proto často 

nezahájí kardiopulmonální resuscitaci. 

Otázky č. 8, 9 a 10 se věnovaly nepřímé masáži srdce. Otázka č. 8 zjišťovala, kdy 

zahajujeme nepřímou srdeční masáž u dospělého člověka a odpovědi byly uspokojivé, 

správně odpovědělo „když osoba nereaguje, nehýbe se a nedýchá normálně“ 93% žáků. 

Otázka č. 9 se ptala na správné provádění nepřímé srdeční masáže a korektní odpověď 

„stlačování provádíme nataženýma rukama uprostřed hrudníku mezi prsními 

bradavkami“ zvolilo 83% žáků, Vanča (39) uvádí 67,28%. Otázka č. 10 se týkala 

doporučené frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži a správnou odpověď 

„100x za minutu“ označilo pouze 69% žáků, Vanča (39) uvádí 58,64%. Včasné zahájení 
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a správné provádění nepřímé srdeční masáže je velmi důležité, protože osoba 

v bezvědomí s nedostatečným dýcháním, které se srdeční masáž týká, se nachází 

v ohrožení života a tyto úkony rozhodují o šanci na přežití a následném úplném 

uzdravení.  

Otázka č. 11 se ptala, jak ošetřit popálené předloktí horkou vodou před příjezdem 

záchranné služby. Správnou odpověď „chlazením čistou vodou“ označilo 79% žáků, 

Vanča (39) se ve svém výzkumu zabýval totožnou otázkou a úspěšnost byla podobná 

a to 72,84%. Správně poskytnutá první pomoc při tepelných popáleninách je důležitá, 

protože okamžité chlazení tekoucí vlažnou vodou snižuje závažnost popáleniny, brání 

progresi a podporuje následné hojení. Odborníci tvrdí, že bezodkladným chlazením 

poranění čistou vodou je navíc snížena míra infekce (43).  

Otázky č. 12 a 13 se věnovaly dalšímu život ohrožujícímu stavu – masivnímu krvácení 

a odpovědi byly neuspokojivé. Otázka č. 12 se ptala na to, kdy krvácení ohrožuje život 

člověka. Často je kladen důraz na to, aby žáci uměli rozeznat žilní krvácení od 

tepenného, které je označováno za nejzávažnější, ale krvácení ohrožuje život člověka 

vždy, když se jedná o ztrátu většího množství krve nehledě na typ krvácení. Správná 

odpověď tedy byla „pokud krev z rány masivně vytéká či stříká“ a uvedlo ji pouze 109 

žáků (63%). Otázka č. 13 zjišťovala, jak závažné krvácení zastavujeme a správnou 

odpověď „tlakem v ráně (popřípadě tzv. tlakovým obvazem)“ uvedlo pouze 51%, což je 

u život ohrožujícího stavu, kde je správně poskytnutá první pomoc zásadní, velmi 

nedostatečná znalost. Při zástavě krvácení Vanča (39) uvádí lepší výsledky a to 67,28%. 

u otázky č. 13 můžeme vidět zjevné rozdíly, kdy správnou odpověď uvedlo pouze 14% 

žáků ze ZŠ Jánského (škola 1) a 81% žáků z FZŠ Drtinova (škola 6). To může 

poukazovat na to, že žáci, kteří mají možnost si postupy první pomoci prakticky 

vyzkoušet v modelových situacích a pochopit co a jak mají v danou chvíli dělat, si tyto 

informace lépe zapamatují. 

Otázka č. 14 byla zaměřena na bezpečnost zachránce a zjišťovala, jak by se žáci 

zachovali jako náhodní svědci vodáckého neštěstí. Pouze 57% by v první řadě myslelo 

na svoji bezpečnost a snažilo se pomoci ze břehu, což je doporučený postup při 

zákrocích a poskytování první pomoci ve vodě. Ihned k tonoucímu by plavalo 74 žáků 

(43%) a potenciálně ohrozilo svůj život.  
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Otázka č. 15 se týkala podezření na infarkt. Správný postup „souseda pohodlně usadit 

do polosedu a zavolat záchrannou službu“ uvedlo 79%. Při podezření na infarkt se 

nikdy nevydáváme do nemocnice sami či záchranné službě naproti. Dva žáci osmé třídy 

základní školy v Židlochovicích zachránili v prosinci 2014 život muži, který 

měl důsledkem infarktu zástavu srdce. Ihned zavolali zdravotnickou záchrannou službu 

a začali s masáží srdce. Jak první pomoc provést se chlapci naučili ve škole, kde se jí 

intenzivně věnují (44). 

Poslední otázka č. 16 působila žákům velké potíže. Měli určit pořadí, jak by postupovali 

po nalezení osoby v bezvědomí. Správné pořadí napsalo pouze 20% žáků. Žáci 

opomenuli první krok dle Štěpánka a Pleskota a to zhodnocení situace a soustředění se 

na bezpečnost. Jako první krok zvolilo 10 žáků (6%) zavolání záchranné služby. 

Dispečer tísňové linky by žákům pomohl se správným postupem, proto i tuto odpověď 

můžeme považovat za vhodnou. 

Celková úspěšnost všech základních škol byla 72%, to ukazuje, že žáci nepochybně 

jisté znalosti první pomoci mají, ale některým tématům jako život ohrožující stavy by 

měla být věnována mnohem větší pozornost.  

Tato studie se věnovala pouze teoretickým znalostem, které tolik nevypovídají 

o dovednostech žáků a schopnosti poskytnout správnou první pomoc. Jako rozšíření 

studie by bylo zajímavé otestovat praktické dovednosti žáků v modelových situacích 

a sledovat výsledky v závislosti na druhu výuky.  
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8 Závěr 

V záchranném řetězci jsou všechny články stejně důležité, ale laická první pomoc je 

článek první, mnohdy považovaný za nejslabší. Jestliže z důvodu nerozeznání zástavy 

dechu není postižená osoba okamžitě resuscitována, na konci záchranného řetězce 

mohou čekat ti nejlepší profesionálové či odborníci, ale kvůli prodlevě 

v kardiopulmonální resuscitaci nemusí být jejich snaha úspěšná. Proto je rozpoznání 

život ohrožujících stavů, přivolání zdravotnické záchranné služby a správně poskytnutá 

laická první pomoc důležitým krokem, který rozhoduje o přežití a zdravotních 

následcích postižené osoby. Prioritní proto je, aby každý uměl poskytnout správnou 

laickou první pomoc, protože nikdy nevíme, kdy tyto dovednosti budeme potřebovat.  

Ve výuce první pomoci by neměl být kladen důraz na předání co největšího množství 

informací, ale na předání teoretického základu a nácvik jednoduchých postupů, které 

žáci mohou použít téměř kdykoliv. Díky praktickému nácviku je možné získat větší 

zručnost a sebevědomí a eliminovat přetrvávající strach z toho, abychom zraněnému 

neublížili.  

Cílem práce bylo zjistit teoretickou znalost první pomoci žáků 9. ročníku základních 

škol a současně porovnat úroveň znalostí v závislosti na druhu výuky první pomoci 

na jednotlivých základních školách. Výzkum poukázal, že žáci s rozšířenější praktickou 

výukou první pomoci více věří ve své znalosti a dovednosti a v otázkách týkající se 

život ohrožujících stavů, kde správná první pomoc často rozhoduje o přežití, byly jejich 

odpovědi lepší. Statisticky bylo prokázáno, že škola s nejrozšířenější praktickou výukou 

dosáhla v anketním šetření signifikantně lepších výsledků než tři z pěti základních škol, 

což může napovídat o efektivnosti praktické výuky první pomoci. Také škola s méně 

intenzivní výukou první pomoci dopadla statisticky lépe než škola, kde probíhá výuka 

převážně teoretickou formou. Z toho vyplývá, že zařazení praxe do výuky první pomoci 

je potřebné pro opravdové upevnění znalostí. Tento koncept výuky by měl být 

do budoucna zahrnut ideálně do všech institucí poskytujících výuku první pomoci. 

Kvalitě výuky první pomoci by měla být věnována větší pozornost. Ta by měla být 

vyučována ve spolupráci s profesionály, kteří jsou pravidelně školeni a informováni 

o novinkách týkajících se první pomoci. Znalost jednoduchých úkonů a správný 

praktický nácvik může vést k záchraně lidského života. 
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„…Vždyť i klid máš v mysli svojí, 

pohlédneš-li na chviličku, 

na svou malou lékárničku 

někde v koutku na stěně. 

Řekneš si pak nadšeně: 

První pomoc umím dát, 

nemocným chci pomáhat!“ (1) 
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Přílohy 

Anketa pro základní školy - ZNALOST PRVNÍ POMOCI  

 

Jsi: chlapec/dívka 

 

Své teoretické znalosti týkající se první pomoci hodnotíš jako: 

 

 

 

 
 

     0% d c b a 100% 
 

a) velmi dobré  b) dobré c) dostatečné   d) nedostatečné 

 

Myslíš, že bys uměl/a správně poskytnout první pomoc? 

a) ano  b) ne 

 

Znalostní část 

1) na jaké číslo/čísla byste volali v případě poskytování první pomoci? 

_____________ 

2) Jak vypadá normální dýchání?  

a) lapavý nádech jednou za 20 vteřin 

b) pravidelné, vidíme pohyb hrudníku, v klidu asi 15-20 dechů za minutu 

c) nemusí být pravidelné, slyšíme chrčení při nádechu i výdechu 

 

3) Jak vypadá člověk v bezvědomí? 

a) leží zhroucený na zemi, nereaguje na žádné podněty a má ochablé svalstvo 

b) leží zhroucený na zemi, reaguje na oslovení 

c) je zmatený, bledý a opocený 

4) Co hrozí člověku v bezvědomí v poloze na zádech?  

a) zapadnutí jazyka 

b) nic  

c) rozvoj šoku 

5) Jak předejdeme zapadnutí jazyka? 



 

 

a) podložením hlavy (například batohem) 

b) vytažením jazyka prsty 

c) záklonem hlavy 

6) Stabilizovaná poloha je? 

a) poloha na břiše 

b) poloha na boku s mírným záklonem hlavy 

c) poloha na zádech se záklonem hlavy  

 

7) Kdy ukládáme osobu do stabilizované polohy? 

a) do této polohy ukládáme osobu s podezřením na poranění páteře 

b) do této polohy vždy ukládáme osobu, která na nás nereaguje, nehýbe se 

c) do této polohy v případě nutnosti ukládáme osobu, která na nás nereaguje, nehýbe se, 

ale normálně dýchá 

8) Kdy zahájíme nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) u dospělého 

člověka? 

a) když osoba nereaguje, nehýbe se, ale normálně dýchá 

b) když si osoba stěžuje na zhoršené dýchání 

c) když osoba nereaguje, nehýbe se a nedýchá normálně 

9) Jak správně provádíme nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) 

u dospělého člověka? 

a) nataženýma rukama stlačujeme levou stranu hrudníku, protože srdce je uloženo vlevo 

b) stlačování provádíme nataženýma rukama uprostřed hrudníku mezi prsními 

bradavkami 

c) masáž provádíme jednou rukou ve středu hrudníku, ruce střídáme  

10) Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je? 

a) 100x za minutu (skoro 2 x za sekundu) 

b) 30x za minutu (jednou za 2 sekundy) 

c) 60x za minutu (jednou za sekundu) 

11) Popálené předloktí horkou vodou před příjezdem záchranné služby nejlépe 

ošetříme? 

a) potřením jakoukoliv mastí 

b) zavázáním pružným obinadlem a zvednutím končetiny nad úroveň srdce  



 

 

c) chlazením čistou vodou 

12) Krvácení ohrožuje život dospělého člověka: 

a) pouze v případě, že jde o tepenné krvácení (z rány vystřikuje v pravidelných 

intervalech) 

b) pokud krev z rány masivně vytéká či stříká 

c) vždy, když z rány vytéká jasně červená krev 

13) Závažné krvácení zastavuji: 

a) tlakem v ráně (popřípadě tzv. tlakovým obvazem) 

b) škrtidlem, co nejblíže ráně 

c) zavázáním (např. mikinou či ručníkem) 

14) Vodáci se při sjíždění jezu „cvakli“ a jeden je nyní ve válci pod jezem. Jako 

náhodní svědci a dobří plavci: 

a) použijeme jakoukoliv plovoucí pomůcku, (PET lahev, kus dřeva, vestu apod.) 

navážeme ji na šňůru a snažíme se ji hodit co nejblíže k tonoucímu 

b) ihned plaveme k tonoucímu a snažíme se ho odvléct ke břehu 

c) ihned plaveme k tonoucímu, uchopíme ho zezadu a snažíme se potopit do proudu, 

který při dnu odchází od jezu 

15) Při návštěvě si soused stěžuje, že ho bolí na hrudi a bolest mu vystřeluje do levé 

paže. Má podezření, že by to mohl být infarkt, co je potřeba udělat? 

a) okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce, poté zavolat záchrannou službu 

b) souseda pohodlně usadit do polosedu a zavolat záchrannou službu 

c) co nejrychleji jet do nemocnice, nebo alespoň záchranné službě naproti 

 

16) na chodníku před domem leží sousedka. Jak budeš postupovat? (uveď pořadí – 

1., 2...) 

- zkontroluji dýchání  

- zavolám záchrannou službu 

- hlasitě sousedku oslovím 

- rozhlédnu se a krátce zhodnotím, co se mohlo stát 

- zkusím se sousedkou zatřást 

 


