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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá mýty a hoaxy v první pomoci šířícími se mezi 

populací. U daných mýtů a hoaxů je vysvětlena problematika a následně uvedena 

první pomoc u postižených. Se všemi uvedenými mýty se jistě setkal téměř každý 

člověk. Zejména mýty spojené s poskytováním kardiopulmonální resuscitace 

mohou působit značné nesrovnalosti.  

Cílem bakalářské práce je seznámení čtenářů s jednotlivými mýty a hoaxy 

týkající se první pomoci. Dále pak vysvětlení správných postupů v daných 

situacích.  

Do teoretické části byly vybrány mýty z oblasti křečových stavů, diabetu, 

infarktu myokardu, popálenin a resuscitace. Dále je představena historie, rozdělení 

a legislativní normy první pomoci. Použitou výzkumnou metodou je analýza dat 

z dotazníkového šetření od studentů nižšího gymnázia.   

Praktická část je tvořena zjištěním informací o první pomoci v podobě 

dotazníkového šetření. Následně byli studenti proškoleni v dané problematice.  

Poté žáci vyplňovali stejný dotazník a získaná data byla zpracována do tabulkové a 

grafické podoby. V závěru praktické části byla jednotlivá data porovnána do 

daných tabulek. 

Klíčová slova 

hoax; první pomoc; kardiopulmonální resuscitace; infarkt myokardu; diabetes 

mellitus.  



 

Abstract 

The Bachelor thesis is about the myths and hoaxes popular amongst the general 

public. The myths and hoaxes mentioned here include a description of the 

problems and the first aid that should be given to the injured subject. Most people 

have probably come into contact with all the myths mentioned here, particularly 

the ones concerning cardiovascular resuscitation.  

The aim of the theses is to familiarize the reader with each myth and hoax and 

introduce the correct procedure for each given situation. 

The theoretical part comprises of myths surrounding cramps and seizures, 

diabetes, heart attacks, burns and resuscitations. Further history, division and 

legislation norms are also mentioned. The results come from data obtained by a 

survey of students from a secondary school. 

The practical part comprises of information obtain from a survey. The students, 

where than schooled in the particular area and then repeated the (the same) survey. 

The resulting data was worked into a table and graphically presented. The final 

part than compared the two sets of data. 
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1 ÚVOD 

První pomoc a zvláště pak kardiopulmonální resuscitace je základem,  

který by každý člověk měl znát a také zvládat jeho provedení. V rámci  

svých možností a sil je každý občan povinen poskytnout první pomoc. Bohužel  

ke splnění tohoto úkolu stačí pouze přivolání zdravotnické záchranné služby.  

Od zdravotnického personálu a zvláště pak od záchranářů se očekává ošetření 

postižených osob a vytvoření dalších léčebných postupů ke zkvalitnění péče  

a bezpečnému transportu do nemocničních zařízení. Zásah zdravotnické 

záchranné služby tedy mnohdy rozhoduje o přežití a kvalitě léčby.  

Mezi laiky i zdravotníky však koluje značné množství polopravd a mýtů o první 

pomoci. Některé z těchto mýtů a hoaxů mohou případně i velmi uškodit  

dané osobě, a proto jsem vybral několik zásadních běžných mýtů, 

 s kterými se může každý z nás setkat.  

V první části bakalářské práce se seznámíme s historií a rozdělením první 

pomoci. Následně si rozebereme jednotlivé mýty a hoaxy. Postupně bude 

vysvětlena problematika u křečových stavů. Dalším mýtem bude mýtus o první 

pomoci při diabetu. Poté budou vysvětleny hoaxy o infarktu myokardu,  

které kolují po internetových stránkách. Navazovat budou mýty o resuscitaci  

a obecně o záchranné službě. Kardiopulmonální resuscitace je považována  

za nejdůležitější úkon a její správné použití by mělo být samozřejmostí.  

V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky studentů z dotazníkového šetření 

před a po edukaci. Pro znázornění budou výsledky zpracovány do tabulek a grafů. 

Cílem je seznámení studentů s danými situacemi a mýty a porovnání jejich 

znalostí.
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2 SOUČASNÝ STAV 

Slovem hoax se označují nepřesné informace nebo upravené polopravdy a lži. 

Nejčastějšími hoaxy v internetovém prostoru jsou poplašné zprávy varující  

před vymyšlenými událostmi a viry. Jedinou obranou proti těmto zprávám  

je rozumné uvažování [2]. 

Šířící se hoaxy škodí v mnoha směrech. Často samotná zpráva vyzrazuje 

důvěrné informace, může přímo poškodit jinou osobu či společnost, obtěžuje 

samotného příjemce a zatěžuje linky a servery internetu [2]. 

2.1  Když má někdo křeče, tak má epileptický záchvat 

Nejčastější příčinou generalizovaných křečí je neurologické onemocnění 

nazývané epilepsie. Toto onemocnění může vzniknout z mnoha příčin. Epilepsii 

můžeme rozdělit na epilepsii vrozenou a získanou. Vrozená epilepsie vzniká 

například v průběhu nitroděložního vývoje. Získaná epilepsie má mnoho příčin. 

Může vzniknout na podkladě špatného životního stylu (alkohol) nebo v důsledku 

traumatu hlavy při úrazu. Z pohledu první pomoci je však důležitější rozdělení 

epileptických záchvatů na částečné (parciální), postihující určitou část mozku,  

a pro veřejnost známější generalizované, kdy je postižena celá kůra mozková. 

Generalizované epileptické záchvaty jsou charakterizovány náhlým bezvědomím  

a křečemi celého těla. Postižený zprvu nedýchá, nereaguje na podněty, může dojít 

k povolení svěračů a pomočení. Často také dochází k pokousání jazyka  

a následnému krvácení z úst. Křeče obvykle trvají několik minut a po záchvatu  

je postižený dezorientovaný a zmatený. Někteří postižení mají často  

před samotným záchvatem takzvanou auru. Jedná se o zvláštní vjem.  

Mezi tyto vjemy může patřit například zrakové a sluchové halucinace  

nebo zvláštní pocity „šimrání“ v břiše. Tyto pocity mohou znamenat blížící  

se záchvat [1]. 
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Celotělové křeče se objevují i u mnoha jiných stavů. Můžeme je pozorovat  

u zástavy srdce, febrilních křečí u dětí, eklampsií, úrazů hlavy, při úrazu 

elektrickým proudem, u hypoglykémie, hypoventilace, při minerálovém rozvratu  

a cévní mozkové příhody. Ne všichni postižení tedy mají epileptický záchvat [3]. 

2.1.1 První pomoc u generalizovaného epileptického záchvatu 

Při první pomoci musíme zabezpečit dané osobě ochranu. Je tedy důležité 

odstranit předměty, které by mohly ohrozit postiženého. Dalším vhodným krokem 

je také uvolnění oděvu a podložení hlavy. Postiženým nebráníme v pohybech,  

ani je neomezujeme. Pokud po odeznění křečí je daná osoba v bezvědomí,  

dále jsou patrné dechové obtíže, provedeme záklon hlavy a předsunutí čelisti.  

Provedeme kontrolu dutiny ústní. Pokud je po probuzení postižená osoba zmatená 

a agresivní, je doporučena slovní pomoc a uklidnění. Dále, pokud se jedná o dříve 

léčeného pacienta bez zjevného poranění hlavy a páteře, který komunikuje  

a je orientován, není nutná asistence záchranné služby ani transport do nemocnice. 

Transport je nutný zejména, došlo-li k poranění části těla pacienta, jedná-li  

se o několik po sobě jdoucích záchvatů (status epilepticus), při přetrvávajícím 

bezvědomí s komplikacemi, nebo jedná-li se o první záchvat. Po odeznění záchvatu 

ukládáme pacienta do stabilizované polohy [5]. 

Nesmyslný je také způsob rozevírání úst při epileptickém záchvatu a vkládání 

předmětů mezi zuby. Vkládání předmětů, jako jsou šroubováky, dláta, obušky  

či jiné předměty do úst kvůli ochraně jazyka, může doporučit jen zdravotník a laik, 

který nepochopil mechanizmus epileptického záchvatu. Při samotném přikládání 

předmětů k ústům postiženého může dojít k odkousnutí prstu zachránce [4]. 

2.2  Diabetikovi nasypeme do úst cukr 

Diabetes mellitus je onemocnění metabolismu cukrů. Rozlišujeme diabetes  

I. typu, který se projevuje od dětského věku sníženou tvorbou hormonu inzulinu. 
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Případně se tento hormon nevytváří vůbec. U diabetu II. typu se inzulin vytváří, 

avšak ve vyšším věku na něj tělo dostatečně nereaguje. Diabetes mellitus postihuje 

nyní 10 % populace [12].   

Mýtus o sypání cukru diabetikovi do úst, však rozhodně není správnou volbou. 

Nebezpečí spočívá ve formě podání cukru. Diabetik, kterému hrozí bezvědomí,  

by se mohl cukrem udusit. Totéž platí pro kostku cukru vloženou diabetikovi  

do úst. Ani tato metoda není vhodná. První pomocí u diabetických pacientů  

je podání cukru v tekuté formě. Vhodné jsou například slazené nápoje nebo cukr 

rozmíchaný ve vodě. Pacient by měl být schopen se sám napít a tekutinu polknout. 

V této situaci si může být zachránce jistý, že postiženému nehrozí udušení 

tekutinou při bezvědomí. Pokud postižený není schopen přijmout tekutinu ústy, 

jde o velmi vážný stav, kdy je nutné zavolat záchrannou službu na čísle 155.  

V této situaci je důležité prohlédnout osobní věci postiženého a najít injekční 

stříkačku s názvem GlukaGen HypoKit. Následuje aplikace roztoku injekční 

stříkačkou, kolmým vpichem do stehna postiženého. Cukr v tekuté formě 

podáváme pacientům trpícím vyšší hladinou cukru v krvi (tzv. hyperglykemií),  

i pacientům s nízkou hladinou cukru v krvi (tzv. hypoglykémií). U obou akutních 

stavů je doporučeno podání cukru v tekuté podobě. Při hypoglykémii jde o život 

zachraňující úkon. Naopak při hyperglykémii dané osobě neublížíme. Aplikace 

inzulinu laikům není doporučena [13].   

2.3  Silné zakašlání a pití teplé vody pomůže při infarktu  

Na internetu se velmi často objevuje řada odkazů a podvodných emailů 

s informacemi o infarktu a způsobech, jak přežít náhlou zástavu oběhu. V textu  

se dozvídáme několik způsobů, jako je například pití teplé vody nebo využití 

velmi energického kašle. Daný odkaz se ve skutečnosti netýká infarktu, ale náhlé 

zástavy oběhu [6]. 
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2.3.1 Silný kašel 

Tyto podvodné emaily (hoaxy) se zmiňují o časovém intervalu několika vteřin, 

po kterých dochází k poruše vědomí. Následně popisují, jak správně provádět 

zakašlání. V hoaxu se tvrdí, že před každým zakašláním se musí člověk zhluboka 

nadechnout a tuto techniku provádět každé dvě vteřiny bez přestávky,  

dokud nezačne srdce opět bít normálně [6]. 

Tento návod je velice nebezpečný a plný nepravd. Přestože existují situace,  

kdy je účinek kašle skutečně pozorován, jedná se pouze o velmi specifické situace. 

Příklady můžeme najít ve zprávách katetrizačních laboratoří,  

kde u monitorovaných pacientů vzniká okamžitě rozpoznatelná fibrilace.  

Naopak v reálném životě nebyl popsán žádný případ udržení funkčního oběhu 

pomocí kašle. Intenzivním kašlem také zvyšujeme fyzickou námahu,  

a tím zvyšujeme pravděpodobnost náhlé srdeční zástavy [6]. 

Uvádí se, že forsírované kašlání zvýší jednorázově nitrohrudní tlak, a vyvolá 

arteficiální srdeční systolu s vypuzením krve do krevního oběhu. Avšak postižený 

srdeční zástavu necítí a nastává ztráta vědomí [4]. 

Správným postupem u infarktu myokardu je tedy uklidnění pacienta, společně 

s polohou vsedě či polosedě a vytočením čísla 155. Pokud postižený má u sebe 

předepsané léky (nitroglycerinovou tabletku či jiné léky), je vhodné tyto léky 

pacientovi podat. Postiženého pravidelně kontrolujeme. Jestliže dojde ke ztrátě 

vědomí, pacienta položíme na záda a provádíme nepřímou masáž srdce [6]. 

2.3.2 Pití teplé vody 

„Je sice příjemné popít chladný nápoj po jídle, avšak tento chladný nápoj způsobí 

ztuhnutí tuků v jídle, které jste zrovna zkonzumoval. To způsobí zpomalení zažívacího 

procesu. Jakmile tento ztuhlý tuk reaguje ze žaludečními kyselinami, rozpadne se a bude 

absorbován střevy rychleji, než solidní jídlo. Tento tuhý tuk se usadí na stěně střev  
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a vytvoří podmínky pro rakovinu & artritidu. Nejlépe je pít horkou polévku nebo horkou 

vodu po jídle“ [7].  

Ukládání ztuhlých tuků v těle je neprokázaná informace. Potrava v těle velmi 

rychle získává teplotu těla, kterou potřebují enzymy ke správnému trávení. Teplota 

nemá žádný vliv na ukládání tuků v těle. Dalším bodem v hoaxu je zmínka  

o vzniku rakoviny. I zde platí, že nebyla zjištěna souvislost mezi vznikem rakoviny 

 a ukládáním ztuhlých tuků [7]. 

2.4  Mýty v resuscitaci 

Resuscitace společně se zástavou srdeční je plná mýtů. Většina špatných 

postupů a pověr pramení z historie a ze zastaralých manuálů [14]. 

Při resuscitaci dělají neproškolení nebo špatně proškolení laici řadu chyb. Jedná 

se také o množství zbytečných úkonů. Mezi tyto úkony patří například 

nahmatávání tepu, páčení čelisti nebo tahání jazyka [15]. 

2.4.1 Resuscitace v těhotenství 

    „Místo masáže je od plodu dostatečně vzdáleno. Tělo nastávajících maminek se sice mění, 

zvětšuje se břicho, povolují se svaly a rozestupují se poslední dva páry volných žeber, avšak 

kostra hrudníku zůstává v podstatě stejná. 

Správným místem masáže je střed hrudní kosti, který je od vyvíjejícího se plodu dostatečně 

daleko. Z tohoto důvodu nehrozí při resuscitaci prováděné na správném místě žádné 

nebezpečí“[8]. 

Zdeněk Hájek v knize Rizikové a patologické těhotenství popisuje postup 

kardiopulmonální resuscitace. Doporučuje čtenářům podložení pravé kyčle,  

kdy se uvolní aortokavální komprese a následně se zahajuje nepřímá srdeční 

masáž [9].  



17 

 

2.4.2 Resuscitace u poranění páteře 

Nehýbat s poraněným, a tedy neprovést resuscitaci kvůli obavě z poranění 

míchy, stálo již několik životů. Tuto myšlenku můžeme použít, nejedná-li  

se o člověka v bezvědomí, který nedýchá. Pokud je pacient v bezvědomí  

a nedýchá, měl by zachránce manipulovat s postiženým šetrně a vyvarovat  

se prudkých a násilných pohybů. Absolutní přednost má zde poskytnutí první 

pomoci uvolněním dýchacích cest takzvaným „trojitým hmatem“ a obnovení 

životních funkcí [10].   

2.4.3 Při resuscitaci se už nedýchá 

Velké množství lidí si stále myslí, že při provádění resuscitace a při nepřímé 

srdeční masáži musí zachránce také provádět dýchání z úst do úst. Nebezpečí  

zde spočívá ve strachu z infekcí nebo tělních sekretů v dutině ústní. Příčinou 

srdeční zástavy u dospělých osob je nejčastěji selhání srdce. Jeho funkci se snažíme 

nahradit nepřímou srdeční masáží. Dýchání při resuscitaci má stále  

své opodstatnění, avšak měli by ho využívat proškolení zachránci, kteří ovládají 

techniku vdechů a srdeční masáže. Postup, kdy provádíme pouze nepřímou 

srdeční masáž, nazýváme „top less“ resuscitace nebo „cardiac-only resuscitacion“. 

Ventilaci při resuscitaci by měl zachránce využívat v některých specifických 

situacích - jako například hypoxie způsobena tonutím, intoxikací, nebo jedná-li  

se o děti [11]. 

2.5  Mýty o popáleninách 

Popálení patří mezi závažná poranění kůže. Můžeme rozlišit popáleniny 

elektrickým proudem, chemikáliemi, radiací, tekutinou nebo o horký předmět.  

U popálenin je důležité zachování klidu a poskytnutí rychlé a správné první 

pomoci. Existují řady nepřesností a mýtů u popálenin, které mohou  

být nebezpečné, a může dojít k zhoršení stavu postiženého [19]. 
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2.5.1 Těžké popáleniny je dobré potřít olejem či krémem  

Největším rizikem spojeným s používáním alternativních léčiv, je nebezpečí 

infekce poraněného místa. Infekce také hrozí u popálenin druhého stupně.  

U tohoto stupně se tvoří puchýře na kůži, které by mohly po propíchnutí  

být vstupní branou pro další infekce. Proto není doporučeno puchýře propichovat. 

Mezi další rizika může patřit vyschnutí rány použitím zásypu a následné přilepení 

kůže ke krytí. U těžkých popálenin nejsou vhodné ani jiné mastné tyly, krémy  

či oleje.  

K určení velikosti a rozsahu poškozené tkáně používáme pravidlo dlaně  

a devítkové pravidlo. Pravidlo dlaně říká, že plocha dlaně společně s prsty  

dané ruky tvoří plochu asi 1 % z celkové tělesné plochy. Devítkové pravidlo 

přisuzuje každé části těla určitý násobek devíti. Například hlava tvoří 9 % celkové 

plochy. Trup či záda tvoří po 18 % [19]. 

První pomocí u popálenin je zamezení dalšího působení tepla. I. a II. a stupeň   

u popálenin zasahuje pouze povrch kůže. Proces hojení probíhá během několika 

dnů. Ostatní stupně popálenin (II. b, III.) postihují všechny vrstvy kůže a hojí  

se velmi dlouho. U III. stupně musí dojít často až k transplantaci kůže. Dalším 

postupem je šetrné svlečení nasáklého oblečení. Pokud se část oděvu již přiškvařila 

k tělu postiženého, obstřihneme toto místo. Nikdy oblečení nestrháváme.  

Dalším krokem je chlazení rány. Jde-li o lokální poranění, chladíme ránu nepřímo  

a necháváme téct studenou vodu po ráně několik minut. U rozsáhlých popálenin 

hrozí pacientovi celkové prochladnutí, proto zde není celkové chlazení 

doporučeno. Dále z postiženého odstraníme všechny předměty jako prstýnky, 

náramky či hodinky. U rozsáhlých popálenin vždy voláme záchrannou službu  

na čísle 155. Pokud pacient upadne do bezvědomí, je nutné zaklonit postiženému 

hlavu a držet průchozí dýchací cesty [20]. 
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2.5.2 Z kávy s mlékem dítě nebude mít popáleniny  

Popáleniny všech druhů způsobují stejné postižení u dětí jako u dospělých. 

Vyskytuje se zde však řada dalších přidružených problémů. Organismus dítěte  

se stále vyvíjí a roste. Kůže dětí je citlivější na různé druhy teplot a případné 

následky mohou být velmi závažné. Existuje řada faktorů ovlivňujících množství  

a charakter popálenin u dětí. Mezi tyto faktory patří věk, pohlaví a vývoj dítěte. 

Dalším faktorem je prostředí, kde dítě vyrůstá a mechanismus popáleninového 

úrazu. Podle statistik je u dětí nejčastějším druhem popáleninového úrazu opaření. 

Šálek vařící kávy společně s mlékem může velmi ohrozit dítě, jelikož přimíchané 

mléko nedokáže zchladit množství horké vody. Podle tabulky působení teploty 

v čase můžeme určit, že u kávy s teplotou nad 70 stupňů celsia stačí k opaření  

dvě vteřiny. Pro zachránce je nejdůležitější vztah věku dítěte a rozsah popálení.  

U dětí do 2 let a rozsahem popálenin nad 5 %, u dětí 2-10letých s rozsahem 

popálenin nad 10 % a následně u dětí ve věku od 10 do 15 let s rozsahem nad  

15 % hrozí bezprostřední nebezpečí popáleninového šoku. U dětí neplatí „pravidlo 

devíti“, hodnocení rozsahu popálenin se tvoří pomocí nomogramu. Dále je u dětí 

také možnost použití pravidla, kdy 1 % popálené plochy odpovídá dlani dítěte  

se sevřenými prsty. U hodnocení závažnosti úrazu je pro zachránce nejdůležitější 

včasný přístup a adekvátní první pomoc. V první pomoci u dětí  

s lokálními popáleninami (do 10 % povrchu těla) je důležité chladit zasažené místo 

do doby úlevy od bolesti. U rozsáhlejších popálenin (nad 10 % povrchu těla)  

by dlouhodobé chlazení způsobilo celkové podchlazení organismu. Z tohoto 

důvodu by mělo být chlazení jednorázové a krátkodobé. Dále je postup stejný  

jako u dospělých. Tekoucí voda by neměla dopadat přímo na popálené místo.  

Dále během chlazení odstraníme škrtivé předměty (prstýnky, náramky, hodinky).  

U závažných popálenin je nutné vyhledat lékařské ošetření. Nejdůležitější  

je však samotná prevence před popálením či opařením [21, 22]. 
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2.6  Mýty spojené s číslem 155 

Záchranná služba má po celém území jednotné číslo 155 a je bezplatné.  

Toto číslo voláme, když jsme svědky závažného úrazu, náhlého zhoršení 

zdravotního stavu pacienta nebo události mající za následek jiné poškození zdraví. 

Dispečer záchranné služby nám pomůže zhodnotit danou situaci, jestliže nevíme,  

jaké potíže dotyčná osoba má, pomůže najít správné řešení [14]. 

2.6.1 Záchranka vždy přijede do 20 minut 

   Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě („Plán pokrytí území 

kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti 

na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí  

a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí 

a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době  

do 20 minut“) [23], změnil dojezdové časy z původních 15 minut, na minut 20.  

I přes velkou snahu se záchranáři do některých okrajových oblastí nemohou dostat 

v tomto dojezdovém čase. Existuje řada faktorů, díky kterým záchranná služba 

není schopna dojet v uvedený čas. Mezi tyto faktory řadíme například vzdálenost 

místa od základny, stav a hustotu dopravy, přírodní vlivy.  

Dále se na tomto intervalu podílí čas rozhodnutí, že daná osoba zavolá na číslo 155, 

následné vytočení, samotný hovor s dispečerem, vyslání záchranné služby  

a předání informací dané posádce. Můžeme zde zařadit i samotný čas cesty 

posádky od vozu k pacientovi. Výsledný čas dosahuje minimální hodnoty 10 

minut a více, než pacienta přebírá posádka záchranné služby. I proto je tak důležitá 

laická první pomoc na místě události. Zejména nepřímá srdeční masáž  

má obrovský vliv na zástavu vzniklou na podkladu ischemických chorob 

srdečních. Díky včasné masáži srdce má až 50 % postižených i po 10 minutách 

šanci na přežití a uzdravení.  Časy dojezdů v naší republice jsou však počítány  

a korespondují s nejvyspělejšími státy [15]. 
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2.6.2 Stačí zavolat na 155 

Podle §§ 150 a 151 zákona číslo 40/2009 Sb., trestního zákoníku („Kdo osobě,  

která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 

onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí  

pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Řidič dopravního 

prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě 

utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí  

pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“) 

[24], je každý občan a řidič povinen poskytnout potřebnou pomoc. V případě,  

že může takto učinit, aniž by ohrozil sebe nebo jinou osobu, bude potrestán 

odnětím svobody až na dva roky. V případě neposkytnutí pomoci účastníkovi 

dopravní nehody řidičem, hrozí dané osobě odnětí svobody až na pět let. Trestní 

postih však nehrozí v případě, kdy budeme poskytovat první pomoc, a postižený 

zemře nebo mu neúmyslně způsobíme jiná zranění. Potřebnou pomocí se rozumí 

zavolání záchranné služby na čísle 155 [15]. 

Pouhé zavolání záchranné služby není často dostačující. Dispečer s omezenými 

informacemi podanými jinou osobou musí zachráncům dávat rady nebo vést  

jejich následné kroky. Proto je velmi důležité, aby volající dodal dispečerovi  

dané informace, na které se bude ptát. Důležité je kvalitní popsání místa nehody 

[16]. 

Dispečer se bude na další, pro něj důležité, informace doptávat. Důležité je,  

aby se volající choval racionálně a v poklidu na dané otázky odpovídal a nechal  

se vést. Dispečink musí zjistit, kde se nachází daná událost. Tyto informace  

je důležité, co nejvíce upřesnit, aby nedošlo k případnému omylu. Záchranná 

služba v dané oblasti denně řeší i desítky výjezdů, i proto bychom také měli uvést 

všechny informace týkající se zdravotního stavu pacienta, aby správná sanitka 

dojela ve správný čas na správné místo. V případě několika výjezdů musí dispečer 
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rozhodnout, který případ je v dané chvíli závažnější. Při rozhovoru dispečera  

se zachráncem nebo postiženým se již posílá elektronická výzva s popisem situace 

na danou záchrannou službu. Sanitka tedy vyjíždí téměř ihned po odeslání  

daného místa nehody.  

To také neznamená, že v každé sanitce sedí lékař. Tento mýtus vychází 

z minulosti, kdy výjezdovou skupinu tvořil řidič, zdravotní zřízenec a lékař. 

Důvodem, proč dnes není v každé výjezdové jednotce lékař, je obrovský 

nedostatek lékařů u zdravotnické záchranné služby. Dalším důvodem  

je také úspora peněz a fakt, že v dnešní době je většina výjezdů tvořena banalitami,  

a proto je lékař často zbytečný. Na základě výzvy můžeme najít několik typů 

posádek. Prvním typem je rychlá zdravotnická pomoc (dále jen RZP), kterou tvoří 

záchranář (zdravotní sestra s kvalifikací) a řidič – záchranář. V dnešní době tvoří 

tento typ téměř 50 % výjezdů. Druhým typem je rychlá lékařská pomoc  

(dále jen RLP), kterou tvoří řidič, záchranář a lékař. RLP bez RZP přijíždí  

ke všem typům výzev. V některých oblastech dále funguje takzvaný setkávací  

(dále jen RV) systém. Zde posádku tvoří lékař a řidič – záchranář,  

kteří se dopravují k postiženému osobním vozem. Na místě provedou vyšetření  

a zaléčení, poté si pacienta přebírá jiná posádka (nejčastěji RZP). Po zaléčení 

následuje nejčastěji transport do nemocnice. Mezitím může lékař s řidičem 

pokračovat k dalším zásahům. Pouze u závažnějších případů doprovází lékař 

pacienta. Posledním typem je letecká záchranná služba, kterou tvoří pilot, 

záchranář (zdravotní sestra s kvalifikací) a lékař [15]. 

2.7 Historie první pomoci  

První pomoc má tisíciletou tradici a sahá do samotného pravěku. Při výzkumu 

vykopávek byly nalezeny stopy vyhojených poranění. Pravěký člověk  

se často stával obětí útoků různých druhů zvířat, proto musel umět poskytnout 
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první pomoc sobě i jiným lovcům. S první pomocí také úzce souvisí vznik první 

lékařské vědy – chirurgie [25].  

V dostupných zdrojích a pramenech není zmínka o učení a školení první 

pomoci. S vývojem lidstva a následnými válkami se starověcí léčitelé setkávají 

s nejrůznějšími zraněními. Ve válečných konfliktech docházelo nejčastěji 

k penetrujícím ranám či zlomeninám kostí [25].  

Základem dnešních nemocnic se staly klášterní útulky, hospice.  

Roku 962 našeho letopočtu byl zřízen první klášterní hospic v průsmyku Svatého 

Bernarda. Dále ve středověku však upadala snaha o rozvoj první pomoci.  

Ve středověkých armádách se zřizovaly špatně pohyblivé polní lazarety. První 

pomoc v této době prováděli podřadní lazebníci a bradýři. V 15. století vznikl cech 

ranhojičů a vojenských felčarů, kteří již prováděli napravování zlomenin  

a otevírání hnisavých ran [25]. 

V 16. a 17. století vycházejí knihy první pomoci. Roku 1798 vzniká první 

záchranná služba s názvem: „Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých  

a v náhlém nebezpečí smrti se ocitnuvších“. První pohyblivé obvaziště na bojištích  

a chirurgické ošetření zavedl Napoleonův osobní lékař Jean Dominique Larey. 

Zavedl také třídění raněných na bojišti a došlo ke zdokonalení transportu pacientů 

[25].  

O první pojetí moderního ošetřovatelství se zasloužila Florence Nightingale. 

Založila první zdravotnickou školu pro sestry v roce 1860 v Londýně. Rozšířila 

vojenské lékařství o ošetřovatelskou péči. V roce 1864 bylo založeno hnutí 

Červeného kříže, které se stalo pomocnou organizací vojenské zdravotnické služby. 

Červený kříž vydává na začátku devatenáctého století metodiku, zahrnující kříšení 

osob. První úspěšná nepřímá masáž srdce byla provedena roku 1874 Schiffem. 

V roce 1947 byla provedena první defibrilace srdce a následně byl vypracován 
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postup neodkladné resuscitace. Tento postup byl rozvinut do současné podoby 

kardiopulmonální resuscitace (dále jen KPR) od Petera Safara.  

V roce 1966 byly vydány první metodické pokyny ke KPR. Mezinárodní společnost 

ILCOR vydává v roce 2000 první celosvětové Guidelines týkající se KPR [25]. 

2.8 První pomoc 

První pomoc je okamžitá pomoc sloužící k záchraně života zraněného  

nebo nemocného člověka. Omezuje komplikace a slouží ke snížení bolesti.  

Pokud není ohrožen život zachraňující osoby, je dotyčný povinen poskytnout první 

pomoc [26].  

Správně a rychle provedená první pomoc je nedílnou součástí léčby náhlých 

onemocnění. První pomoc je považována za povinnost svědků dané situace.  

Je tedy velmi důležité vzdělávání v tomto oboru u široké veřejnosti a následná 

připravenost k poskytnutí první pomoci jiné osobě v tísni.  

Dosud však její poskytování není na správné a žádoucí úrovni. Nesprávný postup  

či prodleva v první pomoci můžou mít fatální následky. Ve statistikách  

se dále uvádí, že poskytování první pomoci laickou veřejností na místě, je pouze  

u čtvrtiny případů. Na laickou první pomoc navazuje oznámení o události 

operačnímu středisku a následná profesionální péče poskytovaná zdravotnickou 

záchrannou službou. Důležité je však včasné zahájení pomoci v čase od vzniku 

dané situace, až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Jednání zachránce  

by mělo být klidné a rozhodné. Každý občan by měl znát alespoň standarty  

pro zástavu masivního krvácení a neodkladnou resuscitaci a péči o postiženého 

v bezvědomí [27].   

Zachránce by měl udržovat po celou dobu s postiženým vizuální a verbální 

kontakt. Zachránce by měl mít při komunikaci s pacientem přehled o stavu vědomí 

a dýchání.  Dále je nutné správné posouzení dané situace s jejími riziky a určení 

priorit. Zásadní je zhodnocení bezpečnosti okolí a posouzení daných rizik. 
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Příkladem může být úraz elektrickým proudem, záchrana tonoucího, vyproštění 

raněného ze sutin či zamořeného prostoru. Svědky a přihlížející je možno využít 

k získání informací a přivolání odborné pomoci [27].  

Zachránce by měl zhodnotit a identifikovat stav bezprostředně ohrožující život 

pacienta a ihned zahájit správnou léčbu. Mezi stavy bezprostředně ohrožující život 

dané osoby patří masivní krvácení, bezvědomí a bezdeší, dušení a zástava 

krevního oběhu. Terapeutickou první pomocí je zástava masivního krvácení 

přímým tlakem na ránu. Dále je důležité zhodnocení stavu vědomí oslovením 

dané osoby, případně algickým podnětem. Je nutné zajistit průchodné dýchací 

cesty a případně zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Zároveň se zjišťují okolnosti 

úrazu nebo onemocnění. Zachránce zjišťuje informace o nynějším onemocnění  

a subjektivní potíže pacienta. Mezi subjektivní příznaky patří dušnost, bolest, 

nevolnost a jiné. Následně je důležité zhodnocení charakteru a intenzity těchto 

obtíží [27].  

Dále již záchranář zjišťuje předešlá onemocnění, s kterými se pacient léčí. 

Například jedná-li se o pacienta trpící cukrovkou, hemofilií, epilepsií či astmatem, 

nebo zda pacient prodělal infarkt myokardu. Důležité je získání informací  

o alergiích u postižené osoby a získání přehledu léků, které pacient užívá [27]. 

Celkový stav postiženého hodnotíme pomocí fyzikálního vyšetření.  

Již pohledem na pacienta můžeme odhalit řadu příznaků vedoucích k danému 

onemocnění či úrazu. Hodnotí se bledost kůže, výraz obličeje, známky poranění  

a krvácení, otoky a symetrii hrudníku. Poslechem je možné zjistit samotnou 

přítomnost dýchání nebo různé poruchy dýchání a hlasu. Pohmatem můžeme 

detekovat možné deformity skeletu, dále kvalitu pulzu a teploty. Čichem  

lze odhalit případný zápach alkoholu či acetonu. Vyšetření probíhá od hlavy  

a krku, dále k trupu a horním končetinám, poté přecházíme na vyšetření pánve  
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a dolních končetin.  Základní vyšetření a zhodnocení nemá být delší než několik 

desítek vteřin [27].  

2.9 Rozdělení první pomoci 

První pomoc lze rozdělit na několik typů. Technická první pomoc odstraňuje 

vnější příčiny způsobující zranění nebo příčiny zhoršující daný stav postiženého. 

Úkolem je vyproštění a následný transport zraněného do nemocnice. Technickou 

první pomoc zajišťují převážně vycvičené profesionální týmy z řad hasičů a horské 

služby. Technickou pomoc však může poskytnout i laický zachránce, není-li 

ohrožen jeho život. Mezi tuto pomoc řadíme například uhašení ohně, vypnutí 

zdroje elektrického proudu či plynu, vyvětrání prostoru nebo vyproštění  

a transport pacienta z místa nehody. U dopravních nehod je nutné zajištění 

bezpečnosti daného prostoru, proto je nutné pozastavení provozu a vhodným 

způsobem upozornit přibližující se vozidla. Také je vhodné využití reflexních vest 

[27].  

Laická první pomoc je soubor základních odborných opatření provedených  

bez specializovaného vybavení a poskytnutí dané pomoci svědkem nehody.  

Do laické první pomoci patří svépomoc, vzájemná pomoc, pomoc neškolených 

laiků (příbuzných a svědků), pomoc vyškolených laiků. Dále do této oblasti spadá 

přivolání zdravotnické záchranné služby a péče o postiženého do doby příjezdu 

odborné zdravotnické pomoci [27].  

Odbornou první pomoc provádí zdravotnický personál na místě a během 

transportu do zdravotnického zařízení. Mezi jejich úkony patří aplikace léků  

a použití diagnostických a léčebných postupů a přístrojů [27].        
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2.10 Legislativa 

   Pro poskytnutí první pomoci osobě v tísni a v ohrožení života na našem území 

existuje několik právních předpisů. Neposkytnutí pomoci dané osobě upravuje 

trestní zákoník a zákon o zdravotních službách. Každá osoba by měla poskytnout 

první pomoc postiženému, pokud není v ohrožení vlastního života [27, 29]. 

2.10.1 Trestní odpovědnost za neposkytnutí pomoci  

   Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, platný od 09. 02. 2009:   

§ 150 Neposkytnutí pomoci 

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc,  

ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta [28]. 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy 

zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle 

povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti [28]. 

§ 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, 

neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc,  

ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo někoho jiného, bude potrestán 

odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti [28]. 
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2.10.2 Povinnosti zdravotnického pracovníka (zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) 

Zdravotnický pracovník je povinen:  

 

a) poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou  

nebo specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu 

odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné 

úrovni a řídit se etickými principy, 

b) poskytovat neprodleně odbornou první pomoc každému, jestliže  

by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li 

pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby 

poskytnutí zdravotních služeb [30]. 

2.10.3 Poplašná zpráva z pohledu trestního zákona 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku  

§ 357 Šíření poplašné zprávy (výňatek): 

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části 

obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu,  

která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 

činnosti. 

(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu,  

která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení 

alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci 

integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, 

orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, 

právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému 
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informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců  

až tři léta nebo zákazem činnosti. 

2.11 Doporučené postupy Guidelines  

Guidelines je souhrn doporučených postupů pro resuscitaci obsahující základní 

léčebné algoritmy pro resuscitaci dospělých a dětí. Tato doporučení jsou shrnuta 

do deseti kapitol. Tyto kapitoly byly publikované jako samostatné články 

v časopisu Resuscitation. Nově vydané postupy uvedené v časopisu Urgentní 

medicína představují upravená a doplněná léčebná doporučení a způsob 

provádění resuscitace [31]. 

Resuscitation je časopis vycházející každý měsíc, který se zaměřuje  

na kardiopulmonální resuscitaci a srdeční zástavu.  Příležitostně  

se zde také publikují traumatologické články a příspěvky. Evropská rada  

pro resuscitaci zaznamenává tento časopis jako svůj oficiální věstník. Publikují  

se zde také články o etiologii, patofyziologii, prevencích a experimentálním 

resuscitačním výzkumu [32]. Pro zdravotnický personál dále existují kurzy ALS, 

kde účastníci musí zvládnout postupy určené k léčbě náhlé zástavy oběhu  

a jiných kritických stavů spojených se zástavou oběhu ve specifických situacích 

[33].  
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3 CÍL PRÁCE 

Předmětem bakalářské práce je seznámení veřejnosti s mýty a hoaxy 

v základech první pomoci a jejich následné obeznámení se správnými postupy  

při poskytování první pomoci.  

Teoretická část se zabývá první pomocí a její historií. Následně  

budou vysvětleny vybrané mýty a hoaxy spojené s první pomocí a bude vysvětlen 

správný postup při poskytování první pomoci.  

Praktická část je zaměřena na poučení a porovnání dosavadních znalostí žáků 

středních škol týkajících se dané problematiky v oblasti mýtů a hoaxů  

při postupech v podávání první pomoci. Studenti budou testováni  

před tímto školením a po něm. Výsledky testů budou podrobeny statistické 

analýze, která poukáže na rozdíly ve znalostech žáků před školením  

a po jeho absolvování. Rozdíly mezi znalostmi vycházejícími z mýtů a hoaxů 

budou graficky porovnány s výsledky testů po absolvování školení. 

 

Cíl práce:  

1. Vyvrácení mýtů a hoaxů u žáků střední školy. 

 

Podcíl práce: 

1. Objasnění první pomoci u žáků střední školy. 
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4 METODIKA 

Pro praktickou část bakalářské práce je zvoleno získání dat kvantitativní 

vědeckou metodou.  Přesněji je využito písemné dotazníkové šetření. Výhodou 

tohoto šetření je oslovení velkého počtu respondentů. Nevýhodou je vysoká 

náročnost při tvorbě otázek, aby nedocházelo k nepřesné interpretaci. Data využitá 

k výzkumu jsem získal od studentů nižšího stupně, Gymnázia Pelhřimov. Šetření 

probíhalo v lednu roku 2019. Před samotnou edukací a představením prezentace 

s danou problematikou, byl osloven ředitel gymnázia, kterému byly představeny 

informace o bakalářské práci, a cíl výzkumu této práce. Studenti byli ověřováni 

prvním testem na začátku přednášky. Po vyplnění testu byla provedena edukace 

společně s prezentací na dané téma, s následnými otázkami od žáků. Na konci 

přednášky jsem poprosil o znovu vyplnění verifikačního dotazníku.  

Dotazník je tvořen patnácti otázkami z dané problematiky mýtů a hoaxů v první 

pomoci. Každá otázka v dotazníku má vždy jen jednu správnou odpověď.  

V úvodním textu oslovuji čtenáře s žádostí o vyplnění krátkého testu.  

Dále je představen časový interval na vyplnění testu a ujištění čtenáře, 

že daný dotazník je anonymní.  

Na začátku celého dotazníku studenti vyplňují údaje o pohlaví a věku. 

Následné otázky vychází z oblasti resuscitace, křečových stavů, infarktu 

myokardu, diabetu a popálenin. Volba těchto otázek a jejich odpovědí vychází 

z nejčastěji se vyskytujících mýtů v naší populaci.   

4.1 Shromažďování dat 

Jednotlivé data byla získána a ověřena z odborné literatury uvedené v seznamu 

použité literatury na konci bakalářské práce. Dotazníkové šetření bylo nejprve 

zpracováno do programu Word firmy Microsoft a poté zpracováno do formátu pdf 

pro výslednou podobu dotazníku. Výsledky z dotazníkového šetření  
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byly poté zpracovány v programu Excel. Správnost získaných údajů byla ověřena  

na internetových stránkách urgmed a jednotlivé statistiky byly použity z dat 

vytvořených Ústavem zdravotnických informací a statistik (ÚZIS). Ze statistických 

metod byla využita relativní četnost vybraného vzorku dotazovaných.  

4.2 Vyhodnocení daných údajů  

Data získaná od studentů gymnázia byla rozdělena na výsledky studentů  

před edukací a následně po edukaci. Z každé otázky byl vytvořen graf a tabulka 

zaznamenávající výsledky žáků. Pro přesnější zobrazení výsledků v grafech  

bylo použito několik rozdílných barevných odstínů. Po vypracování výsledků  

jsem pro přehlednost vytvořil u každé z otázek výslednou tabulku s popisy 

rozdílů. Jednotlivé tabulky a grafy jsou uvedeny na konci textu této práce.  
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5 VÝSLEDKY 

Dotazníkové šetření probíhalo 4. ledna 2019 na Gymnáziu v Pelhřimově.  

Mezi jednotlivými průzkumy proběhla edukace studentů za pomoci vypracované 

prezentace a slovního vysvětlení jednotlivých postupů. Tabulky a grafy s výsledky 

jsou rozděleny do kategorií před edukací studentů a následně po jejich edukaci.  

5.1 Vyhodnocení získaných dat 

Před začátkem šetření bylo studentům vysvětleno zadání dotazníků a postup, 

s ohledem na možný počet správných odpovědí. Následně byl doplněn  

také časový interval k danému dotazníku. Studenti měli časový limit 15 minut  

na zpracování celého dotazníku. Po vysvětlení a přečtení zadání práce,  

bylo zaznamenáno pohlaví studentů a dané věkové kategorie jednotlivých žáků. 

1. Pohlaví 

Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 120 studentů a z celkového počtu 

zúčastěných bylo 48 mužů a 72 žen. V procentuální četnosti těmto hodnotám 

odpovídá 40 % mužů a 60 % žen. Pro přehlednost byla vytvořena tabulka 

s hodnotami a výslednou četností v daném pohlaví. Dále je výsledek vyhodnocen 

také v jednoduché grafické podobě, kde je uvedena hodnota v procentech  

dané četnosti.   

Tabulka 1 - Pohlaví 

Pohlaví Počet Četnosti 

Muži 48 40 % 

Ženy 72 60 % 
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2. Věkové skupiny dotazovaných  

    Dalším hodnotícím prvkem před samotným začátkem dotazníku  

bylo dotazování na věk každého studenta. Po přečtení a zpracování výsledků  

od studentů byla vytvořena tabulka s hodnotami a počtem studentů  

s danou výslednou četností. Počet studentů ve věku dvanácti let byl 41 s četností 

34 % a jednalo se převážně o studenty primy a sekundy. Do věkové skupiny 

třinácti let bylo zahrnuto 26 studentů s danou četností 22 %. Tato věková skupina 

odpovídá studentům sekundy a tercie. Studentů ve věku čtrnácti let  

bylo 24 s četností 20 %. Tato věková hranice odpovídá žákům tercie a kvarty. 

V hodnotící skupině patnáctiletých byl počet 16 studentů s danou četností  

13 % a jedná se o studenty kvarty a kvinty. Poslední skupinou byli studenti ve věku 

šestnácti let v počtu 13 žáků s četností 11%. Výsledek šetření věku studentů 

s daným počtem a četností byl vyjádřen v tabulce 2 a grafické znázornění daných 

věkových kategorií je ukázáno v grafu 2.  
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Graf 1 - Pohlaví studentů 
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Tabulka 2 - Věk studentů 

Věk Počet Četnosti 

12 41 34 % 

13 26 22 % 

14 24 20 % 

15 16 13 % 

16 13 11 % 

 

 

Graf 2 - Věk studentů 

Získané odpovědi před edukací 

V této části jsou vyhodnoceny výsledky studentů dotazníkového šetření  

před proškolením a vysvětlením dané problematiky v uvedených mýtech  

a poplašných zprávách kolujících emailovou poštou a internetovými stránkami 

týkající se první pomoci a přednemocniční péčí. V následujícím textu  

je přepracováno schéma a zadání otázek s výsledky v grafické a tabulkové podobě. 

Studenti byli dále poučeni o významu dotazníkového šetření a následným 
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vyhodnocením, anonymitě a časovém intervalu na vypracování.  

Dále bylo popsáno a zdůrazněno počet správných odpovědí v každé otázce.  

Otázka č. 1: Co je to hoax?  

A) Technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů 

B) Napojení se na cizí telefonní linku  

C) Žádoucí elektronická pošta  

D) Klamná, falešná či poplašná zpráva 

Tabulka 3 - Co je to hoax? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato otázka byla zařazena do dotazníku pro zjištění, zda studenti rozumí 

anglickému termínu hoax. Správnou odpověď D) zvolilo 81 % dotazovaných 

studentů. Druhou nejčastější odpověď A) zvolilo zhruba 11 % dotazovaných 

  Počet Četnost 
Technika na internetu 14 11 % 
Cizí telefonní linka 6 5 % 
Žádoucí pošta 3 3 % 
Poplašná zpráva 97 81 % 
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Graf 3 - Co je to hoax? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_linka
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studentů gymnázia. Třetí nejčastěji zvolenou odpovědí byla odpověď  

B), kterou zvolilo 5 % studentů. Zbylé 3 % žáků zvolilo odpověď C).    

Otázka č. 2: Musíme při resuscitaci používat techniku dýchání z úst do úst? 

A) Ne, technika dýchání z úst do úst se již nepoužívá  

B) Technika dýchání z úst do úst se využívá jen u dětí   

C) Tuto techniku využívají proškolení zachránci  

D) Při každé resuscitaci je nutné provádět dýchání z úst do úst 

Tabulka 4 - Musíme při resuscitaci používat techniku dýchání z úst do úst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   V druhé otázce byli žáci dotazováni na mýtus dýchání z úst do úst.  

Nejvíce studentů považovalo za správnou odpověď D). Tuto odpověď zvolilo  

  Počet Četnost 

Nepoužívá se  33 28 % 

Využívá se jen u dětí 10 8 % 

Jen proškolení zachránci 18 15 % 

Nutné při každé resuscitaci 59 49 % 
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Graf 4 - Musíme při resuscitaci používat techniku dýchání z úst do úst? 
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49 % dotazovaných. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď  

A) s 28 % dotazovaných. Správnou odpověď C) zvolilo pouze 15 % studentů. 

Odpověď B) zvolilo 8 % studentů.  

Otázka č. 3: Jestliže dojde při resuscitaci k zlomenině žebra, pokračuji v nepřímé 

srdeční masáži?  

A) Nepokračuji, mohlo by dojít k poranění plic  

B) Pokračovat musím i přes zlomeniny žeber    

C) Při pocitu nestability hrudníku dále nepokračuji   

D) Přerušuji resuscitaci a hledám opatření k zajištění hrudního koše 

Tabulka 5 - Jestliže dojde při resuscitaci k zlomenině žebra, pokračuji v nepřímé srdeční 

masáži? 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

Nepokračuji 30 25 % 

Pokračovat musím  60 50 % 

při nestabilitě nepokračuji 9 7 % 

přerušuji resuscitaci 21 18 % 
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Graf 5- Jestliže dojde při resuscitaci k zlomenině žebra, pokračuji v 

nepřímé srdeční masáži? 
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V otázce s číslem 3 byli studenti dotazováni na mýtus o zlomenině žeber  

a ukončení resuscitace v těchto případech. Správnou odpověď B) zvolilo  

50 % dotazovaných studentů. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď  

A) s 25 % studentů. Odpověď D) zvolilo 18 % studentů a odpověď C) zvolilo  

pouze 7 % žáků.   

Otázka č. 4: Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě?  

A) Při autonehodě vždy raději vyčkám příjezdu zdravotnické záchranné služby 

B) Každého postiženého musím co nejrychleji vyprostit z vozu 

C) Vyprostím postiženého při nutnosti resuscitace nebo při hrozícím nebezpečí 

D) S postiženým v žádném případě nehýbu 

Tabulka 6 - Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Počet Četnost 

Vždy vyčkáme příjezdu ZZS 32 27 % 

Musíme vyprostit z vozidla 23 19 % 

Pouze při KPR nebo nebezpečí  43 36 % 

s postiženým nikdy nehýbat 22 18 % 
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Graf 6 - Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě? 
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   Ve čtvrté otázce v dotazníkovém šetření byli žáci vyzkoušeni ze znalostí 

v problematice vyproštění postiženého z vozidla. 36 % studentů se rozhodlo zvolit 

odpověď C) za správnou. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď A),  

kterou zvolilo 27 % studentů. Třetí nejčastější odpovědí byla odpověď  

B) s 19 % dotazovaných studentů. 

Otázka č. 5: Jak budeme bránit postiženému při křečovém stavu?  

A) Přivoláme pomoc z okolí a podržíme postiženého  

B) Vlastní váhou těla zalehneme postiženého 

C) Pomocí improvizovaných pomůcek přivážeme postiženého  

D) V křečích postiženému nebráníme 

Tabulka 7 – Jak budeme bránit postiženému při křečovém stavu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

Držet postiženého  56 47% 

Zalehneme postiženého 29 24% 

Přivázat postiženého 4 3% 

postiženému nebráníme 31 26% 
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Graf 7 - Jak budeme bránit postiženému při křečovém stavu? 
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Otázka číslo 5 byla zaměřena na mýty při křečových stavech a bránění v pohybu 

postižené osobě. Správnou odpověď D) zvolilo pouze 26 % dotazovaných 

studentů. Největší počet studentů (47 %) by zvolil odpověď A). 24 % dotazovaných 

studentů zvolilo odpověď B) za správnou. Pouhé 3 % studentů zvolili odpověď C).  

Otázka č. 6: Smíme vkládat předměty do úst při křečových stavech?  

A) Do úst se při křečích nesmím dávat žádné předměty 

B) Využíváme jen specializovaných rozvíračů čelistí  

C) Využíváme měkké a tenké předměty 

D) Mezi zuby smíme dávat všechny tvrdé předměty 

Tabulka 8 - Smíme vkládat předměty do úst při křečových stavech? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

Žádné předměty do úst 74 61 % 

Použití rozvíračů čelistí 19 16 % 

Pouze měkké a tenké předměty 19 16 % 

Dáváme všechny tvrdé předměty 8 7 % 
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Graf 8 - Smíme vkládat předměty do úst při křečových stavech? 
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V otázce číslo 6 byli studenti dotazováni na mýtus vkládání předmětů do úst  

při křečových stavech. Správnou odpověď A) zvolilo 61 % dotazovaných. 

Odpověď B) a C) zvolilo shodně 16 % studentů. Pouze 7 % dotazovaných rozhodlo 

o možnosti D) jako o správné.  

Otázka č. 7: Co podáme postiženému při podezření na diabetes mellitus?  

A) Nasypeme do úst postiženému cukr  

B) Podáme diabetikovi neslazené nápoje 

C) Nepodáváme nic 

D) Rozpuštěný cukr ve vodě nebo jednoduché cukry 

Tabulka 9 - Co podáme postiženému při podezření na diabetes mellitus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost  

Cukr do úst  17 14 % 

Neslazený nápoj  31 26 % 

Nepodáme nic  16 13 % 

Rozpuštěný cukr ve vodě  56 47 % 
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Graf 9 - Co podáme postiženému při podezření na diabetes mellitus? 
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    V sedmé otázce byli studenti dotazováni na první pomoc spojenou 

s onemocněním cukrovky postihující značnou část populace v dnešní době.   

47 % dotazovaných zvolilo správnou odpověď D). Odpověď B) zvolilo  

26 % studentů. Dále studenti zvolili odpověď A) četností 14 %.  

Téměř stejné množství studentů zvolilo odpověď C) jako pravdivou.  

Otázka č. 8: Je nutná kontrola pulzu před srdeční masáží?  

A) Měřením tepu ztrácíme příliš mnoho času 

B) Ano, pulz měříme u postiženého vždy 

C) Ano, podle pulzu zjistím, zda mohu zahájit resuscitaci 

D) Pulz měříme jen u dětí a seniorů 

Tabulka 10 - Je nutná kontrola pulzu před srdeční masáží? 

  Počet Četnost 

Tep neměříme 20 17 % 

Vždy měříme pulz  27 22 % 

Podle pulzu zahajujeme KPR 71 59 % 

Měříme jen u dětí a seniorů 2 2 % 
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Graf 10 - Je nutná kontrola pulzu před srdeční masáží? 
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V otázce číslo 8 byli studenti dotazováni na nutnost kontroly srdečního tepu 

před nepřímou srdeční masáží. Správnou odpovědí byla odpověď A),  

kterou zvolilo pouze 17 % studentů. 22 % dotazovaných rozhodlo o správnosti 

odpovědi B). Nejvíce studentů (59 %) zvolilo odpověď C). Pouze 2 % dotazovaných 

odhadlo odpověď D) za správnou.  

Otázka č. 9: Může silné kašlání pomoci překonat infarkt myokardu?  

A) Ano, kašel může rozproudit srdce  

B) Ano, kašel je doporučený při všech postiženích srdce 

C) Ne, kašel je námaha pro postiženého 

D) Ne, ale kašel pomáhá k ustálení krevního tlaku 

Tabulka 11 - Může silné kašlání pomoci překonat infarkt myokardu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

Kašel rozproudí srdce 31 26 % 

Kašel je u všech postižení srdce 13 11 % 

Ne, kašel je námaha  58 48 % 

Kašel pomáhá při ustálení tlaku 18 15 % 
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Graf 11 - Může silné kašlání pomoci překonat infarkt myokardu? 
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   V deváté otázce studenti řešili vliv kašle na infarkt myokardu.  

48 % dotazovaných žáků rozhodlo pro odpověď C), která byla správná. Druhou 

nejčastější odpověď A) zvolilo 26 % studentů. 11 % dotazovaných rozhodlo  

o odpovědi B). Odpověď D) poté zvolilo 15% ze všech dotazovaných studentů.  

Otázka č. 10: Co patří mezi příznaky infarktu myokardu?  

A) Horečka  

B) Bolest v podbřišku  

C) Povislý koutek úst 

D) Bolesti na hrudi 

Tabulka 12- Co patří mezi příznaky infarktu myokardu? 

    

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

Horečka 6 5 % 

Bolest v podbřišku  8 7 % 

Povislý koutek úst 16 13 % 

Bolest na hrudi 90 75 % 
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Graf 12 - Co patří mezi příznaky infarktu myokardu? 
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     V otázce číslo 10 byla položena otázka jednoho z určujících příznaků infarktu 

myokardu. Nejvíce (75 %) studentů zvolilo správnou odpověď D).  

5 % dotazovaných určilo odpověď A) jako správnou. Dalších 7 % žáků zvolilo 

odpověď B). Druhou nejčastější odpověď C) zaškrtlo 13 % studentů. 

Otázka č. 11: Do jaké polohy uložíme postiženého s podezřením na infarkt 

myokardu?  

A) Vleže na zádech  

B) Do sedu či polosedu  

C) Necháme danou osobu stát 

D) Vleže na břiše  

Tabulka 13 - Do jaké polohy uložíme postiženého s podezřením na infarkt myokardu? 

 

 

 

 

 

 

   

     

  Počet Četnost 

V leže na zádech 48 40 % 

Do sedu či polosedu 67 56 % 

Necháme osobu stát 1 1 % 

V leže na břiše 4 3 % 
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Graf 13 - Do jaké polohy uložíme postiženého s podezřením na infarkt 

myokardu? 
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    V otázce s číslem 11 byli studenti dotazováni na polohu, do které by uložili 

osobu s podezřením na infarkt myokardu. Nejvíce studentů (56 %) určilo možnost 

B) za správnou. Druhou nejčastější skupinou s četností 40 % byla možnost A). 

Pouze 1 % studentů zvolilo jako správnou odpověď C). Zbylé 3 % zvolili odpověď 

D).  

Otázka č. 12: Jaké odlišnosti má resuscitace těhotné ženy oproti základní 

resuscitaci?  

A) U těhotných žen nejsou žádná specifika  

B) Těhotnou ženu nesmíme resuscitovat 

C) U těhotných žen se doporučuje mírně podložit pravou kyčel 

D) Musíme své dlaně odsunout dál od plodu matky 

Tabulka 14 - Jaké odlišnosti má resuscitace těhotné ženy oproti základní resuscitaci? 

 

 

 

 

 

 

       

 

  Počet Četnost 

Žádná specifika 14 11 % 

Nesmíme resuscitovat 13 11 % 

Podložení pravé kyčle 33 28 % 

Odsunutí dlaní od plodu 60 50 % 
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Graf 14 - Jaké odlišnosti má resuscitace těhotné ženy oproti základní 

resuscitaci? 
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     V otázce číslo 12 se studenti rozhodovali o možných odlišnostech v resuscitaci  

u těhotné ženy. Pouze 28 % studentů správně odpovědělo možností C). Nejčastější 

odpovědí byla odpověď D), kterou určilo 50 % dotazovaných. Možnost  

A) i B) zvolilo shodně 11 % dotazovaných studentů. 

Otázka č. 13: Při bezdeší a podezření na poranění páteře, smíme zahajovat 

srdeční masáž?  

A) Nesmím resuscitovat, mohl bych postiženého zabít  

B) Ano, ale pouze u dětí 

C) S postiženým nehýbu 

D) Postiženého musím resuscitovat, manipuluji s ním velmi opatrně 

Tabulka 15 - Při bezdeší a podezření na poranění páteře, smíme zahajovat srdeční 

masáž? 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Počet  Četnost 

Nesmíme resuscitovat 40 33 % 

Pouze u dětí  6 5 % 

S postiženým nehýbu 32 27 % 

S opatrností manipuluji a resuscituji  42 35 % 
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Graf 15 - Při bezdeší a podezření na poranění páteře, smíme zahajovat 

srdeční masáž? 
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Otázka s číslem 13 byla sestavena pro situace, kdy postiženého smíme či nesmíme 

resuscitovat. Přesněji, jedná-li se o podezření na poranění páteře a bezdeší. 

Správnou možnost D) zvolilo 35 % z dotazovaných studentů nižšího gymnázia. 

Druhou nejčastější odpovědí (33 %) byla odpověď A). Třetí nejčastější odpověď  

C) zvolilo za správnou 27 % studentů. 5 % žáků zaškrtlo v dotazníku odpověď B). 

Otázka č. 14: Jaký čas je zákonem stanovený pro dojezd zdravotnické záchranné 

služby?  

A) 10 minut  

B) 15 minut 

C) 20 minut 

D) 25 minut 

Tabulka 16 - Jaký čas je zákonem stanovený pro dojezd zdravotnické záchranné služby? 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

10 minut  44 37 % 

15 minut 49 40 % 

20 minut 26 22 % 

25 minut  1 1 % 
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Graf 16 - Jaký čas je zákonem stanovený pro dojezd zdravotnické 

záchranné služby? 
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  V otázce číslo 14 byla zkoumána znalost dojezdového času zdravotnické 

záchranné služby. Odpověď A) zvolilo 37 % dotazovaných studentů. Správnou 

odpověď B) zvolilo 40 % žáků. 22 % studentů zaškrtlo odpověď C) za správnou. 

Pouze 1 % ze všech dotazovaných žáků zvolilo odpověď D) za správnou.   

Otázka č. 15: Při lokálních popáleninách je první pomocí?  

A) Chladit nad místem popálení a nechat vodu pomalu stékat  

B) Chladit místo popálení ledem či sněhem 

C) Dané místo raději nechladit 

D) Chladit popáleninu pod přímo tekoucím proudem vody 

Tabulka 17 - Při lokálních popáleninách je první pomocí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

Nechat vodu pomalu stékat  66 55 % 

Chladit ledem či sněhem 16 13 % 

Nechladit  4 3 % 

Přímo pod proudem vody  34 29 % 
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Graf 17 - Při lokálních popáleninách je první pomocí? 
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    V otázce číslo 15 studenti rozhodovali o správnosti v první pomoci při lokálních 

popáleninách. Nejvíce studentů (55 % ze všech dotazovaných) zvolilo správně 

možnost A). 29 % dotazovaných určilo jako správnou odpověď možnost D).  

Pouze 3 % studentů zvolila odpověď C). Chladit ledem či sněhem a možnost  

B) určilo jako správnou 13 % žáků.   

Získané odpovědi po edukaci 

     V následující části bakalářské práce budou posuzovány a vyhodnocovány 

výsledky studentů, kteří již vypracovali před edukační dotazník. Studentům  

byla vysvětlena problematika v daných mýtech a postupech v první pomoci.  

Na konci edukace studenti dostali stejné dotazníkové šetření. Výsledky studentů  

jsou vyhodnoceny v grafické a tabulkové podobě. Časový interval pro vypracování 

dotazníkového šetření se snížil na 10 minut.  

Otázka č. 1: Co je to hoax?  

A) Technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů 

B) Napojení se na cizí telefonní linku  

C) Žádoucí elektronická pošta  

D) Klamná, falešná či poplašná zpráva 

Tabulka 18- Co je to hoax? 

  Počet Četnost 

Technika na internetu 1 1 % 

Cizí telefonní linka 1 1 % 

Žádoucí pošta 3 2 % 

Poplašná zpráva 115 96 % 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_linka
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Na začátku dotazníku byl zkoumán význam slova hoax. Téměř všichni 

zúčastnění studenti rozhodli o pravdivosti možnosti D), kterou zvolilo  

96 % dotazovaných. Techniku k získání citlivých údajů zvolilo 1 % žáků.  

Stejné množství studentů hodnotilo odpověď B) jako správnou. 2 % žáků  

se rozhodla zvolit možnost C).  

Otázka č. 2: Musíme při resuscitaci používat techniku dýchání z úst do úst? 

A) Ne, technika dýchání z úst do úst se již nepoužívá  

B) Technika dýchání z úst do úst se využívá jen u dětí   

C) Tuto techniku využívají proškolení zachránci  

D) Při každé resuscitaci je nutné provádět dýchání z úst do úst 

Tabulka 19 - Musíme při resuscitaci používat techniku dýchání z úst do úst? 

  Počet Četnost 

Nepoužívá se  29 24 % 

Využívá se jen u dětí 7 6 % 

Jen proškolení zachránci 53 44 % 

Nutné při každé resuscitaci 31 26 % 
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Graf 18 - Co je to hoax? 
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V otázce číslo 2 byla řešena technika dýchání z úst do úst během resuscitace 

postiženého. Nejvíce (44 %) studentů zvolili správnou odpověď C). 26 % žáků  

se rozhodlo pro možnost D). Dalších 24 % dotazovaných studentů zvolilo  

za správnou odpověď A). Zbylých 6 % vyhodnotilo jako správnou odpověď B).  

Otázka č. 3: Jestliže dojde při resuscitaci k zlomenině žebra, pokračuji v nepřímé 

srdeční masáži?  

A) Nepokračuji, mohlo by dojít k poranění plic  

B) Pokračovat musím i přes zlomeniny žeber    

C) Při pocitu nestability hrudníku dále nepokračuji   

D) Přerušuji resuscitaci a hledám opatření k zajištění hrudního koše 

Tabulka 20 - Jestliže dojde při resuscitaci k zlomenině žebra, pokračuji v nepřímé srdeční 

masáži? 

 

 

 

  Počet Četnost 
Nepokračuji 6 5 % 
Pokračovat musím  114 95 % 
při nestabilitě nepokračuji 0 0 % 
přerušuji resuscitaci 0 0 % 
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Graf 19 - Musíme při resuscitaci používat techniku dýchání z úst do 

úst? 
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    V otázce číslo 3 byla řešena situace, při níž dochází k zlomeninám žeber  

při provádění nepřímé srdeční masáže. Pokud dojde ke zlomenině žeber  

při resuscitaci, situace se nemění a postižený musí být i nadále resuscitován.  

Pro tuto možnost B) se rozhodlo 95 % dotazovaných studentů.  

Zbylých 5 % studentů zvolilo odpověď A) za správnou. Žádný z dotazovaných 

žáků nezvolil možnost C) nebo D).   

Otázka č. 4: Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě?  

A) Při autonehodě vždy raději vyčkám příjezdu zdravotnické záchranné služby 

B) Každého postiženého musím co nejrychleji vyprostit z vozu 

C) Vyprostím postiženého při nutnosti resuscitace nebo při hrozícím nebezpečí 

D) S postiženým v žádném případě nehýbu 

 

 

Graf 20 - Jestliže dojde při resuscitaci k zlomenině žebra, pokračuji v 

nepřímé srdeční masáži? 
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Tabulka 21 - Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě? 

  Počet Četnost 

Vždy vyčkáme příjezdu ZZS 3 3 % 

Musíme vyprostit z vozidla 9 7 % 

Pouze při KPR nebo nebezpečí  104 87 % 

s postiženým nikdy nehýbat 4 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce číslo 4 studenti hodnotili možnosti vyproštění postižených z vozidel. 

Téměř 87 % studentů zvolilo správnou odpověď C). 3 % studentů shodně rozhodla 

o správnosti možnosti A) a D). Zbylých 7 % studentů zvolilo odpověď B).   

Otázka č. 5: Jak budeme bránit postiženému při křečovém stavu?  

A) Přivoláme pomoc z okolí a podržíme postiženého  

B) Vlastní váhou těla zalehneme postiženého 

C) Pomocí improvizovaných pomůcek přivážeme postiženého  

D) V křečích postiženému nebráníme 
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Graf 21 - Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě? 
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Tabulka 22 - Jak budeme bránit postiženému při křečovém stavu? 

  Počet Četnost 

Držet postiženého  14 12 % 

Zalehneme postiženého 0 0 % 

Přivázat postiženého 5 4 % 

postiženému nebráníme 101 84 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce číslo 5 se studenti zabývali první pomocí postižené osobě při křečových 

stavech. Správnou odpovědí byla možnost D), kterou zvolilo 84 % dotazovaných 

studentů. Druhou nejčastější odpovědí byla možnost A) s 12 % dotazovaných žáků. 

Zbylá 4 % studentů zvolila možnost C). Žádný z dotazovaných studentů nezvolil 

možnost B).   
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Graf 22 - Jak budeme bránit postiženému při křečovém stavu? 
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Otázka č. 6: Smíme vkládat předměty do úst při křečových stavech?  

A) Do úst se při křečích nesmím dávat žádné předměty 

B) Využíváme jen specializovaných rozvíračů čelistí  

C) Využíváme měkké a tenké předměty 

D) Mezi zuby smíme dávat všechny tvrdé předměty 

Tabulka 23 - Smíme vkládat předměty do úst při křečových stavech? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   V otázce číslo 6 byli studenti dotazováni na možnosti vkládání předmětů do úst 

při křečových stavech. Nejvíce studentů (93 %) zvolilo správnou možnost A),  

kdy se nepoužívají pro vkládání žádné pomůcky. 4 % žáků by použila rozvírač 

čelistí. Odpověď C) považovala za správnou 2 % studentů. 1 % žáků zvolilo  

za správnou odpověď D). 

  Počet Četnost 

Žádné předměty do úst 112 93 % 

Použití rozvíračů čelistí 5 4 % 

Pouze měkké a tenké předměty 2 2 % 

Dáváme všechny tvrdé předměty 1 1 % 

Graf 23 - Smíme vkládat předměty do úst při křečových stavech? 
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Otázka č. 7: Co podáme postiženému při podezření na diabetes mellitus?  

A) Nasypeme do úst postiženému cukr  

B) Podáme diabetikovi neslazené nápoje 

C) Nepodáváme nic 

D) Rozpuštěný cukr ve vodě nebo jednoduché cukry 

Tabulka 24 - Co podáme postiženému při podezření na diabetes mellitus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sedmé otázce studenti řešili situaci setkání s diabetikem a podání  

určitých látek pro zajištění první pomoci. Téměř 89 % dotazovaných zvolilo 

správnou možnost D). 6 % studentů se rozhodlo pro odpověď A). Pro neslazené 

nápoje a možnost B) se rozhodla 4 % žáků. Zbylé 1 % zvolilo jako správnou 

možnost C).  

 

  Počet Četnost  

Cukr do úst  7 6 % 

Neslazený nápoj  5 4 % 

Nepodáme nic  1 1 % 

Rozpuštěný cukr ve vodě  107 89 % 

Graf 24 - Co podáme postiženému při podezření na diabetes mellitus? 
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Otázka č. 8: Je nutná kontrola pulzu před srdeční masáží?  

A) Měřením tepu ztrácíme příliš mnoho času 

B) Ano, pulz měříme u postiženého vždy 

C) Ano, podle pulzu zjistím, zda mohu zahájit resuscitaci 

D) Pulz měříme jen u dětí a seniorů 

Tabulka 25 - Je nutná kontrola pulzu před srdeční masáží? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce číslo 8 byli studenti dotazováni na kontrolu srdečního tepu  

před začátkem nepřímé srdeční masáže. Správnou odpověď A) zvolilo  

83 % dotazovaných studentů. Druhou nejčastěji volenou možností byla odpověď 

C), kterou odhadlo 9 % studentů. Dalších 7 % studentů rozhodlo jako o správné 

možnosti odpověď B). 1 % žáků rozhodlo o správnosti odpovědi D).   

 

  Počet Četnost 

Tep neměříme 99 83 % 

Vždy měříme pulz  8 7 %  

Podle pulzu zahajujeme KPR 11 9 % 

Měříme jen u dětí a seniorů 2 1 % 
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Graf 25 - Je nutná kontrola pulzu před srdeční masáží? 
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Otázka č. 9: Může silné kašlání pomoci překonat infarkt myokardu?  

A) Ano, kašel může rozproudit srdce  

B) Ano, kašel je doporučený při všech postiženích srdce 

C) Ne, kašel je námaha pro postiženého 

D) Ne, ale kašel pomáhá k ustálení krevního tlaku 

Tabulka 26 - Může silné kašlání pomoci překonat infarkt myokardu? 

  Počet Četnost 

Kašel rozproudí srdce 8 7 % 

Kašel je u všech postižení srdce 2 1 % 

Ne, kašel je námaha  109 91 % 

Kašel pomáhá při ustálení tlaku 1 1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V otázce číslo 9 studenti vyhodnocovali poplašnou zprávu první pomoci  

při infarktu myokardu. Žáci se měli rozhodnout, zda může silný kašel pomoci  

při infarktu myokardu. Nejvíce studentů (91 %) zvolilo odpověď C) za správnou 

možnost. Druhou nejčastější volbou byla odpověď A), kterou vyhodnotilo  

7 % studentů jako správnou. Možnosti B) a D) zvolilo pouze 1 % dotazovaných 

studentů.  
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Graf 26 - Může silné kašlání pomoci překonat infarkt myokardu? 
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Otázka č. 10: Co patří mezi příznaky infarktu myokardu?  

A) Horečka  

B) Bolest v podbřišku  

C) Povislý koutek úst 

D) Bolesti na hrudi 

 

Tabulka 27 - Co patří mezi příznaky infarktu myokardu? 

  Počet Četnost 

Horečka 2 2 % 

Bolest v podbřišku  4 3 % 

Povislý koutek úst 1 1 % 

Bolest na hrudi 113 94 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V desáté otázce žáci museli rozhodnout, které příznaky mohou naznačovat 

infarkt myokardu. Správnou odpověď D) zvolilo 94 % studentů. Možnost  

A) vyhodnotilo jako správnou odpověď 2 % dotazovaných studentů. 3 % studentů 

Graf 27 - Co patří mezi příznaky infarktu myokardu? 
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zvolila možnost B). Pouze 1 % odhadlo jako příznak infarktu myokardu povislý 

koutek úst.  

Otázka č. 11: Do jaké polohy uložíme postiženého s podezřením na infarkt 

myokardu?  

 

A) Vleže na zádech  

B) Do sedu či polosedu  

C) Necháme danou osobu stát 

D) Vleže na břiše  

Tabulka 28 - Do jaké polohy uložíme postiženého s podezřením na infarkt myokardu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Počet Četnost 

V leže na zádech 10 8 % 

Do sedu či polosedu 109 91 % 

Necháme osobu stát 0 0 % 

V leže na břiše 1 1 % 

Graf 28 - Do jaké polohy uložíme postiženého s podezřením na infarkt 

myokardu? 
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Otázka číslo 11 je poslední otázkou týkající se infarktu myokardu. V této otázce 

byla zjišťována správná poloha postiženého při podezření na infarkt myokardu. 

Správnou odpověď B) zvolilo 91 % dotazovaných studentů. Zhruba 8 % žáků  

se rozhodlo zaškrtnout možnost A). Zbývající 1 % studentů zvolilo odpověď D). 

Odpověď C) nezaškrtl žádný z dotazovaných studentů.  

Otázka č. 12: Jaké odlišnosti má resuscitace těhotné ženy oproti základní 

resuscitaci?  

A) U těhotných žen nejsou žádná specifika  

B) Těhotnou ženu nesmíme resuscitovat 

C) U těhotných žen se doporučuje mírně podložit pravou kyčel 

D) Musíme své dlaně odsunout dál od plodu matky 

Tabulka 29 - Jaké odlišnosti má resuscitace těhotné ženy oproti základní resuscitaci? 

  Počet Četnost 

Žádná specifika 31 26 % 

Nesmíme resuscitovat 0 0 % 

Podložení pravé kyčle 83 69 % 

Odsunutí dlaní od plodu 6 5 % 

 

 

 

 

 

 Graf 29 - Jaké odlišnosti má resuscitace těhotné ženy oproti základní 

resuscitaci? 
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     V otázce číslo 12 byli studenti dotazováni na odlišnosti resuscitování těhotných 

žen oproti základní resuscitaci. 69 % studentů zvolilo správnou možnost C). 

Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí byla možnost A), kterou určilo  

26 % studentů. Odpověď B) nezvolil žádný z dotazovaných studentů. Zbylých  

5 % studentů zaškrtlo jako správnou odpověď možnost D).    

Otázka č. 13: Při bezdeší a podezření na poranění páteře, smíme zahajovat 

srdeční masáž?  

A) Nesmím resuscitovat, mohl bych postiženého zabít  

B) Ano, ale pouze u dětí 

C) S postiženým nehýbu 

D) Postiženého musím resuscitovat, manipuluji s ním velmi opatrně 

Tabulka 30 - Při bezdeší a podezření na poranění páteře, smíme zahajovat srdeční 

masáž? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Počet  Četnost 

Nesmíme resuscitovat 5 4 % 

Pouze u dětí  0 0 % 

S postiženým nehýbu 1 1 % 

S opatrností manipuluji a resuscituji  114 95 % 

Graf 30 - Při bezdeší a podezření na poranění páteře, smíme 

zahajovat srdeční masáž? 
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    V otázce číslo 13 se studenti zabývali zahájením resuscitace při podezření  

na poranění páteře a případném bezdeší.  Nejvíce studentů (95 %) zvolilo jako 

správnou možnost odpověď D), kdy je možno s opatrností manipulovat 

s postiženým. 4 % studentů se rozhodla pro odpověď A). Odpověď B) nezvolil 

žádný z dotazovaných studentů. Zbylé 1 % studentů zaškrtlo možnost C) jako 

správnou odpověď.  

Otázka č. 14: Jaký čas je zákonem stanovený pro dojezd zdravotnické záchranné 

služby?  

A) 10 minut  

B) 15 minut 

C) 20 minut 

D) 25 minut 

Tabulka 31- Jaký čas je zákonem stanovený pro dojezd zdravotnické záchranné služby? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

10 minut  3 3 % 

15 minut 4 3 % 

20 minut 112 93 % 

25 minut  1 1 % 

3 % 3 %
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Graf 31 - Jaký čas je zákonem stanovený pro dojezd zdravotnické 

záchranné služby? 
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   V otázce číslo 14 byli studenti dotazováni na čas stanovený zákonem pro dojezd 

zdravotnické záchranné služby. Správnou odpověď C) zvolilo 93 % dotazovaných 

studentů. 3 % studentů shodně rozhodlo o správnosti odpovědi A) a B).  

Zbylé 1 % studentů zaškrtlo jako správnou odpověď možnost A). 

Otázka č. 15: Při lokálních popáleninách je první pomocí?  

A) Chladit nad místem popálení a nechat vodu pomalu stékat  

B) Chladit místo popálení ledem či sněhem 

C) Dané místo raději nechladit 

     D) Chladit popáleninu pod přímo tekoucím proudem vody 

Tabulka 32 - Při lokálních popáleninách je první pomocí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Četnost 

Nechat vodu pomalu stékat  101 84 % 

Chladit ledem či sněhem 6 5 % 

Nechladit  9 8 % 

Přímo pod proudem vody  4 3 % 
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Graf 32 - Při lokálních popáleninách je první pomocí? 
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    V poslední otázce číslo 15 se studenti zabývali první pomocí při lokálních 

popáleninách. 84 % studentů zhodnotilo jako odpověď A) za správnou. Možnost  

B) zvolilo 5 % dotazovaných studentů. 8 % studentů zvolilo možnost nechlazení 

dané popálené oblasti. Zbylé 3 % žáků zaškrtla odpověď D).    

 

Porovnání odpovědí studentů 

   V poslední části bakalářské práce se zabývám porovnáním vyhodnocených 

odpovědí studentů před edukací a po proběhlé edukaci. Pro přehlednost  

jsou odpovědi a výsledky zobrazeny v tabulkách. První část tabulky jsou výsledky  

před edukací studentů. Druhou část tabulky tvoří zpracované odpovědi studentů  

po edukaci. 

Tabulka 33 - Co je to hoax? 

 

V otázce zabývající se významem slova „hoax“ před edukací nejvíce studentů 

zvolilo správně odpověď D). 11 % studentů se přiklonilo k odpovědi A).  

Po vysvětlení vzrostla četnost odpovídajících studentů o 15 % na výsledných  

96 %. U možnosti A) se snížila procentuální četnost o 10 %.    

Tabulka 34 - Musíme při resuscitaci používat techniku dýchání z úst do úst? 

 Před edukací   Po edukaci    

  Počet Četnost Počet Četnost  

Technika na internetu 14 11 % 1 1 % 

Cizí telefonní linka 6 5 % 1 1 % 

Žádoucí pošta 3 3 % 3 2 %  

Poplašná zpráva 97 81 % 115 96 % 

 Před edukací    Po edukaci   

  Počet Četnost Počet  Četnost 

Nepoužívá se  33 28 % 29 24 % 

Využívá se jen u dětí 10 8 % 7 6 % 

Jen proškolení zachránci 18 15 % 53 44 % 

Nutné při každé resuscitaci 59 49 % 31 26 % 
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     V následující otázce byla řešena technika dýchání z úst do úst během 

resuscitace. Nejvíce studentů (49 %) před edukací se domnívalo, že správná 

odpověď je možnost D). Po edukaci studentů se snížila procentuální četnost  

o 23 % na výsledných 26 %. Správnou odpověď C) před edukací tipovalo  

15 % žáků. Po edukaci vzrostla jejich procentuální četnost na výsledných 44 %. 

Tabulka 35 - Jestliže dojde při resuscitaci k zlomenině žebra, pokračuji v nepřímé srdeční 

masáži? 

 Před edukací   Po edukaci    

  Počet Četnost Počet Četnost 

Nepokračuji 30 25 % 6 5 % 

Pokračovat musím  60 50 % 114 95 % 

při nestabilitě nepokračuji 9 7 % 0 0 % 

přerušuji resuscitaci 21 18 % 0 0 % 

 

      V otázce číslo 3 byl zpracovaný mýtus o ukončení resuscitace z důvodu 

zlomeniny žeber při kompresy hrudníku. Nejvíce studentů (50 %) zvolilo  

před edukací správně možnost B). Po vysvětlení dané problematiky se rozhodlo 

pro odpověď B) 95 % dotazovaných studentů. Před edukací zvolila čtvrtina 

studentů možnost A). Po edukaci se hodnota četnosti snížila o 20 % na výsledných 

5 %.  

Tabulka 36 - Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě? 

 Před edukací   Po edukaci   

  Počet Četnost Počet Četnost 

Vždy vyčkáme příjezdu ZZS 32 27 % 3 3 % 

Musíme vyprostit z vozidla 23 19 % 9 7 % 

Pouze při KPR nebo nebezpečí  43 36 % 104 87 % 

s postiženým nikdy nehýbat 22 18 % 4 3 % 

 

     V otázce číslo 4 byli studenti dotazováni na možnost vyproštění postiženého 

z vozidla. Pouze 36 % ze všech dotazovaných studentů zvolilo správně odpověď 
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C). Druhou nejčastější odpovědí byla možnost A), pro kterou se rozhodlo  

27 % studentů. Po edukaci se rozhodlo 87 % studentů pro odpověď C).  

Tabulka 37 - Jak budeme bránit postiženému při křečovém stavu? 

 Před edukací   Po edukaci   

  Počet Četnost Počet Četnost  

Držet postiženého  56 47 % 14 12 % 

Zalehneme postiženého 29 24 % 0 0 % 

Přivázat postiženého 4 3 % 5 4 % 

postiženému nebráníme 31 26 % 101 84 % 

 

     V otázce číslo 5 studenti odpovídali na mýtus u křečových stavů. Před edukací 

se studenti nejčastěji rozhodovali pro odpověď A), kterou zvolilo  

47 % dotazovaných žáků. Správnou odpověď D) zvolilo 26 % studentů. Po edukaci 

se pro odpověď D) rozhodlo 84 % studentů. Možnost A) zvolilo o 35 % studentů 

méně s výslednou četností 12 %. 

Tabulka 38 - Smíme vkládat předměty do úst při křečových stavech? 

 Před edukací   Po edukaci   

  Počet Četnost Počet Četnost 

Žádné předměty do úst 74 61 % 112 93 % 

Použití rozvíračů čelistí 19 16 % 5 4 % 

Pouze měkké a tenké předměty 19 16 % 2 2 % 

Dáváme všechny tvrdé předměty 8 7 % 1 1 % 

 

     Druhým mýtem spojeným s křečovými stavy byla otázka číslo 6. Před edukací 

se rozhodlo pro odpověď A) téměř 61 % dotazovaných studentů. Po edukaci  

se zvýšila četnost o 32 % na výsledných 93 % studentů.  

Tabulka 39 - Co podáme postiženému při podezření na diabetes mellitus? 

 Před edukací   Po edukaci    

  Počet Četnost  Počet Četnost 

Cukr do úst  17 14 % 7 6 % 

Neslazený nápoj  31 26 % 5 4 % 

Nepodáme nic  16 13 % 1 1 % 

Rozpuštěný cukr ve vodě  56 47 % 107 89 % 
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      V otázce číslo 7 se zjišťoval přístup studentů k postiženým s onemocněním 

cukrovky. Před edukací 47 % studentů vyhodnotilo jako správnou odpověď 

možnost D). Druhou nejčastější odpovědí s četností 26 % byla možnost B).  

Po edukaci vzrostla četnost o 42 %. Po vyhodnocení a sečtení odpovědí zvolilo  

89 % studentů možnost D). Naopak četnost odpovědi B) klesl o 22 % na výsledné  

4 %. 

Tabulka 40 - Je nutná kontrola pulzu před srdeční masáží? 

 

    Osmá otázka se zabývá nutností kontroly srdečního tepu před kompresemi 

hrudníku. Před edukací se nesprávně rozhodla pro možnost C) téměř  

59 % dotazovaných studentů. Správnou odpovědí byla možnost A), kterou zvolilo 

17 % žáků. Po edukaci rozhodlo o správnosti odpovědi A) o 66 % studentů  

více než před edukací. Oproti prvnímu dotazníku klesla procentuální četnost 

hodnotících studentů u odpovědi C) z 59 % na vyhodnocených 9 % žáků.   

Tabulka 41 - Může silné kašlání pomoci překonat infarkt myokardu? 

 

    V otázce číslo 9 se studenti zabývali infarktem myokardu a působením kašle  

na jeho průběh. Správnou odpověď C) zvolilo před edukací 48 % studentů. 

 Před edukací   Po edukaci    

  Počet Četnost Počet Četnost 

Tep neměříme 20 17 % 99 83 % 

Vždy měříme pulz  27 22 %  8 7 % 

Podle pulzu zahajujeme KPR 71 59 % 11 9 % 

Měříme jen u dětí a seniorů 2 2 %  2 1 % 

 Před edukací   Po edukaci    

  Počet Četnost Počet Četnost 

Kašel rozproudí srdce 31 26 % 8 7 % 

Kašel je u všech postižení srdce 13 11 % 2 1 % 

Ne, kašel je námaha  58 48 % 109 91 % 

Kašel pomáhá při ustálení tlaku 18 15 % 1 1 % 
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Druhou nejčastější odpovědí byla možnost A), o které rozhodlo 26 % studentů.  

Po edukaci vzrostla četnost studentů s odpovědí C) o 43 % na výsledných 91 %.  

Tabulka 42 - Co patří mezi příznaky infarktu myokardu? 

 Před edukací   Po edukaci   

  Počet Četnost Počet Četnost 

Horečka 6 5 % 2 2 % 

Bolest v podbřišku  8 7 % 4 3 % 

Povislý koutek úst 16 13 % 1 1 % 

Bolest na hrudi 90 75 % 113 94 % 

 

     V otázce číslo 10 se testovala znalost studentů v možných příznacích infarktu 

myokardu. Před edukací zvolilo správně možnost D) 75% dotazovaných studentů. 

13 % studentů se rozhodlo zvolit možnost C). Po edukaci vzrostla četnost 

v odpovědi D) o 19 %. Naopak možnost C) zvolilo o 12 % méně studentů. 

    Tabulka 43 - Do jaké polohy uložíme postiženého s podezřením na infarkt myokardu? 

 

     Poslední otázkou zabývající se infarktem myokardu je otázka polohy,  

do které uložíme postiženého. Před edukací nejvíce studentů (56 %) zaškrtlo 

správně odpověď B). 40 % studentů se rozhodlo zvolit možnost A). Po edukaci 

vzrostla četnost možnosti B) o 35 % na výsledných 91 % dotazovaných studentů. 

Odpověď A) zvolilo po edukaci zhruba 8 %. 

 

 

 Před edukací   Po edukaci    

  Počet Četnost Počet Četnost 

V leže na zádech 48 40 % 10 8 % 

Do sedu či polosedu 67 56 % 109 91 % 

Necháme osobu stát 1 1 % 0 0 % 

V leže na břiše 4 3 % 1 1 % 
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Tabulka 44 - Jaké odlišnosti má resuscitace těhotné ženy oproti základní resuscitaci? 

 Před edukací    Po edukaci    

  Počet Četnost Počet Četnost 

Žádná specifika 14 11 % 31 26 % 

Nesmíme resuscitovat 13 11 % 0 0 % 

Podložení pravé kyčle 33 28 % 83 69 % 

Odsunutí dlaní od plodu 60 50 % 6 5 % 

 

      V otázce číslo 12 byli studenti dotazováni na odlišnosti v resuscitaci u těhotné 

ženy oproti prvkům základní resuscitace. Před edukací zvolilo chybně možnost  

D) polovina dotazovaných. Správnou odpověď C) zvolilo jen 28 % studentů.  

Po edukaci vzrostl počet studentů hodnotících možnost C) o 41 % na výsledných  

69 %. Vzrostla také četnost možnosti A) z původních 11 % na výsledných 26 %.  

Tabulka 45 - Při bezdeší a podezření na poranění páteře, smíme zahajovat srdeční 

masáž? 

 Před edukací   Po edukaci    

  Počet  Četnost Počet Četnost 

Nesmíme resuscitovat 40 33 % 5 4 % 

Pouze u dětí  6 5 % 0 0 % 

S postiženým nehýbu 32 27 % 1 1 % 

S opatrností manipuluji a resuscituji  42 35 % 114 95 % 

 

     V otázce číslo 13 se zjišťovala možnost zahájení srdeční masáže u postižených 

s podezřením na poranění páteře a při následném bezdeší. Před edukací zvolilo 

téměř stejný počet studentů možnost A) a D). Správně možnost D) vyhodnotilo  

35 % dotazovaných studentů. Odpověď A) zakroužkovala jen o 2 % méně 

studentů. Po edukaci se zmenšil počet studentů, kteří zvolili odpověď A),  

o 29 % žáků.  Pro odpověď D) se poté rozhodlo 95 % dotazovaných studentů.  



73 

 

 

 

Tabulka 46 - Jaký čas je zákonem stanovený pro dojezd zdravotnické záchranné služby? 

 Před edukací   Po edukaci   

  Počet   Četnost Počet  Četnost 

10 minut  44 37 % 3 3 % 

15 minut 49 40 % 4 3 % 

20 minut 26 22 % 112 93 % 

25 minut  1 1 % 1 1 % 

 

     V otázce číslo 14 se zjišťovala znalost žáků v dojezdových časech zdravotnické 

záchranné služby. Před edukací zvolilo 40 % studentů jako správnou možnost B). 

Téměř stejné množství studentů (37 %) zapsalo odpověď A). Po následné edukaci 

odpověď A) zvolila jen 3 % dotazovaných studentů. Možnost C) vybralo  

93 % žáků. Rozdíl četností před a po edukaci činí 71 %.  

Tabulka 47 - Při lokálních popáleninách je první pomocí? 

 Před edukací    Po edukaci    

  Počet Četnost Počet  Četnost  

Nechat vodu pomalu stékat  66 55 % 101 84 % 

Chladit ledem či sněhem 16 13 % 6 5 % 

Nechladit  4 3 %  9 8 % 

Přímo pod proudem vody  34 29 % 4 3 % 

 

     V poslední otázce číslo 15 studenti prokazovali své znalosti z problematiky 

první pomoci u lokálních popálenin. Před edukací vybralo nejvíce studentů  

(55 %) možnost A). Druhá nejčastější zapsaná odpověď byla možnost  

D) s 29 % žáků. Po následné edukaci činil rozdíl u možnosti A) zhruba  

29 % s výslednou četností 84 %.  
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Tabulka 48 – Pohlaví studentů – před edukací 

              Otázky                

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Muž  73 % 19 % 54 % 31 % 17 % 67 % 38 % 58 % 52 % 67 % 58 % 21 % 31 % 42 % 50 % 

Žena  86 % 13 % 47 % 39 % 32 % 59 % 53 % 60 % 46 % 71 % 54 % 32 % 38 % 40 % 58 % 

 

V následující tabulce je celkové vyhodnocení mužů a žen před edukací. V tabulce 

jsou zaznamenány procentuální hodnoty správných odpovědí u žen i mužů. 

Největší úspěšnost zaznamenala otázka číslo 1, kde muži i ženy  

byli nejúspěšnějšími.   

Tabulka 49 -Pohlaví studentů - po edukaci 

              Otázky                

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Muž  92 % 42 % 92 % 83 % 81 % 92 % 88 % 69 % 90 % 92 % 85 % 69 % 94 % 94 % 81 % 

Žena  99 % 46 % 97 % 89 % 88 % 94 % 90 % 92 % 92 % 96 % 94 % 69 % 96 % 93 % 86 % 

 

 Po edukaci došlo k výraznému nárůstu správných odpovědí u obou pohlaví.  

Zde byla naopak nejhůře hodnocena otázka číslo 2. Téměř u všech odpovědí došlo 

k nárůstu úspěšnosti nad 90 %.  

Tabulka 50 - Věk studentů - před edukací 

 

V této tabulce jsou porovnávány věkové skupiny studentů s jejich dosaženými 

správnými výsledky. Podle uvedených procent v tabulce dopadli nejhůře žáci  

ve věku 12 let. Naopak nejlépe si vedla věková skupina 16letých studentů.  

 

 

              Otázky                
  1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  11 12 13 14 15 
12 let 73 % 7 % 32 % 24 % 20 % 51 % 34 % 10 % 34 % 51 % 37 % 20 % 34 % 12 % 54 % 
13 let  69 % 8 % 58 % 23 % 20 % 65 % 46 % 12 % 46 % 88 % 58 % 19 % 31 % 19 % 50 % 
14 let 91 % 13 % 42 % 33 % 21 % 58 % 50 % 16 % 54 % 79 % 63 % 20 % 25 % 16 % 42 % 
15 let 94 % 25 % 75 % 63 % 38 % 75 % 56 % 31 % 63 % 94 % 75 % 50 % 50 % 38 % 69 % 
16 let 100 % 46 % 77 % 69 % 54 % 77 % 69 % 31 % 69 % 92 % 77 % 53 % 62 % 46 % 77 % 
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Tabulka 51 - Věk studentů - po edukaci v procentech (%) 

 

V poslední tabulce jsou shrnuty úspěšné odpovědi studentů podle jejich věku.  

U studentů všech věkových skupin došlo k výraznému nárůstu správných 

odpovědí. Nejúspěšnější skupinou studentů byli žáci ve věku 16 let. 

 

 

 

 

 

  

              Otázky                
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
12 let 93 34  90 80 80 93 90 78 83 88 85 61 95 90 80 
13 let  92 31 96 85 85 92 88 77 96 92 92 69 88 92 77 
14 let 100 46 96 91 83 88 88 79 91 100 92 83 96 92 88 
15 let 100 63 100 88 88 100 94 94 100 100 94 63 94 100 88 
16 let 100 77 100 100 92 100 100 85 100 100 100 77 100 100 100  
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6 DISKUZE 

Bakalářská práce se zabývala studiem mýtů a hoaxů kolujících mezi populací  

a na internetových stránkách. Rozebrány byly jednotlivé mýty a teze včetně 

historie, rozdělení první pomoci, legislativních norem a guidelines.  

Mezi vybranými ročníky studentů jsme sledovali jejich přehled znalostí v první 

pomoci a důvěryhodnost připravených mýtů. Žákům byla následně představena 

prezentace s uvedením do první pomoci a vysvětlením daných pověr, mýtů  

a hoaxů. Výzkumnou oblast tvořila skupina 120 studentů pelhřimovského 

gymnázia, kteří odpovídali na 15 vybraných otázek z dané problematiky.  

V první otázce na studenty jsme se zeptali obecně na pojem hoax.  

Již před edukací na tuto otázku dokázalo odpovědět 82 % dotazovaných studentů. 

Právě některé z přidaných hoaxů zobrazujících se na internetu mohou být přímo 

život ohrožující. Jak ale zmiňuje Josef Džubák na svých internetových stránkách 

zaměřených na všechny druhy hoaxů, každý z nás se může dopustit šíření  

a vytváření podobných podvodných odkazů. Pro zamezení podobných problémů 

byly vytvořeny dokumenty RFC. „RFC dokumenty popisují standardy pro práci  

na Internetu. Dokumenty nejdříve procházejí procesem schválení a poté je jim přiděleno 

číslo, pod kterým je lze vyhledat v seznamu pravidel. Přestože mnoho pravidel  

je pro odborníky, existují některá i pro běžné uživatele“ [34]. Dokument slouží  

jako soubor pravidel a chování na internetu, a přestože většina dotazovaných 

studentů chápe význam hoaxů, mohou se ocitnout v riziku všechny osoby.  

Proto je správná edukace nutná.  

V mýtu dýchání z úst do úst během resuscitace se přiklonila téměř polovina 

studentů k nutnosti využití techniky dýchání z úst do úst při každé resuscitaci 

postiženého. Pouze 15 % dotazovaných by zvolilo před edukací možnost  

této techniky pouze u proškolených zachránců. V doporučených postupech 

http://www.ietf.org/rfc.html
http://www.ietf.org/download/rfc-index.txt
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vydaných Evropskou resuscitační radou Guidelines 2015 se uvádí, že dýchání 

k resuscitaci skutečně patří, avšak za podmínek, že zachránce je skutečně 

proškolen v jeho používání. Dalším důvodem mnohdy může být nechuť či strach 

z přenosu nemocí od postiženého. Neproškolení zachránci tuto techniku většinou 

neovládají s potřebnou kvalitou a stanovený čas 10 vteřin pro vdechy je mnohdy 

prodloužen. Pokud však proškolený laik techniku dýchání z úst do úst opravdu 

kvalitně ovládá, není důvod například u rodinného příslušníka tuto techniku 

neprovádět. Po edukaci na tuto otázku správně odpovědělo 44 % dotazovaných 

studentů. 

Na otázku zlomeniny žeber a pokračování v resuscitaci odpověděla  

před edukací polovina studentů možností pokračovat v nepřímé srdeční masáži. 

Velmi často se na všech možných kurzech první pomoci laikům zdůrazňuje 

potřeba resuscitace. Jedná se o život zachraňující úkon, kdy postiženému 

nemůžeme poškozením žeber či hrudníku více ublížit. Podle Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z roku 2009 bylo evidováno v České 

Republice 7815 resuscitací s následným přežitím pouze 5,6 %. Truhlář, předseda 

ČRR, uvedl: “Resuscitace zahájená svědky srdeční zástavy zvyšuje šanci na přežití 

trojnásobně oproti případům, kdy není poskytnuta první pomoc žádná.  

Mnoho našich spoluobčanů tak mohlo dnes žít, pokud by jim byla poskytnuta pomoc 

správně a především včas. Častou příčinou neposkytnutí pomoci bývá nerozpoznání srdeční 

zástavy nebo obava z vlastního selhání”[35]. Nutnost resuscitace je tedy prioritou. 

Postižený s frakturami hrudního koše bude moci žít, jestliže jej dokáže zachránce 

oživit. Proto se po školení rozhodlo 95 % studentů pro možnost pokračování  

i přes zlomeniny žeber.  

V otázce číslo 4: „Smím vyprostit postiženého z vozidla při dopravní nehodě?“,  

se výsledky studentů příliš nelišily. Odpověď na tuto otázku by měla zaznít 

v první pomoci probírané v autoškolách. Diskutabilní je však otázka,  

do jaké hloubky je v autoškolách probírána první pomoc. Dotazník byl určen 
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studentům nižšího gymnázia, kteří v těchto otázkách nemusí být plně proškoleni. 

Ta část dotazovaných, která zvolila za správnou možnost okamžitého vytažení 

postiženého z vozidla, tak nejspíše učinila v domnění nebezpečí, například 

z důvodu vzplanutí či výbuchu vozidla.  

Na výukových stránkách první pomoci Zdravotnické záchranné služby 

Hradecké kraje se můžeme dočíst, že vyprostit postiženého musíme pouze 

v případě dalších hrozících nebezpečí nebo při nemožnosti poskytnutí ošetření  

a první pomoci [36]. Autonehoda je velmi traumatizující událost  

a naopak při vyproštění postižených může dojít k dalším situacím ohrožujícím 

bezpečnost všech zúčastněných. Z výsledků studentů před edukací vychází,  

že velké procento studentů by se takto nechovalo. Po získaných poznatcích  

po edukaci se většina studentů přiklonila k správnému řešení. 

Další otázkou pro studenty bylo zabránění křečí u postižených osob a vkládání 

předmětů do úst u křečových stavů v první pomoci. Před edukací téměř polovina 

studentů zvolila možnost přivolání pomoci a držení postiženého. Naopak pouze 

čtvrtina dotazovaných žáků se přiklonila k možnosti nebránit v křečích.  

Tento nebezpečný mýtus však nemá žádný racionální podklad a samotné křeče 

člověka nijak neohrožují. Proto všechna dostupná literatura považuje za jedinou 

první pomoc odstranění nebezpečných okolních předmětů [37]. Na některých 

kurzech první pomoci se dále učí jako správnou variantou podsunutí například 

textilie pod hlavu a kopírování pohybů hlavy. Po odeznění křečí se textilie vysune.  

Na mýtus vkládání předmětů do úst při křečích odpověděla vždy většina 

studentů možností nevkládat žádné předměty do dutiny ústní. V praxi  

se ovšem řada záchranářů již setkala při příjezdu k postiženému s různými 

předměty v jeho ústní dutině. Rozevírání a vkládání předmětů do úst postiženému  

je velmi nebezpečné jednání pro zachránce. Dobiáš (2009) píše o častých případech 

ukousnutých prstů a poranění dutiny ústní, díky použití různých předmětů [4]. 
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Proto i zde je proškolení všech osob velmi důležité a rozhodování na místě by mělo 

být vždy racionální a správné. V České republice žije zhruba 70 000 – 100 000 lidí 

s touto nemocí [38]. 

Další otázkou určenou studentům v dotazníku byla první pomoc u lidí 

postižených nemocí zvanou diabetes mellitus. Na otázku první pomoci  

se 47 % studentů před edukací rozhodlo podat cukr rozpuštěný ve vodě. 

Nejlepším způsobem léčby je první pomoc v podobě sladkých nápojů  

či jednoduchých cukrů. Podle serveru zdravizivotscukrovkou.cz je doporučen 

hroznový cukr s postačující dávkou 5 kusů z ruličky hroznového cukru. Vhodnější 

variantou je požití asi 10-20 gramů sacharidů. Pokud již je postižený v bezvědomí, 

přichází na řadu krabička s názvem GlucaGen HypoKit [39]. Cukr do úst zvolilo  

14 % dotazovaných studentů před edukací. I tato odpověď by byla samozřejmě 

správnou, jelikož v otázce nebyl definovaný stav daného jedince. Jednalo  

by se o pacienta při vědomí se zachovalými funkcemi. Sacharidy podané v pevném 

skupenství neohrožují život postiženého. Po proškolení se rozhodlo 89 % studentů 

pro možnost podání cukru rozpuštěného ve vodě. Při edukaci se objevila otázka 

použití inzulinu při cukrovce. V tomto případě je edukace velmi důležitá  

a například MUDr. Psottová z diabetologické ordinace v Praze varuje před riziky 

léčby inzulinem a zdůrazňuje aktivní přístup pacienta k příčinám a povaze nemoci. 

Následně pak řešení dané léčby s diabetologem a zabránění vzniku diabetických 

komplikací [40]. 

V otázce číslo 8 je řešen mýtus kontroly pulzu před srdeční masáží. Kontrola 

pulzu před resuscitací není však úplně nesprávná. Tento postup byl uveden  

jako doporučený do přetvoření doporučených postupů Guidelines 2000. Nejedná 

se tedy přímo o mýtus, nýbrž o zastaralý postup Evropské resuscitační rady.  

I v dnešní době je naměřená hodnota pulzu důležitou veličinou,  

spíše však pro zkušeného zachránce. Provedený výzkum ale ukázal, že téměř  

60 % dotazovaných zvolilo tento zastaralý postup jako správný a před resuscitací 
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by postiženému tep nahmatali, na základě toho se rozhodovali, zda zahájí 

resuscitaci. Bohužel i dnes se můžeme setkat se stále kolující myšlenkou vyšetření 

srdečních pulzů společně s kontrolou dýchání. Horší variantou tohoto úkonu  

je vynechání kontroly dýchání a provedení pouze měření pulzu. Po následné 

edukaci se studenti rozhodli pro možnost neměřit tep. 

Další otázky byly zaměřeny na hoaxy a mýty u infarktu myokardu.   

48 % studentů zvolilo správně odpověď, že kašel nepomůže a působí  

spíše jako námaha pro srdce postiženého. Před edukací však dalších 26 % studentů 

zvolilo možnost rozproudění srdce pomocí kašle. V tomto hoaxu se vyzdvihuje pití 

teplé vody jako prevence pro tvorbu rakoviny, oběhových chorob a infarktu 

myokardu. Dále se autor uvádí časový interval 10 vteřin, po kterých postižený 

upadá do bezvědomí. Během těchto 10 vteřin by daná osoba měla začít silně  

a hluboce kašlat a tímto způsobem se může postižený dostat i svépomocí  

do nejbližšího nemocničního zařízení. Tento hoax má však své zastánce,  

kteří odkazují na výzkum provedený v roce 1998. Naopak většina zdrojů  

se přiklání k tomuto hoaxu velmi skepticky a vyvrací dané údaje uvedené v popisu 

hoaxu. Na konci textu se také může čtenář dočíst o publikování výsledků 

z nemocnice v Rochesteru, která však vydala prohlášení, že žádné podobné 

výzkumy neprováděla.  

Například Pleskot píše o reálném podkladu této „metody“. Na internetovém 

fóru haox.eu uvádí: „Při hlubokém nádechu a následujícím prudkém výdechu dojde 

k vypuzení malého množství krve i z ochablého srdce. Jenomže udržet krevní oběh lze touto 

cestou několik vteřin, postačujících k nabytí elektrického defibrilátoru. Je to tedy rada  

pro nemocnice a záchranáře, kteří už mají pacienta na lůžku a zástavu srdce vidí  

na obrazovce monitoru.“[41]. Po prostudování a pátrání se skutečně vyskytla 

odborná práce na toto téma, kde byl proveden i daný výzkum. Původcem  

této metody byl polský lékař T. Petelenz, který práci na toto téma publikoval roku 

1998 v časopise „Wiadomosci lekarskie“. 
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Naproti tomu však většina zdrojů uvádí, že tento hoax může být přímo život 

ohrožující. MUDr. Ondřej Franěk na webu zachrannasluzba.cz uvádí: „Žádná 

souvislost mezi usilovným kašlem a „samoléčbou“ infarktu nebyla nikdy prokázána. 

Naopak zvýšená námaha, kterou usilovný kašel bezpochyby je, může průběh infarktu 

výrazně zhoršit.“ [42].  

Pokud jsou zpozorovány některé z příznaků infarktu myokardu,  

měl by se dotyčný vyvarovat veškeré námahy a okamžitě přivolat zdravotnickou 

záchrannou službu. Podle statistiky provedené v roce 2012 Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo za rok 2010 zaznamenáno 

v nemocnicích v České republice 75 199 případů pro ICHS. Celkový počet úmrtí  

na ICHS za rok 2010 byl 25 178. Oproti předešlému období od roku 1985 do 2009, 

kdy docházelo ke snížení mortality u pacientů s diagnózou ICHS, došlo  

ve zkoumaném období od roku 2003 do roku 2010 ke stagnaci těchto případů.  

Dále se uvádí, že mortalita u infarktu myokardu mírně klesá [43]. Po edukaci 

zvolilo 91 % studentů kašel jako námahu pro organismus. V otázce příznaků 

infarktu myokardu se vždy většina studentů shodla na bolesti na hrudi. 

Při vypracování této práce došlo k zjištění, že se lidé bojí resuscitovat těhotné 

ženy, protože nemají patřičné znalosti. I tento mýtus byl vysvětlován studentům 

z nejaktuálnějších zdrojů a praktických znalostí z první pomoci. Většina lidí,  

ale i polovina všech dotazovaných studentů zvolila před obeznámením  

této problematiky odpověď odsunutí svých dlaní od plodu. Podle očekávání  

se pro tuto možnost rozhodla polovina dotazovaných studentů. Správnou možnost 

zvolilo pouze 28 % studentů.  

Důvodem možných obav celé veřejnosti u resuscitace těhotných žen  

může být strach z poškození plodu i matky. Avšak místo, kde probíhá nepřímá 

srdeční komprese, je dostatečně vzdáleno od plodu. Zdeněk Hájek ve své knize 
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Rizikové a patologické těhotenství popisuje důležitost podložení pravé kyčle  

při provádění kardiopulmonální resuscitace [10]. 

Rozdílný výsledek v daných postupech je uveden v časopisu Resuscitation 

v červenci 2015. Článek pochází z výzkumu kanadských autorů, kteří zkoumali 

zástavu oběhu v těhotenství. V literatuře není příliš mnoho informací o účinnosti 

KPR během těhotenství. Závěrem studie je zjištění, že komprese hrudníku  

jsou účinnější v poloze na zádech, oproti poloze na levém boku. [44]. 

Zajímavostí je, že při dotazování jsem se setkal překvapivě s neznalostí  

i u mých budoucích kolegů ze zdravotnických zařízení a spolužáků. Nicméně 

většina záchranářů a lékařů se častěji přiklání k využití polohy na zádech 

s podložením pravého boku a uvolněním aortokavální komprese. Po edukaci 

označilo 69 % studentů možnost podložení pravé kyčle. Tvrzení, že u těhotných 

nejsou v resuscitaci žádná specifika, zvolilo 26 % dotazovaných studentů  

po edukaci. 

Na otázku, zda studenti zahájí resuscitaci u postižených s nedostatečnou 

dechovou aktivitou a podezřením na poranění páteře zvolil téměř stejný počet 

studentů možnost šetrné resuscitace a nezahájení KPR z důvodu ublížení 

postiženému. Takto se rozhodovali studenti před edukací.  

Obecně mají laici strach manipulovat s postiženým, který může mít poraněnou 

páteř. Při edukaci byla žákům položena otázka, zda je pro postiženého lepší 

variantou smrt nebo riziko případného ochrnutí. Dále byli studenti upozorňováni 

na důležitost záklonu hlavy u postižených s poruchou dýchání.  

Z průzkumu provedeným Michaelou Kašparovou z univerzity Tomáše Bati  

ve Zlíně vyšly velmi podobné četnosti v porovnání s výzkumem provedeným  

na studentech pelhřimovského gymnázia. V obou případech správnou možnost 

zvolilo 35 % dotazovaných [45]. PhDr. Lukáš Humpl, zdůrazňuje, že nejčastější 
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postiženou skupinou jsou muži ve věku 15-35 let [46]. Po proškolení došlo 

k výraznému nárůstu studentů, kteří zvolili možnost šetrné manipulace  

a resuscitace. Přesněji tuto možnost zvolilo 95 % dotazovaných studentů. 

V poslední otázce v dotazníkovém šetření byla řešena první pomoc u popálenin. 

Více než polovina studentů zvolila možnost chlazení vodou nad popáleným 

místem jako první pomoc postiženému. 

Portál popáleniny.cz varuje před takzvanými babskými radami, které často 

komplikují léčbu a mohou ohrozit život postiženého. Velmi často se jedná  

o zasypání rány moukou, různé další zásypy a oleje. Dalším z mýtů  

je také chlazení popáleného či opařeného místa kusem ledu [47]. I tuto možnost 

zvolilo před edukací 13 % dotazovaných studentů. Po edukaci zvolilo  

84 % studentů možnost chlazení vodou nad popáleným místem  

a naopak jen 5 % dotazovaných studentů se rozhodlo pro možnost chlazení 

postiženého místa ledem či sněhem. 

Při konečném shrnutí z tabulek jsou znázorněna data úspěšných odpovědí u žen 

a mužů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 48 mužů a 72 žen. Při porovnání  

obou tabulek je výsledný rozdíl v úspěšnosti velmi nepatrný. U mužů i žen je větší 

množství správných odpovědí pouze ve srovnání výsledků před edukací i po ní. 

V tabulkách porovnávajících věkové skupiny a počet správných odpovědí  

je patrný rozdíl u množství správných odpovědí mezi studenty ve věku 16 let  

a u studentů ve věku 12 let. Hodnoty u nejstarších dotazovaných studentů  

se před a po edukací příliš neliší. Naopak úspěšnost edukace je patrná u studentů 

ve věku 12 a 13 let.  

Velké množství studentů podle výše uvedených zjištění a výsledků z dotazníků 

neovládá samotné základy první pomoci. I podle velmi častých průzkumů  

mezi veřejností se dají dohledat jasné výsledky nezvládnutí první pomoci  
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a neznalost život zachraňujících úkonů včetně samotné nepřímé srdeční masáže. 

Základem by měla být kvalitní výuka první pomoci již na základních školách  

a jednodušší a přesnější osvěta společnosti samotné. Úplným základem v první 

pomoci je kardiopulmonální resuscitace, kterou by měl ovládat každý zachránce.  
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7 ZÁVĚR 

V teoretické části bakalářské práce byli čtenáři seznámeni s jednotlivými mýty 

v oblasti křečových stavů, první pomoci u diabetu mellitu, hoaxy spojenými 

s infarktem myokardu, mýty v resuscitaci, stavy spojenými s popáleninami  

a pověrami souvisejícími s číslem 155. Dále byla zmíněna krátce historie první 

pomoci a rozdělena obecně první pomoc. Popsána byla základní první pomoc 

a legislativní ustavení s ní spojené. Na konci teoretické části byly vysvětleny 

základní postupy guidelines. Při vypracování bylo využito množství knižní zdrojů 

a moderních metod uvedených v guidelines a v dalších publikacích.  

V praktické části bylo využito dat získaných z dotazníkového šetření od 

studentů před edukací a po ní.  Data byla poté analyzována a zpracována do 

tabulkové a grafické podoby. Výsledky studentů byly pro srovnání a lepší 

přehlednost spojeny u každé z otázek do výsledných tabulek.  Z prvotního šetření 

vyplynula částečná neznalost základních prvků první pomoci u studentů 

gymnázia. Po rekapitulaci a edukaci studenti prohloubili své vědomosti a následně 

lépe odpovídali na dané otázky.  

Výsledky práce byly porovnány i s jinými díly zabývající se touto 

problematikou.  

Stanovený cíle práce byly splněny. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc  

RLP – Rychlá lékařská pomoc 

RV – Rendes vouz  

ALS – Advanced life support 

KPR- kardiopulmonální resuscitace 

ÚZIS- Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ICHS – Ischemická choroba srdeční 
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