Příloha č. 1 - Nevyplněný dotazník
DOTAZNÍK K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI
Vážení respondenti,
jsem studentkou Pedagogické fakulty na UK. V bakalářské práci chci zjistit, jaká je úroveň
znalostí u učitelů v mateřských školách o předlékařské první pomoci. Také se zajímám o
to, zda zaměstnavatel požaduje po učitelích aktuální znalosti v první pomoci.
Proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a
bude použit pouze pro mou práci. Správná odpověď je vždy pouze jedna.
Pokud byste chtěli být informováni o výsledcích dotazníků, můžete mě kontaktovat na email: piskurovaz@gmail.com.
Děkuji Vám za spolupráci.
Zuzana Piskurová
DOTAZNÍK
1. Pracujete jako učitel/ka v mateřské škole?
Ano

Ne

2. Jakého jste pohlaví?
Žena

Muž

3. Kolik je Vám let?
30 a méně let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 a více let

11 – 20 let

21 – 30 let

4. Jaké je délka Vaší pedagogické praxe?
5 a méně let

6 – 10 let

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
SŠ

VOŠ

VŠ
1

6. Požaduje po Vás zaměstnavatel, abyste byl/a vzdělán/a v první pomoci, například
pomocí kurzů od Červeného kříže?
Ano
-

Ne

Pokud jste odpověděl/a ne, odpovídejte až na otázku číslo 8.

7. Záleží zaměstnavateli na tom, jak dlouhá doba uplynula od získání Vašeho vzdělání
v první pomoci pro pedagogické pracovníky?
Ano

Ne

8. Jak je to dlouho co jste si aktualizoval/a Vaše znalosti z předlékařské první
pomoci?
méně než 1 rok

1 – 3 roky

4 – 5 let

6 – 10 let

11 a více let

9. Ohodnoťte jako ve škole, Vaši úroveň znalostí o předlékařské první pomoci. (tzn. 1
– výborné znalosti, 3 – dobré znalosti, 5 – nedostatečné znalosti)
1

2

3

4

5

10. Na jaké telefonní číslo budete volat, pokud budete chtít přivolat zdravotnickou
záchrannou službu?
a) 150

b) 155

c) 158

11. Pokud je dítě předškolního věku v bezvědomí, nedýchá, začíná modrat, jak
provedete první pomoc?
a) Vyčistím dýchací cesty – předsunu čelist – stlačím nosní dírky – zhluboka se
nadechnu – přiložím rty kolem úst postiženého – pozoruji klesající hrudník.
b) Předsunu čelist – stlačím nosní dírky – zhluboka se nadechnu – přiložím rty
kolem úst postiženého – pozoruji klesající hrudník.
c) Vyčistím dýchací cesty – předsunu čelist – zhluboka se nadechnu – přiložím rty
kolem úst postiženého – pozoruji klesající hrudník.
2

12. Dítě si ve školce strčí kuličku do nosu. Jak budete postupovat, aby kulička vypadla?
a) Zmáčknu mu nos těsně nad kuličkou, aby vypadla. Pokud nevypadne, zajistím
lékařské ošetření.
b) Pomocí pinzety mu kuličku opatrně vyndám. Pokud ji nevyndám, zajistím
lékařské ošetření.
c) Pomůžu dítěti se vysmrkat. Pokud ji dítě nevysmrká, zajistím lékařské ošetření.
13. Dítěti teče krev z nosu. Jak správně poskytnete první pomoc?
a) Dítě zakloní hlavu a na zátylek mu přiložím studený ručník - pokud se krvácení
do 10 – 15 minut nezastaví, zajistím odbornou pomoc.
b) Dítě předkloní hlavu – krev bude vytékat nosem popř. ústy – pokud se krvácení
do 10 – 15 minut nezastaví, zajistím odbornou pomoc.
c) Dítě předkloní hlavu – do nosu vložím vatové tampony - pokud se krvácení do
10 – 15 minut nezastaví, zajistím odbornou pomoc.
14. Vyberte, co je nejlepší udělat, pokud dítě vdechne cizí těleso?
a) Přimět dítě ke kašli.
b) Podívat se dítěti do pusy a zjistit zda uvnitř není překážka.
c) Provést Heimlichův manévr.
15. Pokud máte podezření, že se dítě silně udeřilo do hlavy a mohl by být poškozený
mozek – co byste měl/a udělat?
a) Utiším dítě – dám mu napít – nechám ho v klidu usnout.
b) Utiším dítě – udržím ho v bdělém stavu – nepodávám žádné jídlo ani nápoje –
zajistím lékařskou pomoc.
c) Utiším dítě – zjistím, zda může hýbat s hlavou - nechám ho v klidu usnout nepodávám žádné jídlo ani nápoje.
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16. Jak ošetříte drobnou odřeninu, ve které jsou kousky štěrku?
a) Uklidním dítě – nečistoty vydrhnu kartáčkem – přiložím sterilní gázu a
přichytím.
b) Uklidním dítě – ránu vymyji proudem vody – přiložím sterilní gázu a přichytím.
c) Uklidním dítě – přiložím sterilní gázu a přichytím.
17. Dítě se ve školce polije horkým čajem, vodou. Jak budete postupovat, pokud se na
kůži netvoří puchýře?
a) Sundám oblečení – na popáleninu nejdříve pouštím teplou vodu a postupně
ochlazuji.
b) Sundám oblečení – popáleniny ochladím studenou vodou – přiložím led
zabalený v gáze.
c) Sundám oblečení – popáleninu ochladím studenou vodou až do úlevy od
bolesti. (cca 10 – 20 minut)
18. Pokud si dítě stěžuje na bolest břicha, jak budete v této situaci postupovat?
a) Zajistím dítěti klid – nebudu mu dávat nic k jídlu ani pití – zajistím lékařskou
pomoc.
b) Zajistím dítěti klid – přiložím mu teplý obklad na břicho.
c) Zajistím dítěti klid – přiložím mu studený obklad na břicho.
19. Dítě ve školce bodne včela do ruky, bodnutí vyvolá lehkou alergickou reakci (lehký
otok a zarudnutí pokožky). Jak budete postupovat?
a) Na bodnutí přiložím kousek cibule a zakryji sterilní gázou.
b) Bodnutí namažu gelem, který obsahuje antihistaminika. (látka působící proti
alergii)
c) Bodnutí namažu hořčicí.
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20. Dítě si ve školce zabodne nůžky do ruky. Jak budete správně postupovat?
a) Ránu vydezinfikuji - vytáhnu opatrně nůžky - obvážu sterilní gázou, popřípadě
tlakovým obvazem.
b) Ránu vyčistím – obvazem zafixuji nůžky – zajistím lékařské ošetření.
c) Ránu vydezinfikuji – vytáhnu opatrně nůžky – zajistím lékařské ošetření.

Prostor pro Vaše náměty a komentáře:

Příloha č. 2 - Nevyplněný dotazník
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