
Dotazník k bakalářské práci 

Vážená kolegyně a kolego, 

jmenuji se Vendula Vítková a pracuji na učilišti společně s Vámi jako učitelka odborného 

výcviku oboru kadeřník. Při svém zaměstnání současně studuji Pedagogickou fakultu 

Univerzity Karlovy v Praze obor „Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku“. 

V rámci ukončení studia zpracovávám bakalářskou práci na téma „Znalosti učitelů 

praktického vyučování a odborného výcviku v poskytování předlékařské první pomoci 

na vybrané střední škole“. 

Touto cestou bych Vás ráda požádala o spolupráci na dotazníku, jehož vyhodnocení bude 

sloužit ke zpracování výzkumné části mé bakalářské práce a dále poslouží ke zjištění naší 

připravenosti v poskytování předlékařské první pomoci na naší škole. 

Připomínám, že dotazník je zcela anonymní. Vaše odpovědi prosím zaškrtněte, případně 

očíslujte. Všechny otázky prosím vyplňte svědomitě a pravdivě. Pokud u otázky není uvedeno 

jinak, tak je možné označit pouze jednu možnost. 

S výsledky šetření Vás seznámím prostřednictvím školního e-mailu. 

 

Děkuji Vám za ochotu při spolupráci. 

 

Vendula Vítková 

Kontakt: vitkova.vendula@email.cz 
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1. Pohlaví  

□ Muž    □ Žena 

2. Nejvyšší dosažené vzdělání 

□ Vyučen/a    □ Středoškolské 

□ Vyšší odborné   □ Vysokoškolské 

 

3. Jak dlouho vykonáváte pozici učitele/učitelky praktického vyučování a 

odborného výcviku? 

…… roků 

 

4. V jakém jste věku 

□ do 30 let    □ 30 – 40 let 

□ 40 – 50 let    □ 50 – 60 let 

□ nad 60 let 

 

5. Označte pouze řádek s oborem, ve kterém vyučujete: 

□ Kadeřník, Kosmetické služby, Kuchař číšník, 

□ Mechanik elektrotechnik, Elektrikář 

□ Truhlář, Strojní mechanik, Zedník, Pokrývač, Zednické práce, Malířské práce 

 

6. Kde získáváte, případně si prohlubujete znalosti o poskytování první pomoci? 

□ Z médií (televize, internet)  □ V zaměstnání 

□ Z odborné literatury  □ Nikde 

□ Jinde, uveďte kde: ………………………………………………………………… 
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7. Pokud jste se dostal/a nebo dostanete do situace a odmítl/a jste poskytnout 

první pomoc, tak jaký byl nebo bude Váš důvod? 

□ Nedostatek znalostí z postupů první pomoci 

□ Nezvládnutí emocí 

□ Nedostatek fyzických sil 

□ Strach o vlastní zdraví nebo život 

□ Pohled na zranění nebo krev 

□ Obava z přenosu infekčních chorob 

□ Jiná možnost, uveďte: ……………………………………………………………… 

 

8. Myslíte si, že byste poskytl/a první pomoc i přesto, že byste si nebyl/a jistý/á 

správným postupem? 

□ Ano, udělal/a bych cokoliv proto, abych pomohl/a 

□ Ano, ale poskytl/a bych takovou pomoc, u které jsem si jistý/á s jejím postupem 

□ Ne, počkal/a bych do příjezdu odborné pomoci 

□ Nevím 

□ Jiná možnost, uveďte: ………………………………………………………… 

 

9.  Vyjádřete se ke školení první pomoci, které absolvujete každý rok na svém 

pracovišti (u této otázky lze označit i více odpovědí) 

□ V rozsahu, v jakém je prováděno, je pro mne zbytečné, účastním se ho pouze 

z povinnosti. 

 □ Rozsah a četnost je z mého pohledu dostačující. 

□ Uvítal/a bych častější školení z důvodu získání praktických dovedností. 

□ Uvítal/a bych školení, které bude hlubšího charakteru- s praktickými ukázkami a 

prováděné kvalifikovaným pracovníkem zdravotnické záchranné služby. 

□Jiná možnost, uveďte: ………………………………………………………. 
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10. Poskytoval/a jste někdy ošetření drobného poranění, případně předlékařskou 

první pomoc se zásahem zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“)? 

□ Poskytnutí předlékařské první pomoci se zásahem ZZS pouze jednou. 

□ Poskytnutí předlékařské první pomoci se zásahem ZZS dvakrát nebo vícekrát. 

□ Pouze ošetření drobného poranění. 

□ Nikdy jsem neposkytoval/a. 

 

11. Uveďte v návaznosti na předchozí otázku, o jaké úrazy se jednalo, při kterých 

jste poskytoval/a předlékařskou první pomoc: 

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

………………………………………………………………………………………... 

 

12. Jak ošetříte zraněného v bezvědomí 

□ Vyčistím mu dutinu ústní, zakloním hlavu a zkontroluji, zda dýchá 

□ Uložím ho do protišokové polohy a čekám na příjezd zdravotnické záchranné služby 

□ Okamžitě zahájím masáž srdce a dýchání z úst do úst 

□ Ani jedna z výše uvedených možností není správná 

 

13. Budete provádět u dospělé osoby, která je zraněná a kterou neznáte, dýchání 

z úst do úst? Postižený nedýchá a nemá srdeční činnost. 

□ Ano, je to nezbytné při nepřímé srdeční masáži 

□ Nebudu, protože se dýchání z úst do úst již nedoporučuje, postačí nepřímá srdeční 

masáž 

□ Budu, protože nechci být trestně zodpovědná osoba kvůli neposkytnutí první 

pomoci 

□ Jiná možnost, uveďte: ………………………………………………………. 

14. Jaký je nejsnadnější způsob uvolnění dýchacích cest (po revizi dutiny ústní) 

□ Záklon hlavy   □ Údery do zad u osoby v bezvědomí 

□ Vytažení jazyka prsty  □ Ani jedna z uvedených možností není správná 
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         15. Příznaky šoku (šokového stavu) jsou 

□ Bledá, chladná, zpocená kůže, rychlý tep 

□ Bezvědomí, zvýšená reakce na bolestivé podněty 

□ Zarudlá, horká, suchá kůže 

□ Jiná možnost, uveďte: ………………………………………………………………... 

 

16. Co je to ABC pravidlo 

□ Zkratka trojitého manévru   □ Časopis pro děti 

□ Pravidlo postupu při resuscitaci  □ Ani jedna z možností není správná 

 

17. Předlékařská první pomoc při epileptickém záchvatu spočívá 

□ Přikrytí dekou a uložení postiženého do protišokové polohy 

□ Pevné držení postiženého, kdy se do jeho úst mezi zuby snažíme vložit nějaký 

předmět, aby si nepřekousl jazyk 

□ Postiženého nijak nedržíme, pouze odklidíme předměty, o které se může poranit 

□ Jiná možnost, uveďte: …………………………………………………………… 

 

18. Jak poznáme tepenné krvácení? 

□ Z rány vystřikuje či pravidelně pulsuje jasně červená krev 

□ Z rány volně vytéká tmavě červená krev 

□ Z rány plynule vytéká světlá i tmavá krev, záleží na druhu poraněné tepny 

□ Jiná možnost uveďte: ……………………………………………………………. 
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19. Při krvácení z nosu musíme postiženého 

□ Posadit, hlavu zaklonit, stisknout kořen nosu a přiložit chladný obklad na týl 

□ Posadit, hlavu předklonit, stisknout kořen nosu a přiložit chladný obklad na týl  

□ Posadit, hlavu předklonit a do nosních dírek dát velké množství vaty 

□ Jiná možnost, uveďte: ………………………………………………………. 

 

20.Zaškrcovadlo 

□ Má být 70cm dlouhé   □ Má být minimálně 5cm široké 

□ Na délce ani šířce nezáleží   □ Jiná možnost, uveďte:………………… 

 

21. Při pozření většího množství léků 

□ Vyčkáme do příjezdu zdravotnické záchranné služby 

□ U osob, které jsou při vědomí, vyvoláme zvracení (léky nebo zvratky schováme pro 

lékaře) 

□ U všech osob vyvoláme zvracení, pokud se vše podaří, je vše v pořádku a nemusíme 

volat lékaře 

□ Jiná možnost, uveďte: ……………………………………………………… 
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22. Modelová situace č. 1 

Při neodborné manipulaci s elektrickým zařízením došlo k úrazu elektrickým 

proudem. Postižený nedýchá a nemá hmatný tep. Očíslujte vzestupně jednotlivé 

kroky při poskytování předlékařské první pomoci. Zachránce je sám. Očíslujte 

vzestupně jednotlivé kroky. 

□ Zkontroluji základní životní funkce (stav vědomí, dýchání, tep).  

□ Pokud nedýchá, tak zahájím resuscitaci.  

□ Přivolám záchrannou zdravotnickou službu.  

□ Bezpečně vyprostím postiženého z obvodu nevodivým předmětem anebo 

zajistím vypnutí zdroje napětí.  

 

 

23. Modelová situace č. 2 

Při práci v kuchyni došlo k opaření horní končetiny horkou vodou. Je postiženo 

předloktí, kde se vytvořily puchýře vyplněné plazmou, které silně bolí. Jak 

budete postupovat při poskytování předlékařské první pomoci. Očíslujte 

vzestupně jednotlivé kroky. 

□ Přivolám záchrannou zdravotnickou službu.  

□ Zabráním dalšímu styku s teplem.  

□ Zajistím ochlazení popálených ploch chladnou vodou po dobu minimálně  

20 minut.  

□ Odstraním postiženému z rukou náramky, prsteny.  



8 
 

 

24. Modelová situace č. 3 

Při pádu z lešení došlo k otevřené zlomenině levé nohy. Z rány v oblasti stehna 

silně vystřikuje krev světle červené barvy. Jak budete postupovat při poskytování 

předlékařské první pomoci. Očíslujte vzestupně jednotlivé kroky. 

□ Přivolám záchrannou zdravotnickou službu.  

□ Snažíme se o udržení tepelného komfortu. Postiženého přikryjeme.  

□ Postiženou končetinu umístím ve zvýšené poloze, nejlépe nad úrovní srdce a 

dle rozsahu poranění přiložím tlakový obvaz  

□ Okamžitě stisknu poškozenou tepnu přímo v ráně rukou za použití rukavic 

nebo jinak chráněných rukou (šátek, kapesník atd.).  

 

 

25. Ohodnoťte situace, které mohou být vaší slabinou při poskytování první 

pomoci (pomocí klasifikační stupnice od 1 do 5, přičemž 1 výborná znalost a 5 

nedostatečná znalost) 

Poskytování základní neodkladné resuscitace   1  -  2  -  3  -  4  - 5  

Zástava masívního krvácení      1  -  2  -  3  -  4  - 5 

Úraz elektrickým proudem      1  -  2  -  3  -  4  - 5 

Popáleniny 1. až 3. stupně      1  -  2  -  3  -  4  - 5 

Ukládání do zotavovací (stabilizované) polohy   1  -  2  -  3  -  4  - 5 

Šokové stavy         1  -  2  -  3  -  4  - 5  

 

Prostor pro Vaše náměty a komentáře: 
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1. Pohla"f 

o Muz ~ Zena 

2. Ncjvyssi dOS3Zcne vzdchlni 

L...: Vyuccn/a ~ Stkcloskolskc 

o Vyssi odborne o Vysokoskolske 

3 . .Tak dIouho \'yl<omidtc pozici uCite}c/ucitclky prakticl\:cho yyucovani a 

odborncho vycviku? 

../
;1
t.. rokll 

4. V jakcm jstc vcku 

1"1 do 30 let o 30 _. 40 let 

~ 40 - 50 Jet o 50 - 60 let 

o nad 60 let 

5. Oznactc pouzc "adck s oborcm, vc ktcrcm vyucujctc: 

~ Kadcrnik, KOslllcticke sluzby, Kuchar cisnik, 

c.J Mcchanik cJektrotcchnik. [lcktrik3f' 

o TrublM. Strojni mecbanik, Zednik, Pokr)!vac , Zednicke pnice. Malii'ske prace 

6. Kdc zislulvatc, pfipadnc si prohlubujcte znalosti 0 poskytovani pnlni pomoci? 

,"*-Z medii (televize. internet) V zamestnani 

o Z odborne literatury o Nikde 

o Jind c; lIved'te kdc: ................................................... . 
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7. Pokud jste se dostaVa ncho dostanete do situace a odmitlla jste poskytnout 

prvni pomoc, tak jaky by] nebo bude Vas dtlVod? 

o Ncdostatek znalosti z postupu prvni pomoc i 

~ Nczvladnuti emoci 

[-1 Nedostatek fYi'.ick)lch sil 

[J Strach 0 vlastni I-drav i nebo zivo l 

Pohled na zrancni nebo hev 

o Obava z prcnosLl infckcnich chorob 


iJ Jina mOll10s1. uvcd'te: .. . , . . .. .. . . .. ... " . ... . . . .. . . .. . . , . . .. . . ... . .. . .... . .... . .. , . . .... ... , . 


8. M~rslitc si, zc bystc poskytl/a prvni pomoc i presto, zc byste si nebyl/a jisty/a 

spnivn)rm postupcm'! 

~ Ano. udelalla bycll cokoliv proto. abych pOl11ohl /a 

o Ano, ale poskytl/a bych takovou pomoc, u ktere j scm si jiStY/{l s jejim postupem 

i l Nc, pockal /a bych do pr-ijezdu odborne pomoci 

[J Ncvim 

LI Jim'l moznosL uved'te : .. , . .. . .. ,., . . .. . .. , ... .. . . . . . . ......... . ... ... , ..... . ... . .... ... . 

9. Vyjadl-etc se ke skolen! prvni pomoci, ktcre absolvujetc kazd)' l'ok na svcm 

pracovisti eu teto otazky lze oznacit i vicc odpovcdi) 

IOJ V l'0 7.sabu , v jakem jc provadeno.jc pro mne zbytccnc, llcastnim sc ho pouze 

I'. povinn os ti . 

IJ R07sa11 a celnost jL' I . meho pohlcdll ciostacujici. 

11 Uvitaila bycll castcj si skoleni z dt'\vodu ziskani praktickyc h dovcdnosti. 

i;:& Uvitalla bych sko lcnL ktcre blldc hlubsiho charaklcru- s praktick)lmi ukazkami a 

pwvadenc kvalifi kova n)' 111 pracovnikem 7d ravotnic kL~ I-achrannc sluzby. 

o Jina moz.nosL uved'te: . .. . .................... . . . .. . .. .. ................. . ... , ... .. .. . 
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10. Poskytovalla jste nekdy osetreni drobncho poraneni, pripadne prcdlckarskou 

prvui pomoc sc Dlsahcm zdravotnickc zaehrannc sluzby (dale jen "ZZS")? 

o Poskytnuti pl'cdlCkai'"ske prvni pOl11oci se zasahem ZZS pouze jednou. 

o Posky111uti prcdlckai'skC prvni pomoci sc zasahem ZZS dvakrM ncao vicekrat. 

o Pouze osetreni drobncho porancni. 

I~ Nikdy jsel11 ncposkytovalla. 

l1. Und'te " navazllosti na prcdehozi otazku, 0 jake urazy se jednalo, ph kte)~'eh 

jste poskytovaJla predlckarskoll pnni pomoe: 

12. Jak osctfitc zrancneho " bez"edomi 

VJ Vycistirn l1111 dlltinll (ls1ni. /aklonim hlavu a zkontroluji, zda d~'cha 


rJ UlozilTI bo do protisokovc polohy a cckam na pfU czd zdravotniekc zacllrannc sILl/.a)' 


o Okal11l.it( zabajim masal srdec a dycbani z l\st do (1St 

o Ani jeclna? \')ise Llvedcn)!ch mOl-nosti neni spravna 

13. Budctc provadet u dospelc osoby, ktcn't je zranena a ktcrou neznate, df'ehani 

z ust do ust? Poslizcn)' ncdf'eha a nema srdeeni Cinnost. 

ill /\no . jc to nC/.aytnc ph l1epi'"imc srdecni masazi 


[] Ne blldlL proto/c sc d)fch,'mi i'. Li st do (ls1 jiz nedoporucl~e, postaci nephma srdecni 


masa7. 


~ Budu , proto;l.c nechei b)t trcstne /odpod!:dm\ oso ba h{ili neposkytl1Llti prvni 


pornoC! 


[] Jina moznosl. Llved'Le: ... .... ................... .. . . . . ...... . . .. ............ .. .. ... .. . 


14. Jaky jc ncjsnadnejsi zpusob uyolneni dychacich eest (po revizi dutiny llstn\) 

\~J i.aklon hJavy o Udery do /.:ad U osoby v bezvcclomi 

o Vytazcni jazyka prsty o Ani jeclna /.: UVedCll)ich mo!.nosti neni spravna 
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15. Pfiznaky SOkll (sokoveho stavu) jSOll 

I1S. Bieda, chladna, zpocena kuze, rychly tep 

LJ BezvcdomL zvysena rcakcc na bolcsti ve podncly 

n larudl a_ hork3, S UCh ~l IdlZ.C 

o Jincl mozl1ost, lIved'l e: _____ __ _. _. __ ___ . _____ _.. _. _____ ____ ______ __ . ___ ____ __ . __ _______ __ ____ __ _.. 

16. Co jc to ABC pravidlo 

o lkratka lroj iteho manevru o Casopis pro deli 

[] Pravi dlo poslupu ph resllscitaci o Ani jcdna z moznosli neni spravn3 

17. Predlckarslol prvni pomoc pri cpilcptickem zachvatu spociva 

rJ Prikryti dekou <:\ u]ozeni poslizcneho do prolisokove polohy 

Ibl Pevnc drzeni postizencho. kdy se clo jeho lIst mezi zub)' snazime vlozil ncjaky' 

pt-CdmcL aby si nepl'CkOll SI jazyk 

o PosliZencho nijak nedrzime. pouze oclklidime prcdmety. 0 here se l11LIZC poranit 

IJ .Tina 111o/.nosL lI ved' te: ......... _.. ... _ ......... ..... ... .... _...... __ . _. _. _. ___ __ ... __.. . . __ 

18. Jak pozmlmc tcpcnnc krvaceni? 

I'iol /., rany vystr-ikuje Ci pravidelne pul sllje jasnc cc rvena krev 

u Z ran) voille vylc]dlmavc ccn en Ll kre\ 

o Z rimy plynule v)icka svetlit i tmava krev, zaIdi na druhu porancne tepny 

o Jina mol.no s( llved-te: . __ . __ . __ .. _. _. .. _. _. _. --. _.. _. _........ _. _.. __ . _. _. __ . . _... -_. _.. -. _. 
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19. Ph krniccni z nosu musime postizcncho 

tJj. Posadit, hlavu 7.aklol1i1. stisknout kOf"en nosu a pl"iloztt chladny obklad l1a tyl 

o PosadiL hlavu pf"edklonit, stisknout kof"en nosu a pf"ilozit chlacln)1 obklad na t)ll 

o Posadit. hlavupj-edJdonit Q clo 110SI1ich direk dat velkc mnozstvi vaty 

[l Jina mOZllost , llved'tc: " .. , .. . . '. ' .. '00 '." .... , 00 00·. ' 00' .'·' .. . .... , .... .......... • • 


20.Zaskrcovadlo 

n Ma b)rt 70cm cllouhc o Mil b)'t mil1imalne Scm stroke 

EJ Na cleice ani sifec nezalezi o Jina moznosL uved'te: ...... , . .. 00 ... ..... . 

21. Ph pozrcni yctSiho mnoZstvi lcku 

o Vyckamc do pfi,ie/.clu zdravotl1ick<:? dtchranl1c sluzby 

~ U osob. ktere jsou prj vedoml, \'yvolamc zvraccni (Icky nebo z\Tatky schovame pro 

lckare) 

o U vscch osob vyvolame zvraceni. pokud se vse podal'i: je vse v poi"-ciclku il nemusimc 

volat Jebre 

o Jina moznosC uved'tc : ......... .. ... .... .. .. .. 00 
.... .. .... . ........................ .. 
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Mod situace C. 1 

Pri neodbornc manipulaci s elektrick)fm zafizcnim doslo k elcktrickym 

proudem. Postizcny a ncma hmatn)' tep. OClslujte jednotlive 

kroky pfi poskytov::lni pnni pomoci. Zachnince je s~lm. OCislu,itc 

jcdnotlive k1'oky. 

[aei. 

z 

Modelov~i situacc c. 2 

horni l,;oncetiny horlwu vodou. Je postizcno 

loktl, kdc sc vyplncnc plazmou, ktcrc silnc boll. .fak 

budctc postupovat pi"i poskytonini pi"cdlckarskc pnni pomoci. Ocislujte 

jcdnotlive kroky. 

sl 

mIll! 

minut. 

rn z 



24. Modclova situacc C. 3 

Ph pauu z lcscni uoslo k otevrcne zlomcninc lcvc nohy. Z rany " oblasti stchna 
silne vystfikujc krcv svetle ccrvcnc barvy . .}ak budetc postupovat pri poskytovani 
predlekarske pl"Vnl pomoci. OClslujte vzcstupnc .icdnotliH~ kroky. 

I!\lw Pfivoiam lilcbrannou zdravolnickou sluzbll. 

DJ Sna:l.lme se 0 uc1r:7.el1i tcpclncbo komfolill. Postizeneho pfikryiemc. 

Postizenou kOl1cetinu umistim ve zV)lscnc poloze . nejlepe nad llrovni srdee a 

die ro1.sahu porancni pr-i!ozim tl akov); obvaz 

f7l 
~ Oknmi.itc stiskl1u poskozcnou tepnu pi'lmo v r811c rukou 1'.<1 POLl7iti rukavic 

nebo jinak cbranen)iCb rukou (sa.tek. kapesnik ard.). 

25 . Ohodnot'tc situacc, ktcrc mohou b)'t ,,€lsi slabinou pri poskytodni prvni 
pomoci (pomoci kJasifikacni stupnice od 1 do 5, phcemz 1 vyborna 7l1alost a 5 

nedoslatcCJ1Cl znaJost) 

Poskylovani 7.akladni neodkladnc rcsllscitacc 2 -Q- 4 - 5 " 

, . :'\ ..,
/'astava masivnibo krvaceni -v.J- .) - 4 - 5 

'>Ural. elektrickym proudcm 1 - 2 - .J -CiJ-5 

..,
Popaleniny 1. az 3. stupnc 1 - 2 - .J -8) 5 

Uklildani do zOlavovaci (stabilizovanc) polohy - 2 -QJ 4 - 5 

..,
Sokove stavy - 2 - .) - ~- 5 

Prostor pro Vase namety a komcntal"e : 
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Dotaznik k bakahifske pnici 


Vazemi kolegyne a kolego, 

jmenuji se Vendula Vitkova a pracuji na ucilisti spolecne s Vami jako ucitelka odbomeho 

vycviku oboru kadernik. Pri svem zamestnani soucasne studuji Pedagogickou fakultu 

Univerzity Karlovy v Praze obor "Ucitelstvi praktickeho vyucovani a odborneho vycviku". 

V ramci ukonceni studia zpracovavam bakalarskou praci na tema "Znalosti ucitelu 

praktickeho vyucovani a odborneho vycviku v poskytovani predlekarskc prvni pomoci 

na vybl'ane strcdni skole". 

Touto cestou bych Vas nida pozadala 0 spolupnici na dotazniku, j ehoz vyhodnoceni bude 

slouzit ke zpracovani vyzkumne casti me bakalarske pnice a dale poslouzi ke zjisteni nasi 

pripravenosti v poskytovani predlekai'ske prvni pomoci na nasi skole. 

Pi'ipominam, ze dotaznik je zcela anonymni. Vase odpovedi prosim zaskrtnete, pi'ipadne 

ocislujte. Vsechny otazky prosim vyplnte svedomite a pravdive. Pokud u otazky neni uvedeno 

j inak, tak je mozne oznaci t pouze j ednu moznost. 

S v)rsledky setreni Vas seznamim prosti'-ednictvim skolniho e-mailu. 

Dekuji Yam za ochotu ph spolupraci. 

Vendula Vitkova 

Kontakt: vitkova.vcndula@email.cz 

mailto:vitkova.vcndula@email.cz


1. Pohlavi 

51 Muz o lena 

2. Nejvyssi dosazene vzdelani 

o VyucenJa 51 Stfcdoskolske 

o Vyssi odborne o Vysokoskolske 

3. Jak dJouho vykonavate pozici ucitele/ucitelky praktickcho vyucovani a 

odborneho vycviku? 

() ;j 
,~~, ,I, roku 

4. V jakcm jste veku 

o do 30 let o30-401et 

o 40 - 50 let ill 50 - 60 let 

o nad 60 let 

S. Oznactc pouzc radck s oborem, ve ,ktcrcm vyucujete: 

o Kadernik. Kosmctickc sluzby, Kuchar cisnik, 

o Mechanik elektrotechnik, Elektrikar 

[2 Truhlar, Strojni mechanik, Zednik, Pokryvac, Zednickc prace, Ma1irskc prace 

6. Kde ziskavate, pfipadnc si prohlubujcte znalosti 0 poskytovani prvni pomoci? 

iSl' Z medii (televize, internel) o V zamestnimi 

o Z odborne literatury o Nikde 

o Jinde, uved'te kde: ..... ", ." .... . . . . ' . ' . . .. . ... . 
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7. Pokud jste se dostalJa nebo dostanete do situace a odmitIJa jste poskytnout 
prvni pomoc, tak jaky byl nebo bude Vas duvod? 

o Nedostatek znalosti z postupu prvni pomoci 

o Nezvladnuti emoci 

o Nedostatek fyzick)ICh sil 

o Stracb 0 vlastni zdravi nebo z.ivot 

o Pohled na zraneni nebo krev 

o Obava z prenosu infekcnich chorob 
. \ ) 


J.. d' I - i ( / \
v .o ll1amoznost, uve te: .... . . t'7':' .L:' .~, ')..;: ." ..'-.~.'d-..~. ... ............................... . ..... . 


8. Myslite si, Ze byste poskytIJa prvni pomoc i presto, ze byste si nebylla jisry/a 
spravnym postupem? 

o Ano, udelal/a bycll cokoliv proto, abych pomohl/a 

5iAno, ale poskytJla bych takovou pomoc, u ktere jsem si jist)l/a s jejim postupem 

o Ne, pockalla bych do prijezdu odborne pomoci 

o Nevim 

o Jina moinost, uved'te: ...... ... ...... ... ........ .. ........... .. . .. 


9. Vyjadretc sc kc skoleni prvni pomoci, ktere absolvujete kazdy rok na svem 
pracovisti (u teto otazky lze oznacit i vice odpovedi) 

[EJ V rozsahu, v jakem je provadeno, je pro mne zbytecne, ucastnim se ho pouze 

z povinnosti. 

o Rozsah a cetnost je z meho pohledu dostacujici. 

o UVitalla bych castcjsi skoleni z duvodu zfskani praktickych dovednosti. 

~ Uvitalla bych skoleni, ktere bude hlubsiho charakteru- s praktickymi ukazkami a 

provadene kvalifikovanym pracovnikem zdravotnicke zachranne sluzby. 

oJina l11oil1ost, uved'te : .. .. ................... .. ...... . ...... ........ ..... ........ . ... . 
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10. Poskytovalla jste nckdy osetreni drobneho poraneni, pfipadne predlekarskou 

pnni pomoc sc zasahcm zdravotnicke zachranne sluzby (dalc jen "ZZS")? 

I2f Poskytnuti predlekafske prvni pomoei se zasahem ZZS pouze jednou. 

o Poskytnuti predlekarske prvni pomoei se zasahem ZZS dvakrat nebo vicekrat. 

o Pouze osctreni drobneho poraneni. 

o Nikdy jsem neposkytovalla. 

11. Uvcd'te v mivaznosti na predchozi otazku, 0 jake urazy se jednalo, pri ktcrych 

jstc poskytoval/a predlekarskou pnni pomoc: 

/ . . . { ,~ ( ~(\ 1. 
.:;;.-:-.~.;..'. ~... .'..':".-:: .: .. ~."I: .> .. f ... .b.l::'..C.. :<!.. .c.. .\(.'':'':'. ..... ; .. ~. x' ..L:..... ~ .. ~......-:: .. .... <.............. .......... . 


12. Jak osctritc zrancncho v bezvcdomi 

o Vycistirn mu dutinu ustni, zaklonim hlavu a zkontroluji , zda dych8 

o Vlozim ho do protisokove polohy a cekam na prijezd zdravotnicke zachranne sluzby 

o Okarnzite zahajim masaz srdce a dyehani z ust do ust 

UI Ani jedna z vyse uvedenych moinosti neni spravna 

13. Budete provadct u dospcte osoby, kted jc zranena a ktcrou ncznate, dychani 

Z list do list? Postizeny nedycha a ncma srdccni cinnost. 

o Ano, je to nezbytne pri neprirne srdecni rnasazi 

C8 Nebudu, protoze se dychani z ust do ust jiz nedoporucuje, postaci neprima srdecni 


masaz 


o Budu, protoz.e neehei byt trestne zodpovedna osoba kvUli neposkytnuti prvni 


pomoe! 


o .lina mO;7,nost, uved'te: ...... . 

14. Jaky je nejsnadnejsi zpusob uvolneni dychacich cest (po revizi dutiny listni) 

ill Zaklon hlavy o Udery do zad u osoby v bezvedomi 

o Vytazeni jazyka prsty o Ani jedna z uvedenyeh moinosti neni spnivna 
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Pfizuaky soku (sokoveho stavu) jsou 

ti{l Bleda, chladmi, tep 

na podnety 

Zarudla, horka, 

[] Jina uvcd'tc: 

16. Co jc to ABC pravidlo 

troj o 


Pravidlo z 


17. Prcdlekarska prvni pomoc pfi cpileptickem zachvatu spociva 

o a ulozeni postizem~ho 	 polohy 

o 	 kdy se do list zuby snazime 

jazyk 

1}J Postizeneho nijak 	 odklidime o se poranit 

o Jina 

18. Jak pozname tepenne krvacenf'! 

o Z rany pravidelne pulsuje cervena 

o Z rany volne 

oZ krev, na druhu 

o Jina uved'te: ." 
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19. Pfi krvaceni z nosu musime postiZeneho 

IS:) Posadit, hlavu zaklonit, stisknout ko ren nosu a pfilozit chladny obklad na tyl 

o Posadit, hlavu predklonit, stisknout koren nosu a pfilozi t chladny obklad na t)IJ 

o Posadit, hlavu pfedklonit a do nosnich direk dat velke mnozstvi vaty 

o Jina moznost. uved'te: . .................. .. . .. ... .... ... ............. . . . ... ....... . .. . 


20.ZaskrcovadJo 

o Ma byt 70cm dlouhe ~ Ma by! minimalne Scm siroke 

o Na deice ani sifce nezaleZi o .Tina moznost, uved'te: ...... .. .... ... ... .. . 

21. Prj pozreni vetsiho mnozstvi leku 

o Vyckamc do prijezdu zdravotnicke zachranne sluzby 

t& U osob, ktere jsou pri vedomi, vyvolame zvraceni (leky nebo zvratky schovame pro 

o U vsech osob vyvolame zvraceni, pokud se vse podafi, je vse v poradku a nemusime 

volat lekare 

o Jina moznost, uved'te: .............. . . ....... .. ...... ....... . .... ... ........ .. . .... .. 
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Modelova situace c. 1 

Pri neodborne manipulaci s elektrickym zafizenim doslo k urazu elektrickym 

proudem. Postizeny nedycha a nema hmatny tep. OCislujte vzestupne jednotlive 

kroky pfi poskytovani predlekafske prvni pomoci. Zachrance je sam. Ocislujte 

vzestupne jednotlive kroky. 

Zkontroluji L,LU',~U-U zivotni tep), 

Pfivolam zachrannou zdravotnickou sluzbu. 

'-'''-''-'v.v ....",'"' vyprostim postizeneho z obvodu nevodivym predmetem anebo 

Modelova situacc c. 2 

PH praci v kuchyni doslo k opareni horni koncetiny horkou vodou. Je 

predloktl, kdc se vytvofily puchyrc vyptnEme plazmou, ktere sHne boH. Jak 

budcte postupovat pH poskytovani pfedleka prvni pomoci. OCislujte 

vzestupne jcdnotlive kroky. 

zachrannou 

dalSimu styku s 

Zajistim ochlazenf popalenych ploch chladnou vodou dobu 

20 minut. 

Odstranim z rukou 
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24. Modelova situace c. 3 

Pfi padu z leseni doslo k otevfene zlomenine leve nohy. Z rany v oblasti stehna 

silne vystfikuje krev svetle cervene barvy. Jak budete postupovat pH poskytovani 

predlekarske prvni pomoci. Ocislujte vzestupne jednotlive kroky. 

Pfivolam zachrannou zdravotnickou sluzbu. 

Snazime sc 0 udrzeni tepelneho komfortu . Postizeneho pi'ikryjeme. 

Postiz.enou koncetinu umistim ve zvysene poloze, nejlepe nad urovni srdce a 

dIe rozsahu poraneni pfilozim tlakovy obvaz 

OJ Okamzite stisknu poskozenou tepnu primo v rane rukou za pouziti rukavic 

nebo jinak chranenych rukou (satek, kapesnik atd .). 

25. Ohodnot'te situace, ktere mohou byt vasi slabinou pfi poskytovani prvnj 

pomoci (pomod klasifikacni stupnice od 1 do 5, pficemz. 1 vyborna znalost a 5 
nedostatecna znalost) 

Poskytovani zakladni neodkladne resuscitace -Q]- 3 - 4 - 5 

Zastava masi vniho krvaceni 1 - 2 -0)- 4 - 5 

Uraz elektrickym proudem Q;- 2 - 3 - 4 - 5 

Popaleniny 1. az 3. stupm~ 1 - 2 -GJ - 4 - 5 

Ukladimi do zotavovaci (stabilizovane) polohy 0 - .J 
"l - 4 - 5 

"lSokove stavy -(3) .J - 4 - 5 

Prostor pro Vase namety a komentare: 
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Dotaznik k bakalarske praci 


v a 

a 'j na ucilisti 

v na uciteJu 

praktickcho a odborneho Y~C\'iku v poskytOy,lni prcdlCl(arskc pn-ni pomoci 

na vyb strrdn! skole". 

o na d 

Z) 

ne 
u 

s 

za l. 
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1. Pohlavi 

~. Muz 	 o leila 

2. Nejvyssi dosazcnc vzdclani 

o 	Vyuccn/a ~ Sti'ecl osko 1skc 

o 	Vyss i odbornc o Vysokoskolske 

3. Jak dlouho vykonadte poziei uCitele/uciteiky praktiekcho "yucovani a 
odborncho v:)cviku? 

/b. .. 1'ok6 

4. V jal<cm jstc vC.ku 

o do 30 let o 30 - 40 Jet 

0 40 - 50 Jet til 50 - 60 Jel 

Ll nad 60 lel 

5. Oznacte pouze fadek s oborem, ve ktercm vyucujete: 

LJ Kadcrnik. Kosmelickc slu7.by. Kuchar· cisnik. 

~ Mechanik clektrotechnik. EJeklrikar 

o Truhlar, Strojni mcchanik, Zednik, Pokryvac. Zcdnickc prace. MaliI-ske prace 

6. Kde zisldvate , pripadnc si prohlubujete znalosti 0 poskytovlini prvni pomoci? 

o l medii (televizc. internet) ~ V zamestnc'tni 

f53 	 Z odbornc literatury [j Nikdc 

.Tinde. uved 'te kd e: ......... . .................................. . ... .... . .... ................ .. 
. 	 .' 
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7. Pokud jste se dostalla nebo dostanete do situaee a odmitl/a jste poskytnout 

prvni pomoc, tak jaky by) nebo bude Vas duvod? 

o Nedostatek znalosti z postUPLl prvni pomoei 

.ha Nezvladnuti emoei 

r, Nedostatek [y;:ickycb sil 

o Strach 0 vJastl1i zdrav i I1cbo L.ivot 

o Pohled na zrancni nebo hev 

[.J Obava 7. prellosu inCckcnich chorob 

n .lina 1110/nost. l.l\'cd'tc: ...... .. ...... .... . ..... .. ... .... .. .. .. ... ..... . ......... . . .. .. . ...... .. 

8. Myslite si, ze byste poskyt)/a prvni pomoc i presto, ze byste si ncbyl/a jisryhl 

Spn1vI1)'m postu prm? 

a( I\no, udelal /a byell cokol iv proto. abyeh pOlllohlla 

t J Ano, ale poskytl/a byeb takovou pomoe. u kterc jsem si j ist)l/a s jejilll poslupem 

I J Nc. pockal/a bych do phjezdu odborne po moe i 

U Ncvim 

o Jina moznosL uved'(c: . .. .. ... .... . .......... . ....... .. ..... ... ....... . ....... ... ..... .. 


9. Vyjadfete se kc skolcni pn:ni pomoci, ktere absolvujete kazd)' rok na svcm 

pracoviSti (u teto o({lZl<y lze oznacit i vice odpovedi) 

o V ro/.sabu, v jakcmjc provc'luc ll O. je pro mne lbytCC1I C. llCaslnim sc bo POl.ll.C 

z povinnosti. 

Ll ROI:.sah a cctnostjc I mCllO pohlcclu do stacujici. 

o UVital/a bych castcjsi skoicni z dllVOdu ziskc'ini praktiek)'ch dovednosli . 

.~ Uvilalla bych skoleni. ktCl'C buck hJubsii10 eharakteru- s praktick)'mi ukazkall1i a 

provadcne kvalifikovan)im praco\'llikcm Idravotnieke :dlchrannc sluzby . 

o Jina 1l10lnosL uvcd'(c: ............................................................... . 
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10. Poskytoval/a jste nckdy osetfeni drobneho porancni, pfipadne predlekarskou 
pnni pomoe sc zasahem zdravotnicke zachranne sluzby (dale jen "ZZS")? 

t5?I Poskytl1uti p['edkkaf'ske pr\'ni p01110ei se z3sai1Cl11 ZZS pouze jednou, 

o Poskytl1utf predlCkclrskc prvni p0l110ci sc z8 s,1l1em /lS dvakrc\t nella \lcekrat. 


n POUl C oselreni drobncbo porancni. 


n Nikdy jselll neposkytovalla. 


] 1. Uved'te, mlvaznosti na predchozi ot~1zku, ° jake urat.y se jcdnalo, pH ktcr}'ch 
jstc poskytovalla pfcdlekafskou prvni pomoc: 

I 

joc.h h2-t.£6?t 

L2 . .Jak osctritc zn-lIlcneho \ bcZ"\"cdomi 

El l Vyci stim mu dULinu tlstni , zaklonim hlavu a zkontroluji , zda dycha 

o Ulozim ho do proLisokove polohy a ceka111 na pJ'ijezd /',dravotnickc zachranne sluzby 

o Okatnzite l',ah2tjim mas2L~ sl'dce a eI)!eh2l11i I.llSI do lIst 

o Ani jedna z v)'se uveden)'eh 11102:11osti neni spdtvna 

n. Budetc provadct u dospc)e osoby, ktcd.ic zrancna a ldcrou nczmlte, d)'ehani 
z ust do lIst? Postizcn)' ncd:feha a nema snlccni cinnost. 

o ;\no, je Lo nel.bytnc ph llcpi'ime srdecni mas8 zi 

~ Ncbudu. protozc se d)'chani z ust do Lt stjiz ncdoporucuje , postaCi nepfima srdecni 

m<lsaz 

Buelu, proto?,c nechci b)'t trestnc zodpovedn{t osoba kvltli ncposkytnuti prvl1i 

pomocl 

o Jiml moznosL uvcd'tc : ................... . . . . . ................... . ... . .. .. .. ..... ... .. 


14. Jak)' .ie nejsnadnejsi zpusob uvolncni d)'ehacieh eest (po rcvizi dutiny ustni) 

~ Zaklon hlavy o Udery do zad u osoby v be!:vcdomi 

o Vytaz.c111 ja7.yka prsty o Ani jedna 7. uvcden);ch mO/nosti l1eni spr8vI1(1 

4 



IS. Pfiznaky soku (sokoycho stavu) jsou 

[)g' Bieda, chladml. zpoccm't kuzc, rychl) tep 

o BezvedomL zV)lsena reakcc na bolestive podnety 

o Zarudla, horke'l. such ci 1<lIZC 

o Jina moznost. uvecl'lc: .... ... . . .............. ... ... . ........................ .. .. ... ...... .. .... . . 


16. Co jc to ABC pravidlo 

J 'ii1 Zkratka lrojilcho mancv ru L Casopis pro deLi 

Pravidlo postupu ph rcsusc itaci o Ani jedna z moznosLi neni spravna 

17. Prcdlckarsld prvni pomoc pri cpilcptickcm zachvatu spociv,l 

[J Prikryt[ clekoll a ulozeni postizcneho do protisokove polohy 

LJ Pcvnc drlcni posri/cnci1o. kdy sc do jeho lI st mczi zuby snazime vloziL nej ak), 


predmct. aby si ncprekollsl.iazyk 


~ Postizenebo nijak ncdrzime. pouze oclklidimc pkdmety, 0 kterc se l11lI Z.C poranil 


l J .Tina mO/ nost, ll\ cd' lc: .... . ................. . .. . ..................... ... .. .. . .. ........... . 


18. Jak pozmimc tcpcnnc krvaccni? 

Kl !.. rany vys1hkujc ci pra\'idclnc pulsllje jasne cc]'vena krev 


. J I rcln y volne V\'Lck<\ lma\ C CC1'\CI13 kn:,\' 


[1 !.. rim )' pJynulc vyLcka svctla i lmava. krcy, za.lez[ na clruhu porancnc tepny 


J Jinit mo:.1.nos1 lIvcd'Le: ....... .. .............. . ........ . . .. ....................... .... . ... .. . 
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19. PH krvaccni z nosu musime postizencho 

o Posadit. hlavu zakloni t. stisknoul koren nosu a phl02it chlacln)! obk lad na t);I 

~ Posad iL blavu pT"cdklonil, stiskJlOUl koI'cn nOSll a phlol,it chl ac1n )! obklad na 1)!1 

Posadit. hlavu pl'cdklonil a do l1osn1ch dirck dat vclke mno/stv! vaty 

o .1ina rno/l1ost. uvcd'te: ", """'"'''''''' .,."" , ,, ,,,,, . . , '",'','''''''''".",''' 

20.Zaskrcovadlo 

o M3 b)l( 70cm dloube ~ Mit b),t minimainc Scm sirokc 

[1 Na deice ani sil'cc nczaic7.i i.::i Jina 010Z110St. uved'te:""" .. ,,,,,,, 

21. Ph pozfcni vCtsiho mnohtvi Icki't 

J Vyckilll1c do phiC7:c1u ;;:dravolnicl.;:c ;;:aci1ranllc sI u/,by 

~ U osob, kte1'e jsou pri vedomi. vyvolame 7,vraccn[ (teky ncho zvralky schovame pro 


lckal'c ) 


IJ U \sech osob vyvolamc 7.\/1'accl1i , po.kud sc \se podari. jc \'SC v pOl'adku a nemusime 


volat lCkare 


:=J Jina l110Znost. uvcd'lc: " .. ",",.',', ...... , .. .. ,"," .. .. ' .. , " , .. , ... ',",',",', " 
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22. Modciova situ ace c. 1 

PH neodbornc manipulaci s elcktrick~m zafizenim doslo k urazu c1cktr'ickym 

proudcm. Postizel1~' nedS'cha a nema hmatl1Y tep. OCisiujte vzestupne jednotlive 

kroky ph poskytovani ]cka prvn! pomoci. je Ocislujte 

nestupnc jcdnotlivc IHoky. 

(stav 

vypnuti 

23. Modelova situace c. 2 

Ph praci v kuchyni doslo L{ opar-eni horn! koncctiny horkou voelou. postizcno 

prcdlokti, kde se vytvohly puch.fre vyplncnc plazmou, kterc siIni': boll. Jak 

budete postupovat poskytova predICl<i:\ prvni pomoci. OCislujte 

vzestupnc jcdnotlivc J<roky. 

s 

ochl 
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Modelova sHuacc c. 3 

Pri padu z doslo k zlomcninc IcVl? nolly. Z ntny v oblasti stchna 

vystfikuje krcv svctJc ccrvcnc barvy. Jak budctc postupovat pri poskytovani 

prcdlckarsJ(c p pomoci. Ocislujte jednotlivc kroky. 

rannou 

SC (1 

lllU \Ie ncjl a 

die 

7.<1 

, ). 

25. Ohodnot'te situacc, kterc mohou b)7( sJabinou pri poskytoninl prvni 

1 5. 1 5 

4 "' 

.) 

., 
4 5 

3 - 4 5 
v 

4 - 5 

1 ') 
L- _l 

., 
4 - 5 

_J
') 4 5 

a 
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