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ANOTACE 
Tato bakalářská práce „Genderová problematika v poskytování první pomoci“ je složena 

ze dvou částí. Teoretické část popisuje definici první pomoci, základní metody a techniky 

spojené s poskytováním první pomoci, právní a trestní způsobilost zachránce, způsoby 

vyučování první pomoci, co představuje genderová problematika a jakou má spojitost s první 

pomocí. Praktická část se věnuje rozboru strukturovaného dotazníku, který zkoumá, jaké mají 

respondenti zkušenosti v první pomocí a jaké by bylo jejich chování v případě nutnosti 

poskytnutí první pomoci ženě nebo muži, kteří se vyskytli v ohrožení života.           

KLÍČOVÁ SLOVA 

Gender, první pomoc, výuka první pomoci, pocity při poskytování první pomoci.  

TITLE 

Gender issues in providing first aid. 

ANNOTATION 

This bachelor thesis "Gender issues in the providing first aid" consists of two parts. 

The theoretical part describes the definition of first aid, basic methods and techniques 

associated with the provision of first aid, legal and criminal capacity of the rescuesrs, methods 

of teaching first aid, what is gender issues and how it relates to first aid. The practical part 

is devoted to the analysis of a structured questionnaire, which examines the experience 

of respondents in first aid and what would be their behavior in the event of the need to 

provide first aid to a woman or man who was in danger of death. 

KEYWORDS 

Gender, first aid, teaching first aid, feelings in providing first aid. 
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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

AED – Automatizovaný externí defibrilátor 

AHA – American Heart Association 

ALS – Advanced life support 

CPR – cardiopulmonary resuscitation 

ČR – Česká republika 

ČRR – Česká resuscitační rada 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ERC – European resuscitation council 

EPALS – European Paediatric Advanced Life Support 

GIC – Generic Instructor Course 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

ILS – Immediate life support 

NZO – Náhlá zástava oběhu 

3R – Rozhlédni se, reaguj, rozmýšlej 

TAPP – telefonicky asistovaná první pomoc 

TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMINOLOGIE 

Defibrilace – obnova srdečního rytmu pomocí elektrického výboje 

Hypoglykemie – nízká hladina cukru v krvi 

Homeostáza – stálost vnitřního prostředí 
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ÚVOD 

Gender je pojem, který odkazuje na sociální rozdíly mezi muži a ženami. Tyto rozdíly jsou 

podmíněné aktuálními, kulturními, a sociálními názory, které kolují ve společnosti po celém 

světě. Gender nepoukazuje na rozdílnosti mezi muži a ženami z biologického hlediska, 

ale z hlediska aktuálního zařazení mužů a žen ve společnosti. Také poukazuje na to, jaké jsou 

rozdíly ve vývoji žen a mužů ve společenském i soukromém životě. S Genderovou 

problematikou souvisí i vznik takzvaných genderových stereotypů. Tyto stereotypy jsou 

většinou hluboce zakořeněné názory na to, jak by se měl chovat zástupce mužského 

nebo ženského pohlaví. Takové názory pak ovlivňují výchovu a vývoj samotného jedince už 

od raného dětství. Zastánci genderové rovnoprávnosti se snaží o změnu těchto názorů. Snaží 

se o to, aby na jedince nebylo pohlíženo jenom na základě genderových stereotypů týkajících 

se jeho pohlaví. Chtějí, aby byla rovnost ve výchově a v postoji žen a mužů ve společnosti. 

Doktorka Audrey L. Blewer je americká vědkyně, která poukázala svým výzkumem 

Genderové rozdílnosti mezi dospělými, kteří byli resuscitování na veřejnosti kolemjdoucími 

(Gender Disparities Among Adult Recipients of Bystander Cardiopulmonary Resuscitation 

in the Public), na to, že v případě náhlé zástavy oběhu na veřejnosti s nutností poskytnutí 

kardiopulmonální resuscitace mají vetší šanci na přežití muži než ženy. Domnívá se, že je 

to způsobené nedostatečnou výukou první pomoci a používáním resuscitačních modelů, které 

představují převážně muže. Pro zachránce je pak těžší si představit, co by měli dělat v případě 

záchrany ženy. 

První pomoc je soubor život zachraňujících úkonů, které by měl ovládat každý jedinec. 

V České republice se považuje neposkytnutí první pomoci za trestný čin. Naše společnost by 

tak měla mít povědomí o problematice první pomoci. Tímto je zřetelné, že genderová 

problematika se bude prolínat i v záchraně lidského života, protože první pomoc poskytují 

lidé lidem. 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je 

vysvětleno téma první pomoci od definic, metod – technik a právní legislativy 

až po vzdělávání. Dále je v ní uvedena definice genderu, historie a studie, které se zabývaly 

genderovou problematikou ve spojitosti se záchranou lidského života. V praktické části je 

zmíněna metodika, která byla zvolena ke sběru dat, analýza získaných výsledků a diskuse.      

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
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CÍLE PRÁCE 

Cíle teoretické části: 

1. Vysvětlit problematiku první pomoci. 

2. Popsat vzdělávání první pomoci v České republice. 

3. Popsat genderovou problematiku v poskytování první pomoci. 

Cíle praktické části: 

1. Najít rozdíly v řešení teoretického scénáře mezi muži a ženami. 

2. Zjistit důvody odlišného řešení teoretického scénáře. 

3. Ověřit vliv genderové problematiky v při řešení teoretické modelové situace. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1 První pomoc 

Viliam Dobiáš ve své knize Prvá pomoc definuje první pomoc jako neodkladný čin pro 

záchranu lidského života před příjezdem specializované zdravotnické péče. Jsou to také 

znalosti základních ošetřovatelských technik využívaných v první pomoci a včasné 

rozhodnutí pomoct zraněnému, kterým se minimalizují negativní následky na zdraví raněného 

jedince (Dobiáš, 2017). 

Podobné informace uvádí Kelnarová v učebnici První pomoc. Podle ní se jedná o soubor 

důležitých kroků, kterými se snažíme pomoct zraněnému tak, aby způsobené zranění 

co nejméně ovlivnilo život raněného a jeho rekonvalescence byla co nejrychlejší (Kelnarová, 

2012). 

První pomoc neovlivňuje pouze následný život raněného, ale může mít značný dopad 

i na společnost, jak uvádí Červený kříž ve své definici první pomoci: „První pomoc 

je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před jeho kontaktem 

s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen problematiky poranění či nemoci, ale veškeré 

péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postižených osob nebo svědků 

(Hasík, str 5, 2012).“ 

Morální povinnost, tak nazývá Kelnarová ve své knize o první pomoci postoj každého 

člověka k této problematice (Kelnarová, 2012). 

Česká republika ukládá svým občanům, kteří jsou právně zletilí a mohou tak být trestně 

stíhaní, povinnost poskytnout první pomoc druhé osobě, která se ocitne v život a zdraví 

ohrožující situaci. Neposkytnutím první pomoci se dopouští porušení zákona. Trestní zákoník 

č. 40/2009 Sb. stanovuje v § 150, že tomu, kdo neposkytne první pomoc člověku, který je 

v ohrožení zdraví nebo života, hrozí odnětí svobody až na dvě léta. Osobě, která neposkytne 

první pomoc a je na základě výkonu svého povolání povinna, jako jsou například zdravotníci 

a policisté, hrozí odnětí svobody až na tři léta nebo udělení zákazu činnosti. Paragraf 

151 stanovuje, že řidič, který se účastnil dopravní nehody a neposkytnul první pomoc, bude 

stíhán odnětím svobody na pět let nebo zákazem činnosti (40/2009 Sb. § 150, § 151). 
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1.1.1 European Resuscitation Council a Guidelines 

Před tím, než v Evropě vznikla mezinárodní resuscitační rada, existovaly národní rady, 

které se zajímaly o tématiku nepřímé srdeční masáže. Mezi takové organizace patřil Červený 

kříž a American Heart Association (AHA). Tyto dvě organizace se zasloužily o první přijetí 

mezinárodně uznávaných technik Cardiopulmonary resuscitation (CPR) roku 1966. Techniky 

byly přijaty pod podmínkou, že všechna zdravotnická zařízení se podrobí řádné výuce těchto 

metod resuscitace (ERC, 2020). 

Evropská resuscitační rada vznikla v roce 1988 a jejími zakladateli byli Lars Mogensen, 

Douglas Chamberlain, Leo Bossaert, Hugh Tunstall-Pedeo, Paul Hugenholtz, Stig Holmberg 

a John Camm. Ti všichni se dohodli, že cílem European Resuscitation Council (ERC) bude 

záchrana lidského života na základě pravidelného zlepšování metod nepřímé srdeční masáže 

a veškeré péče s ní spojené pomocí vědeckých poznatků (ERC, 2020). 

V dnešní době je součástí ERC 33 států převážně z Evropy, které se podílí na rozšiřování 

vědeckých poznatků týkajících se resuscitace a první pomoci. Každých 5 let vydává ERC 

soubor standardů neboli Guidelines, v němž jsou shrnuty veškeré nově zjištěné poznatky, 

které organizace doporučuje ke zlepšení metodiky záchrany lidského života. Guidelines 

se zabývají doporučenými postupy pro odbornou veřejnost a obecně pro poskytovatele 

první pomoci. (ERC, 2020). 

Do ERC patří i Česká republika s Českou resuscitační radou (ČRR), která překládá vydaná 

Guidelines do českého jazyka a upravuje je pro české zdravotnictví. Společnost funguje 

od roku 2010. Podílí se na vzdělávání odborné i laické veřejnosti a umožňuje absolvovat 

certifikované kurzy Advanced Life Support, Immediate Life Support, European Paediatrick 

Basic Life Support, Generic Instructor Course a kurz pro výuku kardiopulmonální resuscitace 

spojený s výukou zacházení s automatizovaným externím defibrilátorem. 

Na jejich internetových stránkách lze najít veškeré postupy nebo výuková videa ke správnému 

provádění KPR pro laiky (ČRR, 2020). 

ERC se zasloužila i o vytvoření Evropského dnu restartu srdce. Tento projekt vznikl roku 

2013 za účelem rozšíření povědomí o poskytování první pomoci v případě srdeční zástavy 

(ERC, 2020). Další projekt zaštítěný organizaci WHO a ILCOR, v němž působí ERC 

na světové úrovni a spolupracuje s ostatními celosvětovými organizacemi, se týká 
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celosvětového vzdělávání dětí v nepřímé srdeční masáži. Tento den nese název „Děti 

zachraňují životy“ (ILCOR, 2020). 

 

1.1.2 Fáze první pomoci 

❖ Laická první pomoc je taková, kterou může poskytnout každá osoba. Zahrnuje 

soubor základních úkonů, kterými bez odborných zkušeností a pomůcek může 

kdokoliv pomoct dotyčné osobě v nouzi. Nejdůležitější, co laická první pomoc 

vyžaduje, jsou rychlá a jasná rozhodnutí, kterými se dosáhne požadovaného výsledku. 

Od první pomoci se očekávají takové výsledky, které vedou k záchraně života, 

k zabránění zhoršení zdravotního stavu, k zajištění vhodného a bezpečného prostředí 

pro raněného i zachránce (Kelnarová 2012). 

❖ Technická první pomoc je zaměřená na prostředí, ve kterém se raněný vyskytuje. 

Provádí ji především speciálně vycvičené týmy hasičského záchranného sboru. Jedná 

se o správné a bezpečné vyproštění a přesun raněného z místa nehody, které je 

nevhodné pro poskytnutí základního ošetření, na místo bezpečnější pro poskytnutí 

první pomoci nebo přednemocniční péče (Kelnarová, 2012). 

❖ Přednemocniční péče je taková, kterou může poskytovat pouze řádně proškolený 

zdravotnický nebo lékařský personál, jako jsou zdravotničtí záchranáři, všeobecné 

sestry nebo lékaři. Jde o pokročilejší ošetření pacienta s využitím léků a speciálních 

zdravotnických nástrojů. Pomocí těchto pomůcek se stav pacienta stabilizuje tak, 

aby byl schopný podstoupit odborný transport do nejbližšího zdravotnického zařízení 

(Kelnarová, 2012). 

❖ Nemocniční péče je poskytovaná akreditovanými zdravotnickými zařízeními, jež mají 

speciální oddělení typu urgentní příjem, anesteziologické a resuscitační oddělení 

(ARO) nebo jednotka intenzivní péče (JIP). Zde pacient dostane plnohodnotnou 

zdravotnickou a lékařskou péči, jejíž cílem je navrácení pacienta do normálního života 

(Kelnarová, 2012). 
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1.1.3 Správný postup při poskytování první pomoci 

Pro rychlé a správné poskytování první pomoci existují algoritmy a pravidla, kterými 

by se lidé měli řídit, aby zvládli rychlou a cílenou pomoc ve stresově náročných situacích. 

Díky dodržování těchto pravidel se zachránce bude moct soustředit na důležité úkony 

jako poskytnutí první pomoci postiženému nebo zorientování se na místě a zajištění 

bezpečnosti (Hasík, 2012). 

Situace, ve kterých se zachránce může ocitnout při pomoci druhým, silně působí na psychiku 

člověka a mohou tak mít negativní vliv na jednání zachránce. Tunelové vidění je stav, 

který může u člověka nastat působením velkého stresu. Mezi typické znaky patří zhoršené 

vnímaní situace a soustředění se pouze na jednotlivé body, které se zdají pro daný moment 

důležité. Pravidlo 3R zahrnuje tři jednoduché kroky, které zaměří lidskou pozornost na více 

podstatných úkolů (Kohoutek, 2020). 

• Rozhlédni se. Tímto krokem by si zachránce měl odpovědět na dvě důležité 

otázky: „Je to pro mě bezpečné? A co se tu skutečně stalo?“ (Pleskot, Nižnanská, 

2013). V tomto bodě zachránce má právo se rozhodnout, jestli první pomoc 

poskytne, nebo neposkytne kvůli ohrožení jeho vlastního života (Franěk, 2019). 

• Reaguj. Reakce musí být rychlá a cílená. Zachránce nejprve zajistí bezpečnost 

místa události a poté může věnovat pozornost osobě ohrožené na životě, u které je 

důležité se zaměřit na fyziologické funkce a případná krvácení. Poté musí 

co nejrychleji zhodnotit celkový stav pacienta a v krizovém případě volat 

155 (Hasík, 2012). 

• Rozmýšlej. Po předchozích bodech se lze zabývat méně urgentními povinnostmi. 

Pokud zachraňovaná osoba nemá zranění život ohrožující, musí se zhodnotit, zda je 

nutné volat odbornou zdravotnickou péči, nebo postačí ošetření, které lze provést 

v rámci první pomoci. Do této části patří také získání důležitých, ale i doplňujících 

informací od zraněného, které mohou být v mnoha případech důležité (Pleskot, 

Nižnanská, 2013). 
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1.1.4 Celkové vyšetření dle algoritmu ABCDE 

Toto vyšetření je důležité provádět systematicky, proto se doporučuje začínat dle algoritmu  

c-ABCDE, který určí správný postup. Jednoduchá pomůcka skládající se z prvních 

pěti písmenek abecedy je nejvíce rozšířeným manuálem, jak poskytnout tu nejlepší pomoc 

nejen profesionálem v přednemocniční péči, ale i laikem v první pomoci (První pomoc 

a Sebeobrana, 2018). 

c (CATASTROPHIC HEMORHAGE) Masivní krvácení je nejvíce život ohrožující stav, 

proto musí být řešeno jako první a má přednost před kontrolou dýchání a vědomí, neboť velké 

krevní ztráty mohou způsobit úmrtí do několika minut. Může se jednat o krvácení z otevřené 

zlomeniny, amputované končetiny, z řezné, sečné, bodné, tržné nebo střelné rány, popřípadě 

vnitřní krvácení, které je hůře zjistitelné. V první pomoci nelze zajistit základní terapii 

vnitřního krvácení. Lze pouze zajistit co nejrychlejší přivolání odborné pomoci ZZS. 

Po zástavě krvácení, při které lze použít tlakový obvaz nebo škrtidlo k zaškrcení přívodných 

cév, a tím tak zastavit krvácení, je možné pokračovat v algoritmu c-ABCDE (ZZMV, 2021). 

A (AIRWAY) Dýchací cesty je potřeba zkontrolovat a ujistit se, zda jsou volně průchozí 

a osoba je schopná sama dýchat. Postup kontroly se liší u osoby v bezvědomí a u osoby 

při vědomí. První položená otázka, například: „Haló, pane/paní, slyšíte mě, můžete mi prosím 

říct, co se Vám přihodilo?“  orientačně určí, v jakém stavu vědomí se postižená osoba nachází 

a zda má nějaké potíže s dýcháním. Pokud se dostane zachránci srozumitelné slovní 

odpovědi, znamená to, že je osoba při vědomí, její dýchací cesty jsou volně průchozí 

a dýchání je dostačující. V případě, že postižená osoba neodpoví na položenou otázku, je 

nutné provést detailnější kontrolu a nejprve zjistit stav vědomí pomocí bolestivého podmětu. 

Nereagující osobu je potřeba podráždit pomocí zvýšeného tlaku na hrudní kost, zmáčknutím 

ušního lalůčku nebo obyčejným zatřesením. Po takovéto kontrole může zachránce dostat 

tři možné reakce postižené osoby. Buď se zcela probere do plného vědomí a bude schopná 

spolupracovat, anebo na bolestivý podnět zareaguje pouze částečným probuzením, například 

otevřením očí, jednoslovnou reakcí nebo úhybným manévrem, kterým naváže na okamžik 

kontakt se zachráncem, ale po chvíli začne opět usínat. U těchto dvou odpovědí na bolestivý 

podnět je vhodné při dostačující frekvenci a kvalitě dýchání dát postiženého do zotavovací 

polohy, aby při možném zvracení nedošlo k aspiraci neboli k vdechnutí zvratků, 

a tím následné zástavě dýchání (Dobiáš, 2017). 
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V případě zástavy dechu, musí zachránce začít jednat tak, že zkontroluje průchodnost 

dýchacích cest a přesvědčí se, jestli je dýchání přítomné. Zachránce zkontroluje dutinu ústní, 

jestli se v ní nevyskytuje něco, co by mohlo bránit uvolnění dýchacích cest, jako jsou zvratky, 

zbytky potravy, polámané zuby nebo možné anatomické změny dutiny ústní, jako je otok 

sliznice při alergické reakci. Poté záchrance provede mírný záklon hlavy postižené osoby, 

jednou rukou si její hlavu přidrží a přiloží svou hlavu k ústům dané osoby tak, aby slyšel 

a cítil vydechovaný vzduch, volnou ruku položí na hrudník osoby v bezvědomí pro lepší 

kontrolu pohybů hrudníku. Po dobu nezbytně nutnou pozoruje, zda jsou u osoby přítomné 

projevy dýchání (cítí a slyší vydechovaný vzduch, vidí, jak se hrudník pravidelně zvedá 

nahoru a dolů). Když postižený nedýchá, je nutné zahájit kardiopulmonální resuscitaci (KPR), 

pokusit přivolat někoho na pomoc a co nejrychleji zavolat zdravotnickou záchrannou službu 

(Franěk, Sukupová, 2017). 

B (BREATHING) Dýchání, tento bod více vyšetřují především zdravotničtí záchranáři, 

kteří mají potřebné prostředky a vědomosti. Přesto i v laické veřejnost je možné zhodnotit, 

jestli postižený správně dýchá. Plíce v případě poranění nemohou plnit svou funkci buď 

z důvodu přímého poškození, nebo kvůli utlačování vzduchem a krví. Takovéto narušení 

funkce plic se projeví na mechanice dýchání. Ta se dá pozorovat pouhým okem, a proto 

její kontrolu může provádět i laický zachránce. Projevy nedostačujícího dýchání jsou 

pozorovatelné na symetrickém zvedání hrudníku postiženého. Zvedání na obě strany značí 

normální stav dýchání. Problémem nastává, pokud se jedna strana zvedá více nebo zcela 

nezávisle na druhé. Dalšími viditelnými příznaky poškozeného dýchání jsou deformity 

hrudníku, které způsobují paradoxní dýchání (při nádechu postiženého se hrudník propadá 

a při výdechu vyklenuje). Nejčastěji viditelným příznakem poruchy dýchání je změna barvy 

kůže, která může být bledá, namodralá až mramorová. To je způsobeno nedostatečným 

zásobením tkání kyslíkem. Jednoznačným projevem nedostatečné kvality dýchání je 

GASPING, který značí náhlou zástavu oběhu. Jsou to tzv. lapavé dechy, které laik nesmí 

považovat za normální projev dýchání. Tyto dechy jsou zcela nedostačující a jedinou možnou 

reakcí na ně je zahájení resuscitace (Franěk, Sukupová, 2017). 

Laický záchrance tak při vyšetření dýchání hodnotí frekvenci, hloubku a kvalitu, zbarvení 

kůže a případně možné slyšitelné fenomény způsobené obstrukcí dýchacích cest (Ševčíková, 

2015). 
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C (CIRCULATION) V této fázi laický záchrance může zkoumat barvu kůže, kapilární 

návrat, hmatatelnost tepu a pátrat po dalším menším krvácení. Tyto aspekty orientačně vypoví 

o funkčnosti cirkulace krevního oběhu postiženého. Jestliže je postižený bledý, neklidný, 

úzkostlivý, jeho pokožka je mramorová a pokrytá studeným potem, může se nacházet v život 

ohrožujícím stavu, takzvaném šoku, který souvisí se špatným zásobením orgánů a tkání krví 

(Augustínová, 2020). 

Pokud tento stav trvá příliš dlouho, může postižený upadnout do bezvědomí. Laický 

zachránce by měl na základě předchozí nebo opakované kontroly dýchání zhodnotit, jestli je 

potřeba co nejdříve zahájit kardiopulmonální resuscitaci v poměru 30 stlačení ku 2 dechům. 

Pokud postižený není v bezvědomí, je dobré, aby záchrance poskytl protišokovou intervenci 

a zamezil ztrátě tepla, zajistil dostatečný klid v okolí raněného, zabránil příjmu jakýchkoliv 

tekutin kvůli možnému zhoršení zdravotního stavu, přivolal odborný zdravotnický transport 

a pokusil se snížit bolest postiženého (Franěk, Sukupová, 2017). 

D (DISABILITY) V tomto bodě je třeba posoudit aktuální stav a jednání postiženého. 

Neadekvátní chování může být zapříčiněno požitím toxikologických a jiných omamných 

látek, neurologickým onemocněním nebo poruchou homeostázy (Kelnarová, 2012). 

Cílem této části vyšetření je zjištění rozsahu porušení nervové soustavy. Zhodnocuje 

se schopnost postiženého reagovat na změny v jeho okolí. Reakce postižené osoby by měly 

být úměrné k aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

Kvalitativní poruchy se projevují špatnou nebo zhoršenou funkcí psychiky postižené osoby. 

Osoba s kvalitativní poruchou vědomí bude mít problém s orientací v místě, času a sama 

v sobě. Vyšetření ze strany zachránce vypadá tak, že pokládá otázky jako: „Víte, 

jak se jmenujete? Kde se nacházíte? Co je dneska za rok? Jaký je den? Kolik je hodin?“  Mezi 

takovéto poruchy například patří amence s deliriem, které se souhrnně řadí mezi zmatenost 

a mrákotné stavy, které se projevují náhlou ztrátou vědomí a jeho návratem (Pleskot, 2021). 

Kvantitativní poruchy se projevují částečnou nebo úplnou ztrátou vědomí. Rozdělují 

se na krátkodobé (synkopa a epileptický záchvat) a dlouhodobé (somnolence, sopor, koma). 

Pro synkopu a epileptický záchvat je typická náhlá ztráta vědomí, ale zároveň jeho náhlý 

návrat. Dlouhodobé kvantitativní poruchy se vyznačují vážnější poruchou vědomí, při které je 

zapotřebí použít různé iniciální prostředky k probuzení postižené osoby. Somnolence nastává 

tehdy, když lze osobu probudit pouhým oslovením. Při soporu k probuzení osoby stačí 
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bolestivý podnět a koma je nejvážnější stav, ze kterého nelze osobu probudit ani za použití 

obou iniciálních prostředků (Pleskot, 2021). 

Zachránce by v tomto bodě také měl zjistit, jestli osoba požila nějaký alkohol, případně 

jaký a jaké množství, dále jestli se přiotrávila nějakými chemickými nebo farmakologickými 

výrobky, snědla pokrm zhotovený z neznámých hub, případně jestli se postižená osoba léčí 

s cukrovkou. Tyto všechny důvody mohou být příčinou, proč je postižený zmatený, 

neorientovaný, spavý, agresivní, neschopný se soustředit nebo dokonce v bezvědomí 

(Hoznaureová, 2020). 

 

E (EXPOSURE) Celkové vyšetření poslední fáze algoritmu ABCDE působí 

jako rekapitulace předchozích bodů vyšetření. Kontroluje se hlava, krk, horní končetiny, 

hrudník, záda, pánev a dolní končetiny. Pátrá se po známkách menšího krvácení, zlomeninách 

a případně dalších problémech, které tíží pacienta, neboť při prvotním vyšetření mohly být 

přehlédnuty. Doplní se také kompletně anamnéza zraněné osoby, zajistí se tepelný komfort 

postižené osoby, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla a neprohluboval se stav 

podchlazení. Pokud je to možné, změří se i tělesná teplota postižené osoby 

a následně pod neustálou kontrolou vědomí a fyziologických funkcí se vyčká se na příjezd 

ZZS (Franěk, Sukupová, 2017). 

1.1.5 Volání na Krajské operační středisko zdravotnické záchranné služby 

Před vytočením čísla 155 je vhodné znát zásady správného volání s dispečinkem ZZS. 

Zachránce by měl správně nahlásit, co se stalo, místo, kde se to stalo, počet zraněných, 

případně počet lidí, kteří jsou schopni poskytovat první pomoc, jaký je stav postiženého 

a na závěr své jméno a věk (Franěk, 2020). 

Hovor vede dispečer, který podává cílené otázky zachránci, aby od něho zjistil co nejrychleji 

nejdůležitější informace celé události, především o raněném. Navádí srozumitelnými 

instrukcemi zachraňující osobu k poskytnutí co nejefektivnější základní péče. Hovor nikdy 

neukončuje volající jako první, ale zůstává na příjmu pro další instrukce od dispečera. 

Pro lepší ošetřování postiženého je vhodné dát si telefon do režimu handsfree. Do příjezdu 

příslušníků ZZS zachránce komunikuje s dispečinkem a zůstává na místě u raněné osoby 

(Jukl, 2017). 
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1.1.6 Telefonicky asistovaná první pomoc a telefonicky asistovaná neodkladná 

resuscitace 

Dispečer ZZS je vyškolen k vedení hovoru tak, aby dokázal navést každého dospělého i každé 

dítě k poskytnutí první pomoci. Existuje speciální program, který se na tuto problematiku 

soustředí, to je TAPP, díky němuž lze poskytnout TANR (Effenbergová, 2019). 

Telefonicky asistovaná první pomoc je druh takzvané telemedicíny, která využívá technologie 

pro běžnou komunikaci k poskytování odborné zdravotnické pomoci, nejčastěji po telefonu. 

Vyvinula se za účelem správného telefonického instruování všech osob v první pomoci, 

které váhají nebo se bojí pomoci postiženému. Krok po kroku je dispečer schopný správně 

navést laického zachránce k jakémukoliv základnímu ošetření pomocí dostupných prostředků 

v situacích, jako je bezvědomí, dušení se, dušnost, akutní infarkt myokardu, anafylaxe, 

hypoglykemie, epileptický záchvat, velká krvácení, penetrující poranění, termická poranění, 

trauma, intoxikace nebo porod. 

TANR je konkrétnější telefonicky asistovaná instruktáž, jedná se o správné rozpoznání NZO 

a následné navádění zachránce k zahájení neodkladné resuscitační peče a její pokračování 

do příjezdu posádky ZZS. Takováto telefonická pomoc dispečera nezkušenému laiku se stává 

život zachraňujícím momentem pro postiženou osobu, neboť ve většině případů dochází 

k okamžitému povzbuzení zachránce, aby začal něco dělat. Minimalizování prodlevy mezi 

voláním, první pomocí a příjezdem ZZS, se nejen zvyšují šance na přežití, ale také se zkracuje 

rekonvalescenční doba v nemocnici (Franěk, Truhlář, 2017). 

 

1.1.7 Právní odpovědnost a podmínky kdy zahájit/nezahájit první pomoc 

Jak už je zmíněné, neposkytnutí první pomoci je trestné. Zákonem jsou ale vytyčené situace, 

kdy neposkytnutí první pomoci pozbývá charakteru trestného činu. V životě se lze setkat 

s někým, kdo zjevně potřebuje pomoct, ale odmítá ji. Pokud jeho zranění nejsou život 

ohrožující, nelze brát neposkytnutí první pomoci jako porušení zákona. Pro takovéto situace 

je v trestním zákoně vyhrazený § 30, jehož znění je: „Trestný čin nespáchá, kdo jedná 

na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně 

rozhodovat, jsou činem dotčeny (Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 30).“ 

Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem (Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 28).“ 
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Zachránce může být zproštěn trestní odpovědnosti za způsobenou škodu na cizím majetku, 

pokud k poškození dojde během pomoci druhé osobě, která je ohrožená na životě a zdraví. 

Například pokud zachránce rozbije dveře, za kterými se nachází druhá osoba vyžadující 

pomoc, nelze pak zachránce trestně stíhat za škody způsobené na vstupních dveřích. 

V praxi se lze setkat s obavami, že zachránce může být trestně stíhán za negativní následky, 

které byly spojené s jeho pomocí druhé osobě. Při dodržení základního pravidla přiměřenosti, 

je takováto obava naprosto nemístná. Pokud zachránce jedná tak, že jeho cílem je za každou 

cenu zachránit život druhé osoby, nelze jakékoliv následky jeho chování považovat za trestný 

čin (Franěk, 2019).  

Mezi důvody, ve kterých se první pomoc nezahajuje, patří nález posmrtných skvrn na těle, 

přítomnost posmrtné ztuhlosti, hniloby nebo zranění, která jsou neslučitelná se životem, 

popřípadě pokud se postižená osoba nachází v terminální fází chronického onemocnění 

(Dyba, 2015). 

 

1.1.8 Řetězec přežití 

Termín řetězec přežití, v anglickém jazyce chain of survival, poprvé použila společnost AHA 

v roce 1991. V tomto řetězci jsou stanoveny kroky, které při správném dodržení zvyšují šance 

na přežití. Mezi jednotlivé části patří rozpoznání NZO a přivolání ZZS, včasné zahájení 

nepřímé srdeční masáže, rozpoznání srdečního rytmu a poskytnutí odborné zdravotnické péče, 

která je spojená s profesionálním transportem do nejbližšího zdravotnického zařízení. Laik 

se může díky zavedení tohoto sytému setkat s různými pomůckami, jako je AED 

nebo aplikace ZÁCHRANKA (Gronych, 2017). 

 

1.1.9 Automatizovaný externí defibrilátor 

Jedná se o technickou pomůcku, která může hrát zásadní roli při záchraně života. Přístroj 

v sobě má zabudovaný mikroprocesor, který dává řízené elektrické výboje za účelem 

defibrilace srdečního rytmu. Je navržený tak, aby jej mohli obsluhovat i laičtí zachránci. Bývá 

umístěn na veřejných místech, kde se obvykle vyskytuje větší počet lidí, například obchodní 

centra, pošty, autobusová a vlaková nádraží, čerpací stanice, divadla, obecní domy a úřady. 
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AED přístroje jsou rozšířené mezi jednotlivými výjezdovými skupinami Policie České 

republiky a Hasičského záchranného sboru ČR (Franěk, Sukupová, 2017). 

Při náhlé zástavě oběhu může být příčinou zástavy srdce komorová tachykardie, 

která přechází do fibrilace komor. Tyto srdeční rytmy jsou pro člověka život ohrožující stavy.  

„Hlavní snahou při poskytování první pomoci je, aby fibrilace komor či komorová 

tachykardie, které jsou důvodem asi 40 % srdečních zástav, nepřešly v asystolii. Proto vznikla 

myšlenka automatizovaných externích defibrilátorů, které umožňují provádět defibrilaci 

v co nejkratším čase. S každou minutou se totiž pravděpodobnost obnovení oběhu snižuje 

o 7 až 10 % v závislosti na nedostatečném okysličení srdce (Sidd, 2018).“ Proto je zásadní 

včasné použití AED. 

 

1.1.10 Aplikace Záchranka 

Samostatná aplikace Záchranka je užitečným pomocníkem při poskytování první pomoci. 

Slouží ke vzdělávání široké veřejnosti v praktikách první pomoci. Zároveň poskytuje 

jednodušší lokalizaci osob, které se vyskytují v život ohrožující situaci. Jako mobilní aplikace 

má výhody v kontaktování IZS a zajištění tak včasného přivolání odborné pomoci. Program 

obsahuje složku první pomoci, ve které popisuje správný postup pomoci v konkrétních 

situacích, jako jsou úrazy elektrickým proudem, popáleniny, otravy, krvácení, podchlazení, 

úrazy způsobené působením energie a síly, závažná onemocnění lidského organismu, dušení 

a bezvědomí. Tyto situace může každý uživatel ve svém volnu studovat a vzdělávat se tak 

v poskytování první pomoci. Aplikace je vybavená také lokátorem GPS, který určí naši 

přesnou polohu. Alarm umožní lidem vytočit číslo 155, aniž by jej museli sami vytočit. Pokud 

se uživatel rozhodne, je možné v kolonce můj profil vyplnit veškeré potřebné informace 

o svém zdravotním stavu a kontaktní údaje na blízké osoby. Aplikace nabízí také potřebné 

informace o vzdělávání se v první pomoci. V tomto projektu je zahrnut celý IZS systém, 

horská i vodní záchranná služba (Maleňák, 2016). 

 

 

 

 

 

https://www.wikiskripta.eu/w/Fibrilace_komor
https://www.wikiskripta.eu/w/Tachykardie
https://www.wikiskripta.eu/w/Tachykardie
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1.2 Výuka první pomoci v České republice dnes a dříve. 

S vyučováním první pomoci se lidé setkávají celý život v rámci začleňování do kolektivů 

ve školách a zaměstnáních. Nejvíce základů člověk získá během docházky na základní školu. 

Součástí předepsaných směrnic výuky, které musí škola splnit, je i výuka první pomoci. Žáci 

základních škol se nejčastěji setkají s výukou první pomoci v předmětech, jako je přírodopis, 

biologie, tělesná výchova nebo výchova ke zdraví. 

V roce 1989 a dříve existoval státem garantovaný předmět branná výchova, ve kterém každý 

žák prvního i druhého stupně musel projít státem určeným rozsahem teoretické i praktické 

výuky první pomoci. Tento předmět byl v režii socialistického režimu a osnovy 

tak ovlivňovala politické situace v zemi, proto nebyla možná aktualizace informací 

o správném provádění první pomoci. Z této doby pochází nejvíce mylných informací o první 

pomoci, které zůstaly mezi lidmi dodnes. Po revoluci 17. listopadu 1989 byla branná výuka 

odstraněná ze vzdělávacích osnov. Stát označil témata, jak se má člověk chovat v případech 

ochrany obyvatelstva nebo u živelných pohromách, haváriích s únikem nebezpečných látek 

a radiačních haváriích jaderného zařízení, jako důležitá k opětovnému zařazení do školních 

osnov. Bohužel ani jedno téma se vyloženě nevztahovalo k první pomoci (Šeblová, Slabý, 

Pikhart, 2014). 

V dnešní době je legislativně platný metodický pokyn č.j. 37014/2005–25 z Ministerstva 

školství, který nařizuje školním institucím, aby zajistily bezpečnost a zdraví všech dětí 

a studentů. Školy na základě této metodiky vzdělávají své žáky a studenty tak, 

aby předcházely nebezpečným situacím a aby jejich žáci a studenti věděli co dělat, když 

taková situace nastane (MSMT, 2006). 

Metodika ale nekonkretizuje princip výuky první pomoci a nejsou ani státem nějak stanovené 

podmínky pro výuku první pomoci. Učitelé nemají žádné osnovy, podle kterých by mohli 

vyučovat. Výuka první pomoci je dost různorodá a dochází k tomu, že každý učitel předává 

informace žákům na základě své vlastní zkušenosti o tom, co si myslí, že je dobré, aby se žáci 

a studenti naučili (Šeblová, Slabý, Pikhart, 2014). 

Přesto jsou alespoň Rámcově vzdělávacím programem stanovené čtyři studijní oblasti 

pro české školství, které mají za cíl vzdělat budoucí generace o zásadách bezpečného chování. 

Patří mezi ně: Člověk a jeho svět, Výchova ke zdraví, Člověk a příroda, Člověk a svět práce. 

V těchto oblastech se učitelé se svými žáky věnují tématice první pomoci v různých situacích 
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života. Oblasti jsou určené pro první a druhý stupeň základních škol. Pro střední školy jsou 

tyto oblasti trochu upravené. Na odborných školách se liší, neboť zde může být první pomoc 

vyučovaná jako samostatný předmět (Šeblová, Slabý, Pikhart, 2014). 

Střední odborné školy a gymnázia mají Rámcově vzdělávacím programem navrhnuté 

předměty, ve kterých by měla být vyučovaná problematika první pomoci. Pro tyto školy je 

vyhrazená oblast Výchova ke zdraví, kam patří předměty jako občanská nauka, přírodopis, 

biologie, tělesná výchova a také předměty zaměřující se na odborné znalosti (RVP 

pro gymnázia, 2020). 

Střední školy, které se specializují na odbornou výuku, mohou díky své konkrétní specializaci 

vést přímou výuku první pomoci v samostatných předmětech. Mezi takové školy se zahrnují 

například Střední zdravotnické školy a Bezpečnostně právní školy (RVP pro odborné 

vzdělávaní, 2020). 

S výukou první pomoci se můžeme setkat i v rámci autoškoly. Ve výuce řízení motorových 

vozidel se klade velký důraz na výuku první pomoci, neboť provozovatelé autoškol jsou 

povinni ze zákona vyučovat základní techniky a metody první pomoci vztahující 

se k dopravním nehodám. Ze zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel č. 247/2000 Sb. vyplývá, že každý absolvent autoškoly má být 

proškolen v první pomoci tak, aby byl schopen pomoct raněným v případě jakékoli dopravní 

havárie (PrPom, 2017). 

Na základě výzkumu diplomové práce Marie Stránské, který probíhal v roce 2014, 

bylo zjištěno, že pouze 53 % školních zařízení v největším kraji ČR vzdělává své studenty 

v teoretických a praktických znalostech první pomoci. V této studii bylo zahrnuto 

114 základních škol Středočeského kraje (Stránská 2014). 

Ministerstvo školství ale zvažuje obnovení akreditovaného předmětu, který by se věnoval 

tématům bezpečnosti a mimořádným událostem, ve kterých by se studenti vzdělávali 

ve všeobecně platných a aktualizovaných metodách první pomoci. Tento předmět by měl 

být zaveden do školství v budoucích 10 letech (Šeblová, Slabý, Pikhart, 2014). 
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Zákoník práce č. 262/2006 Sb. § 102 a § 103 stanovuje povinnost všem zaměstnavatelům, 

aby pravidelně prováděli školení svých zaměstnanců v první pomoci prostřednictvím BOZP 

přednášek a cvičení. Zaměstnavatel je také povinen přijímat plány opatření pro případ 

hromadných neštěstí. Tyto plány pak zajistí spolupráci se složkami IZS v případě havárie. 

Každý podnik dle své velikosti by měl mít určený počet proškolených zaměstnanců, 

kteří budou zajištovat koordinaci se ZZS a případně provádět základní ošetření při vzniku 

hromadného neštěstí (Zákoník práce č. 262/2006 Sb). 
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1.3 Genderová problematika a první pomoc  

1.3.1 Gender a feminismus 

Gender je takzvané sociální pohlaví. Rozdílnosti mezi muži a ženami jsou rozlišovány dle 

psychologického a sociálního projevu osobnosti, neboť tyto projevy ovlivňuje kultura 

a společnost, ve které daný jedinec vyrůstá. V každé společnosti lze nalézt nějaké stereotypní 

představy o tom, jak má příslušník každého pohlaví vystupovat na veřejnosti a jak by se měl 

chovat, aby správně reprezentoval dané pohlaví. Takto vnímané předsudky o mužích a ženách 

se označují jako genderové stereotypy (Dudík, 2020). 

Pojem gender se začal poprvé používat v 50. letech 20. století, kdy se Johny Money, 

populární americký sexuolog, jako první zabýval tématikou pohlavní identity. Při svém 

zkoumání zjistil, že existují určité kulturní rozdíly ve vývoji rovnosti žen a mužů, které jsou 

způsobeny zažitými pravidly v chování obou pohlaví ve společnosti (Gaetano, 2017). 

Společnost uznává dva typy pohlaví: maskulina a feminina. Takto rozdělené osoby 

se setkávají během života s odlišnou výchovou. To znamená, že ženy a muži na základě svého 

pohlaví mají předurčené role, do kterých jsou umístěni bez vlastního uvážení. V některých 

případech to je důvod, proč společnost nepřijímá postavení opačného pohlaví v rolích, 

které na základě zažitých pravidel patří pouze jednomu z pohlaví (Dudík, 2020). 

Na problémy spojené s genderovou stereotypností začalo poukazovat feministické hnutí. 

Feminismus je politické a sociální hnutí, které usiluje o zrovnoprávnění žen a mužů na úrovni 

politické, ekonomické a sociální stránky (Jusová, Šiklová 2016). 

Feminismus se obvykle dělí do 3 vln na základě toho, co bylo cílem dosáhnutí feministického 

hnutí. První vlna se vyznačovala bojem za základní lidská práva žen, především získání 

volebního práva pro ženy. První stát, který roku 1893 udělil volební právo ženám, byl Nový 

Zéland, od té doby se přidala Austrálie, Finsko, Spojené království, které nejdříve udělilo 

volební právo ženám starším 30 let v roce 1918. Po první světové válce uznaly volební právo 

ženám i Spojené státy americké, v roce 1920. Druhá vlna usilovala o rovnost žen mezi muži 

a jejich nediskriminaci ve výběru povolání a vedení stejného kariérního života, jako měli 

dosud muži. Třetí vlna, která začala v 90. letech 20. století v USA, upozorňovala na nerovnost 

mezi ženami a jejich postavení ve společnosti kvůli jejich věku, barvy pleti, sexuální orientaci 

a kultuře. Feminismus přes své lokální působení v jednotlivých státech měl vždy globální 
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rozmach a po usilování zavést reformy v postavení žen v jedné zemi odstartoval postupně 

další změny v jiných státech po celém světě (Onion, Sullivan, Mullen, 2019). 

 

1.3.2 Gender v první pomoci 

Problematika genderu se prolíná i do odvětví zdravotnictví a existují studie, které zjistily, 

jaký vliv má tato problematika v poskytování zdravotní péče. Odborná veřejnost zkoumala 

vliv genderové problematiky v tématu resuscitace laickým záchranářem na veřejnosti a v péči 

o pacienty ve stavu po akutním infarktu myokardu hospitalizované ve zdravotnickém zařízení. 

Výzkumy byly provedeny ve Spojených státech amerických, v Kanadě a ve Švédsku. 

Název první studie je Genderové rozdílnosti mezi dospělými, kteří byli resuscitování 

na veřejnosti kolemjdoucími (Gender Disparities Among Adult Recipients of Bystander 

Cardiopulmonary Resuscitation in the Public). Ve Spojených státech amerických odborníci 

z vědeckého Centra pro resuscitaci z Penn Medicine zjistili, že muži a ženy mají odlišné šance 

na přežití při poskytování první pomoci laikem na veřejnosti (Aktuálně.cz, 2018). 

Obnažení ženské hrudi, strach z provádění nepřímé srdeční masáže na ženském těle, obavy 

ze správného provádění resuscitace nebo obavy z obvinění ze sexuálního obtěžování byly 

nejčastějšími argumenty, proč respondent neposkytl, nebo se zdráhal poskytnout první 

pomoc. Benjamin Abella, ředitel Penn Medicine, tvrdí, že záleží na detailnosti výuky první 

pomoci. Většina učebních materiálů a pomůcek je vytvořená tak, aby simulovala poskytnutí 

první pomoci převážně mužskému pohlaví. Kdyby pomůcky byly pro trénink první pomoci 

rozlišovány na ženské a mužské pohlaví, reakce veřejnosti by nemusela být v reálných 

případech tak odlišná. (Blewer, McGovern, 2018) 

Výzkum prozkoumal 19 331 případů náhlé zástavy oběhu (NZO) u žen i mužů ve věku 

od 17 do 64 let, které se udály ve všech Spojených státech amerických. Studie rozlišovala, 

jestli resuscitace poskytnutá laickým zachráncem byla na veřejnosti, nebo v soukromém 

objektu. Bylo zjištěno, že z celkového počtu případů pouze 37 % bylo resuscitováno. 

Výsledky zjištěné z resuscitace na veřejnosti vypovídají o tom, že 45 % mužů a 39 % žen byla 

poskytnuta nepřímá srdeční masáž laickým záchranářem. V soukromém sektoru byl rozdíl 

mezi muži a ženami menší, resuscitováno bylo 36 % mužů a 35 % žen. Ze studie vyplynulo, 

že muži, které postihne NZO na veřejnosti, mají vetší šanci na přežití než ženy v poměru 1,27. 

Pokud ale osoba zkolabuje v soukromém prostředí, šance na přežití mezi muži a ženami 
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se vyrovnávají v poměru 0,93. Studie zahrnovala také poměr šancí na přežití při zahrnutí 

ovlivňujících faktorů tykajících se věku, místa pobytu a rasy. V tomto porovnání bylo 

zjištěno, že muži mají o 1,29 větší šanci na přežití než ženy (Blewer, McGovern, Abella, 

2018). 

Další studie Veřejné vnímání toho, proč ženy mají menší šanci na obdržení kardiopulmonální 

resuscitace než muži, v případě srdeční zástavy mimo nemocniční prostředí (Public 

Perceptions on Why Women Receive Less Bystander Cardiopulmonary Resuscitation Than 

Men in Out-of-Hospital Cardiac Arrest). Ženy, které postihne srdeční zástava na veřejnosti 

mimo dosah zdravotnické péče, jsou vystaveny většímu ohrožení na životě než muži. Studie, 

kterou prováděli na Univerzitě v Coloradu, zkoumala, proč se veřejnost zdráhá provádět 

kardiopulmonální resuscitaci u žen. Výzkum byl proveden obyčejným dotazem 

na respondenty, jestli znají nějaké důvody, proč mají ženy menší šanci na přežití při náhlé 

zástavě oběhu než muži (Perman, Shelton, Knoepke, Matlock, 2019). Odpovědět mohli pouze 

ti, kteří správně definovali, co je to kardiopulmonální resuscitace. Subjektů, kteří odpověděli 

na tento dotaz, bylo 548 a průměrný věk všech respondentů byl 38,8. Z celkového počtu 

odpovídajících bylo 48,8 % žen a 51,2 % mužů. Všichni účastníci byli ze všech států United 

States of America (USA) a jejich odpovědi byly rozděleny dle oblastí na odpovědi z jihu, 

severu, východu a jihovýchodu země. Po analyzování odpovědí z těchto oblastí USA byly 

stanoveny tři nejčastější odpovědi respondentů (Perman, Shelton, Knoepke, Matlock, 2019). 

Mezi tyto odpovědi patří: 

• Sexualizace ženského těla. 

(příklady odpovědí respondentů) 

“Touching of the chest areain women is forbidden in many societies. Now a days, 

you could be accused of sexual assault, whether it is being given by a man 

or a woman to a woman” –Male, age 40. 

Dotýkání se hrudníku žen je v mnoha společnostech na veřejnosti zakázáno. 

V dnešní době může být obviněn ze sexuálního obtěžování úplně kdokoliv, muž 

i žena. (muž, 40 let) 
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“Some people may be afraid of lawsuit, in particular a sexual lawsuit. They don’t 

want to chance having their life ruined just for trying to save someone else” –

Female, age 36. 

Někteří lidé mohou mít strach z toho, že by mohli být stíháni zákonem za porušení 

sexuálního obtěžování. Nechtějí tak riskovat, že by je někdo mohl trestně stíhat 

za sexuální obtěžování kvůli nutnosti dotknout se intimních partií opačného pohlaví 

na veřejnosti z důvodu záchrany života a zdraví. Přesto, že by chtěli pomoci 

zachránit někomu život, nechtějí riskovat to, že si zničí svůj vlastní společenský 

život. (žena 36 let) 

• Ženy jsou slabé, křehké, a z toho důvodu náchylné ke zranění, strach z možného 

obžalování. 

(příklady odpovědí respondentů) 

“I think our world has become, ‘sue’ crazy in that people will sue for the many 

ridiculous reasons and win. I fear this is one reason why some will choose not 

to get involved” –Female, age 55“ 

Myslím si, že se náš svět tak trochu zbláznil, co se týče možnosti využívání podání 

žaloby. Proto mám strach, že to může být jedním z důvodů, proč se někteří 

rozhodnou se takové situaci vyhnout i v případě první pomoci. (žena 55 let) 

“Women tend to be smaller than men, and chest compressions can be very forceful. 

It might be assumed that giving CPR to a woman might cause further injury 

if the woman is particularly small in stature” –Male, age 27 

Ženy jsou menší a drobnější než muži ve většině případech a komprese hrudníku 

vyžaduje využití větší síly. To je důvod, proč provádění kardiopulmonální 

resuscitace na ženě může mít více devastující účinek než na muži. (muž 27 let) 

• Mylné informace o ženách v akutních stavech. 

(příklady odpovědí respondentů) 

“They are not aware the woman is experience cardiac arrest. General public sees 

heart issues as being a ‘male’ problem. Women’s heart disease goes untreated 
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and young women are more likely to die from heart disease than young men.” –

Male, age 33. 

Společnost nemá moc povědomí o tom, jak správně rozeznat srdeční zástavu 

na ženách. Široká veřejnost si myslí, že srdeční problémy se týkají více mužů 

než žen. Proto je u žen, které postihne nějaká srdeční choroba, větší riziko, 

že zemřou než u mužů. (muž 33 let) 

Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že z nedostatku vzdělání v první pomoci 

a převládání strachu v dotýkání se druhého pohlaví v případě nutnosti kardiopulmonální 

resuscitace (KPR) veřejnost odmítá nebo se zdráhá pomoci osobě opačného pohlaví. Snaha 

vzdělání spolu s právním uvědoměním by mohla zlepšit postoj veřejnosti k poskytování 

resuscitace neznámé osobě (Perman, Shelton, Knoepke, Matlock, 2019). 

Studie, která zkoumala ovlivnění resuscitace pohlavím postižené osoby, nesla název 

Ovlivňuje pohlaví simulovaného pacienta provádění kardiopulmonální resuscitace (Does 

the sex of a simulated patient affect Cardiopulmonary resuscitation). V kanadském městě 

Calgary se místní vědci Chelsea E. Kramer, Mathew S. Wilkins, Jan M. Davies, Jeff K. Caird 

a Gregory M. Hallihan z oddelění psychologie na Univerzitě Calgary rozhodli zjistit, proč 

mají ženy menší šanci na záchranu než muži v případě poskytování první pomoci i přesto, 

že muži i ženy si jsou rovni při možnosti náhlého výskytu srdeční zástavy. Výzkumu 

se zúčastnilo 69 respondentů, kteří měli poskytovat kardiopulmonální resuscitaci (KPR) 

náhodně přidělenému pacientovi, který představoval muže nebo ženu. Respondenti měli 

k dispozici automatizovaný externí defibrilátor (AED), který je instruoval k provádění KPR 

a podání defibrilačního výboje. V průběhu pokusu bylo posuzováno, zda respondenti 

vysvléknout pacienta tak, aby prováděli KPR přímo na odhalené hrudi pacienta. Vyhodnocení 

pokusu přineslo výsledky, které svědčily o tom, že muži i ženy váhali, zda mají zcela odhalit 

hruď pacienta/ky ke správnému provádění resuscitace. Ženy ale váhaly podstatně kratší dobu 

než muži a svlékly více částí oblečení. U pacientů mužského pohlaví byla prodleva u svlékání 

minimální v obou případech resuscitace prováděné oběma zachránci. Umístění rukou bylo 

u ženského těla soustředěno více mezi prsa oproti tělu mužskému, kde respondenti umísťovali 

své ruce blíže k bradavkám. Lepší umístění rukou k provádění resuscitace bylo zaznamenáno 

více u pacientů ženského pohlaví. Dále respondenti byli dotazováni, z jakého důvodu 

se zdráhali svléknout pacienta ženského pohlaví. Nejčastější odpovědí bylo, že muži i ženy 

měli strach ze sociálního pohoršení kvůli odhalování těla druhé osoby na veřejnosti. Vědci 
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z Univerzity Calgary v Kanadě na základě tohoto výzkumu navrhli, že je potřeba začít 

používat pomůcky pro výuku první pomoci, které budou pohlavně rozlišovány, aby i laici byli 

připraveni poskytnout plně hodnotnou první pomoc ženám (Kramer, Wilkins, Davies, Caird, 

Hallihan, 2014). 

Rozdílnost léčby akutního infarktu myokardu u žen a mužů hospitalizovaných 

ve zdravotnickém zařízení zkoumala studie s názvem Sex differences in Treatmenst, Relative 

Srurvival, and Excess Mrotlaity Following Acute Myocardial Infarction. Tato švédská studie 

hodnotila vliv genderové problematiky ve zdravotnickém zařízení, kde sledovala rozdílný 

průběh léčby u mužů a žen jako pacientů, kteří prodělali akutní infarkt myokardu (AMI). 

Do zkoumání bylo zahrnuto 73 švédských nemocnic, které se staraly o pacienty s AMI. 

Výzkum byl proveden mezi roky 2003 až 2013 a bylo v něm zahrnuto 180 368 můžu i žen 

starších 18 let. Během těchto deseti let se zaznamenávaly veškeré údaje o léčbě těchto 

pacientů od jejich přijmutí do nemocnice až po jejich propuštění, nebo úmrtí. V závěru bylo 

shrnuto, že ženy s AMI ve Švédsku mají vyšší úmrtnost než muži. Muži s AMI byli častěji 

mladší než ženy a trpěli méně přidruženými nemocemi. U žen bylo zjištěno, že trpěly více 

nemocemi jako diabetes mellitus, hypertenze nebo chronická obstrukční plicní nemoc. 

Na druhou stranu muži byli častěji kuřáci a většina prodělala už minimálně jeden infarkt. 

Po analyzování veškerých dát vědci zjistili, že počet kardiovaskulárního úmrtí u žen může být 

snížen dodržováním obecně doporučovaných principů pro léčbu AMI, neboť v mnohých 

případech byla léčba kvůli přidruženým nemocem odlišná od standardizované léčby (Alabas, 

Gale, Hall, Rutherford, Szummer, 2017). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 
 

1.4 Průzkumné otázky 

1) Jaké pocity vyvolají fotografie figurantů s poraněním hrudníku? 

2) Proč respondenti budou odlišně řešit modelovou situaci s figurantkou, či figurantem? 

3) Jaké budou rozdíly v poskytování pomoci opačnému pohlaví od žen a mužů? 

4) Bude významný vliv genderu v přístupu k poraněné osobě? 

 

1.5 Metodologie 

Pro získání potřebných dat byla využita metoda kvantitativního průzkumu. Jako nástroj tohoto 

šetření byl zvolen online dotazník vlastní tvorby, který byl sestaven v aplikaci Survio. Tato 

aplikace byla vyhodnocena jako nejspolehlivější prostředek k vytvoření vlastního dotazníku. 

„Nástroj výzkumné metody dotazování, který má podobu formuláře obsahujícího otázky 

na vybrané téma. (Survio, 2021)“. Využití služby sestavení dotazníkového formuláře 

přes Survio patřilo mezi nejvhodnější i z toho hlediska, že cílem výzkumu nebylo primárně 

zjistit znalosti respondentů, ale pouze jejich osobní názor. Proto nebylo nutné provádět 

výzkum za přítomnosti dozoru, který by hlídal to, jestli respondenti opisují a zda jsou 

tím jejich výsledky zkreslené. Cílovou skupinu respondentů tvořili studenti všech ročníků 

bakalářského i magisterského studia prezenční a dálkové formy z Fakulty chemicko-

technologické a z Dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. Před zahájením 

výzkumu byl dotazník rozeslán mým spolužákům, na kterých byl vyzkoušen a proveden 

předvýzkum. Jejich odpovědi se do samotného průzkumu nezapočítaly. Zpětnou vazbou 

se ověřila funkčnost a srozumitelnost dotazníku. Na základě odezvy od spolužáků prošla 

forma dotazníku mírnou změnou. Po kontrole, zda se stanovené cíle praktické části shodují 

s průzkumnými otázkami, mohl být dotazník rozeslán respondentům. Před rozesláním 

samotného dotazníku byly kontaktovány zvolené fakulty Univerzity Pardubice s písemnou 

žádostí o provedení výzkumu na jejich studentech. Po udělení souhlasu od děkanů vybraných 

fakult byl dotazník přes jednotlivá studijní oddělní rozeslán studentům na jejich univerzitní 

emailové schránky a byl zveřejněn na studentském intranetu. Odpovědi studentů 

zaznamenávaly webové stránky Survio.cz, na které byl dotazník uložen. Studenti tak obdrželi 

pouze webový odkaz, přes který se dostali na stránku, v níž vyplnili dotazník.  
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Dotazník, který se respondentům zobrazí po následném přesměrování, je rozdělen do tří částí 

a obsahuje 25 otázek, které mají přesně dané pořadí a není tak možné se po zvolení odpovědi 

vracet zpět a provádět tak dodatečné změny v odpovědích. Některé otázky doplňuje vizuální 

znázornění modelové situace, které mi umožnil provést již zmíněný dotazník od Survio. 

Nutnost vizualizace u některých otázek měla pomoct k tomu, aby si respondenti dokázali 

co nejreálněji představit danou stresově náročnou situaci. 

První část dotazníku je určená mužským i ženským respondentům. V této části jsou 

zjišťovány obecné informace o respondentech a zároveň tyto otázky slouží jako rozřazovací 

kritéria pro průzkum.  

Druhá část je odlišná pro muže a ženy. Ženy odpovídají na otázky týkající se pomoci 

a ošetření pořezaného muže na veřejnosti a muži odpovídají na otázky týkající se pomoci 

a ošetření pořezané ženy. Na závěr těchto otázek je mužům i ženám položená rozdělující 

otázka, která zjišťuje, jak by se zachovali v případě poskytování první pomoci u stejného 

pohlaví, zda by jednali jinak nebo by jejich postup byl naprosto stejný jako ten, který uvedli 

u předchozích otázek. V tomto bodě tak dochází k poslednímu rozdělení respondentů. Pro ty, 

kteří by postupovali stejně, zde dotazník končí a je pro ně už uzavřený. Respondenti, kteří by 

volili odlišný postup, jsou odkázáni na poslední otázku, u které zdůvodní, proč by jejich 

postup byl odlišný. V dotazníku jsou použity otázky ve formě otevřených, uzavřených 

i škálových odpovědí. 

Stanovená hranice počtu odpovědí byla 200. Konkrétně 100 odpovědí od žen a 100 odpovědí 

od mužů. Na dotazníkové šetření byl vyhrazen celý měsíc březen, ale ke shromáždění 

dostatečného počtu odpovědí stačilo pouhých 8 dní. Výzkum tak trval od 9. března 

do 17. března. Při sběru dat bylo nashromážděno o 155 více odpovědí od žen než od mužů. 

Pro vyhodnocení výzkumu tento převyšující počet nebyl použitý. 
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1.6 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

V následujících grafech jsou uvedeny odpovědi zároveň z dotazníku pro muže i ženy, 

aby byly výsledky co nejpřehlednější. 

Otázka číslo 1: Kolik vám je let? 

 

Obrázek 1 Graf znázornění rozložení respondentů dle jejich věku. 

Na obrázku číslo 1 je vidět, že nějvětší část respondentů tvořili respondenti ve věku 21 – 

23 let v počtu 100 osob. Nejméně respondentů patřilo do skupiny ve věku 27 – 30 let a starší. 
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Otázka číslo 2: Jakou fakultu navštěvujete? 

 

Obrázek 2 Graf znázornění respondentů dle jednotlivých fakult Univerzity Pardubice. 

U obrázku číslo 2 je vidět, že převažoval počet studentů z Fakulty chemicko-technologické 

173 (87 %) nad studenty z Dopravní fakulty Jana Pernera 27 studentů (13 %).  

 

Otázka č. 3: Ve kterém ročníku studujete? 

 

Obrázek 3 Graf rozložení studentů dle studijních ročníku bakalářského a magisterského oboru. 

Obrázek číslo 3 zobrazuje, že  nejvíce studentů bylo z prvního ročnku bakalářského studia 

a to v počtu 57 studentů. Nejméně zúčastněných studentů bylo z druhého ročníku 

magisterského studia v počtu 24 studentů. 
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Otázka číslo 4: Jste muž/žena? 

 

Obrázek 4 Graf rozložení respondentů dle pohlaví. 

Graf na obrázku číslo 4 znázorňuje správné využití rozřazovací otázky zjišťující pohlaví 

respondentů. 
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Otázka číslo 5 a 15: (modelová situace) Jak zareagujete? 

1. Zavolám na číslo 158. 

2. Zavolám na číslo 155. 

3. Zavolám na číslo 112. 

4. Začnu pronásledovat pachatele, aby neutekl. 

5. Pokusím se raněné ženě co nejdřív pomoci. 

6. Zavolám pouze někoho na pomoc a ze strachu o svůj život odjedu pryč. 

7. Zjistím, co se stalo. 

8. Neudělám nic. 

  

Obrázek 5 Graf znázorňující prvotní možnosti chování žen a mužů u modelové situace. 

Dle obrázku číslo 5 je ze zaznamenaných dat vidět, že muži a ženy nejčastěji volili možnosti 

číslo 5 (68 žen, 82 mužů). Nejméně odpovědí bylo zaznamenáno u možností 8 (0 žen, 1 muž) 

a 6 ( 1 žena, 0 mužů). 
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Otázka číslo 6 a 16: Rozhodl/a jste se postižené osobě pomoci, jak bude vypadat Váš 

prvotní zákrok? 

1. Představím se. 

2. Budu mít sarkastický poznámky mířené na raněnou osobu.  

3. Po ujištění, že chce moji pomoc a je obeznámen/a s tím, že mu/jí nechci ublížit, začnu 

co nejrychleji pátrat po následcích, které způsobil útočník s nožem. 

4. Začnu propadat panice. 

5. Přijde mi nevhodné ošetřovat mladou/mladého cizí/cizího ženu/muže na veřejnosti 

a rozhodnu se pouze u ní/něho zůstat do příjezdu ZZS. 

6. Budu pátrat po dokladech a případně nějakých lécích co by u sebe raněná/raněný 

mohla mít. 

7. Požádám o svolení, jestli jí/jemu nebude vadit má pomoc. 

8. Co nejrychleji raněnou ženu odtáhnu k sobě do auta, aby neprochladla a až pak 

se začnu zajímat o stav raněné/raněného ženy/muže. 

9. Průběžně ji/ho budu informovat o postupu toho, co dělám nebo chci udělat. 

 

 

Obrázek 6 Graf znázorňující možnosti způsobů, jak by vypadal prvotní zákrok v podání žen a mužů. 

Na obrázku číslo 6 je vidět, že u otázek 6 a 16 respondenti nejvíce volili možnosti 3 (81 žen, 

75 mužů) a 9 (67 žen, 64 mužů). Naopak nejméně si vybírali možnost 5 (1 žena, 1muž).  
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Otázka číslo 7 a 17: Raněný/raněná muž/žena souhlasí s Vaší pomocí. Jaký bude Váš 

následující postup? 

1. Pohledem posoudím celkový stav situace, ve které se nacházím. 

2. Přesunu raněnou ženu/muže někam do tepla. 

3. Dojdu si pro lékárničku. 

4. Budu pátrat po možném krvácení. 

5. Pokusím se sehnat něco, čím bych mohl/a přikrýt raněnou osobu a tím ji zahřát. 

6. Budu se raněné ženy/muže vyptávat na další možné potíže. 

7. Svléknu ženě vrchní vrstvu oblečení, kvůli pátrání po dalším možném zranění. 

8. Nebudu raněnou ženu/muže obnažovat na veřejnosti, aby si někdo myslel, že ji 

sexuálně obtěžuji. 

9. Zavolám někoho na pomoc. 

10. Postup pátrání po následcích útoku budu provádět od hlavy k patě. 

11. Nebudu s ženou/mužem moc hýbat. 

12. Položím ji/ho do polosedu. 

13. Budu se soustředit na ošetření pouze toho, co uvidím na první pohled.  

 

Obrázek 7 Graf znázorňující zvolené možnosti dalšího postupu v první pomoci, který si vybírali muži a ženy.  

U obrázku číslo 7 si lze povšimnout, že respondenti ženy a muži se mezisebou rozcházeli ve 

výběru možností číslo 1 (66 žen, 44 mužů), 3 (37 žen, 53 mužů), 4 (77 žen, 71 mužů) 
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a 5 (51 žen, 36 mužů). Zajímavé to je, protože u těchto otázek se ženy nebo muži shodli 

ve správnosti  odopvědí ve více jak 50 %. 
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Otázka číslo 8 a 18: Během vyšetření zjišťujete, že žena/muž je vážně pořezán/a 

na hrudi. Jaké budou Vaše pocity (strach, bezmoc, radost, stres, ...)? 

1. stres, strach 

2. bezmoc 

3. Nemohu posoudit, jaký bych měl pocit, kdybych tak vážné poranění viděl naživo. 

Nejspíš šok. 

4. Odhodlanost pomoci 

5. Nepříjemný pocit z pohledu na krev./Nevolnost. 

6. Panika 

7. Nejistota 

8. Jiné 

  
Obrázek 8 znázorňující písemné odpovědí všech respondentů žen i mužů v otázce číslo 8 a 18. 

Obrázek číslo 8 zobrazuje, jaké pocity uváděli respodenti u otázek číslo 8 a 18. U žen nejvíce 

převládal pocit strachu a stesu (55krát), u mužů byly nevjíce zaznamenávané pocity 

odhodlanosti pomoci (45krát). Jako druhý nejčastější pocit, který převládal u žen, byla panika 

(20krát). Muži jako druhotný pocit, který by vnímali nejčastěji, si vybrali pocit stresu 

a strachu (40krát).  
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Otázka číslo 9 a 19: Jaký bude váš postup při ošetření řezné rány? 

1. Vezmu si rukavice. 

2. Naliji dezinfekci do rány, abych předešel/a infekci. 

3. Sterilně překryji ránu. 

4. Abych lépe ošetřil/a celou ránu, odstraním veškeré oblečení z okolí rány. 

5. Abych nepohoršil ženu/muže a sebe na veřejnosti, budu sterilně krýt ránu i přes zbytky 

oblečení, abych ji/ho nemusel moc odhalovat. 

6. Neudělám nic, abych nemusel obnažovat hrudník ženy/muže. 

7. Budu zastavovat krvácení všemi dostupnými prostředky. 

 

Obrázek 9 Graf rozložení odpovědí, týkající se ošetření řezné rány, od žen i mužů. 

Obrázek číslo 9 zobrazuje, jaké možnosti měli na výběr respondenti u  ošetření řezné rány. 

Lze si povšimnout, že respondenti nejméně volili možnsosti 2 (14 žen, 20 mužů), 5 (3 ženy, 

8 mužů) a 6 (0 žen a 2 muži). Tyto odpovědi byly řazené mezi nesprávné odpovědi, výsledky, 

které u nich byly zaznamenané, vypovádají o tom, že pouze minum respondentů špatně 

uvažovalo při ošetření řezné rány.   
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Otázka číslo 10 a 20: Co ještě uděláte nebo poskytnete raněné/raněnému ženě/muži 

do příjezdu ZZS? 

1. Přinesu něco na přikrytí, co najdu v autě. 

2. Nedám jí napít. 

3. Pokusím se ji nějak rozptýlit, aby nemyslela na bolest. 

4. Dám jí něco k jídlu. 

5. Nevyčkám na příjezd ZZS a odvezu ji do nemocnice sám. 

6. Kontaktuji její příbuzné. 

7. V klidu a s kontrolou stavu vědomí raněné ženy vyčkám do příjezdu ZZS. 

 

 

Obrázek 10 Graf znázorňující odpovědi z otázek číslo 10 a 20, které se vztahovali k dalšímu ošetření, které by poskytli ženy 

i muži před příjezdem zdravotnické záchranné služby. 

Obrázek číslo 10 zobrazuje, že respodenti u otázek 10 a 20 nejčastěji volili možnosti 

1 (75x ženy, 67x muži), 3 (65x ženy, 58x muži), 7 (94x ženy, 92x muži) na těchto 

možnostech se shodovala více jak polovina mužů i žen.  
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Otázka číslo 11 a 21: Na škále zaznačte, jak moc by Vám bylo příjemné ošetřovat 

polonahou/polonahého ženu/muže na veřejnosti? 

 

Obrázek 11 zobrazující nashromážděná data od žen i mužů z otázek 11 a 21. 

Na obrázku číslo 11 je vidět, že 51 mužů a 66 žen by vůbec nepomyslelo na možnost toho, 

že by jim ošetření polonahé osoby bylo jakkoli nepříjemné.  
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Otázka číslo 12 a 22: Na této škále označte, jak moc by Vám vadilo se dotýkat 

obnaženého hrudníku raněné/ho ženy/muže? 

 

Obrázek 12 zaznamenávající nashromážděná dat od žen i mužů z otázek 12 a 22. 

Obrázek číslo 12 poukazuje na to, že 75 žen a 51 mužů by vůbec neřešilo, zda jim vadí 

se dotýkat obnaženého hrudníku raněné osoby. 



 

 

49 

 

 

Otázka číslo 13 a 23: Jak byste se cítili, kdybyste museli svlékat neznámou/neznámého 

ženu/muže na veřejnosti kvůli ošetření rány, která jí/ho ohrožuje na životě a zdraví 

v případě skutečné události? 

1. Pokud jde o život vůbec bych tuto skutečnost neřešil / Neřešila bych své pocity, 

ale soustředila se na záchranu života raněného muže. 

2. Nepříjemně. 

3. Nevím. 

4. Jiné 

 

 

Obrázek 13 zaznamenávající písemné odpovědi od žen i mužů k otázkám 13 a 23. 

Obrázek číslo 13 zobrazuje, že 91 žen a 77 mužů by v případě nutnosti poskytnutí první 

pomoci ženě/muži vůbec nezohledňovalo své pocity a raději by se soustředili na záchranu 

života raněné osoby i v případě skutečné události.   
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Otázka číslo 14 a 24: Byl by Váš postup odlišný, pokud by raněná osoba byla žena/muž? 

 

 
Obrázek 14 zobrazuje odpovědi od žen i mužů na otázku 14 a 24.  

Na obrázku číslo 14 je vidět, že 93 žen a 93 mužů by nevolilo odlišný postup ošetření 

u raněné ženy/muže.  
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Otázka číslo 25: Napište důvod, proč by Váš postup byl odlišný? 

U otázky číslo 25 respondenti vypisovali své vlastní názory na to, proč by volili odlišný 

způsob ošetření v případě poskytnutí první pomoci stejnému pohlaví. Pro lepší znázornění 

a roztřídění byly odpovědí rozděleny do 5 kategorií u mužů a do 4 kategorií u žen. 

Mužské odpovědi: 

1. Odlišné vnímání mužského pohlaví: 

„Jde o vnitřně daný vztah k mužům.“ (muž) 

„Jiná postava a chování.“ (muž) 

2. Menší strach z obnažení hrudi muže oproti ženě: 

„Asi bych se tolik nestyděl mu sundat oblečení.“ (muž) 

3. Upřednostnění žen proti mužům: 

„Na ženách záleží víc.“ (muž) 

4. Mužská opatrnost: 

„Byl bych opatrnější ke svému bezpečí.“ (muž) 

5. Neporozumění otázce: 

„Snad by si nikdo nemyslel, že jsem úchyl, co obtěžuje muže.“ (muž) 

„Můj postup by nebyl odlišný.“ (muž) 

Ženské odpovědi: 

1. Mylné domněnky o první pomoci: 

„Muži mají standardně vyšší množství krve a teplotu těla, mohla bych si tedy dovolit 

strávit více času ohledáváním ran a prioritu by zde nejdříve získalo zjišťování, zda je 

při vědomí nad samotným ošetřením.“(žena)  

2. Větší důraz na získání souhlasu s ošetřením: 

„Víc bych se ujistila, jestli můžu a souhlasí s tím.“ (žena) 
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3. Pochyby o úmyslech náhodných kolem jdoucích: 

„Z pohledu ženy bych maličko zpochybňovala úmysly náhodné kolemjdoucí osoby, 

než jen že chce provést první pomoc.“(žena) 

4. Pocity spojené s odhalováním ženského poprsí na veřejnosti: 

„Vím, že bych měla svléknout podprsenku, ale nejsem si jistá, jestli bych to udělala 

a zda by mi to dotyčná dovolila.“ (žena) 

„Nechtěla bych ženě obnažovat prsa, pokud by byli u raněné přítomny i jiné 

osoby.“(žena)  

„Možná bych se snažila nechat jí podprsenku, kdyby to šlo a nebyl by problém 

s ránou, možná já jako žena bych jí tak nevadila, ale mohli by být kolem další lidé 

a ženě by to mohlo být nepříjemné, aby ji viděli cizí lidé. pokud by to nešlo a překážela 

by, tak bych ji sundala, ale snažila se jí zakrýt poprsí.“ (žena) 

„Sama jsem žena, proto bych více přemýšlela o postupu například při sundávání 

podprsenky.“(žena) 
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DISKUZE 
 

Úvodem je třeba říct, že studie od autorů Perman, Shelton, Knoepke, Matlock (2019) a studie 

od Blewer, McGovern, Abella (2018), které jsou stěžejními pracemi pro diskusi, pracovaly 

s daleko větším spektrem i počtem respondentů, a proto některé výsledky mohou být 

procentuálně podobné, ale počtem respondentů významně odlišné.   

 

I. Jaké pocity vyvolají fotografie figurantů s poraněním hrudníku? 

K této průzkumné otázce se vztahovaly dotazníkové otázky číslo 8, 11, 12 a 13 (18, 21, 22, 

23). U těchto otázek respondenti měli slovně vyjádřit nebo na hodnotící škále označit 

své pocity, které cítili při pohledu na zobrazené poranění hrudníku. 

U osmé a osmnácté dotazníkové otázky respondenti reagovali na přiložený obrázek, 

na kterém bylo znázorněné řezné poranění u ženy i u muže. Nejčastěji zaznamenávané 

odpovědi od žen byly tyto: stres a strach, bezmoc, panika, nevolnost. Pocit strachu a stresu 

byl zaznamenán 55krát, panika 20krát, pocit bezmoci 10krát a nejistoty 5krát. Ženy tedy 

nejčastěji pociťovaly při pohledu na řeznou ránu převážně strach a stres, poté začaly 

pociťovat paniku, bezmoc, nejistotu. Nejčastěji uváděné pocity od respondentů mužů byly 

pocity odhodlanosti pomoci, stres a strach. Pocit odhodlanosti pomoci byl zaznamenán 

45krát a pocit stresu a strachu 40krát. Z těchto nejčastěji uváděných odpovědí lze posoudit, 

že muži oproti ženám při prvním pohledu mysleli hlavně na to, aby raněné ženě pomohli 

a až pak začali pociťovat stres a strach.        

  Autoři Perman, Shelton, Knoepke, Matlock (2019) ve své studii „Veřejné 

vnímání toho, proč ženy mají menší šanci na obdržení kardiopulmonální resuscitace než muži 

v případě srdeční zástavy mimo nemocniční prostředí“ nashromáždili nejčastěji písemně 

zaznamenané důvody, které bránily jejich respondentům v poskytnutí kardiopulmonální 

resuscitace ženám.  

Mezi tyto důvody patřil například strach z toho, že zachráncovo jednání bude vnímané 

jako útok na ženu. Tato odpověď byla zaznamenaná od žen 14krát (5,2 %) a od mužů 8krát 

(3 %). Další důvody, které jejich respondenti často uváděli, jsou, že se muži bojí provést život 

zachraňující manévr na ženě, protože se domnívají, že ženy jsou mnohem křehčí a muži 
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by jim tak svou silou mohli ještě více ublížit (1,2 %), nebo také to, že by se chtěli vyvarovat 

jakýmkoliv nevhodným dotykům při ošetřování ženy. 

Výsledky odpovědí žen i mužů u otázek 8 a 18 v porovnání s výsledky autorů Perman, 

Shelton, Knoepke, Matlock (2019) jsou shodné ve vnímaní pocitu strachu v případě nutnosti 

poskytnutí první pomoci opačnému pohlaví na veřejnosti. Další získané odpovědi jako pocity 

paniky, bezmoci, nejistoty nebo pocitu odhodlanosti pomoci, byly v mém výzkumu 

zaznamenané častěji než ve výzkumu Perman, Shelton, Knoepke, Matlock (2019). 

Otázky 11, 21 a 12, 22 byly postavené na principu hodnotící škály, na které respondenti 

odpovídali na mnou již předem určené pocity. V otázce číslo 11 a 21 jsem chtěl vědět, 

jak moc je respondentům nepříjemné ošetřovat polonahou raněnou osobou na veřejnosti. 

V otázce číslo 12 a 22 jsem zase zkoumal míru toho, jak by jim vadilo dotýkat se obnaženého 

hrudníku raněné osoby. Tyto otázky byly ve dvou formulacích určené zvlášť pro muže a ženy.  

V otázkách číslo 11 a 21 bylo zjištěno, že 67 % respondentů mužů by nepomýšlelo na pocity 

nepříjemnosti nebo by situaci neoznačili jako nepříjemnou. Zato 16 % respondentů 

by se přiklánělo spíše k pocitům nepříjemnosti. Zbylých 17 % respondentů se zdrželo 

rozhodnutí a označili možnosti nevím. Ženy v této otázce odpovídaly obdobně s tím, že u žen 

převládal názor takový, že by v 84 % nepomýšlely, zda jim je situace nepříjemná nebo 

rozhodně situaci neoznačily za nepříjemnou. Pouhých 10 % žen by označilo situaci 

za nepříjemnou. Oproti mužům méně žen se zdrželo rozhodnutí a jenom 6 % žen zvolilo 

odpověď nevím. 

U otázek číslo 12 a 22 byla nashromážděna tato data: 78 % mužů by nevadilo nebo 

by nepomyslelo na to, že by jim vadilo se dotýkat obnaženého hrudníku ženy. 

U 8 % respondentů bylo zjištěno, že by jim vadilo dotknout se v rámci první pomoci 

obnaženého hrudníku ženy. Obdobně jako u otázky jedenáct 14 % mužů se zdrželo 

rozhodnutí a zvolilo odpověď nevím. U žen bylo zjištěno, že 90 % z nich by nevadilo 

dotknout se obnaženého hrudníku muže. Jen 5 % žen by to vadilo. Zbylých 5 % se zdrželo 

a vybralo si možnosti nevím. 

Souhrnem těchto výsledků si lze všimnout, že u žen pocity nepříjemnosti a zda jim vadí 

se dotknout obnaženého hrudníku muže, nehrají tak velkou roli. Většina by takové pocity 

neměla. Většina mužů by takovéto pocity také neměla, ale ve srovnání s výsledky od žen jich 

bylo méně. Muži oproti ženám mnohem více volili možnost nevím.  
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Ty to výsledky lze také porovnat se studií autorů Perman, Shelton, Knoepke, Matlock (2019). 

Mé výsledky z otázek 11, 21 a 12, 22 se zásadně liší od výsledků těchto autorů. V jejich studii 

je uvedeno, že 34 % (188) jejich respondentů, a to žen i mužů, uvádí, že důvod, proč 

by nemělo být pomoci ženě s náhlou zástavou oběhu na veřejnosti, je nutnost dotýkat se ženy 

na nevhodných místech. Z mých výsledků jasně plyne, že pocity z nevhodného dotýkání 

na veřejnosti a nepříjemnosti z ošetřování polonahé osoby nejsou zcela jasným důvodem 

k neposkytnutí první pomoci. 

V otázkách 13 a 23 měli respondenti popsat, jak by se cítili, kdyby se vyskytli v situaci, 

ve které by doopravdy museli poskytovat první pomoc opačnému pohlaví. Mezi nejčastější 

odpověď mužů patřilo to, že pokud by šlo o záchranu života, vůbec by takovou skutečnost 

neřešili. Takto odpovědělo 77 % mužských respondentů. Také většina žen (91 %) 

odpověděla, že by rozhodně neřešily své pocity v případě ohrožení života raněné osoby. 

Ostatní odpovědi žen a mužů byly takové, že by se cítili nepříjemně, divně, trapně, nervózně, 

smutně, stydlivě nebo by nevěděli. Za zmínku stojí odpovědi jako: „Velice by mi vadilo 

kohokoli ošetřovat na veřejnosti i v soukromí“ (1% muži), „Doposud jsem byla přesvědčená, 

že by mi bylo naprosto volné, zda zrovna vysvlékám poraněného muže, či ženu. Nyní si, 

ale uvědomuji, že méně komfortní by pro mě bylo obnažovat na veřejnosti ženu“. (1 % ženy). 

Opět je vidět procentuální rozdíl v jednání mezi muži a ženami. O 14 % více žen si myslí, 

že by neváhalo i ve skutečné situaci poskytnout první pomoc cizímu muži na veřejnosti, 

než kolik mužů by jistě poskytlo první pomoc ženě na veřejnosti.  

V opětovném posouzení mých výsledků se studií od autorů Perman, Shelton, Knoepke, 

Matlock (2019) shledávám rozdíl v tom, že ve studii uvedených autorů bylo zjištěno, že je 

o 14 % menší pravděpodobnost poskytnutí první pomoci neznámé ženě na veřejnosti 

od muže. Avšak výsledky z mého výzkumu jsou rozdílné. Nadpoloviční většina mých 

respondentů odpověděla, že poskytnutí první pomoci na veřejnosti pro ně není problém. 

Myslím si, že je to kvůli tomu, že respondenti neměli šanci si vyzkoušet modelovou situaci 

na vlastní kůži a odpovídali pouze na otázky, které jim byly kladené v rámci online dotazníku. 

Měli totiž spoustu času na to, aby si odpovědi v klidu promysleli, protože dotazník nebyl 

ani časově omezen.   

V další studii autorů Blewer, McGovern, Abella (2018), která byla také vybrána k porovnání 

mých zjištěných výsledků u otázek 13 a 23, zkoumali rozdílnost v poskytování první pomoci, 
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respektive kardiopulmonální resuscitace, na veřejnosti a v soukromí. Zjistili, že více mužů 

(45 %) obdrželo pomoc od náhodných kolemjdoucích na veřejnosti než ženy, u kterých tato 

šance byla podstatně menší (39 %). Když to porovnám se svou studií, tak opět shledávám 

nesouhlas ve zjištěných datech. V mé studii opět většina žen i mužů z celkového počtu 

odpověděla, že by jim poskytnout první pomoc cizí osobě na veřejnosti nevadilo a ani by jim 

to nebylo nepříjemné. 

V celkovém shrnutí odpovědí ze všech otázek, které se vztahovaly k této průzkumné otázce, 

lze zhodnotit, že vlastní pocity by nikomu z respondentů nebránily v poskytnutí první pomoci. 

Ženám ani mužům by nebylo nepříjemné ani by jim nevadilo se dotýkat raněné osoby v rámci 

poskytování první pomoci. Nejčastěji vyskytující se pocity a emoce respondentů při pohledu 

na poraněnou hruď figuranta/figurantky byly vjemy strachu, stresu a odhodlanosti pomoci. 

 

II. Proč respondenti budou odlišně řešit modelovou situaci s figurantkou či figurantem? 

K této průzkumné otázce se vztahují dotazníkové otázky 14, 24 a 25.  

Ve 14 otázce jsem zjistil, že pouze 7 žen ze 100 by volilo jiný postup. Totožné výsledky byly 

zjištěny i u otázky číslo 24, ve které se sbíraly odpovědi od mužů.  

Ve 25. otázce respondenti vypisovali jednotlivé důvody, proč by volili odlišný způsob 

ošetření. U žen se nejčastěji vyskytovaly odpovědi na téma pocitů spojených s odhalováním 

ženského poprsí na veřejnosti (4 x). Toto shledávám totožné se studií skupiny autorů Perman, 

Shelton, Knoepke, Matlock (2019), kteří uvádějí, že jedním z podstatných důvodu v odlišnosti 

poskytování první pomoci je expozice prsou u žen.“People don’t want to touch their breasts. 

it may be harder to find the breastbone in women as well, depending on the size of the breasts 

(Perman, Shelton, Knoepke, Matlock, 2019).” (Lidé se nechtějí dotýkat jejich prsou. Také 

u žen může být těžší najít hrudní kost v závislosti na velikosti ženského poprsí.) Zbylé 

zaznamenané odpovědi byly po jedné odpovědi na téma mylné domněnky o první pomoci, 

větší důraz na získání souhlasu s ošetřením a pochyby o úmyslech náhodných kolemjdoucích. 

Z těchto tří témat shledávám shodu s tématem pochyby o úmyslech náhodných 

kolemjdoucích, který srovnávám s názory ze studie (Perman a spol, 2019) označené 

pod názvem Sociální stigma. „Společnost má velmi přísné standardy pro navazování kontaktů 

se ženou, i když má poskytovat lékařskou péči. Zejména muži se mohou obávat, že budou 
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vnímáni jako nevhodní, i když jsou jejich úmysly zcela čisté (Perman, Shelton, Knoepke, 

Matlock, 2019).“ 

Mužů, kteří by volili rozdílný postup v ošetření, bylo sedm ze sta. Od mužských respondentů 

byly zaznamenány 2 nesouvisející odpovědi, které někteří respondenti uvedli nejspíš 

z důvodu neporozumění zadání. Zbylé zaznamenané odpovědi se vztahovaly k tématu mužské 

opatrnosti (1x), upřednostnění žen proti mužům (1x), odlišného vnímání mužského pohlaví 

(2x) a menší strach z obnažení hrudi muže oproti ženě (1x).  Zaznamenané názory mužů 

se neshodovaly s žádnými názory uvedenými ve studii autorů Perman, Shelton, Knoepke, 

Matlock (2019).  

Podstatné zjištění z množství získaných názorů od žen i mužů je to, že možnost různého 

ošetření vnímá pouze menšina respondentů. Většina z nich se shodla, že by nevolily rozdílný 

postup v případě poskytnutí první pomoci stejnému pohlaví. 

V závěru hodnocení této průzkumné otázky mohu říct, že důvody, které vnímali ženy a muži   

jako podstatné k rozdílnému přístupu řešení modelové situace s figurantkou či figurantem, 

jsou za muže upřednostnění žen oproti mužům, odlišné vnímání mužského pohlaví, mužská 

opatrnost a menší strach z obnažení hrudi muže oproti ženě. Ženy uváděly důvody na témata 

mylné domněnky o první pomoci, větší důraz na získání souhlasu s ošetřením, pochyby 

o úmyslech náhodných kolemjdoucích a pocity spojené s odhalováním ženského poprsí 

na veřejnosti. 

 

III. Jaké budou rozdíly v poskytování pomoci opačnému pohlaví od žen a mužů?   

K této průzkumné otázce se vztahovaly dotazníkové otázky 5, 6, 7, 9 ,10 (pro ženy) a 15, 16, 

17, 19, 20 (pro muže). Tyto otázky byly naprosto stejné pro ženy i muže. 

U páté a patnácté otázky veškerá většina volila správné možnosti odpovědí, ale přesto 

u některých odpovědí byl zaznamenán minimálně 10% rozdíl v postupu zachránců žen 

a mužů. Respondentky volily možnost zavolat odbornou pomoc na čísle 155 ve stejném 

procentuálním zastoupení jako muži, u možnosti zavolat na číslo 158 byl už nepatrný 

7% rozdíl oproti mužům. Podstatný rozdíl byl zaznamenán u možnosti volat na linku 112, 

kterou si právě o 13 % volilo více žen než mužů. Muži by volili více možnost využití volání 

přímo na číslo zdravotnické záchranné služby, což bylo mohlo hrát roli v čase příjezdu 

odborné zdravotnické pomoci. U 5. odpovědi byl zaznamenán zase 14% rozdíl ve prospěch 
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mužů, kteří by se snažili raněné ženě poskytnout první pomoc co nejdříve. Tento fakt by mohl 

mít vliv v rychlosti zahájení ošetření řezné rány. Ženy si pak více oproti mužům vybíraly 

možnosti 6 a 7. Šestá odpověď byla zařazena do této otázky z toho důvodu, aby bylo zjištěno, 

jestli by někdo z respondentů měl více strach o svůj život, že by raději odjel pryč, ale chtěl by 

raněné osobě alespoň zavolat odbornou pomoc. Na tuto odpověď odpověděla pouze jedna 

respondentka, která by sice neošetřila raněnou osobu, ale splnila by povinnost poskytnout 

první pomoc dle Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. § 150 tím, že by alespoň zavolala 

na místo odbornou pomoc. Z mužů si tuto možnosti nevybral nikdo. U sedmé možnosti bylo 

zase zaznamenáno více odpovědí od žen, což spolu s výsledky zjištěnými u odpovědí 1, 

6 a 7 nasvědčuje tomu, že by ženy nejspíš dávaly přednosti opatrnějšímu zahájení první 

pomoci než muži. Myslím si, že důvodem, proč by volily opatrnější postup, je to, 

že modelová situace je založená na fyzickém útoku neznámé osoby. Někteří muži (3 %) by 

sice volili rychlejší postup v poskytování první pomoci, ale ze zaznamenaných dat u odpovědí 

3, 6, 7 a 8 je vidět to, že se nebáli riskovat ohrožení svého života. Navíc odpovědi 4 a 8 byly 

nesprávné, a to právě z důvodu zohlednění vlastní bezpečnosti.  

U šesté a šestnácté otázky byla shromážděna ve většině možnostech odpovědí stejná data 

od žen a mužů. U této otázky volily nesprávné odpovědi 2, 4, 5, 8 jak muži, tak i ženy. Muži 

akorát opět ve větším procentuálním zastoupení u 4. odpovědi. Což je zajímavé, neboť jsem 

očekával, že by panice mohlo propadat více žen než mužů. Možnosti 2, 5, a 8 volily ženy 

i muži naprosto stejně. Jako zásadní rozdíly v poskytování první pomoci shledávám 

u odpovědí 1 a 7 ve kterých se data liší zase minimálně o 10 %. Z těchto dvou odpovědí 

vyplývá, že by ženy raději volily zdvořilejší přístup v případě ošetřování opačného pohlaví. 

U ostatních odpovědí 3, 6, 9 nebyla data od žen a mužů v nijak velkém rozdílu. Navíc 

možnosti 9 a 3 byly nejčastěji zmiňované správné odpovědi od obou typů respondentů, takže 

lze předpokládat, že rozdílnosti první pomoci by dělalo podstatně malé zastoupení jedinců. 

Jako nevhodný fakt ke správnému hodnocení zjištěných dat uznávám to, že u otázky byla 

možnost výběru z více předem daných odpovědí. Pro lepší hodnocení by bylo vhodné zjistit 

důvody, proč by se respondenti takto zachovali a k tomu online dotazník není zcela vhodný. 

U sedmé a sedmnácté dotazníkové otázky lze spatřit největší rozdíly v poskytování 

první pomoci v třetí, páté a sedmé možnosti. Ženy by více volily možnost jedna a pět než 

muži, kteří by volili zase třetí a sedmou možnost. Tyto výsledky shledávám významnými 

z důvodu, že rozdíl mezi odpověďmi je větší jak 10 %. Z odpovědi 1 vyplývá, že ženy zase 
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dají přednost opatrnějšímu postupu a raději si situaci nejdřív zhodnotí celkově a pak 

se začnou poskytovat první pomoc než muži, kteří si tuto možnost vybírali ve 20 % méněkrát. 

Muži si zase o 16 % více uvědomovali to, že v autě mají lékárničku, pro kterou si mohou 

dojít. Více žen, než mužů by se snažilo zajistit raněné osobě vyšší tepelný komfort, což v této 

situaci je podstatný rozdíl, protože modelová situace se odehrává v zimním období. 

Na druhou stranu podstatně menší procento žen by svléklo raněnou oběť a začalo pátrat pod 

dalších možných zraněních, což by také mohlo ovlivnit úspěšnost poskytnutí první pomoci. 

S tímto rozhodnutím měli menší problém muži, ale ani toto zastoupení netvořilo 100 % mužů. 

Zbylé odpovědi u možnosti 2, 4, 6, 9, 10, 11 a 12 zaznamenávají podstatně menší rozdíly 

mezi ženami a muži, kteří tyto odpovědi vybrali jako správnou možnost poskytnutí první 

pomoci. Možnosti 8 a 13, které by zařazeny mezi nesprávné odpovědi byly tentokrát zvoleny 

některými muži i ženami. Z nich vyplývá, že více správných odpovědí volily ženy než muži.  

Významné rozdíly byly shledány u odpovědí na otázky 9 a 19, a to v možnostech 1 a 4, 

jelikož u těchto možnostech byly zaznamenány minimálně 10% rozdíly. Ženy volily tyto 

možnosti více než muži, a proto lze usoudit, že více žen, než mužů má přehled o správném 

poskytování první pomoci.  

Jako nesprávné odpovědi byly označeny možnosti 2, 5 a 6. Je zajímavé, že u nesprávné 

odpovědi číslo 2 bylo zaznamenáno více jak 10 % opovědí od žen i mužů. Domníval jsem 

se totiž, že tento způsob ošetření se bude zdát všem respondentům jednoznačně nesprávný. 

Další nesprávné možnosti 5 a 6 nebyly vybrány vůbec, nebo u nich bylo zaznamenáno malé 

procento výběru. Ve zbytku odpovědí neshledávám jiné rozdíly za významné, neboť více 

jak polovina žen a mužů si vybralo správné možnosti 1, 3, 4 a 7. 

U 10. a 20. dotazníkové otázky se respondenti ve zvolených možnostech shodovali skoro 

všude. U žádné z dopovědí jsem neshledal 10% rozdíl ve zvoleném výběru respondentů. 

Správné možnosti byly 1,2, 3 a 7 tyto možnosti si respondenti volili poměrně stejně 

a neshledávám v těchto postupech žádný významný rozdíl. Možnosti 4, 5 a 6, které byly 

nesprávné, si respondenti nevoli skoro vůbec. Čtvrtou a pátou možnost nevybral žádný 

z respondentů žen ani mužů. Jinačí to bylo u 6. možnosti, kde by tuto možnost volilo 

2 % mužů a 9 % žen. Ženy se v tomto bodě dost rozcházely s názory mužů, kteří by raději 

kontaktovali příbuzné poraněné ženy. 
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Volba správných odpovědí byla srovnávána s pokyny k první pomoci, které uvádějí 

Guidelines 2015. Ve zmíněných otázkách jsem zohledňoval správný postup řetězce přežití, 

postup správného ošetření všemi dostupnými prostředky, které by respondenti mohli mít 

u sebe a také správné vedení komunikace s raněnou osobou.  

Při celkovém zhodnocení průzkumné otázky číslo III. považuji za úspěšné, že respondenti 

ženy i muži v každé otázce, která se věnovala správnému postupu první pomoci, si vždy 

vybírali alespoň jednu jednoznačně správnou odpověď. Správné odpovědi vybrala více 

jak polovina respondentů obou pohlaví. Rozdíly v poskytování první pomoci od žen nebo 

od mužů nebyly nijak nápadně výrazné. U žádné z otázek nebyl zaznamenán takový rozdíl, 

abych mohl prohlásit, že v celkovém zhodnocení byly větší rozdíly v poskytování 

první pomoci ze strany žen nebo mužů.  

 

IV. Bude významný vliv genderu v přístupu k poraněné osobě? 

Ze souhrnu výsledků první průzkumné otázky se lze dozvědět, že vlastní pocity by nikomu 

z respondentů nebránily v poskytnutí první pomoci. Ženám ani mužům by nebylo nepříjemné 

ani by jim nevadilo se dotýkat raněné osoby a nejčastěji se vyskytující pocity respondentů při 

pohledu na poraněnou hruď figuranta/figurantky jsou vjemy strachu, stresu a pocit 

odhodlanosti pomoci. Na základě těchto získaných dat usuzuji, že vliv genderové 

problematiky neměl na respondenty jako zachránce žádný vliv. 

Rozdílný výsledek mezi muži a ženami vnímám u druhé průzkumné otázky. U této otázky 

bylo zjištěno, že někteří muži i některé ženy by volili rozdílný postup v případě ošetření 

stejného pohlaví. Pokud by muži poskytovali první pomoc muži a ne ženě, jejich argumenty, 

proč by volili jiný postup, se týkaly upřednostňování žen oproti mužům, odlišného vnímání 

mužského pohlaví, mužské opatrnosti a menšího strachu z obnažení hrudi muže než ženy. 

V případě žen to jsou názory, které se pojí s mylnými domněnkami o první pomoci, větším 

důrazem na získání souhlasu s ošetřením od raněné osoby, pochyby o úmyslech náhodných 

kolemjdoucích a pocity spojené s odhalováním ženského poprsí na veřejnosti. Je nutné 

poznamenat, že tyto názory byly zaznamenány pouze u sedmi žen ze sta a sedmi mužů ze sta. 

Takže v souhrnu lze říct, že vliv genderové problematiky u této otázky sice byl 

už zaznamenán, ale ne v nijak významném procentuálním zastoupení v porovnání s celkovým 

počtem respondentů. 
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U třetí průzkumné otázky vliv genderové problematiky nebyl opět zaznamenán v takovém 

množství, aby to bylo možné brát v potaz. U respondentů totiž nebyl zaznamenán významný 

rozdíl v odlišnostech poskytování první pomoci mezi muži a ženami, aby mohlo být 

prohlášeno, že si lépe vedli v poskytování první pomoci ženy nebo muži. 

V mém výzkumu proto vliv genderové problematiky v poskytování první pomoci 

neshledávám za zcela významný. 
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ZÁVĚR 
 

V teoretické části jsem se zabýval problematikou první pomoci, vzděláváním první pomoci 

v České republice a genderovou problematikou v poskytování první pomoci. První pomoci 

jsem v teoretické části věnoval nejvíce času a je to má nejobsáhlejší kapitola. Zdrojů 

ke zpracování základních informací o první pomoci bylo v tištěné i online podobě dostatek. 

Kapitolu o výuce první pomoci v České republice se mi také podařilo zpracovat dobře, uvedl 

jsem základní informace o tom, jak se vyučovala první pomoc v minulosti a jak je tomu dnes. 

Ke zpracování genderové problematiky v poskytování první pomoci jsem využíval hlavně 

zahraniční zdroje, kde je toto téma daleko více rozšířené. Využil jsem k tomu studie, 

u kterých autoři prováděli výzkum na toto téma ve Spojených státech amerických, Kanadě 

a Švédsku.  

Jako cíle praktické části jsem si stanovil najít rozdíly v řešení teoretického scénáře mezi muži 

a ženami, zjistit důvody odlišného řešení teoretického scénáře a ověřit vliv genderové 

problematiky při řešení teoretické modelové situace. K těmto cílům jsem následně stanovil 

jednotlivé průzkumné otázky, na které jsem odpovídal v diskusi.  

Prvním cílem bylo najít rozdíly v řešení teoretického scénáře mezi muži a ženami. Rozdíly 

mezi muži a ženami nebyly nijak významné, pohybovaly se pouze v minimální míře v rámci 

jednotlivců. U všech otázek zabývajících se řešením modelové situace jsem zjistil, že vždy 

více jak polovina respondentů žen i mužů se shodla na správném postupu řešení. Postup, 

který volily ženy se nijak extrémně nelišil od postupu, který volili muži.  

Dalším mým cílem bylo zjistit důvody odlišného řešení teoretického scénáře. Jak již vyplývá 

z prvního cíle, rozdíly v postupu, a tedy důvody odlišného řešení, byly pouze u jednotlivců. 

Mužská část respondentů uváděla důvody vztahující se k tématům upřednostnění žen oproti 

mužům jako: odlišné vnímání mužského pohlaví, mužská opatrnost a vnímání menšího 

strachu z obnažení hrudi muže nežli u ženského hrudníku. Respondenti ženského pohlaví 

uváděli důvody spojené s mylnými domněnkami o první pomoci, větším důrazem na získání 

souhlasu s ošetřením od raněné osoby, pochyby o úmyslech náhodných kolemjdoucích 

a negativní pocity spojené s odhalováním ženského poprsí na veřejnosti. Jiné důvody 

vztahující se k rozdílnému řešení teoretického scénáře modelové situace jsem nezjistil, většina 

respondentů totiž žádný důvod k odlišnému řešení neuvedla.    



 

 

63 

 

 

Poslední cíl měl ověřit vliv genderové problematiky při řešení teoretické modelové situace. 

Z mých výzkumů vyplývá, že vliv genderu na řešení teoretické modelové situace je velmi 

malý. Většina (93 %) z dotázaných studentů považovala poskytnutí první pomoci druhému 

pohlaví za důležitější nežli v dané situaci řešit, zda opačné pohlaví potřebuje rozdílný postup 

ošetření. Kde lze vliv genderu mírně pozorovat, je například u žen, které se si lépe dokázaly 

představit, jak by se ony samy cítily v dané situaci. Apelovaly na opatrnější přístup k raněné 

ženě, hlavně co se týče nutnosti narušení intimity kvůli poraněnému hrudníku. Ženy více 

pociťovaly stres a strach (40 %) v prvním okamžiku oproti mužům, kteří byli ve větším 

procentu (45 %) odhodlaní pomoci a emoce v první moment tolik neprožívali.  

Jsem přesvědčen, že pro validnější výsledky by bylo mnohem vhodnější vytvořit modelovou 

situaci v reálném prostředí. Mohl bych tak osobně pozorovat reakce účastníků v reálném čase, 

kdyby situaci museli řešit ihned a neměli čas na dlouhé přemýšlení. Dotazník nebyl nijak 

časově omezen, respondenti tak měli mnoho prostoru pro sestavení správného postupu. 

Dotazník doprovázely kvalitní obrázky i videodokumentace, která se snažila celou modelovou 

situaci zachytit co nejvěrněji. Tímto je celá práce limitovaná, jelikož reálné situaci i přes 

veškerou snahu se vyrovnat nemůže. Původní návrh pro tuto práci bylo vytvoření reálné 

modelové situace pro veřejnost, avšak kvůli restrikcím z důvodu onemocnění Covid-19 toto 

nebylo možné a muselo se vymyslet náhradní řešení právě formou dotazníku.  

Bakalářská práce může sloužit jako pilotáž pro další práce, které by se mohly zabývat 

podobnou problematikou. Toto téma je stále málo prozkoumané a bylo by vhodné ho zde 

v České republice prozkoumat hlouběji. 
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PŘÍLOHY 

 

 

příloha A (Obr. 28 – algoritmus c – ABCDE) 

 
příloha B (Obr. 29 – Řetězec přežití) 
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Dotazník k bakalářské práci 

 

Genderová problematika v poskytování první pomoci 
 

Dobrý den, 

Jmenuji se Jakub Laušman a studuji obor Zdravotnický záchranář na fakultě zdravotnických 

studií Univerzity Pardubice. Věnujte prosím chvilku k vyplnění tohoto dotazníku (10 minut). 

Dotazník zkoumá vliv genderových stereotypů v poskytování první pomoci mezi veřejností 

bez zdravotnického nebo lékařského vzdělání. Výsledky budou zaznamenávány anonymně 

a budou použity k dokončení mé závěrečné bakalářské práce na téma Genderová 

problematika v poskytování první pomoci. 

Otázka číslo 1: Kolik Vám je let? 

• 18-20 

• 21-23 

• 23-26 

• 27-30 

• starší 

Otázka číslo 2: Jakou fakultu navštěvujete? 

• Fakulta chemicko-technologická 

• Dopravní fakulta 

Otázka číslo 3: Ve kterém ročníku studujete? 

• První bc. 

• Druhý bc. 

• Třetí bc. 

• První Mgr. 

• Druhý Mgr. 

Otázka číslo 4: Jste muž/žena? 

• Muž 

• Žena 
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Otázka číslo 5: (modelová situace) Jak zareagujete? 

• Zavolám na číslo 158. 

• Zavolám na číslo 155. 

• Zavolám na číslo 112. 

• Začnu pronásledovat pachatele, aby neutekl. 

• Pokusím se raněné ženě co nejdřív pomoci. 

• Zavolám pouze někoho na pomoc a ze strachu o svůj život odjedu pryč. 

• Zjistím, co se stalo. 

Neudělám nic. 

 

Video odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=Si3OMkzitZ8 

Otázka číslo 6: Rozhodl/a jste se postiženému muži pomoci, jak bude 

vypadat Váš prvotní zákrok? 

• Představím se. 

• Budu mít sarkastický poznámky mířené na raněného muže. 

• Po ujištění, že chce moji pomoc a je obeznámen s tím, že mu nechci ublížit, začnu co 

nejrychleji pátrat po následcích, které způsobil útočník s nožem. 

• Začnu propadat panice. 

• Přijde mi nevhodné ošetřovat mladého cizího muže na veřejnosti a rozhodnu se pouze 

něho zůstat do příjezdu ZZS. 

• Budu pátrat po dokladech a případně nějakých lécích co by u sebe raněný mohla mít. 

• Požádám o svolení, jestli mu nebude vadit má pomoc. 

• Co nejrychleji raněného muže odtáhnu k sobě do auta, aby neprochladl a až pak se 

začnu zajímat o jeho stav. 

• Průběžně ho budu informovat o postupu toho, co dělám nebo chci udělat. 
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Otázka číslo 7: Raněný muž souhlasí s Vaší pomocí. Jaký bude Váš 

následující postup? 

• Pohledem posoudím celkový stav situace, ve které se nacházím. 

• Přesunu raněného muže někam do tepla. 

• Dojdu si pro lékárničku. 

• Budu pátrat po možném krvácení. 

• Pokusím se sehnat něco, čím bych mohl/a přikrýt raněného muže a tím ho zahřát. 

• Budu se raněného muže vyptávat na další možné potíže. 

• Svléknu muži vrchní vrstvu oblečení, kvůli pátrání po dalším možném zranění. 

• Nebudu raněného muže obnažovat na veřejnosti, aby si někdo myslel, že ho sexuálně 

obtěžuji. 

• Zavolám někoho na pomoc. 

• Postup pátrání po následcích útoku budu provádět od hlavy k patě. 

• Nebudu s mužem moc hýbat. 

• Položím ho do polosedu. 

• Budu se soustředit na ošetření pouze toho, co uvidím na první pohled. 

Otázka číslo 8: Během vyšetření zjišťujete, že muž je vážně pořezán na 

hrudi. Jaké budou Vaše pocity (strach, bezmoc, radost, stres, ...)? 

Obrázek 15 zraněný muž zdroj: vlastní tvorba 
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Otázka číslo 9: Jaký bude váš postup při ošetření řezné rány? 

• Vezmu si rukavice. 

• Naliji dezinfekci do rány, abych předešel/a infekci. 

• Sterilně překryji ránu. 

• Abych lépe ošetřil/a celou ránu, odstraním veškeré oblečení z okolí rány. 

• Abych nepohoršil/a muže a sebe na veřejnosti, budu sterilně krýt ránu i přes zbytky 

oblečení, abych ho nemusel moc odhalovat. 

• Neudělám nic, abych nemusel obnažovat hrudník muže. 

• Budu zastavovat krvácení všemi dostupnými prostředky. 

 

Obrázek 16 lékárna  zdroj: vlastní tvorba 
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Otázka číslo 10: Co ještě uděláte nebo poskytnete raněnému muži do 

příjezdu ZZS? 

• Přinesu něco na přikrytí, co najdu v autě. 

• Nedám mu napít. 

• Pokusím se ho nějak rozptýlit, aby nemyslel na bolest. 

• Dám mu něco k jídlu. 

• Nevyčkám na příjezd ZZS a odvezu ho do nemocnice sám. 

• Kontaktuji jeho příbuzné. 

• V klidu a s kontrolou stavu vědomí raněné ženy vyčkám do příjezdu ZZS. 

Otázka číslo 11: Na škále zaznačte, jak moc by Vám bylo příjemné 

ošetřovat polonahého muže na veřejnosti? 

 

Otázka číslo 12: Na této škále označte, jak moc by Vám vadilo se dotýkat 

obnaženého hrudníku raněného muže? 

 

Otázka číslo 13: Jak byste se cítili, kdybyste museli svlékat neznámého 

muže na veřejnosti kvůli ošetření rány, která jí/ho ohrožuje na životě 

a zdraví v případě skutečné události? 
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Otázka číslo 14: Byl by Váš postup odlišný, pokud by raněná osoba byla 

žena? 

Obrázek 17 zraněná žena zdroj: vlastní tvorba 
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Otázka číslo 15: (modelová situace) Jak zareagujete? 

• Zavolám na číslo 158. 

• Zavolám na číslo 155. 

• Zavolám na číslo 112. 

• Začnu pronásledovat pachatele, aby neutekl. 

• Pokusím se raněné ženě co nejdřív pomoci. 

• Zavolám pouze někoho na pomoc a ze strachu o svůj život odjedu pryč. 

• Zjistím, co se stalo. 

• Neudělám nic. 

 

Video odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=vSXCKLG5FsI 

Otázka číslo 16: Rozhodl/a jste se postižené ženě pomoci, jak bude vypadat 

Váš prvotní zákrok? 

• Představím se. 

• Budu mít sarkastický poznámky mířené na raněnou ženu. 

• Po ujištění, že chce moji pomoc a obeznámení s tím, že jí nechci ublížit, začnu co 

nejrychleji pátrat po následcích, které způsobil útočník s nožem. 

• Začnu propadat panice. 

• Přijde mi nevhodné ošetřovat mladou cizí ženu na veřejnosti a rozhodnu se pouze u ní 

zůstat do příjezdu ZZS. 

• Budu pátrat po dokladech a případně nějakých lécích co by u sebe raněná mohla mít. 

• Požádám o svolení, jestli jí nebude vadit má pomoc. 

• Co nejrychleji raněnou ženu odtáhnu k sobě do auta, aby neprochladla a až pak se 

začnu zajímat o její stav. 

• Průběžně ji budu informovat o postupu toho, co dělám nebo chci udělat. 
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Otázka číslo 17: Raněná žena souhlasí s Vaší pomocí. Jaký bude Váš 

následující postup? 

• Pohledem posoudím celkový stav situace, ve které se nacházím. 

• Přesunu raněnou ženu někam do tepla. 

• Dojdu si pro lékárničku. 

• Budu pátrat po možném krvácení. 

• Pokusím se sehnat něco, čím bych mohl/a přikrýt raněnou ženu a tím ji zahřát. 

• Budu se raněné ženy vyptávat na další možné potíže. 

• Svléknu ženě vrchní vrstvu oblečení, kvůli pátrání po dalším možném zranění. 

• Nebudu raněnou ženu obnažovat na veřejnosti, aby si někdo nemyslel, že ji sexuálně 

obtěžuji. 

• Zavolám někoho na pomoc. 

• Postup pátrání po následcích útoku budu provádět od hlavy k patě. 

• Nebudu s ženou moc hýbat. 

• Položím ji do polosedu. 

• Budu se soustředit na ošetření pouze toho, co uvidím na první pohled. 

Otázka číslo 18: Během vyšetření zjišťujete, že žena je vážně pořezána na 

hrudi. Jaké budou Vaše pocity (strach, bezmoc, radost, stres, ...)? 

 

  

Obrázek 18 zraněná žena zdroj: vlastní tvorba 
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Otázka číslo 19: Jaký bude váš postup při ošetření řezné rány? 

• Vezmu si rukavice. 

• Naliji dezinfekci do rány, abych předešel/a infekci. 

• Sterilně překryji ránu. 

• Abych lépe ošetřil/a celou ránu, odstraním veškeré oblečení z okolí rány. 

• Abych nepohoršil ženu a sebe na veřejnosti, budu sterilně krýt ránu i přes zbytky 

oblečení, abych ji nemusel moc odhalovat. 

• Neudělám nic, abych nemusel obnažovat hrudník ženy. 

• Budu zastavovat krvácení všemi dostupnými prostředky. 

Obrázek 19 lékárna zdroj: vlastní tvorba 
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Otázka číslo 20: Co ještě uděláte nebo poskytnete raněné ženě do příjezdu 

ZZS? 

• Přinesu něco na přikrytí, co najdu v autě. 

• Nedám jí napít. 

• Pokusím se ji nějak rozptýlit, aby nemyslela na bolest. 

• Dám jí něco k jídlu. 

• Nevyčkám na příjezd ZZS a odvezu ji do nemocnice sám. 

• Kontaktuji její příbuzné. 

• V klidu a s kontrolou stavu vědomí raněné ženy vyčkám do příjezdu ZZS. 

Otázka číslo 21: Na škále zaznačte, jak moc by Vám bylo příjemné 

ošetřovat polonahou ženu na veřejnosti? 

 

Otázka číslo 22: Na této škále označte, jak moc by Vám vadilo se dotýkat 

obnaženého hrudníku raněné ženy? 
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Otázka číslo 23: Jak byste se cítili, kdybyste museli svlékat neznámou ženu 

na veřejnosti kvůli ošetření rány, která jí ohrožuje na životě a zdraví 

v případě skutečné události? 

Otázka číslo 24: Byl by Váš postup odlišný, pokud by raněná osoba byla 

muž? 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka číslo 25: Napište důvod, proč by Váš postup byl odlišný? 

Obrázek 20 zraněný muž zdroj: vlastní tvorba 


