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Abstrakt
Název:

Analýza znalostí školní mládeže na druhém stupni základních škol z ochrany
obyvatelstva

Cíle:

Cílem této bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí žáků posledních ročníků
základních škol z ochrany obyvatelstva.

Metody:

Pro zjištění znalostí žáků byl použit vytvořený vědomostní test obsahující
9 otázek. Dotazník byl rozdán ve dvou základních školách ve Žďáře nad
Sázavou. Cílovou skupinu tvořili žáci 9. ročníků. Výzkumného šetření
se celkem účastnilo 55 respondentů. Data byla převedena do elektronické
podoby a pomocí programu Microsoft Office Excel byla upravena a graficky
zpracována.

Výsledky: Žáci devátých ročníku prokázali v celkovém hodnocení 78% znalost tématu
ochrana obyvatelstva. Nejlépe se žákům dařilo v tematické oblasti dopravní
výchovy. Nejnižší úroveň znalostí prokázali v oblasti zdravotní výchovy.
Klíčová slova: znalosti, mládež, ochrana, obyvatelstvo, škola

Abstract

Title:

Analysis of knowledge of school young at second grade at primary school
about inhabitant protection

Objectives: The aim of this bachelor thesis is to discover the knowledge of pupils of last
years of primary school about inhabitant protection.
Methods:

A knowledge test consisting of 9 questions was created and used to discover
the knowledge of the pupils. This questionnaire was distributed in two
primary schools in Žďár nad Sázavou. The target group was 9th grade
pupils. A total of 55 respondents filled in the questionnaire. The data was
converted to electronic form and was edited and graphically processed using
Microsoft Office Excel.

Results:

The pupils of the ninth grade proved overall 78% knowledge of the subject
of inhabitant protection. The pupils were most successful in the area
of traffic safety education. The lowest level of education was detected in the
area of health education.

Keywords: knowledge, young, protection, inhabitants, school
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Seznam použitých zkratek
IZS

integrovaný záchranný systém

MU

mimořádná událost

ZaLP

záchranné a likvidační práce

HZS

Hasičský záchranný sbor České republiky

JPO

jednotky požární ochrany

PZZS

poskytovatelé záchranné zdravotnické služby

ZZS

záchranná zdravotnická služba

PČR

Policie České republiky

OO

ochrana obyvatelstva

OČMU

ochrana člověka za mimořádných událostí

RVP ZV

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
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1 Úvod
Denně slýcháme o několika mimořádných událostech, které se staly ve světě či v našem
okolí. Není vyloučeno, že i my sami se můžeme stát jejich součástí. Každý z nás by měl
vědět, jak se zachovat při hrozícím nebezpečí a být schopen pomoci při událostech,
jako jsou dopravní nehody, úrazy, poraněních různého typu, ale také při mimořádných
událostech, jako jsou povodně, požáry, vichřice nebo úniky nebezpečných toxických
látek.

V minulých letech naši republiku několikrát postihly ničivé povodně, při kterých vylitá
voda z koryt řek způsobila nemalé škody na majetku, ale hlavně si vyžádaly několik
lidských životů a způsobila závažná poranění. Aktuálním nebezpečím jsou bleskové
povodně, které dokáží udeřit na nečekaných místech ve velmi krátké době.
Dalším nebezpečím pro naši republiku jsou bouřky spojené s velkými vichřicemi
a krupobitím, které působí převážně majetkové škody. Tyto události poslední doby vedly
k upozornění na nízkou úroveň znalostí obyvatel v oblasti ochrany vlastního života
a zdraví. Právě pro zvýšení úrovně připravenosti obyvatel byl roku 2003 vydán pokyn
k zavedení výuky problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do osnov
studijních programů pedagogických fakult a tím k zajištění pedagogů pro výuku
této problematiky na základních školách. Děti na základní škole jsou vhodná cílová
skupina, jelikož jsou vnímaví a sbírají základní poznatky ze všech ostatních odvětví
a lehce tyto informace předávají do svého okolí, především svým rodičům,
kteří se už neučili brannou výchovu.

Již z názvu práce „Analýza znalostí dětí školní mládeže na druhém stupni základních škol
z ochrany obyvatelstva“ vyplývá, že práce se zaměřuje na žáky, kteří už mají osvojené
základní poznatky z předešlého stupně vzdělání a ve stupni dalším své znalosti
prohlubují. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí tématu ochrany člověka za mimořádných
událostí mezi žáky 9. tříd a poukázat na případné nedostatky, které by mohly posloužit
ředitelům a pedagogům jako vodítko při tvorbě a přizpůsobení obsahu výuky ochrany
člověka za mimořádných událostí.
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Bakalářská práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol, které obsahují další podkapitoly.
V první části je obecně popsán integrovaný záchranný systém a jeho složky. Druhá část
se zabývá edukací v oblasti ochrany obyvatelstva a jejím začleněním do výuky a obsahem
samotných témat. Část poslední zahrnuje výzkumné šetření, především jeho popis,
stanovené cíle a vyhodnocení nasbíraných dat se závěry.
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2 Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) vznikl za účelem efektivní spolupráce
mezi složkami policie, hasičů, zdravotníky a ostatními složkami při řešení nejrůznějších
mimořádných událostí (dále jen „MU“) (např. požárů, havárií, dopravních nehod).
V případech, kdy byla nutná potřebná spolupráce, všechny složky se aktivně podílely
na společné rychlé a účinné záchraně nebo následné likvidaci MU. Každá složka
má odlišnou pracovní náplň a pravomoci dané legislativou, proto bylo nutné vše usměrnit
a za tímto účelem přišel v platnost roku 2001 nový zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a změně některých zákonů. (URL1)

Samotný pojem IZS je dle zákona č.239/2000 Sb., definován jako koordinovaný postup
jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných
a likvidačních prací. Tento zákon vymezuje nové základní pojmy, stanovuje rozdělení
a působnost složek IZS, stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů
samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě
na MU při záchranných a likvidačních pracích (dále jen „ZaLP) a při ochraně
obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů. Pojem IZS se použije v případě,
jsou-li při přípravě na vznik MU a při po provedení záchranných a likvidačních pracích
prováděny tyto činnosti dvěma anebo více složkami IZS. IZS tvoří základní a ostatní
složky. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)

Obrázek č. 1 – Spolupráce složek IZS

zdroj: URL01
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2.1 Základní složky
Mezi základní složky IZS se řadí:
1) Hasičský záchranný sbor ČR.
2) Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany.
3) Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby.
4) Policie ČR.
Základní složky jsou dle zvláštní legislativy povinny a schopny zajistit rychlou
a nepřetržitou pohotovost na území celé naší republiky. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)

2.1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS“) byl zřízen na základě zákona
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. V roce 2015 bylo
schváleno nové znění zákona a tím je zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2016.
V této nové legislativě je

HZS vysvětlen jako jednotný bezpečnostní sbor, jehož

základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek
před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Dále se podílí
na zajišťování bezpečnosti naší republiky plněním a organizováním úkolů požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného
záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v takovém rozsahu,
jaký je stanoven tímto zákonem a jinými právními předpisy. (URL 2)

HZS je tzv. páteří IZS, která v případě nastalé krize sloučí všechny záchranné složky.
Dále zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na MU a při provádění ZaLP. HZS
při plnění těchto činností spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady
a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami,
neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. Roku 2001 došlo ke sloučení
HZS s Hlavním úřadem civilní ochrany. Od té doby má HZS ve své působnosti ochranu
obyvatelstva, proto plní velmi důležitou funkci v přípravách státu na MU. HZS provozuje
národní linkou tísňového volání 150. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)
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2.1.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany
Jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) se řídí zákonem České národní rady
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Systém JPO je tvořen odborně vzdělanými osobami
(hasiči), potřebnou požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární
ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). Hlavním úkolem JPO je provedení
opatření vedoucí k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví, majetku
nebo životního prostředí postihnutých nějakou MU. (URL3)

Stejně jako HZS tak JPO zasahují při hašení a likvidaci požárů, živelních pohromách,
ekologických haváriích, dopravních nehodách a poskytují technickou pomoc.
Úkolem JPO je provést likvidaci požáru, ale jejich úkolem není učinit veškerá opatření
vedoucí k likvidaci živelních pohrom a jiných MU. Jejich povinností je učinit pouze
opatření nutná k odstranění bezprostředních hrozby ohrožení života, zdraví, majetku
a životního prostředí. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)

JPO se dle operační hodnoty rozdělují do 6 kategorií: JPO I – JPO VI. Po dohodě
se zřizovatelem tyto jednotky mohou být využívány i mimo svůj územní obvod.

2.1.3 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
Na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb. ze dne 28. 7. 1992,
o zdravotnické záchranné službě, byla organizována zdravotnická záchranná služba
až do vydání nového zákona (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014). V současné době se řídí
dle nové legislativy z roku 2011. Podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
službě jsou poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (dále jen „PZZS) povinni
dodržovat práva a povinnosti PZZS dle daných podmínek, povinnosti poskytovatelů
akutní lůžkové služby k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb
na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele
ZZS na řešení MU a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické
záchranné služby. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)
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Mezi základní priority zákona o PZZS se řadí poskytování přednemocniční neodkladné
péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
Další činnosti stanové tímto zákonem o PZZS jsou také její součástí. PZZS zahrnuje
činnosti nepřetržitého příjmu volání na národní tísňovou linku 155 a tísňového volání
operačního střediska na základě výzvy od jiné základní složky IZS. Velmi významná
činnost ZZS je poskytování instrukcí k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové
skupiny skrze telefonní linku. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)

Zajišťovaná přednemocniční péče je garantovaná státem a hrazena tak ze státního
rozpočtu a zdravotního pojištění občanů. Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“)
je spravována prostřednictvím krajů a veškeré náklady by měly být pokryty platbou
od pojišťoven. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)

ZZS je tvořena 14 územními středisky ZZS, které zajišťují pokrytí území všech krajů
včetně hl. města Prahy. Organizace systému ZZS je tvořena tak, aby jeho kterýkoli prvek
byl schopen poskytnout pomoc přímo na místě události do 20 minut od přijetí oznámení.
(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)

Každý kraj má své územní středisko, do kterého je směřováno tísňové číslo 155
a má přesný přehled o pohybu všech výjezdových skupin v kraji. Krajské středisko
na základě těchto informací rozhoduje, které z výjezdových základen bude zabezpečovat
výjezd jednotky do místa události. (Fiala, Vilášek, 2010)
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2.1.4 Policie České republiky
Policie České republiky (dále jen „PČR“) je nejpočetnější a velmi rozmanitý
bezpečnostní sbor v České republice.
Jeho hlavním cílem je (URL4):
1) chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
2) prosazovat zákonnost,
3) chránit práva a svobody osob,
4) preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
5) usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

PČR vznikla na základě zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, který vešel
v platnost 15. července 1991 (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014). PČR je výkonným
orgánem státní moci v oblasti bezpečnosti občanů, ochrany majetku a veřejného pořádku.
Po provedených reorganizacích v rámci PČR nabyl účinnosti nový zákon č. 237/2008
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Policie ČR je podřízena
ministerstvu vnitra a tvoří ji Policejní prezidium ČR, 14 správ krajů včetně hlavního
města Prahy a územní odbory. Policie ČR disponuje národním číslem tísňového volání
158. (Fiala, Vilášek, 2010)

V rámci IZS prování Policie ČR při MU především činnost (Vilášek, Fiala, Vondrášek,
2014):
1) uzavírání prostorů,
2) regulaci dopravy,
3) šetření okolnosti vzniku MU,
4) identifikace zemřelých,
5) řešení ochrany majetku,
6) další úkoly podle nařízení velitele zásahu.
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2.2 Ostatní složky
Ostatní složky IZS jsou odlišné od základních tím, že poskytují plánovanou pomoc
na vyžádání při ZaLP na základě písemných dohod s jednotlivými základními složkami,
obecními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady a ministerstvem vnitra.
(Blažková a kol., 2015)

Druh mimořádné události určuje, jaká z těchto ostatních složek bude k výjezdu povolána
(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2004):
1) vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
2) ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
3) orgány ochrany veřejného zdraví,
4) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
5) zařízení civilní ochrany,
6) neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím.
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3 Ochrana obyvatelstva ve školách

3.1 Zařazení OO do výuky
Roku 2000 byla vydána nová právní norma, ve které byl definován pojem ochrana
obyvatelstva (dále jen „OO“). Ochranou obyvatelstva se dle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména
varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení
ochrany jeho života, zdraví a majetku. (Blažková a kol., 2015)

Ochrana obyvatelstva je ovšem obsáhlá disciplína, kterou není možné vysvětlovat a řešit
pouze jako plnění úkolů civilní ochrany, ale jako soubor činností a úkolů odpovědných
orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob a také občanů,
které vedou k zabezpečení ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí
v souladu s platnými právními předpisy. (Blažková a kol., 2015)

Ochrana obyvatelstva je velmi důležité téma, které by se mělo dostat do povědomí
co nejvíce lidí. Jelikož se každý z nás může ocitnout v nepředvídatelné situaci, je velmi
důležité, být na takovouto skutečnost připraven. Nejvhodnější cestou prevence je zařazení
výuky ochrany obyvatelstva do vzdělání na školách. Za tímto účelem Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 4. března 2003 pokyn k začlenění tématiky
ochrany člověka za mimořádných událostí do obsahu vzdělávání ve školách. Tímto
pokynem vešla v platnost povinnost zařadit výuku tématiky Ochrany člověka
za mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) v rozsahu minimálně 6 vyučovacích hodin
ročně v každém ročníku. (URL5)

Je potřebné nepodceňovat mimořádné události, důsledně se na ně připravit, protože svou
vlastní připraveností můžeme lépe překonat strach a paniku, které při takových událostech
vznikají. Aniž si to uvědomujeme, připravený člověk dokáže reálněji posoudit vzniklou
situaci, dokáže pomoci nejen sobě, ale i svým blízkým, sousedům, spolužákům.
(Martínek a kol., s. 11)
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3.2 Rámcový vzdělávací program
Výuka Ochrany člověka za mimořádných událostí je v současné době zakotvena
v Rámcovém vzdělávacím programu. Dle zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vztahuje
na všechny základní školy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
(dále jen „RVP ZV“) určuje 9 vzdělávacích oblastí a z toho sedm z nich obsahuje
tématiku OČMU.
Vzdělávací oblasti s tématikou OČMU (URL 6):
1) Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyk.
2) Informační a komunikační technologie.
3) Člověk a jeho svět.
4) Člověka společnost – výchova k občanství.
5) Člověk a příroda – fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis.
6) Člověk a svět práce.
7) Člověk a zdraví – výchova ke zdraví, tělesná výchova.

3.3 Obsah výuky
Obsah výuky je zaměřen na ochranu osob před následky živelních pohrom,
úniku nebezpečných látek do životního prostření, použití hrozby výbušniny nebo
nebezpečné látky. O zařazení tématiky rozhoduje ředitel sám nebo v rámci příslušných
předmětů v souladu se zákonem č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy
je povinen ve Školním vzdělávacím programu uvést formu a metody výuky této tématiky
a začlenit ji do jednotlivých předmětů. (URL5)
Obdobně jako OČMU je do výuky začleněna problematika Přípravy občanů k obraně
státu (POKOS).
Výuka OČMU se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V těchto oblastech jsou s OČMU
spojovány především zdravotní a dopravní výchova, v nichž se žáci seznamují s riziky
ohrožující jejich zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti
a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají
potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. (URL6)
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V RVP ZV jsou shrnuty základní klíčové kompetence, které by se měly utvářet a rozvíjet.
K oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí to jsou kompetence, které stanovují,
že žák je na konci ZŠ schopen se zodpovědně rozhodovat dle nastalé situace, dle svých
možností poskytnout pomoc a jeho chování je zodpovědné v krizových situacích
i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. (URL7)

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr
a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených
představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému
a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. (URL6)

Cílem výuky OČMU na základních školách je osvojení si tématiky (URL6):
1) poskytování první pomoci při zranění a přivolání odborné pomoci,
2) klasifikace MU, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly OO,
evakuace, činnosti po MU, prevence vzniku MU,
3) dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví:
a) bezpečné prostředí ve škole,
b) ochrana zdraví při různých činnostech,
c) bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy
mezi účastníky silničního provozu včetně zvládání agresivity,
postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění
bezpečnosti),
4) MU – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek,
5) MU a rizika ohrožení s nimi spojená:
a) postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén)
b) požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace
při požáru),
c) integrovaný záchranný systém,
6) MU způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku MU, přírodní světové
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně,
větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi.
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3.4 Ochrana člověka za mimořádných událostí
V tématu OČMU se žáci nejprve seznamují s obecným přehledem problematiky,
základními pojmy, druhy a příklady mimořádných událostí a s úlohou státu při ochraně
životů a zdraví obyvatel, majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku MU.
(Martínek a kol., 2003)

V diplomové práci se výzkumem těchto znalostí zabýval i Jindřich Piš (2011),
který analyzoval znalosti žáků základních a studentů středních a vysokých škol.
V této práci uvádí jako nejnutnější vědomosti z OO pro přežití znalost těchto oblastí:
1) varování,
2) evakuace,
3) ukrytí,
4) individuální ochrana,

3.4.1 Varování
Jedním ze základních úkolů OO je včas varovat obyvatelstvo před nebezpečím, aby došlo
k co nejmenším ztrátám na životech či majetku. Fiala a Vilášek (2010) definují varování
jako

komplexní

souhrn

organizačních,

technických

a

provozních

opatření,

zabezpečujících včasné předávání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé
MU, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva.

„Všeobecná výstraha“ je varovný signál, kterým je obyvatelstvo varováno v případě
hrozícího nebezpečí nebo jeho vzniku. Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem
sirén, který trvá 140 vteřin. Tento tón může zaznít i 3x po sobě, ale s 3 minutovým
odstupem. Po zaznění signálu následuje verbální tísňová informace. Za účelem eliminace
zbytečné paniky, by měl každý znát skutečnost, že ověřování provozuschopnosti systému
varování a vyrozumění probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin. (URL8)
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Obrázek č. 2 – Všeobecná výstraha

zdroj: URL02

Dalšími prostředky pro varování jsou (URL9):
1) hromadné sdělovací prostředky (rádia, televize, internet, tisk),
2) náhradní způsoby varování – na místech, kde není pokrytí varovného
signálu (veřejnoprávní rozhlas, televize, rádia, místní rozhlas, amplion,
atd.).

V této oblasti je také důležité znát signál „Požární poplach“, který je snadno
zapamatovatelný. U elektronických sirén napodobuje hlas trubky, která troubí „HO-ŘÍ“,
„HO-ŘÍ“… a ten se opakuje po dobu 1 minuty. Signál požárního poplachu není varovným
signálem pro obyvatelstvo, ale vyhlašuje se pouze pro JPO. (Martínek a kol., 2003)

Obrázek č. 3 – Požární poplach

zdroj: URL03
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3.4.2 Evakuace
Evakuací se rozumí „přemístění osob, zvířat, předmětu kulturní hodnoty, technického
zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek
z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění“.
(URL10) Po vyhlášení evakuace je každý občan povinen uposlechnout rozkaz velitele
zásahu a opustit místo mimořádné události. Tato povinnost vyplývá ze zákona
č. 239/2000 o IZS.

V případě nařízení evakuace nás Český rozhlas, Česká televize nebo místní veřejný
rozhlas informuje o jejím způsobu. Při evakuaci je potřebné dodržet zásady pro opuštění
bytu, nezapomenout si vzít evakuační zavazadlo a přemístit se do evakuačního střediska.

Zásady pro opuštění bytu (Martínek a kol., 2003):
1) uhasit oheň v topidlech,
2) vypnout elektrické spotřebiče,
3) uzavřít přívod vody a plynu,
4) ověřit si, zda jsou i sousedé o evakuaci informováni,
5) dětem dát do kapsy cedulku se jménem a adresou,
6) kočky a psi si vzít s sebou v přepravních schránkách,
7) exotická zvířata, která vydrží delší dobu sama zásobit potravou,
8) vzít evakuační zavazadlo, zamknout byt, na dveře umístit cedulku o
opuštění bytu.

Za evakuační zavazadlo se považuje příruční zavazadlo (batoh, taška či kufr),
které je připravené pro případ přechodného opuštění bytu v důsledku vzniku MU
a nařízené evakuace. Je dobré toto zavazadlo opatřit visačkou se jménem a adresou,
která by posloužila při případné ztrátě. (URL10)
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Obsah evakuačního zavazadla (URL11):
1) lékárnička a hygienické potřeby (osobní léky, kartáček, zubní pastu, toaletní
papír, kapesníky),
2) oblečení a spací potřeby (pláštěnka, spodní prádlo, náhradní obuv),
3) strava a pitný režim (trvanlivé potraviny, čistá voda, příbor, nůž, miska),
4) dokumenty a zábava (osobní doklady, pojistné smlouvy, rodný list, časopis,
kniha, papír a tužka),
5) elektronika a ostatní (svítilna, kapesní rádio, náhradní baterie, mobilní
telefon, nabíječka).

3.4.3 Ukrytí
Kromě varování a evakuace je dalším úkolem OO ukrytí. Ukrytí je chápáno jako opatření,
která slouží k co nejvyšší ochraně lidského organismu před vlivem MU. Úkryty se dělí
na stálé a improvizované.

Stálé úkryty
Za stálé úkryty jsou považovány stavby, které byly vybudovány s dvojím účelem.
Primárně byly vystavěny například jako sklady, kavárny, kina nebo garáže, které
se využívají v mírové době. Jejich druhým účelem je plnění funkce krytu při válečném
stavu nebo při vyhlášení stavu ohrožení státu. Tento typ krytu musí být ale předem
připraven (tzv. zpohotoven). Tyto stavby jsou vybaveny technologiemi pro několikadenní
přežití v izolaci. (URL12)

V současné době se v Praze se nachází přibližně 800 funkčních stálých úkrytů s kapacitou
cca 116 tisíc osob. Dalších asi 350 tisíc obyvatel je schopen pojmout ochranný systém
metra a Strahovský automobilový tunel pojme cca 15 tisíc obyvatel. (URL12)
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Improvizované ukrytí
Improvizované ukrytí je využíváno při MU pro dosažení co nejrychlejší ochrany člověka
před účinky nebezpečných látek (URL 13). V mírové době se před účinky toxických
nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných
a jiných staveb. Doporučuje se vyhledat místnosti, které jsou co nejdále od zdroje
nebezpečí a provést drobné úpravy, kterými zajistí jejich utěsnění, aby nedošlo k vniknutí
nebezpečných látek (URL

14).

Pravděpodobnost vniku nebezpečných látek snížíme

především vypnutím klimatizace, ventilace, topení, zavřením okem, utěsněním i těch
nejmenších otvorů (URL 15).

3.4.4 Individuální ochrana
Individuální ochranou se rozumí použití prostředků individuální ochrany, mezi které patří
(Blažková a kol., 2015):
1) dětské ochranné vaky,
2) dětské ochranné kazajky,
3) dětské ochranné masky,
4) ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních
zařízeních,
5) ochranné masky pro doprovod výše uvedených osob.

Jako další prostředky individuální ochrany můžou být použity prostředky improvizované
ochrany, které chrání především dýchací cesty a povrch těla. Jejich použití je nezbytné
v případě havárie s únikem nebezpečných látek. Pro tyto účely je dobré použít vhodný
oděv a doplňky, které má každý občan v domácnosti. Při přípravě bychom neměli
zapomínat, že prostředky improvizované ochrany (Blažková a kol., 2015):
1) musí zakrývat celý povrch těla,
2) musí být výborně utěsněné,
3) je vhodné kombinovat více ochranných prostředků k zajištění lepší ochrany.
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Obrázek č. 4 – Prostředky improvizované ochrany

zdroj: URL04
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3.5 Zdravotní výchova
Zdravotní výchova je chápána jako výchova k podání nezbytné první pomoci. Poskytnutí
první pomoci je povinností každého z nás, pokud tak neučiníme, hrozí nám trestní stíhání.
Tato povinnost je dána Zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. (URL16)

Během výuky na druhém stupni základních škol by se žáci měli seznámit s hlubšími
poznatky první pomoci, každý z nich by měl být schopen poskytnout první pomoc včetně
život zachraňujících úkonů a při tom dbát na svoji bezpečnost. (URL6) Každý žák
by si měl osvojit jednoduchý postup, kterým se bude řídit. Ve stresové situaci a vlivu
emocí se člověku těžko vybaví podrobné postupy první pomoci. (Štěpánek, Pleskot,
2014)
K tomuto účelu byly vytvořeny tzv. 3 kroky postupu první pomoci (Štěpánek, Pleskot,
2014):
1. krok – Rozhlédni se. V tomto kroku je velmi důležité prozkoumat situaci a zjistit,
co se vůbec stalo. Především dbáme na svoji bezpečnost a bezpečnost okolí,
nevstupujeme do situace bez rozmyslu. Měli bychom zjistit, jak k události došlo,
protože totožné nebezpečí může hrozit i nám zachráncům. Pokud víme, že je pro
nás situace bezpečná, snažíme se získat přehled o situaci a klademe si otázky –
Kolik je zraněných? Kolik je zachránců? Kolik máme materiálu na záchranu.

2. krok – Reaguj. Pokud nám nehrozí žádné nebezpečí, přistupujeme k druhému
kroku, ve kterém je nutné jednat rychle. Kontrolujeme základní životní funkce
a voláme ZZS. K rychlému jednání je zapotřebí mít zažité situace, jako je přístup
k bezvědomému, zástava masivního krvácení nebo resuscitaci. Pokud zraněný
nekrvácí a komunikuje s námi, můžeme přejít ke kroku tři.
3. krok – Rozmýšlej. Tento krok nastává, jestliže si s námi zraněný povídá,
nekrvácí a nehrozí už žádné nebezpečí. Máme čas hledat další zranění a sledovat
vědomí, dýchání a puls. K tomu, abychom se mohli rozmýšlet, je dobré znát více
informací, proto je dobré se zraněného ptát na příčiny zranění, další obtíže,
alergie, pravidelné užívání léků nebo co naposledy konzumoval.
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Učivo první pomoci, které by měl žák zvládat (URL 18):
1)

polohování (protišoková poloha, zotavovací poloha, přenášení, transport),

2)

dopravní nehody (jejich prevence, pomoc na místě nehody),

3)

zásah elektrickým proudem, zlomeninách, otřesu mozku, astmatické
a epileptické záchvaty,

4)

tepelná poranění (popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh),

5)

praktický nácvik resuscitace,

6)

otravy alkoholem, drogami, léky, potravou,

7)

rány (sečné, řezné, bodné),

8)

mechanické poranění a poleptání oka,

9)

poranění hrudníku a břicha,

10) zajištění základních životních funkcí při zástavě dechu, krevního oběhu,
masivním krvácení a poruchách vědomí (kardiopulmonální resuscitace),
11) tonutí,
12) poranění páteře,
13) křečové stavy,
14) ztrátová poranění končetin,
15) cukrovka, infarkt, mrtvička, kolaps…

Obrázek č. 5- Kardiopulmonální resuscitace

zdroj: URL05
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3.6 Dopravní výchova
Dopravní výchova na druhém stupni by měla navazovat na učivo získané na 1. stupni
a dále jej rozvíjet, upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečného silničního
provozu. Jedním z cílů výuky dopravní výchovy školní mládeže je připravit je na získání
řidičského oprávnění pro malé motocykly. Pedagog by měl děti vést k odpovědnému
chování a ohleduplnosti vůči okolí (URL19). Toto potvrzuje Límová (2006), která uvádí,
že dopravní výchova na 2. stupni ZŠ by měla teoreticky i prakticky navazovat na předešlý
výukový stupeň. Cílem dopravní výchovy na 2. stupni ZŠ je naučit žáky, aby dodržovali
zásady bezpečného chování v provozu, základní taktiky pohybu chodce a cyklisty, znát
příčiny i důsledky nesprávného chování a jejich prevenci, uvědomělost odpovědnosti
za vlastní chování v provozu na pozemních komunikacích. Žáci by měli zvládnout
přivolat pomoc při dopravní nehodě a znát zásady první pomoci. Každý žák by měl
prakticky ovládat jízdní kolo a znát zásady jeho údržby.

Teoretické znalosti, které by žáci 2. stupně ZŠ měli znát (Límová, 2006):
1) povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích,
2) jízda v jízdních pruzích,
3) jízda ve zvláštních případech,
4) maximální povolené rychlosti jízdy,
5) pravidla pro zastavení a stání,
6) osvětlení vozidel,
7) dopravní značení.
Obrázek č. 6 – Maximální povolené rychlosti

zdroj: URL06
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Všichni žáci by také měli projít speciálním praktickým výcvikem v chůzi a jízdě. Výcvik
by měl zahrnovat jízdu na kole (Límová, 2006):
1) ve ztížených podmínkách (v dešti, písku, bahně, nerovném terénu, prudkém
klesání/stoupání) a jízdu zručnosti,
2) projíždění křižovatek a řešení složitějších situací,
3) jízdu ve skupině (dodržování bezpečných vzdáleností),
4) sledování provozu na pozemních komunikacích.

Žáci druhého stupně by měli zvládat naplánovat co nejbezpečnější trasu své cesty/výletu,
chápat důležitost pozornosti, vnímání a předvídání chování, rozeznání chyb okolí.
Znát vliv základních fyzických vlastností na vliv jízdy, pochopit příčiny dopravních
nehod. V tomto věku jsou děti schopny rozlišit druhy pozemních komunikací podle
určení – dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace. Dále by měly zvládat
rozeznat nepřehledná a nebezpečná místa, označení překážek a znát technické podmínky
provozu jejich vozidla – jízdního kola (povinné vybavení, správná údržba), druhy vozidel,
pohonných hmot, škodlivé vlivy na životní prostředí a zařízení automobilů ke zvýšení
bezpečnosti. (Límová, 2006)
Základy bezpečného provozu a pohybu v dopravě jsou důležitou součástí výuky žáků
základních škol. Poznatky nabyté na základní škole tvoří důležitý základ pro budoucí
generaci řidičů, která musí pochopit svoji zodpovědnost za svoje chování na silnicích.
Výuka dopravní výchovy má pomoci mladým žákům v jejich rozhodování a pochopení
důsledků, které nastanou při špatném rozhodnutí. (URL20)
Každý žák základní školy má díky odborníkům z BESIP, kteří pro žáky organizují
Dopravní soutěž mladých cyklistů, možnost přihlásit se do této soutěže a tím prohloubit
své znalosti. Soutěž děti podněcuje k většímu zájmu o dopravní výchovu, ověřuje jejich
znalosti, vede je k ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu a především přispívá
k lepšímu efektu výchovně-vzdělávací práce. (URL 21)
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4 Praktická část
4.1 Cíle, úkoly a výzkumné otázky
4.1.1 Cíl práce
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí dětí na druhém
stupni základních škol v oblasti ochrany obyvatelstva. Pro zhodnocení úroveň znalostí
byly vybrány tři hlavní podoblasti, ze kterých by děti měly mýt nabyté vědomosti
– OČMU, zdravotní a dopravní výchovy.

4.1.2 Úkoly práce
Za účelem dosažení zvolených cílů byly pro tuto práci určeny následující úkoly:
-

vyhledat dostupné literární zdroje,

-

provést rešerši literatury,

-

stanovit si pracovní postup, cíle práce a metody,

-

vytvořit dotazník,

-

zajistit vyplnění dotazníku respondenty,

-

vyhodnotit získané výsledky a definovat závěry.

4.1.3 Výzkumné otázky
Na základě prostudované literatury a předešlých dotazníkových šetření byly pro tuto práci
stanoveny tři výzkumné otázky, na které by dotazníkové šetření mělo přinést odpovědi.
VO 1: Jaká bude úroveň znalostí žáků 9. ročníků v oblasti OO?
VO 2: Která ze tří oblastí bude ukazovat nejnižší úroveň znalostí?
VO 3: Orientují se dívky v problematice OO lépe než chlapci?
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4.2 Metodika práce
Analýza znalostí školní mládeže na druhém stupně základních škol z ochrany
obyvatelstva probíhala formou vědomostního testovacího šetření v 9. třídách základních
škol ve Žďáře nad Sázavou, které proběhlo 1. června 2017. Sběr dat probíhal jedním
způsobem a to rozdáním vědomostních testů v tištěné formě.

4.2.1 Popis výzkumného souboru
Cílovou skupinou výzkumného šetření tvořilo 55 náhodně vybraných respondentů, kteří
navštěvují 9. třídy na dvou vybraných základních školách. Z toho bylo 23 chlapců
a 32 dívek. Jedná se o skupinu dětí ve věku 14 – 15 let. Žáci posledních ročníků byli
vybráni záměrně, protože očekávané výstupy v RVP ZV jsou formulovány pro deváté
ročníky.

4.2.2 Sběr dat
Pro sběr dat byly náhodně zvoleny dvě základní školy ve Žďáře nad Sázavou, ze kterých
byli osloveni ředitelé a s jejich souhlasem byli dále osloveni jednotliví vyučující.
Vyučující byli velmi ochotní a vyhradili čas pro testování dětí.

Pro sběr dat byl vytvořen vědomostní test (Příloha č. 1), který byl sestaven na základě
prostudované literatury a byl formulován tak, aby mu všichni účastníci rozuměli.
Vědomostní test, který byl vytvořen, obsahuje 4 části. První část je identifikační, kde měli
žáci označit, jakého jsou pohlaví. Následujících 9 otázek je rozděleno do 3 tematických
celků. První část zjišťuje, jaké znalosti má žák z problematiky OČMS. Druhá část
dotazníku se zaměřuje na zdravotní výchovu a s ní spojenou první pomoc. Poslední
3 prověřují znalosti žáka z dopravní výchovy. Ve vědomostním testu byl použit pouze
jeden typ odpovědí: pouze jedna správná odpověď.
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4.2.3 Popis výzkumu
Před samotným vyplňováním testů bylo dětem sděleno, k čemu budou jejich odpovědi
využity. Dále byli žáci poučeni, o dobrovolnosti a anonymitě celého testování. Děti byly
také upozorněny, že jejich odpovědi nebude nikdo známkovat a byly upozorněny,
aby neopisovaly a nespolupracovaly se spolužáky. Dále byli testovaní žáci obeznámeni
se způsobem vyplňování. Testy bez problémů vyplnili všichni respondenti, kteří o to byli
požádáni a také je všichni odevzdali. Po skončení vyplňování, které trvalo přibližně
10 minut, byly testy vybrány a došlo k prodiskutování správných odpovědí a dotazů žáků.

4.2.4 Použité metody
Při zpracovávání bakalářské práce byl použit sestavený vědomostní test, který se řadí
do kvantitativního výzkumu. Test obsahoval uzavřené otázky, které měly pouze jednu
správnou odpověď. Získaná data byla elektronicky zpracována pomocí programu
Microsoft Office Excel.
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4.3 Výsledky a diskuze
Ve výsledkové části jsou shrnuta všechna nasbíraná data, která byla z výzkumu získána.
Při zpracování dat bylo odpovězeno na otázky, které jsou uvedeny výše v cílech práce.

Tematická oblast – Ochrana člověka za mimořádných událostí
Otázka č. 1 - Správné pořadí čísel PČR, ZZS, HZS je:
A) 155, 158, 150
B) 150, 155, 158
C) 158, 155, 150

Graf č. 1 – Tísňové linky
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První otázka se týkala znalosti tísňových linek základních složek IZS. Jak je možno vyčíst
z grafu, na první otázku odpovědělo celých 98 % (54) respondentů správně. Jedná
se o otázku s největším procentem úspěšnosti. Zbylá 2 % patří pouze jednomu
respondentovi, který se v odpovědi zmýlil a zvolil odpověď B). První nabízenou odpověď
žádný z účastníků neoznačil. Úspěšnost žáků v této otázce nebyla velkým překvapením,
linky tísňového volání se děti učí již od útlého věku a existují k nim dobré
mnemotechnické pomůcky, které učení velmi usnadňují. Jedna chybná odpověď
byla s největší pravděpodobní způsobena nepozorností při vyplňování testu.
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Otázka č. 2 - Kdy probíhá zkouška sirén?
A) každou první středu v měsíci
B) každé druhou středu v měsíci
C) každý první pátek v měsíci

Graf č. 2 – Zkouška sirén
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Druhá otázka byla četností odpovědí velmi podobná jako ta první. Na otázku týkající
se problematiky „všeobecné výstrahy“ odpovědělo celých 96 % (53) dotazovaných
správně. Zbylá 4 % tvoří špatné odpovědi dvou žáků, každý z nich zvolil jinou variantu
špatné odpovědi. Tato otázka dětem také nedělala výrazné problémy. Dá se přepokládat,
že zkoušku sirén děti dobře znají, jelikož dobu, kdy zkouška pobíhá, tráví ve škole a jsou
od vyučujících většinou na ni upozorněni nebo se sami dotazují.

35

Otázka č. 3 - Co uděláš, uslyšíš-li varovný signál (140 vteřin dlouhý kolísavý tón)?
A) poběžím se podívat ven, co se děje
B) zavolám na 112 a zeptám se, co se děje
C) neprodleně se ukryji

Graf č. 3 – Varovný signál
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Třetí otázka je poslední z oblasti OČMU. Celých 76 % (42) žáků je správně přesvědčeno
o tom, jak by se zachovali při zaznění varovného signálu „všeobecná výstraha“. Dalších
10 žáků by volalo tísňovou linku 112 a zjišťovalo další informace a pouze 3 respondenti
by se běželi podívat na situaci ven. Odpovědi v této otázce byly překvapující, jelikož bylo
očekáváno, že děti „všeobecnou výstrahu“ budou dobře znát. Celkem 13 špatných
odpovědí ukazuje, že by se tímto tématem měli učitelé více zabývat a zařadit ho do výuky.
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Tematický oblast – Zdravotní výchova

Otázka č. 4 - Jak vypadá zotavovací poloha?
A) na zádech
B) na boku
C) na břiše

Graf č. 4 – Zotavovací poloha
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První otázkou zabývající oblastní zdravotní výchovy a první pomoci je otázka č. 4.
Správnou podobu zotavovací polohy znalo pouze 36 respondentů, kteří zvolili správnou
odpověď B. Velice šokující je zjištění, že děti neznají podobu zotavovací polohy.
Celkem 19 žáků označilo mylně odpověď A za správnou. Za pozitivní můžeme
považovat, že ani jeden z dotazujících neoznačil jako správnou odpověď „na břiše“,
která by pro zraněného byla život ohrožující.
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Otázka č. 5 - Jakou frekvencí stlačujeme hrudník při kardiopulmonální resuscitaci?
A) 30x za minutu (jednou za 2 sekundy)
B) 100x za minutu (přibližně 2x za 1 sekundu)
C) 60x za minutu (jednou za sekundu)

Graf č. 5 – Frekvence kardiopulmonální resuscitace
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Jak je vidět v grafu č. 5, tato otázka dělala žákům největší problémy. Méně než polovina,
pouze 45 % (25) z nich, označilo za správnou odpověď „100x za minutu (přibližně
2x za 1 sekundu)“. Znalost této frekvence je velmi důležitá pro poskytnutí kvalitní
kardiopulmonální resuscitace. Správnou masáž srdce by nedokázalo poskytnout
55 % (20) žáků. 19 z nich nesprávně označili odpověď C a 11 zakroužkovalo odpověď
A. Tento graf jasně ukazuje na problém ve výuce první pomoci.
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Otázka č. 6 - Jakým způsobem zabráníme zapadnutí jazyka?
A) podložením hlavy (např. složenou mikinou)
B) záklonem hlavy
C) vytažením jazyka prsty

Graf č. 6 – Zapadnutí jazyka
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Graf č. 6 ukazuje počet žáků, kteří by si uměli poradit v případě, kdy by našli zraněného,
který má zapadnutý jazyk. Správně odpověď za B) „záklonem hlavy“ zakroužkovalo
69 % (38) všech dotázaných. Ve stejné situaci by si zbylých 17 respondentů neumělo
poradit. Větší část chybujících (12) ovšem nevěděla, že zapadnutí jazyka předejde
záklonem hlavy a označila odpověď „podložením hlavy“, zbylých 5 zvolilo odpověď
„vytažením jazyka prsty“, která je také chybná a jedná se pro zachránce o velmi
nebezpečný úkol.

39

Tematická oblast – dopravní výchova
Otázka č. 7 - Po které straně vozovky půjdeme, jestliže v blízkosti není chodník?
A) levé
B) středem
C) pravé

Graf č. 7 – Chodec na silnici
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Začátek ověřování znalostí dopravní výchovy začíná otázkou č. 7. V situaci,
kdy se testovaný jako chodec ocitne na konci chodníku a je nucen využít vozovky,
správně odpovědělo 84 % (46) žáků. Dalších 8 žáků by v této situaci využili pravé strany
vozovky a vozidla by přijížděla zpoza jejich zad, jedná se o špatnou odpověď.
Jeden z žáků si dokonce vybral střed vozovky, který by v této situaci využil.
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Otázka č. 8 - Jakou maximální rychlostí může jet motorové vozidlo v obci, mimo obec
a na dálnici?
A) 45/80/120 km/h
B) 50/90/130 km/h
C) 50/90/110 km/h

Graf č. 8 – Maximální povolené rychlosti
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Na otázku ohledně nejvyšších možných povolených rychlostí v obci, mimo obec
a na dálnici správně odpovědělo 78 % (43) žáků. V této otázce se mýlilo pouze 12 žáků,
z toho 11 označilo za správnou odpověď C a 1 žák odpověď A. Z grafu je patrné, že žáci
vědí, jakou rychlostí se pohybují motorové prostředky v jejich okolí. Chybovost v této
otázce se dá připisovat tomu, že žáci nejsou ještě sami řidiči a nejsou tak nuceni
tyto předpisy vnímat.
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Otázka č. 9 - Co nesmí chybět na tvém kole?
A) blatník
B) sedlo
C) odrazky

Graf č. 9 – Povinná výbava jízdního kola
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Poslední testová otázka prověřovala znalosti ohledně povinné výbavy jízdního kola.
87 % (48) žáků ví, co jim na jejich kole nesmí chybět. 7 zbývajících žáků chybně označilo
odpověď B, která označovala sedlo jízdního kola za jeho povinnou součást. Je patrné,
že děti jsou o povinné výbavě svého kola informovány ze strany školy a rodiny a právě
jim tuto výbavu zabezpečuje.
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Celková úroveň znalostí žáků
Graf č. 10 – Úroveň znalostí žáků

Z grafu č. 10 je patrné, že děti z velké většiny mají povědomí o problematice ochrany
obyvatelstva. Z toho grafu je zjevný celkový počet správných odpovědí 74 %, pouze
zbylých 22 % zahrnuje chybné odpovědi. V rámci výzkumného šetření se podařilo splnit
cíle vytyčené v kapitole 4.1. Bylo zjištěno, že žáci 9. ročníků vybraných základních škol
prokazují velmi dobrou znalost učiva OO (VO 1). Můžeme předpokládat, že většinu
těchto nabytých informací žáci získali a dále získávají ze školního prostředí, také rodiny
a svého okolí.
Celková úroveň znalostí žáků základních škol tématiky OO se ve srovnání s výzkumem
Piše z roku 2011 zlepšila o celých 10 %. V minulých letech se jejich úroveň pohybovala
na úrovni 68 %.
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Porovnání tematických oblastí
Graf č. 11 – Úspěšnost žáků v jednotlivých oblastech OO
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Tematická oblast OČMU nedělala žákům větší problémy. Naprostá většina zná čísla
tísňových linek, které jsou velmi důležité v nebezpečných situacích, při mimořádných
událostech nebo v situacích, kdy jsme ohroženi na životech. Není zcela zaručeno,
že si tyto čísla žáci vybaví při stresové situaci nebo v závalu emocí. Pokud nejsme schopni
si na tyto čísla vzpomenout v život ohrožujících situacích, nedostaneme ani pomoc
z druhého konce linky, kde sedí odborníci, kteří by nám v situaci poskytli pomoc.
Žáci dále výborně znají dobu a čas, kdy probíhá zkouška koncových prvků
(zkouška sirén). Můžeme předpokládat, že vědomosti o zkoušce sirén jsou dětem
předávány pedagogy, jelikož jsou v její době přítomni ve škole a jsou na ni upozorněni
právě vyučujícím. Znepokojující se jeví otázka ohledně doby po zaznění varovného
signálu, kdy 13 žáků nevědělo, jak se má správně zachovat, aby neohrozili sebe
ani své okolí.
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Výzkumné šetření v oblasti zdravotní výchovy a první pomoci přineslo překvapivé
výsledky. Přestože je první pomoci věnováno několik stránek v učebnicích,
žáci neprokázali vhodné výsledky. Jedná se o oblast, ve které žáci projevili nejnižší
úroveň znalostí (VO 2). Překvapující je neznalost zotavovací polohy, která je základním
učivem první pomoci. Velmi špatně na tom jsou se znalostí kardiopulmonální resuscitace,
u které neznají frekvenci stlačování hrudníku, při nesprávném poskytnutí toho úkolu
je velmi nízká pravděpodobnost na záchranu zraněného. Pokud by respondent neznal
ani číslo na tísňovou linku, kde by mu byly od operátora poskytnuty rady, mohlo
by to mít za následek fatální následky. U otázky ohledně postupu první pomoci
při podezření na zapadnutí jazyka si žáci nebyli ve většině případů jisti. Jedná
se o jednoduchý úkol, který může zachránit život. Žáci mají povědomí o zdravotní
výchově, ale mají nedostatky.

Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že tematická oblast dopravní výchovy
je žákům velmi blízká. Žáci vědí, jak se chovat v silničním provozu jako chodci i jako
řidiči nemotorového vozidla. Většina žáků by se uměla správně zachovat v situaci,
kdy by se ocitli na konci chodníku a byli by nuceni pokračovat v chůzi po silnici. Pouze
malé množství jedinců by porušilo předpisy. Mezi znalosti žáků druhého stupně
základních škol také patří znalost maximálních povolených rychlostí, tyto znalosti
má více jak polovina žáků. Jelikož tito žáci ještě nemají možnost řídit motorové vozidlo,
je pravděpodobné, že se nejčastěji účastní provozu na silnici na svém jízdním kole nebo
jako spolujezdci v autě. Povinnost vybavenosti svého jízdního kola zná téměř většina
dotázaných. Skutečnost úspěšnosti této oblasti by mohlo být zapříčiněno zvyšováním
dopravního provozu a tím způsobené nutnosti znát více okolností, na které se musí dávat
pozor.
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Graf č. 11 ukazuje porovnání jednotlivých tematických oblastí OO. Z grafu je patrné,
že nejvíce jsou si děti jisty v oblasti dopravní výchovy, naopak největší problémy jim
dělala oblast zdravotní výchovy a první pomoci. Tímto souhrnem výsledků jsme zjistili
odpověď na výzkumnou otázku (VO 2), tedy že žáci mají nejnižší úroveň znalostí
z oblasti zdravotní výchovy. Všechny tři oblasti jsou velmi důležité pro ochranu
a bezpečnost žáků. Nejvhodnější ochranou je prevence, kde by se mělo poukazovat
na hrozící nebezpečí. Tyto výsledky poukazují na to, že je zapotřebí se více věnovat
problematice první pomoci a OČMU.
Při srovnání celkových výsledků s výzkumem Jindřicha Piše z roku 2011 je zjevné,
že žáci základních škol dosáhli podobných výsledků v oblasti dopravní výchovy. Rozdíl
činí pouze 5 %, o které se žáci ve vědomostech zlepšili. Negativní změna nastala v oblasti
zdravotní výchovy, u které došlo k úbytku vědomostí a znalostí o celých 9 %, v minulosti
žáci dosáhli 69% úspěšnosti. Velmi pozitivně lze hodnotit výrazný nárůst znalostí
problematiky OČMU, ve které se žáci zlepšili o 24 %. Musí se brát v úvahu skutečnost,
že Piš v diplomové práci zahrnuje odpovědi většího počtu respondentů (n =131) stejné
věkové kategorie.
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Srovnání znalostí dívek a chlapců z OO
Graf č. 12 – Úspěšnost dívek a chlapců

76%

79%

Dívky

Chlapci

Graf č. 12 nám odpovídá na výzkumnou otázku číslo 3 (VO 3) „Orientují se dívky
v problematice OO lépe než chlapci? Odpověď zní ano, ale nebylo zjištěno výrazného
rozdílu. Musíme brát v potaz, že dotazovaných dívek bylo o 10 více než chlapců.
Zde je patný stejný výsledek, jako v diplomové práci uvedl Jindřich Piš – není výrazného
rozdílů mezi odpověďmi mužů a žen.
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4.4 Závěr
V této bakalářské práci byla zjišťována úroveň znalostí žáků druhého stupně základních
škol v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Podrobněji byla sledována
úroveň znalostí celé problematiky, rozdíly ve znalostech mezi chlapci a dívkami a také,
ve kterém tematickém okruhu mají žáci znalostní nedostatky a ve kterém naopak vynikají.
Všechny dosažené znalosti ověřovaly očekávané výstupy posledního ročníku základní
školy.
Teoretická část je zaměřena na obecný popis IZS a jeho strukturu. V podkapitolách
je přiblížena činnost a funkce jednotlivých základních složek. Ostatní složky jsou
popsány pouze obecně a vyjmenována jejich odvětví. Ve druhé polovině teoretické části
je popsána edukace ochrany obyvatelstva a obsah učiva OO, jehož základ je dán RVP
ZV. Objevuje se zde výčet současných vzdělávacích oblastí a předmětů, ve kterých
se tato problematika vyučuje. Jsou zde vypsána jednotlivá témata, která by měli mít
na konci základní školy osvojeni všichni žáci.
Empirická část zkoumala četnosti správných odpovědí na výzkumné otázky pomocí
vědomostních testů. Na výzkumném šetření spolupracovaly dvě základní školy a 55 žáků
staršího školního věku. Z výsledků šetření bylo odpovězeno na všechny výzkumné
otázky, které ukázaly kvalitní úroveň znalostí školní mládeže na druhém stupni ZŠ.
I přes velmi dobré výsledky, kterých žáci dosáhli, je důležité se tímto tématem
dále zabývat. Šestihodinová dotace za jeden ročník nesní dostačující. I přes tuto nízkou
dobu, která se tématu věnuje, by se vyučující měli snažit výuku udělat dětem zábavnější
a snažit se ji propojit s činnostmi běžného dně. Například výuka první pomoci by měla
být především zážitková. Její činnosti by se pro děti měly stát plně zautomatizované,
aby dokázaly i v časovém vypětí a stresových situacích správně reagovat. Pozornost
by také měla být věnována spolupráci s organizacemi, které zajišťují výukové programy
či soutěže. Jedním z návrhů pro zlepšení výuky problematiky ochrany obyvatelstva
je zařazení povinného samostatného předmětu OČMU v každém ročníku. Pro zajištění
této výuky a tím ke zlepšení úrovně znalostí dětí, by v budoucích letech měli přispět
odborně vzdělaní pedagogové. V současné době probíhá jejich vzdělávání, které zajišťuje
například Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v rámci studijního oboru
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání.
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Příloha č. 1
Ahoj,
ráda bych Tě požádala o vyplnění dotazníku potřebného pro moji bakalářskou
práci, která se týká znalostí žáků z oblasti ochrany obyvatelstva. Dotazník je
zcela anonymní a data získaná z něj budou použita pouze k účelům mé
bakalářské práce.
Odpověď prosím zakroužkuj, správná je vždy jen jedna!
Jsi: a) chlapec b) dívka
1. Správné pořadí čísel PČR, ZZS, HZS je:
a. 155, 158, 150
b. 150, 155, 158
c. 158, 155, 150
2. Kdy probíhá zkouška sirén?
a. každou první středu v měsíci
b. každé druhou středu v měsíci
c. každý první pátek v měsíci
3. Co uděláš, uslyšíš-li varovný signál (140 vteřin dlouhý kolísaný tón)
a. poběžím se podívat ven, co se děje
b. zavolám na 112 a zeptám se, co se děje
c. neprodleně se ukryji
4. Jak vypadá zotavovací poloha?
a. na zádech
b. na boku
c. na břiše
5. Jakou frekvencí stlačujeme hrudník při kardiopulmonální resuscitaci?
a. 30x za minutu (jednou za 2 sekundy)
b. 100x za minutu (přibližně 2x za 1 sekundu)
c. 60x za minutu (jednou za sekundu)
6. Jakým způsobem zabráníme zapadnutí jazyka?
a. podložením hlavy (např. složenou mikinou)
b. záklonem hlavy
c. vytažením jazyka prsty
7. Po které straně vozovky půjdeme, jestliže v blízkosti není chodník?
a. levé
b. středem
c. pravé
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8. Jakou maximální rychlostí může jet motorové vozidlo v obci, mimo obec a
na dálnici? (v tomto pořadí)
a. 45/80/120 km/h
b. 50/90/130 km/h
c. 50/90/110 km/h
9. Co nesmí chybět na tvém kole?
a. blatník
b. sedlo
c. odrazky

Děkuji za vyplnění 
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Příloha č. 2
Správné odpovědi testu:
1. c
2. a
3. c
4. b
5. b
6. b
7. a
8. b
9. c
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