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ABSTRAKT 

Téma absolventské práce je „Automatický externí defibrilátor a jeho použití v první 

pomoci“. Tato práce se zabývá laickou resuscitací s pomocí AED, problematikou první 

pomoci (včetně Kardiopulmonální resuscitace - KPR) a znalostí lidí o umístění AED a 

možnosti ho použít v rámci rychlé defibrilace při KPR a první pomoci. Mimo to je v 

absolventské práci popsané doporučení Evropské resuscitační rady pro jednotné 

označování místa výskytu AED. Také je přiložen krátký animovaný instruktážní film 

popisující KPR s použitím AED.  

V praktické části jsou porovnány znalosti zdravotnického personálu (zdravotních 

sester) a laické veřejnosti na základě výzkumu provedeného s pomocí zvláštních 

dotazníků.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Automatický externí defibrilátor, AED, resuscitace, KPR, KPR s použitím AED, první 

pomoc, defibrilace, znalosti o umístění AED, označení výskytu AED, výukový film pro 

KPR s použitím AED 

 

ABSTRACT 

The topic of this assignment is „Automatic External Defibrillator and its use in first-aid“. 

This assignment deals with problems of resuscitation by non-professional people with 

Automatic External Defibrillator (AED), issue of first-aid (including CPR) and people’s 

knowledge about placement and possibility of using AED in first-aid – CPR and fast 

defibrillation. Furthermore, the indication of AED placement is described and a short 

animated film of CPR with AED is attached. 

In a practical part knowledge of professional people (nurses) and non-professional 

people (general public) is compared based on an investigation by a special 

questionnaire. 
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Úvod 

Tématem této absolventské práce, která se Vám právě dostává do rukou, je AED 

a jeho použití v první pomoci. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou a 

šířit tak osvětu v této oblasti. Automatické externí defibrilátory nejsou sice vynálezem 

posledních pár let, jejich rozsáhlé rozšiřování v českých krajích je však otázkou nedávné 

doby. Z toho důvodu málokdo přesně ví, co vlastně tato zkratka složená ze tří písmen 

skrývá a především, kde a jak se dá AED použít.  

Tato práce bude rozdělena na dvě části – na část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části budou čtenáři seznámeni s první pomocí, jak se správně zachovat 

v případě nutnosti volat na tísňovou linku, bude jim vysvětleno jak správně postupovat 

v případě kardiopulmonální resuscitace jak u dospělého, tak u dítěte, popsána bude 

defibrilace a především co je AED, jak se používá, kde ho můžeme nalézt a další. 

V části praktické se čtenář bude moci dočíst a prostudovat si výsledky 

provedeného výzkumu. Výzkum bude probíhat pomocí anonymního dotazníkového 

šetření a zabývá se porovnáním znalostí zdravotníků a laiků v problematice AED a první 

pomoci s ním. Čtenáři budou k dispozici přehledně zpracované výsledky ke každé 

jednotlivé otázce z dotazníku, na kterou respondenti odpovídali. Ke každé otázce bude 

zhotoven přehledný graf s výsledky, které budou také zaneseny zvlášť v tabulce 

v číselné podobě – a to v procentuálních hodnotách i v absolutních číslech. Nebude 

chybět ani slovní zhodnocení každé otázky. Pro větší výtěžnost získaných dat 

z dotazníkového šetření budou vybrané otázky porovnávány i mezi sebou. Např. má-li 

věk či odbornost nějaký vliv na správnost odpovědí respondentů. Práce se tak stává 

záživnější a její vypovídající hodnota bude větší. 

Pevně věřím, že tato práce bude přínosná a poučná pro všechny její čtenáře a 

bude sloužit nejen jako závěrečná práce k absolutoriu, ale také jaké prostředek osvěty 

v této tolik důležité oblasti.  
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1. CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

1.1. Hlavní cíl 

Hlavním cílem je pomocí dotazníkového šetření zjistit míru informovanosti široké 

veřejnosti o možnosti využití Automatického externího defibrilátoru (AED) v rámci 

poskytování laické první pomoci.  

 

 

1.2. Dílčí cíle 

Dílčí cíle absolventské práce jsou: 

 V teoretické části seznámit čtenáře s první pomocí, resuscitací, s pojmy 

defibrilace, resuscitace, defibrilátor, AED apod. 

 Seznámit čtenáře s místy výskytu AED a možností jeho použití během 

poskytování neodkladné laické první pomoci. 

 Porovnat úroveň znalostí o AED u zdravotnických pracovníků (vč. studentů) a 

laiků. 

 Vypracovat krátký animovaný film, který zábavnou formou poučí diváky o  

poskytování první pomoci s použitím AED, jenž bude součástí této práce, a 

dá tak čtenářům jasný návod jak v případě potřeby postupovat. 

 

 

1.4. Hypotézy 

Na základě předchozích osobních zkušeností a různých rozhovorů se širokou veřejností 

na téma resuscitace a první pomoc s pomocí AED, vyslovuji tyto hypotézy k výzkumu: 

  

 H1: Více jak 70% dotazovaných laiků neví, co je to AED. 

 H2: Více jak 70% dotazovaných laiků neví, kde by AED mohli v případě potřeby 

nalézt. 

H3: Mladší respondenti z řad laiků do 35 let zodpoví více otázek v dotazníku 

správně než respondenti starší. 
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H4: Více jak 70% dotazovaných respondentů považuje AED za přínosné a 

smysluplné.  

 

 

1.5. Výzkumné nástroje 

Jako výzkumné nástroje pro tuto práci byly zvoleny: 

a) Literární rešerše – práce s literaturou 

b) Předvýzkum 

c) Dotazování – dotazníkové šetření 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. První pomoc 

 

2.1.1. Definice první pomoci 

První pomoc definujeme jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která 

při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života člověka cílevědomě a účinně 

omezují rozsah a důsledky poškození. První pomoc je péče nebo pomoc poskytnutá 

postiženému před příjezdem zdravotnické záchranné služby nebo jiného 

kvalifikovaného odborníka. [8, 2] 

 

2.1.2. Cíle první pomoci 

Mezi cíle první pomoci můžeme zařadit několik základních bodů, jako jsou: 

 Zachránit život pacienta. 

 Zabránit zhoršení zdravotního stavu postiženého. 

 Předejít rozvoji šoku a dalších komplikací. 

 Zajistit bezpečnost pro raněné i jejich zachránce. 

 

Velice důležitým faktorem úspěšné první pomoci je kvalita jejího provedení. 

Správné a včasné provedení první pomoci rozhoduje o přežití či úmrtí postiženého a o 

vážnosti následků poškození. [8, 2, 30] 

 

2.1.3. Zákonná povinnost poskytnutí první pomoci 

Zvládnout poskytnout první pomoc by měl každý člověk, jelikož je to zákonná 

povinnost daná zákonem.  Neposkytnutí první pomoci je považováno za trestný čin dle 

§150 a §151 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje za 

neposkytnutí první pomoci vysoké sankce. Přesněji řečeno ten, který neposkytne první 

pomoc osobě, která ji prokazatelně potřebuje, bude potrestán odnětím svobody až na 

dva roky, zdravotničtí pracovníci až na roky tři.  Neposkytne-li řidič při dopravní 
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nehodě, jejímž byl účastníkem, první pomoc zraněným, hrozí mu trest odnětí svobody 

až na pět let. [22] 

 

2.1.4. Přivolání záchranné služby (ZZS) 

Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) v České republice provozují Územní 

střediska záchranné služby zřizované jednotlivými kraji. Tísňovou výzvu přijímá a o 

nasazení příslušného typu výjezdové skupiny rozhoduje kvalifikovaný dispečer 

(zdravotnický záchranář). [2] 

 

Posádky ZZS rozdělujeme na tři typy: RZP (ve složení řidič-záchranář + 

zdravotnický záchranář/sestra), RLP (ve složení řidič-záchranář + zdravotnický 

záchranář/sestra + lékař) a RV1. Důvodem používání systému RV je systematičtější a 

výhodnější využití lékařů u záchranné služby. Hlavní výhodou tohoto systému je 

rychlost (osobní automobil se na místo dostane rychleji než velká sanita a lékař tak 

může dříve poskytnout odbornou neodkladnou péči) a flexibilita (lékař "pouze" zaléčí 

pacienta, který je poté transportován posádkou RZP a lékař je tak již volný pro případný 

další výjezd) 

 Indikace k přivolání záchranné služby laiky jsou stavy: 

 Bezprostředně ohrožující stavy, které mohou vést svým prohlubováním 

k náhlé smrti. 

 Způsobující bez rychlého zásahu trvalé následky. 

 Působící akutní bolest a utrpení. 

 Kdy postižený svým chováním ohrožuje sebe či okolí.[2] 

 

Záchrannou službu přivolávejte na tísňovém telefonním čísle 155! 

Při komunikaci s dispečerem/dispečerkou záchranné služby je nutno dbát na 

následující pokyny: 

 Mluvte klidně, pomalu a srozumitelně. 

 Neříkejte zbytečné informace. Mluvte jasně, věcně a stručně. 

                                                      
1 RV = Randez - vous, jedná se o setkávací systém, kdy v posádce RV je řidič-záchranář a lékař, kteří 
dojíždějí na výzvu za posádkou RZP v malém osobním automobilu. 
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 Vždy sdělte přesnou adresu místa zásahu  

 Udejte přesný počet zraněných vyžadujících odbornou pomoc. 

 Sdělte jaký je jejich stav (proč potřebují pomoci, co se stalo). 

 Pokud jsou Vám známy, udejte dispečerovi také osobní informace o 

postiženém (jméno, pohlaví, datum narození). 

 Dbejte všech pokynů dispečera a v klidu zodpovězte všechny jeho dotazy. 

 Nikdy nepokládejte telefon jako první! 

[13, 10] 

 

2.1.5. Základní postup poskytování první pomoci (PP) 

Obecný postup PP: 

 zajištění podmínek pro poskytnutí PP - technická první pomoc 

o uhasit oheň 

o vypnout el. proud 

o odtáhnout poraněného při nebezpečí výbuchu 

o odtáhnout pacienta ze zamořeného místa 

 označit a zajistit místo autonehody 

 vyšetření poraněného  

o vědomí (reakce na oslovení, dotek, bolestivý podnět2) 

o dýchání (trojí kontrola3, přítomnost cyanózy4, gasping5) 

 další vyšetření  

o vyšetření tělesného poškození od hlavy k patě6,  

                                                      
2Bolestivým podnětem se rozumí například štípnutí do ušního lalůčku, případně zatlačení pod klíční kost. 
3 Trojí kontrolou dechu se rozumí postup "slyším, cítím, vidím", při kterém se sehnete nad pacienta tak, 

že přiložíte své ucho k jeho ústům. Slyšíte i cítíte případný vydechovaný vzduch. Při tom očima sledujete 

dechové pohyby hrudníku a břicha. Během kontroly dechu spočítáte přibližný počet dechů za minutu. 

Normální frekvence je kolem 16 - 20 dechů za minutu. 
4Cyanóza = promodrání, nejčastěji okrajových částí těla – rty, ušní lalůčky, konečky prstů, … 
5Gasping (lapavé dechy) je typickým příznakem srdeční zástavy a projevuje se hlubokými, lapavými, 

nádechy s nízkou frekvencí. Tyto lapavé dechy nejsou normálním a dostatečným dýcháním! 
6 Hledejte jakékoliv neobvyklé jevy - deformace, ztrátové poranění, krvácení, přítomnost cizích 

předmětů v těle, zčervenání, zežloutnutí, cyanóza, křupání kostí, netypické postavení očních bulbů, 

poruchy hybnosti či mluvy, atd. [3] 
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o dotazy na bolest, hybnost, další obtíže, předchozí onemocnění, … 

o (Kontrola krevního oběhu - pulsu již není laickým zachráncům 

doporučena z důvodu zdržení a neodborného a mylného 

zhodnocení) 

 poskytnutí PP 

o poskytněte co nejefektivněji první pomoc 

o jako první ošetřujte život ohrožující stavy (masivní krvácení) 

o vždy chraňte sami sebe - používejte ochranné rukavice 

o neposkytnutí první pomoci je trestným činem! 

 zajištění odborné zdravotnické pomoci  

o oznámení události ZZS - na tel. čísle 155 

 představit se 

 oznámit: 

 kde se událost stala (uvádějte co nejpřesnější 

adresu) 

 co se stalo 

 kdy se událost stala, jak je to dlouho 

 kolik osob je zraněných 

 jak vážná poranění mají 

 nikdy nepokládejte telefon jako první, zodpovídejte 

všechny dotazy dispečera. 

 zajištění trvalého dohledu 

o neustále do příjezdu ZZS kontrolujte stav zraněných, zejména 

jejich vitální (životní) funkce - dýchání a činnost srdce.  

o sledujte stav vědomí pacienta. 

o jakékoliv významné změny stavu hlaste ZZS znovu na tel. čísle 

155. 

[8, 2, 10] 
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2.2. KPR - Kardiopulmonální resuscitace 

 

2.2.1. Co je to KPR? 

Neodkladná kardiopulmonální resuscitace – laicky řečeno oživování – spočívá zejména 

v dočasné umělé náhradě krevního oběhu zevní srdeční masáží a náhradou 

spontánního dýchání umělým dýcháním z úst do úst. Nejdůležitější je její včasné 

zahájení. Čím dříve neodkladnou resuscitaci (dále jen NR) zahájíme, tím větší má 

postižený šanci na přežití a minimalizaci trvalých následků. „Po 4-5 minutách od 

zástavy oběhu okysličené krve mozkem začínají při běžné teplotě nenávratně odumírat 

mozkové buňky.“ [13, s. 105] 

Kardiopulmonální resuscitace je definována jako „soubor postupů k docílení co 

nejrychlejší obnovy dostatečného spontánního oběhu okysličené krve v organismu při 

jeho zástavě, přičemž během trvání této zástavy v maximální možné míře bráníme 

rozvoji škod vznikajících v důsledku orgánové hypoxie7, nebo tyto škody alespoň 

minimalizujeme. Podporujeme či nahrazujeme základní životní funkce – dýchání a oběh, 

a tím druhotně i vědomí.“ [11, s. 127] 

Neodkladná resuscitace se dá dělit na dvě základní skupiny – základní NR (BLS – 

Basic Life Support) a rozšířená NR (ALS – Advanced Life Support). Základní NR poskytují 

laici, bez speciálního vybavení pouze s dostupnými pomůckami, které mají při sobě – 

často to bývají pouze holé ruce. Rozšířená NR je poté poskytována profesionálními 

záchranáři posádky ZZS za pomocí speciálního vybavení. Obě tyto složky jsou úzce 

spjaty a musí na sebe bezprostředně navazovat. Celý algoritmus postupů NR (jak BLS 

tak i ALS) se nazývá řetězec přežití a jednotlivé kroky jsou popsány písmeny 

resuscitační abecedy dle Safara. 

 Základní neodkladná resuscitace - BLS 

  A – airway = zajištění průchodnosti dýchacích cest (vyčistit dutinu ústní,  

   záklon hlavy) 

  B – breathing = zajištění umělého dýchání z úst do úst8 

                                                      
7 Hypoxie = nedostatek kyslíku ve tkáních těla 
8(dle aktuálních doporučeníGuidelines 2010 již laici nejsou povinni poskytovat dýchání z úst do úst a do 

příjezdu ZZS mohou provádět NR v režimu A-C –tedy pouze masáž srdce) 
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  C – circulation = zajištění krevního oběhu – zevní srdeční masáž 

  D –defibrillation = provedení defibrilace pomocí AED (Automatický 

   externí defibrilátor) 

 

 Rozšířená neodkladná resuscitace – ALS 

  D – defibrillation – provedení cílené defibrilace fibrilujícího  

   myokardu pomocí speciálního defibrilátoru   

  E – EKG – monitorace elektrické aktivity myokardu 

  F – fluids and drugs – podání infuzních roztoků a léků 

 [13, 6] 

 

Pro vlastní bezpečí zachránce i pro větší efektivnost poskytované KPR 

postiženému je možné (a doporučené) použití různých pomůcek. Jako příklad lze uvést 

resuscitační roušku či resuscitační masku, samorozpínací křísící vak, automatický 

externí defibrilátor, atd. V profesionální péči ZZS pak například speciální a velmi 

přínosný přístroj LUCAS II vykonávající srdeční masáž místo lidského záchrance. Více o 

těchto pomůckách v následující kapitole. 

 

2.2.2. Pomůcky ke kardiopulmonální resuscitaci 

K poskytování neodkladné resuscitace lze a je přímo doporučeno použít 

speciálních pomůcek. Tyto pomůcky jednak chrání samotného záchrance před možnou 

nákazou nějakou chorobou, kterou může postižený trpět (hepatitida, HIV, …), také ale 

přímo zvyšují efektivitu poskytované první pomoci. Jinými slovy, použití 

samorozpínacího křísícího vaku je bezpečnější, rychlejší a efektivnější než-li pouhé 

dýchání z úst do úst. 

Nejjednodušším a nejskladnějším zástupcem těchto pomůcek je resuscitační 

rouška. Jedná se kus igelitu obvykle velikosti okolo 15x15 cm, uprostřed s plastovým 

vzduchovodem skrz který dýcháme do úst postiženého. Resuscitační rouška je často 

složena do malé kapsičky, kterou lze nosit například jako klíčenku na klíčích a mít ji tak 

vždy po ruce. Po vybalení z kapsičky roušku rozbalíme a plastový vzduchovod vložíme 
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postiženému do úst. Vzduch proudí z úst do úst, přičemž zachránce rouška bezpečně 

chrání před možnou infekcí. 

 

     

  Obr. 1.1. Resuscitační rouška [1]  Obr. 1.2 Resuscitační rouška - klíčenka [2] 

 

O něco sofistikovanější pomůckou pro NR je resuscitační maska. Jde o 

tvarovanou plastovou masku nasazující se na ústa a nos pacienta. Na horní části je 

plastový vývod – vzduchovod, do kterého zachránce vdechuje. Resuscitační masky byly 

vyhláškou č. 283/2009Sb. zařazeny mezi povinnou součást autolékárniček. O dva roky 

později byly upravující (a zmírňující) vyhláškou č. 182/2011 Sb. vyškrtnuty ze seznamu 

povinné výbavy z důvodu špatného používání laickými zachránci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším zástupcem, který patří do rukou spíše profesionálním záchranářům, je 

samorozpínací křísící vak. Slangově nazýván „Ambuvak“. Výhodou této užitečné 

pomůcky je fakt, že zachránce vůbec nevdechuje obsah svým plic. Zůstává tedy 

nevyčerpán.  

Obr. 2 Resuscitační maska [3] 
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Obr. 3 Samorozpínací křísící vak [4] 

 

Mezi pomůcky k masáži srdce řadíme kardiopumpu a sofistikovaný speciální 

přístroj LUCAS II. Obě tyto pomůcky jsou používány profesionálními záchranáři ZZS a 

nepatří do rukou laikům. V prvním případě se jedná o malý přístroj, který záchranář 

uchopí do rukou a přiloží na hrudník pacienta. Kardiopumpa zajistí správnou kompresi 

hrudníku.  

 

 

 

 

 

Obr. 4 Kardiopumpa [5] 

Abychom úplně ušetřili cenné dvě ruce záchranáře, který se tak může věnovat 

jiným důležitým úkonům při KPR, můžeme použít přístroj LUCAS II. Jedná se o plně 

automatický přístroj, který se nastaví nad hrudník pacienta, spustí se a přístroj sám 

vykonává správnou kompresi hrudníku bez jakékoliv další asistence záchranářů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8, 2, 16, 17, 11] 

Obr. 5.1. LUCAS II [6] Obr. 5.2. LUCAS II - s tělem [7] 
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2.2.3. Historie KPR 

Smrt byla všude kolem nás již od pradávna. Často zasahovala i zdánlivě  jinak 

zdravé lidi, kteří najednou ze záhadné příčiny padli k zemi a byli  mrtví. Je logické, že 

nějaké pokusy o zvrácení smrti blízkého, byly prováděny již v dávné historii. Důkazem 

toho může být pasáž z Bible pojednávající o zřejmě úspěšném kříšení zdánlivě mrtvého 

potomka proroka Eliáše dnes nám zcela samozřejmou metodou dýcháním z úst do úst. 

[13, 15] 

Až do konce 18. století byly tyto pokusy o oživení spíše neúspěšné, i když se 

můžeme setkat i s pár případy „zázračně“ oživlých zemřelých. Popsány jsou i, z 

dnešního pohledu bizardní, metody umělého dýchání pomocí kovářského vzduchového 

měchu. Roku 1774 však vzniká Společnost pro uzdravení zdánlivě mrtvých, která 

poprvé oficiálně zbořila pevné hranice života a smrti. Tato společnost se dá 

v nadneseném měřítku považovat za matku dnešních společností jako je například 

Evropská resuscitační rada. [29, 15] 

Velkým krokem ke změnám k lepšímu v ohledu oživování a ošetřování raněných 

a vůbec pro rozvoj první pomoci bylo založení Červeného kříže roku 1859 Henry 

Dunantem. [15] 

V roce 1958 Peter Safar popsal ventilační metodu dýchání z úst do úst. 

Nedlouho poté Kouwenhoven popsal nepřímou srdeční masáž. V roce 1968 vyšla v USA 

první příručka “Kardiopulmonální resuscitace”. Autorem byl Peter Safar, “otec 

resuscitace”.  

V Čechách byla příručka přeložena a vyšla v roce 1974.[29, 13] 

Od roku 2000 jsou každých pět let Evropskou resuscitační radou (která je 

součástí ILCOR = International Liaison Committee on Resuscitation, Mezinárodní výbor 

pro resuscitaci) vydávána závazná doporučení pro poskytování první pomoci a 

neodkladné resuscitace Guidelines. 
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Letopočet Událost 

1947 Přímá defibrilace 

1958 Dýchání z plic do plic 

1959 Zevní defibrilace 

1960 Nepřímá srdeční masáž 

1961 Abeceda resuscitace 

1969 Úspěšná defibrilace mimo nemocnici 

70. léta 20. století Rozvoj KPR v přednemocniční péči 

2000, 2005, 2010 Guidelines 

Tabulka 1 - Důležité letopočty v historii KPR [13] 

 

2.2.4. Zásady zahájení a ukončení KPR 

Neodkladná kardiopulmonální resuscitace je život zachraňující úkon sloužící ke 

zvrácení náhlého stavu, vedoucí bez okamžité pomoci až k smrti. Neodkladnou 

kardiopulmonální resuscitaci zahajujeme vždy, kdy je postiženo zdraví pacienta natolik 

závažně, že je přímo ohrožen jeho život. Jedná se tedy především o stavy s náhlou 

zástavou srdečního oběhu. Náhlou zástavu oběhu je nutno rozpoznat co nejdříve a 

ihned zahájit KPR. Je tedy nutno využít přímo svědky události – laické zachránce přímo 

na místě, kteří budou poskytovat laickou první pomoc a provádět KPR dle pokynů 

dispečera ZZS , tzv. TANR9 [11, 13] 

„Náhlá srdeční zástava vede k bezvědomí do 15 vteřin. (…) Osoba postižená 

náhlou zástavou oběhu se záhy nachází ve stavu bez vědomí, bez dechu, bez pulzu.“ 

[13, s. 114] 

Především při TANR, kdy je neodkladná resuscitace prováděna laiky, je důležité 

dát pozor na terminální lapavé dechy (tzv. gasping), které jsou často laickými zachránci 

považovány za klasické dýchání a důvodem k nezahájení KPR.  Tyto nádechy nejsou 

plnohodnotným dýcháním a nedochází při nich k okysličování organismu. 

Neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci tedy zahajujeme vždy, kdy je 

postižený v bezvědomí a nedýchá. Kontrola pulsu není laikům doporučena, z důvodu 

zbytečného zdržení s „nahmatáváním“ a často špatně provedenou technikou kontroly 

s následnou záměnou vlastního pulsu s pulsem pacienta.  

                                                      
9 TANR = Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 
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Každý člověk je ze zákona povinen poskytnout první pomoc, včetně KPR. 

Kardiopulmonální resuscitaci nemusíme provádět pouze za jasně daných podmínek: 

 Pokud samotnému zachránci či jeho okolí hrozí ohrožení zdraví či života. 

 Pokud jsou přítomny jasné známky smrti.10 

 Jedná-li se o nevyléčitelně nemocného pacienta v terminálním stavu 

onemocnění. 

 Jedná-li se o porozeného novorozence s hmotností menší než 400 g a 

s gestačním věkem méně než 23 týdnů, nejevícího známky života. 

Ve všech jiných než uvedených případech je každý občan povinen KPR poskytnout! [13, 

8, 6] 

Již prováděnou neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci smí prohlásit za 

neúspěšnou (a ukončit ji tak) pouze lékař! Laik ani nelékařský zdravotnický pracovník 

(zdravotnický záchranář, všeobecná sestra,…) nesmí sám od sebe prováděnou KPR 

ukončit, vyjma následujících jasně daných situací: 

 Při obnovení dostatečného spontánního krevního oběhu a dýchání. 

 Dostaví-li se na místo posádka zdravotnické záchranné služby, která 

převezme proces resuscitace. (v případě laiků) 

 Rozhodne-li tak lékař posádky ZZS na základě jasně daných pravidel a 

předpisů. (v případě nelékařského zdravotnického personálu) 

 Zachránce není schopen pokračovat s poskytováním KPR z důvodu 

vlastního absolutního vyčerpání. 

 Zachránci hrozí akutní nebezpečí ohrožení zdraví či života. 

 Pokračování v KPR by ohrozilo život dalších zraněných. 

 Objeví-li se jasné známky smrti. 

[13, 5, 8, 6] 

 

 

 

                                                      
10 Pozor, prohlásit člověka za mrtvého smí pouze lékař! Jasnými známkami smrti, při kterých nemusíme 
zahajovat, či můžeme ukončit, KPR, se rozumí naprosto devastující zranění neslučitelné se životem, 
mrtvolný rozklad, posmrtná ztuhlost, chlad a zápach. [2] 
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2.2.5. Postup při KPR 

Základním předpokladem k zahájení kardiopulmonální resuscitace je stav bezvědomí 

bez přítomnosti normálního spontánního dýchání. Přítomnost a kvalitu dechu a vědomí 

zjistíme základním vyšetřením postiženého (viz výše – kapitola 2.1.5.). 

Postup KPR se liší dle věku postiženého – u dospělých je odlišný než u dětí. 

 

Celý postup se dá shrnout do pár základních bodů jednoduchého algoritmu: 

Pro dospělého pacienta platí: 

 Zkontrolujte a zabezpečte bezpečnost svoji i pacienta. 

 Zkontrolujte vědomí (Hlasitě jej oslovte, jemně s postiženým zatřeste, 

případně zkuste bolestivý podnět) 

 Pokud je v bezvědomí a nereaguje, zprůchodněte okamžitě dýchací cesty a 

zkontrolujte dýchání. 

 Pokud normálně spontánně dýchá (pozor na lapavé dechy – gasping!) 

otočte postiženého do zotavovací polohy na boku, přivolejte ZZS na tel. čísle 

155 a až do příjezdu záchranné služby neustále kontrolujte základní životní 

funkce (zda postižený dýchá normálně) 

 Pokud nedýchá normálně (gasping) či nedýchá vůbec, volejte 155 a 

přineste/nechte přinést AED (je-li k dispozici) a okamžitě zahajte resuscitaci! 

o Zahajte resuscitaci! Klekněte si z boku co nejblíže k postiženému. 

o Odhalte hrudník pacienta. 

o Přiložte své propnuté natažené ruce na střed hrudní kosti a 

proveďte 30 stlačení hrudníku do hloubky alespoň 5 cm frekvencí 

100 - 120/min.  

o Obemkněte svými rty ústa postiženého. Zacpěte nos. (Máte-li 

možnost, využijte nějakou z resuscitačních pomůcek – viz výše 

kapitola 2.2.2) 

o Plynule do nich vdechujte obsah svých plic, dokud se hrudník 

nezvedne. 

o Jakmile hrudník klesne, vdech zopakujte. 

o Pokračujte v kompresi hrudníku. 
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o Pokračujte v resuscitaci v poměru 30 stlačení ku 2 vdechům 

o Nechcete-li ze zdravotních, hygienických, náboženských či 

estetických důvodů do postiženého dýchat, provádějte alespoň 

masáž srdce uvedenou frekvencí. Masáž nepřerušujte! 

o Resuscitujeme vždy na tvrdé podložce. 

[23, 4, 27, 1] 

 

Pro dětského pacienta platí odlišné postupy přizpůsobené jejich věku a jiným nárokům 

na přežití nežli u dospělého pacienta. 

 Zkontrolujte a zabezpečte bezpečnost svoji i pacienta. 

 Zkontrolujte vědomí. (Hlasitě jej oslovte, jemně s postiženým zatřeste, 

případně zkuste bolestivý podnět.) 

 Pokud je v bezvědomí a nereaguje, zprůchodněte okamžitě dýchací cesty a 

zkontrolujte dýchání. 

 Pokud normálně spontánně dýchá (pozor na lapavé dechy – gasping!) 

otočte postiženého do zotavovací polohy na boku, přivolejte ZZS na tel. čísle 

155 a až do příjezdu záchranné služby neustále kontrolujte základní životní 

funkce (zda postižený dýchá normálně). 

 Pokud nedýchá normálně (gasping) či nedýchá vůbec, zahajte resuscitaci 

pěti záchrannými vdechy11 a jednu minutu provádějte resuscitaci v poměru 

15 stlačení hrudníku12 ku 2 vdechům. 

 Po jedné minutě resuscitace přivolejte záchrannou službu na čísle 155. 

 Pokračujte nepřetržitě s resuscitací až do příjezdu ZZS či do „probuzení“ 

postiženého. 

 Resuscitujeme vždy na tvrdé podložce. 

[24, 4, 27] 

                                                      
11 Pozor! Dítě má logicky menší kapacitu plic než dospělý, nevdechujte tedy celý objem svých plic, abyste 
nepoškodili plíce dítěte! U kojenců a batolat je optimální množství vdechovaného vzduchu pouze objem, 
který máme v ústech. U starších dětí vdechujeme pouze část objemu svých plic. [4] 
 
12 Stejně jako objem plic se u dětí liší logicky i síla nutná ke stlačení hrudníku. Pokud bychom stlačili 
oběma rukama vší silou hrudníček kojence, tak jako u dospělého, kojence zabijeme. Je tedy nutné 
uzpůsobit sílu komprese věku a velikosti dítěte. U novorozenců a kojenců provádíme komprese hrudníku 
dvěma prsty jedné ruky. U starších dětí poté jednou rukou. [4] 
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2.2.6. Řetěz přežití 

Aby byla neodkladná resuscitace úspěšná, je třeba dodržet několik na sebe 

navazujících jasně daných kroků nazvaných "řetěz přežití". Tak jako články normálního 

řetězu musí být spolu pevně propojeny, jinak řetěz přestává držet a ztrácí smysl, tak i 

jednotlivé kroky "řetězu přežití" musí být spolu pevně propojeny a plynule na sebe 

navazovat. Dojde-li k narušení či dokonce vynechání jednoho článku tohoto řetězu, 

šance postiženého na přežití rapidně klesají. Protože většina článků toho řetězu závisí 

na laické veřejnosti - svědky události přímo na místě, je nezbytná neustálá osvěta laiků 

v první pomoci. 

Jednotlivými články řetězu jsou: 

 

 Časný přístup 

Zahrnuje rychlé zhodnocení stavu postiženého prvním svědkem události, 

přivolání ZZS na tísňové lince 155 (případně 112), poskytnutí první pomoci dle 

pokynů operátora a vyslání posádky ZZS operátorem na místo události. 

 

 Časná KPR 

Nejdůležitější článek celého řetězu! Svědek náhlé události okamžitě zahajuje 

základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci (BLS). Dle instrukcí 

operátora ZZS (TANR) či dle vlastních znalostí z kurzu první pomoci. 

 

 Časná defibrilace 

Podání defibrilačního výboje s pomocí AED, která jsou strategicky rozmístěna 

na místech s vysokým výskytem lidí. Časná defibrilace při přítomnosti 

defibrilovatelného rytmu (nejčastěji komorová fibrilace13) značně zvyšuje šance 

postiženého na přežití (50-75% šance na přežití při okamžitém zahájení KPR a 

defibrilaci do 3-5minut). S každou minutou prodlení, kdy není zahájena KPR a 

                                                      
13 komorová fibrilace (KF) je charakterizována jako maligní srdeční arytmie s typickou naprosto 
chaotickou elektrickou aktivitou srdce, vedoucí k rychle se opakujícím nekoordinovaným nedostačujícím 
kontrakcím srdečního svalu. Srdce se takzvaně pouze míhá, nepumpuje. V důsledku rychlého míhání 
dojde brzy k vyčerpání a zástavě oběhu. [13] 
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defibrilace klesá šance na přežití o zhruba 10%. Až 80% náhlých zástav oběhu 

(NZO) je způsobeno komorovou fibrilací, kde je základem léčby právě podání 

defibrilačního výboje a "restartování" elektrické aktivity srdce a vyvolání 

správného rytmu. 

 

 Včasná specializovaná péče 

Poskytnutí odborné rozšířené KPR (ALS) profesionálními záchranáři a lékařem 

posádky záchranné služby a následný transport na specializované oddělení 

zdravotnického oddělení (koronární jednotka, ARO, ...). 

[5, 13, 20] 

  

 

2.3. AED – Automatický externí defibrilátor 

 

2.3.1. Co je to AED 

Co je to vlastně AED? Zkratka AED skrývá tři slovíčka -  Automatický 

(automatizovaný), Externí a Defibrilátor. Tato zkratka je mezinárodní, jelikož 

ekvivalenty uvedených slov jsou v angličtině téměř totožné a začínají stejnými 

počátečními písmeny. AED jsou malé, lehké, snadno přenosné přístroje řízené 

zabudovaným mikroprocesorem a poháněné silnou speciální samodobíjecí baterií. Tyto 

přístroje jsou schopny samy bez odborné pomoci zanalyzovat srdeční rytmus 

postiženého a provést život zachraňující aplikaci elektrického defibrilačního výboje při 

zjištění defibrilovatelného rytmu, zejména komorové fibrilace, které následně během 

několika minut přechází v asystolii14. 

AED jsou v poskytování základní neodkladné resuscitace hitem posledních několika 

let. Jejich zavedení do praxe resuscitace přinesl poznatek, že každý odklad podání 

defibrilačního výboje v případě komorové fibrilace či bezpulsové komorové tachykardie 

zhoršuje prognózu přežití postižených o 7 – 10% každou minutu. Je tedy nutné zahájit 

první pomoc ještě před příjezdem záchranné služby a defibrilační výboj podat laiky 

                                                      
14 Asystolie = stav, při němž na srdci vymizí jakákoli elektrická a mechanická činnost. Dochází k okamžité 
zástavě krevního oběhu - není hmatný puls, k bezvědomí a bez okamžité resuscitace k smrti. Na EKG se  
projevuje jako rovná čára - izoelektrická linie.  
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právě pomocí AED. AED poskytují jednoduché, intuitivní použití, jasnou hlasovou 

(některé typy i grafickou) navigaci, kompaktní rozměry a nízkou váhu a v neposlední 

řadě také příznivou cenu což napomáhá jejich čím dál většímu rozšiřování na veřejných 

prostranstvích, ale i v ordinacích lékařů, ambulancí nemocnic či vozidel HZS a Policie 

ČR. [20, 2] 

 

2.3.2. Jak AED funguje 

Přístroje AED jsou navrženy a konstruovány speciálně tak, aby jejich obsluha 

byla co nejvíce jednoduchá, snadná a intuitivní a zvládl ji tak i naprosto neškolený laik.  

Během přípravy a použití AED by neměla být přerušována nepřímá srdeční 

masáž! Po přinesení přístroje na místo náhlé události, kde probíhá resuscitace, přístroj 

zapněte tlačítkem ON/OFF, případně u některých typů otevřením ochranného krytu. 

Přístroj začne sám, automaticky, vydávat jasné audiovizuální instrukce jak postupovat. 

Důležité je přilepení dvou 100% bezpečných hands-free defibrilačních elektrod dle 

instrukcí přístroje a vizuálního nákresu. (parasternálně vpravo pod pravou klíční kost a 

ve střední axilární čáře v úrovni čtvrtého mezižebří). Přístroj sám zaznamená srdeční 

rytmus a automaticky jej zhodnotí. V této fázi je zachránce vyzván signálem 

„Nedotýkejte se pacienta“ z důvodu možného rušení analýzy EKG a zaznamenání 

srdečního rytmu zachránce a následně špatnému vyhodnocení. V případě nálezu 

defibrilovatelného rytmu AED vyzve zachránce, aby se pacienta nedotýkal on ani nikdo 

jiný – z důvodu úrazu elektrickým proudem, který by se z pacienta převedl na něj. 

Přístroj sám nastaví hodnotu výboje a nabije se. Po vyzvání a zmáčknutí tlačítka 

„SHOCK“ (eventuálně symbol blesku) přístroj provede aplikaci defibrilačního výboje. 

Poté se celý cyklus opakuje. Všechny instrukce jsou dané jasnou posloupností a 

opakovány tak dlouho, dokud není daný krok reálně proveden. 

Většina přístrojů i „myslí za nás“ a v začátku nás upozorní i na nutnost přivolání 

záchranné služby, zapojení více zachránců či nám udává zvukovými signály správné 

tempo pro nepřímou srdeční masáž. 

Přístroje jsou i natolik „inteligentní“, že defibrilační výboj nelze svévolně podat, 

aniž by byl zjištěn defibrilovatelný rytmus. AED jsou tedy bezpečné a nelze je zneužít.  

[20, 2,4, 9] 
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2.3.3. Postup při KPR s AED  

Automatické externí defibrilátory představují velice schopného pomocníka při laické 

resuscitaci a možností časného podání defibrilačního výboje ještě před příjezdem ZZS 

výrazně zvyšují šanci postiženého na přežití. Defibrilační výboj by měl být podán do 

pěti minut od zástavy oběhu. Kazuistiky poukazují na to, že AED lze použít i u dětí 

starších jednoho roku. Umožňuje-li nám to situace (typ AED) je vhodné u dětí použít 

speciální dětské elektrody či aktivovat softwarový „dětský mód“. U kojenců do jednoho 

roku věku je pak použití AED kontraindikováno. [4] 

Použití AED je velice jednoduché a zvládne ho i neškolený laik. Prakticky jediná 

podmínka je, aby zachránce dokázal natolik zachovat klid, aby mohl plnit instrukce od 

přístroje.  

Postup při KPR s použitím AED je velice jednoduchý. Zjednodušeně řečeno lze říci, že 

člověk jen poslouchá a plní co mu přístroj říká.   

Algoritmus postupu je následující: 

 Během přípravy přístroje a nalepování elektrod nepřerušujte masáž srdce! 

 Zapněte přístroj (většina AED se spustí sama po otevření vrchního krytu) a 

řiďte se hlasovými pokyny případně pokyny na displeji přístroje. 

 Vyjměte elektrody z obalu a nalepte je podle přiloženého schématu pod 

pravou klíční kost a na levý bok postiženého. 

 Nyní budete přístrojem vyzváni k přerušení masáže srdce – AED 

automaticky samo zhodnotí srdeční rytmus – EKG křivku. 

 Přístroj vyhodnotí změřenou křivku jako defibrilovatelný či 

nedefibrilovatelný rytmus, kdy pouze pokračujeme v KPR. 

 V případě defibrilovatelného rytmu (komorová fibrilace) přístroj doporučí 

výboj. Některé typy se sami nabíjí, některé až po manuálním stisku 

příslušného tlačítka. 

 Po nabití přístroj upozorní zachránce, aby se nikdo nedotýkal pacienta, a 

vyzve k podání defibrilačního výboje stiskem tlačítka „shock“. 

 Po podání výboje okamžitě zahajte masáž srdce. 
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 Po chvíli sám přístroj opět zhodnotí srdeční rytmus a celý proces se 

opakuje. 

 

 Proces se může nepatrně lišit u jednotlivých typů AED. Vždy je směrodatné 

hlasové navigování přístroje! 

[1, 4, 8, 23, 13, 27] 

 

2.3.4. Kde AED nalezneme 

Jelikož je AED sofistikovaný elektrický přístroj a často se nachází na venkovních 

prostranstvích je vhodným řešením jeho umístění speciální nástěnná či vestavěná 

skříňka. Tato skříňka je často opatřena výstražnými alarmy, ať už zvukovými či 

vizuálními, tak některé mají i možnost automatického vytočení tísňové linky (či jiného 

předem nastaveného čísla). Tyto výstražné systémy slouží jednak jako ochrana proti 

zlodějům, jelikož skříňky s AED nemůžou být z pochopitelných důvodů uzamčeny, tak 

také jako pomoc zachránci – alarm může přivolat proškolenou osobu, která proces 

resuscitace převezme či v případě automatického vytočení tísňové linky pak zajistí 

profesionální pomoc záchranné služby. Je vhodné, aby skřínky byly zapečetěny, ale ne 

uzamčeny – aby bylo AED kdykoliv k dispozici – jako je tomu obdobně u hasicích 

přístrojů. 

Důležitým faktorem je optimální rozmístění těchto přístrojů a výběr správných 

lokalit je složitou, ale velmi důležitou součástí preventivních programů. American Heart 

Association doporučuje umístění AED tak, aby byly dosažitelné svižnou chůzí během 60 

– 90 sekund z jakéhokoliv místa zvolené lokality. 

Mezi nejrizikovější lokality, které by měly být vybaveny těmito přístroji, jsou 

veřejná prostranství s velkým výskytem lidí najednou. Typickými zástupci těchto lokalit 

jsou mezinárodní letiště, velké sportovní haly, rozsáhlé průmyslové podniky, vlaková 

nádraží, nákupní centra, paluby letadel a zaoceánských lodí, frekventované pěší zóny, 

lázně a školy. Dále mezi zástupce, kteří by měli mít AED k dispozici, patří lokality, které 

sice nemají tak vysokou návštěvnost, ale je zde zvýšené riziko srdeční příhody, jako 

jsou fitness centra, veřejná koupaliště a bazény, sauny, stadiony, domovy pro seniory a 
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rodiny s rizikovými pacienty. V neposlední řadě to jsou místa, která jsou odlehlá a velmi 

obtížně dostupná záchranným složkám.  

Často můžeme AED také nalézt u jednotlivých složek IZS, kteří často na místo 

dorazí jako první (tzv. „first responders“). Jsou to složky dobrovolných hasičů, vozidla 

Policie ČR, jednotky Městské policie, Hasičský záchranný sbor, Vodní záchranná služba 

a v neposlední řadě také zásahová vozidla Horské služby ČR, která zajištuje odbornou 

nelékařskou pomoc především v horských, těžko dostupných, lokalitách. 

[20, 4, 33] 

 

2.3.5. Historie AED 

Nutnost časné defibrilace bezprostředně po rozvoji KF a NZO laickými svědky 

události vedlo k vývoji jednoduchých, bezpečných a automatizovaných defibrilátorů - 

AED. První prototyp vyvinuli již počátkem 70. let minulého století američtí průkopníci 

Arch Diack, Stanley Welborn a Robert Rullman. Přístroje rozšířili v okolí Portlandu, kde 

jej podrobili zkušebnímu provozu. Později jej prodávali přes obchodní společnost 

Cardiac Resuscitator Corporation. Sériově se AED začaly vyrábět v roce 1979, nicméně 

až v roce 1990 dostály AED svého smyslu, kdy americké úřady povolily jejich použití 

laiky. Do té doby jej směly používat pouze odborné složky. O devět let později, v roce 

1999, Americký červený kříž zahrnul použití AED do svých osnov kurzů první pomoci 

jako nedílnou součást při poskytování laické neodkladné resuscitace. Od roku 2002 si 

mohli laici tento přístroj i sami zakoupit, zatím však pouze na lékařský předpis. Bez 

předpisu to šlo až o dva roky později, od roku 2004. 

Velkými průkopníky v rozmístění AED byly letecké společnosti. Již v roce 1990 

(tedy ihned poté, co úřady dovolily použití laiky) je na palubu svých letadel umístila 

britská společnost Virgin Atlantic či v roce 1997 největší americká společnost American 

Airlines. V roce 2004 dokonce musely všechny americké letecké společnosti povinně 

proškolit palubní personál v používání AED. [20, 21] 

 

2.3.6. Možné komplikace při použití AED 

Možnost komplikace spojené s použitím AED je malá, ne však zcela 

zanedbatelná. Komplikace hrozí především zachránci, ne zachraňovanému, a to 
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především v podobě úrazu elektrickým proudem od podaného defibrilačního výboje. Je 

tedy nutné před připojením AED zhodnotit bezpečnost situace. Typickým příkladem, 

při kterém by bylo použití AED kontraindikováno z důvodu ohrožení bezpečnosti 

zachránce, je resuscitace s defibrilací v mokrém prostředí – po vytažení tonoucího 

z vody. V tomto případě je nutné nejdříve pacienta osušit, stejně i jeho okolí. Budeme-

li louží vody spojeni s postiženým, defibrilační výboj přes dobře vodivou vodu přejde na 

nás a způsobí nám tak vážný úraz elektrickým proudem. 

Dalším možným specifikem je přítomnost speciálních náplastí s léčivy (např. 

nitroglycerinové či opiové náplasti), které, pokud by byl výboj podán přes ně, mohou 

zabránit či snížit přenos elektrické energie k srdci postiženého a znehodnotit tak proces 

defibrilace. 

Pokud má pacient implantované přístroje – srdeční stimulátory či kardiovertery, 

které jsou většinou na obnaženém hrudníku vidět či cítit, měly by se defibrilační 

elektrody umístit alespoň 10 cm od těchto přístrojů (umožňují-li to podmínky). 

[12] 

 

2.3.7. Rozmístění AED v ČR 

Naštěstí i v České republice již dochází k velkému rozvoji trendu používání AED 

a v rámci preventivních opatření zlepšujících přežití pacientů postižených NZO se 

strategicky rozmísťují AED na kritických místech (viz výše). Průkopníkem, kde byl jako 

první v České republice umístěn AED, byla stanice rozhlasu Svobodná Evropa v Praze 

v roce 2002 (tedy ve stejný rok, kdy bylo umožněno laikům si tento přístroj pořídit – ač 

zatím pouze na lékařský předpis). Následovalo pražské Letiště Václava Havla (v té době 

ještě Letiště Ruzyně) a paluby vybraných mezinárodních leteckých spojů. [33] 

V současné době jsou na území České republiky desítky, možná stovky, AED. 

Žádný centrální registr bohužel neexistuje. Výzkum provedený v roce 2007, kdy bylo ve 

36 evropských zemí, včetně ČR, dotazníkovým šetřením zjištěno, že pouze 4 státy 

shromažďují informace o rozmístění AED do centrálního registru, který by tak mohly 

efektivně využívat záchranné složky a v případě nouze navigovat laické zachránce 

volající na tísňovou linku k nejbližšímu AED. Bohužel, naše republika mezi tyto čtyři 
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osvícené státy nepatří, prodejci ani majitelé nemají žádnou povinnost umístění těchto 

přístrojů někam nahlašovat a proto zde chybí ucelený registr. [20] 

Existují necentralizované neoficiální seznamy AED, které alespoň částečně 

mapují rozmístění AED na veřejnosti. Registrace do nich je ale zcela dobrovolná a 

majitelé ani nemají, kromě dobrého pocitu, žádnou motivaci. Velice zajímavým a jistě 

prospěšným projektem je projekt „Rozmístění AED do Jihomoravského kraje“, který 

podpořilo především město Brno a Jihomoravský kraj, Záchranná služba 

Jihomoravského kraje, Vysoké učení technické v Brně a Česká resuscitační rada. 

V rámci tohoto projektu bylo jen po Brně rozmístěno 13 AED, vybaveno 5 budov VÚT či 

4 budovy magistrátu města Brna. Další AED nalezneme například v obchodní galerii 

Vaňkovka či Olympia, na brněnském letišti či u městské policie. Vybaveny byly také 

požární stanice v Brně a okolních obcích. Všechny AED jsou zaneseny na seznam, který 

má k dispozici krajské operační středisko záchranné služby v Jihomoravském kraji. [28] 

Další takový registr, tentokrát s celorepublikovou působností, lze nalézt na 

adrese www.defi.cz, který běží v rámci projektu „Pomáháme společně“. Na seznamu se 

nejčastěji vyskytují velká nákupní centra, sportovní haly, městské policie a ordinace 

lékařů. [25] 

 

2.3.8. Použití AED u dětí 

Použití AED není určeno výhradně pro dospělé pacienty, je možné jej použít i 

pro naše menší pacienty. AED je pro děti bezpečné použije-li se speciálních dětských 

defibrilačních elektrod či se na přístroji aktivuje speciální "dětský mód“ (aktivace 

probíhá různě dle konkrétního výrobce – u některých typů se přepne do dětského 

módu speciálním tlačítkem, někde se zas vkládá „dětský klíč“, který tento mód 

aktivuje). V tomto módu je síla defibrilačního výboje snížena z běžných 150 J 

bifázického výboje na pouhých 50 – 75 J. Dítěti je teda aplikována třetinová až 

poloviční síla výboje než dospělému pacientovi. Tento dětský mód je určen dětem ve 

věku od jednoho do osmi let. Nad osm let se již může využít normální, dospělý, režim. 

Pro děti pod jeden rok věku je použití AED kontraindikováno a laičtí zachránci by měli 

do příjezdu lékařské pomoci poskytovat pouze základní neodkladnou resuscitaci dle 

platných doporučení ILCOR (ERC). Vzhledem k velikosti hrudníku dítěte postiženého 
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NZO může správné přiložení defibrilačních elektrod činit problémy, je tedy možné 

umístit je anterioposteriorně – předozadně (jednu elektrodu zepředu na hrudník a 

druhou zezadu na záda dítěte). Tato možnost by však měla být využívána pouze až jako 

sekundární řešení, nejde-li elektrody umístit standardně. 

[9] 

 

2.3.9. Využití AED v nemocnicích 

Nejdůležitější faktorem, který má vliv na přežívání hospitalizovaných pacientů 

v nemocnicích, je bezesporu prevence. Přibližně 80% srdečních zástav v nemocnicích 

předchází postupné, pomalé zhoršování zdravotního stavu pacienta. Především tedy na 

standardních odděleních, kde nemáme možnost kontinuální monitorace vitálních 

funkcí pacientů, je nezbytné, aby zdravotní sestry a hlavně lékaři pozorně sledovali 

změny stavu nemocného. K tomu jim slouží časná varovná skóre, která podle míry 

poruchy jednotlivých vitálních funkcí určují riziko srdeční zástavy. V případě vysokého 

rizika srdeční zástavy je na místě překlad na specializované pracoviště 

s monitorovanými lůžky jako je JIP a ARO.  

Přežití po proběhlé resuscitaci záleží na mnoha faktorech. Tím nejzásadnějším 

je rychlost jejího zahájení. Tento fakt si naštěstí i nemocnice uvědomují a pořizují do 

svých oddělení AED, které jsou jednak o mnoho jednodušší na obsluhu, než klasické 

manuální defibrilátory, tak také o mnoho levnější. Základním kamenem úspěšné 

resuscitace pacienta na standardních odděleních stále zůstává okamžitá diagnóza 

srdeční zástavy (do 10 sekund), okamžité přivolání resuscitačního týmu (většinou 

složen ze sester/záchranářů z oddělení ARO) telefonem, zahájení KPR i před příchodem 

tohoto specializovaného týmu, trvale připravený resuscitační vozík s potřebným 

vybavením, léky a pomůckami pro KPR a samozřejmě okamžité použití AED. 

Resuscitační tým by měl na místo dorazit do 3 minut. Dle doporučení ILCOR 

v Guidelines by měl být první defibrilační výboj pacientům s komorovou fibrilací či 

bezpulsovou komorovou tachykardií podán již do tří minut od vzniku náhlé srdeční 

zástavy. Čím dříve tedy provedeme defibrilaci s pomocí AED, tím větší šanci na úspěch 

poté máme. Vycvičený personál dokáže s AED podat defibrilační výboj již během jedné 

minuty! Tedy bezprostředně po vzniku srdeční zástavy a dávno před doražením 
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resuscitačního týmu s defibrilátorem. Tím se rapidně zvyšuje pacientova šance na 

přežití.  

I když jsou AED konstruovány tak, aby jejich použití bylo možné i naprostými 

neškolenými laiky a přístroje si samy zhodnotí nutnost výboje i jeho sílu, navigují nás 

při resuscitaci i určují jako chronometr tempo stlačování hrudníku, základem úspěchu 

je pravidelný, kvalitní a odpovídající výcvik veškerého zdravotnického personálu. 

[19, 20] 

 

2.3.10. Budoucnost AED 

Výdobytkem moderní techniky a trendem posledních let jsou bezpilotní drony. 

Jedná se o malá, kompaktní, rychlá a levná bezpilotní „letadélka“. I když jejich vzhled i 

způsob pohybu připomíná spíše vrtulníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jejich využití je opravdu široké. Vynecháme-li vojenské účely k boji či špionáži, 

v civilním, mírovém, spektru najdou drony uplatnění především jako nosiči 

videokamer. Slouží tedy filmařům, televizním zpravodajským štábům či například 

technikům ke kontrole vysokého napětí. Zajímavé a přínosné využití je i například 

střežení problematické státní hranice USA a Mexika, kde drony pomáhají odhalovat 

nelegální pašování drog či v Nizozemí hledají plantáže marihuany v rozsáhlých obilných 

polích. Jejich použití je mnohem snazší, flexibilnější a mnohem levnější než nasazení 

klasického vrtulníku.  

Obr. 6. 1. Bezpilotní dron [8] Obr. 6. 2. Bezpilotní dron [9] 
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Je logické, že bylo pouze otázkou času, než někoho osvíceného napadne 

možnost použití dronů v IZS. Ať už to je monitorace oblasti zásahu, průzkum 

nebezpečné či zamořené zóny (což ocení především hasiči) nebo mobilní zdroj světla 

z výšky, tak i možnost jeho využití pro bezprostřední záchranu lidského života. Vznikl 

tak nápad „létajícího AED“, kdy, poté co svědek kolapsu a srdeční zástavy zavolá na 

tísňovou linku, dispečer záchranné služby vysílá kromě posádky v sanitním voze, také 

toto „létající AED“, které bude na místě mnohem dříve, než záchranáři ve vozidle. 

Zachránce tak má k dispozici AED pár minut po telefonátu a může podat kvalitní první 

pomoc včetně často tolik potřebné defibrilace ještě dávno před tím, než se posádka 

záchranné služby dostane skrz hustý městský provoz. 

Možnosti zhotovení tohoto chytrého řešení jsou dvě. Prvním z nich je 

připevnění AED ke klasickému dronu, který pouze AED přepraví na místo náhlé události 

(Obr. 7.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým, sofistikovanějším, způsobem pak je tzv. Ambulance drone. Jedná se o 

vynález 23 letého nizozemského studenta, Aleca Momonta. Tento nadějný vynález je 

sám o sobě AED a dron v jednom. 

„Ambulance dron“ umí vyvinout rychlost až 100km/h a dokáže tak dostat AED 

k pacientovi do 1 minuty v okruhu dvanácti čtverečních kilometrů od základny 

záchranné služby a zvýšit tak šanci na přežití z pouhých 8% na 80%. Navádí se sám, 

automaticky, pomocí zabudovaného GPS lokátoru, který se zaměří na souřadnice 

mobilního telefonu, ze kterého zachránce volá na tísňovou linku. Díky zabudované 

kameře a mikrofonu, dispečer záchranné služby vidí vše na místě události a může skrz 

Obr. 7. 1. Bezpilotní dron s  
připevněným AED [10] 

Obr. 7. 2. Bezpilotní dron spouští AED 
na padáku k zachránci. [11] 



 

35 

tento speciální dron hlasově navigovat zachránce v úkonech první pomoci a použití 

AED. 

Momentálně prototyp tohoto „ambulance dronu“ létá nad ulicemi 

Amsterdamu a místní záchranná služba si ho nemůže vynachválit. Běžně by se tam 

měly prý pohybovat během pěti let. Na masové rozšíření v ČR si jistě budeme muset 

ještě hodně dlouho počkat, jedná se však o velmi zajímavý krok vpřed. Velkou 

překážkou rozvoji dronů ve službách složek IZS je také nedořešená legislativa, která 

v tomto naprosto zaspala a v zemích EU je prakticky běžné používání ambulance dronů 

nemožné. Jedná se tedy rozhodně o celkem diskutabilní téma, ve kterém nás jistě čeká 

velký posun. 

[18, 26, 32] 

 

 

2.3.11. Doporučené označení AED 

Dle doporučení ILCOR, sdružující nejvýznamnější světové organizace pro 

resuscitaci, se zavedlo po celém světě jednotné označení pro AED, včetně směrových 

tabulek ukazujících nejbližší cestu k nim.  

Zeleno-bílá značka obdélníkového tvaru obsahuje piktogram ve tvaru srdce se 

symbolem blesku uvnitř. Tento symbol může být doplněn i nápisem „AED“ či „Tento 

objekt je vybaven AED“ v jazykových mutacích. Použití nezkrácených slov se pro nižší 

přehlednost v krizových situacích nedoporučuje. 

Pro samotné označení jsou dána přísná pravidla.  Použitá zelená barva má 

přesně daný kód barvy (RAL 6032) a musí obsahovat více než 50% plochy tabulky. Bílý 

Obr. 8. 1. Ambulance drone [12] 

Obr. 8. 2. Ambulance drone [13] Obr. 8. 1. Ambulance drone [12] 
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kříž musí být v pravém horním rohu označení. Kříž je použit z důvodu všeobecné 

známosti jeho použití pro označení zdravotnického materiálu pro první pomoc. 

Případný nápis AED musí být oddělen od piktogramů bílou linkou. Označení bylo 

testováno a splnilo několik přísných norem ISO a prokázalo lepší vlastnosti než všechna 

dosud používaná označení defibrilátorů.  

Nově schválený a doporučený symbol je určen jak pro označení samotných 

přístrojů AED, tak i skříněk a stojanů, ve kterých jsou umístěna. 

Doporučené označení vydané ILCOR vypadá takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[20] 

  

Obr. 9. 1. Označení místa výskytu AED 
dle doporučení ILCOR. [14] 

Obr. 9. 2. Směrová šipka k místu výskytu  

AED dle doporučení ILCOR. [15] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Úvod do praktické části 

Praktická část této absolventské práce spočívá v provedení a vyhodnocení 

výzkumu o povědomí široké veřejnosti o možnosti použití automatických externích 

defibrilátorů v porovnání s profesionálními zdravotníky. Automatické externí 

defibrilátory (AED) jsou poměrně nová zařízení a jejich zapojení do laické první pomoci 

je bohužel stále spíše výjimečným případem. Nové trendy v první pomoci naštěstí 

dávají čím dál větší důraz na okamžitou pomoc laických zachránců přímo na místě a 

bezprostředně po vzniku náhlé události. S tím souvisí stále větší rozšiřování AED na 

veřejných prostranstvích. Lidé o této možnosti bohužel často vůbec nevědí a tak i AED, 

který na místě je k dispozici, je zbytečně nevyužit. Takové jsou alespoň hypotézy, které 

tento výzkum ověřuje.  

Cílem je tedy zjistit informovanost lidí o tom, co je to AED, a že se dají použít v 

poskytování laické první pomoci. 

 

3.2. Dotazníkové šetření 

Pro výzkum byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu pomocí anonymního 

dotazníkového šetření. Byl vytvořen anonymní dotazník se sedmnácti otázkami, kde 

většina otázek je s uzavřenou odpovědí (viz příloha č. 1). Některé otázky nabízejí 

respondentům možnost "jiné" a dopsání odpovědi vlastními slovy. Této, konečné, 

podoby se dotazník dočkal po předchozím předvýzkumu, kdy bylo rozdáno 9 dotazníků 

mezi členy mé rodiny a blízké kamarády a dvě zdravotní sestry. Na základě jejich 

připomínek při vyplňování dotazníku byly některé otázky přeformulovány a doplněny 

možnosti dopsání vlastní odpovědi do kolonky jiné. Kritická byla otázka č. 5, kdy jsou 

respondenti dotazováni, zda znají význam zkratky AED. V rámci předvýzkumu a pilotní 

studie mezi laiky i zdravotními sestrami, kdy ani zkušené sestry neznaly význam 

zkratky, byla do dotazníku vložena vysvětlivka vysvětlující tuto zkratku. Znalost alespoň 

této zkratky je totiž klíčová pro možné pokračování ve vyplňování dotazníku. 

Předvýzkum tedy pozitivně přispěl k vylepšení konečného dotazníku, jenž byl poté 

rozdán mezi koncové respondenty. 

Dotazníkové šetření probíhalo v období od února do dubna roku 2014. 
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3.3. Respondenti 

Respondenti byli rozčleněni do tří skupin na základě své odbornosti - laici, studenti 

zdravotnického oboru a profesionální zdravotničtí pracovníci. 

Dotazník byl distribuován jak v tištěné papírové podobě, tak i v elektronické 

podobě s pomocí serveru Survio. V papírové formě bylo rozdáno 90 dotazníků, 

vyplněných se jich vrátilo 84. Návratnost tedy byla velmi uspokojující - 93,33 %. V 

elektronické podobě se mi podařilo sesbírat celkem 77 dotazníků z celkových 159 

zobrazení. Návratnost v elektronické podobě byla tedy podstatně nižší - 45,91%.  

Celkem bylo sesbíráno 161 dotazníků, z toho dva byly vyřazeny z výzkumu pro 

evidentně záměrně nesmyslné odpovědi či nedokončení vyplňování dotazníku. Do 

výzkumu bylo zařazeno celkem 159 vyplněných dotazníků.  

Papírové dotazníky byly rozdány mezi laiky - mé známé, kamarády, kolegy a 

spolužáky. Zdravotničtí pracovníci byli osloveni na základě kladného rozhodnutí 

ředitele nemocnice k mé žádosti (viz příloha č. 2) v Městské nemocnici Neratovice 

Almeda, a.s., a to na odděleních DIP (dlouhodobá intenzivní péče), MOJIP 

(multioborová jednotka intenzivní péče) a na interním lůžkovém oddělení. Mezi osobně 

(papírovou formou) oslovenými zdravotnickými pracovníky byly zdravotní sestry, 

zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry s titulem bakalářky i magistry a také sestry se 

specializací ARIP. Zastoupeny jsou tak všechny stupně vzdělání sester. 

 

3.4. Analýza a interpretace získaných dat 

V této kapitole zanalyzuji získaná data z dotazníkového šetření. Interpretace je 

provedena pomocí grafů znázorňujících výsledky jednotlivých otázek (správné 

odpovědi jsou v tabulkách zvýrazněny odlišným barevným pozadím). Pro větší 

výtěžnost a zajímavost výzkumu u všech otázek vzájemně porovnávám vztah mezi 

odborností a odpovědí na jednotlivé otázky.  

Dále se pak zaměřím na některé další zajímavé aspekty a jejich vzájemné vztahy 

ovlivňující odpovědi respondentů (např. hraje-li věk respondentů vliv na správnost 

odpovědí apod.). Zvyšuje se tedy jak výtěžnost získaných dat, než pouhým 
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analyzováním jednotlivých otázek, tak i celková zajímavost a smysluplnost celého 

provedeného výzkumu.  

 

Otázka č. 1 - Pohlaví 

"Jste: muž - žena ?" 

 

 

Graf 1 - Pohlaví respondentů (vlastní) 

 

 

 

 

 

V první otázce byli respondenti dotazováni na jejich pohlaví. Z výše uvedených 

výsledků vyplývá, že většina respondentů ochotných vyplnit dotazník byly ženy, celých 

73,6%. Přitom dotazníky byly rozdány (vyjma nemocničních oddělení, kde převažovaly 

ženy) přibližně stejnému množství žen i mužů. Z výsledků analýzy této otázky by se dalo 

usoudit, že ženy jsou ochotnější pomoci druhým - vyplnit dotazník – více než muži.  

 

 

 

 

 

 

26,4%

73,6%

Pohlaví respondentů

Muž

Žena

Pohlaví Absolutní počet % podíl 

Muž 42 26,4% 

Žena 117 73,6% 

Tabulka 2 - Pohlaví respondentů (vlastní) 



 

40 

 

 

Otázka č. 2 - Věk 

"Je vám: 18 a méně / 19-25 / 26-35 / 36-45 / 46-60 / 61 a více" 

 

 

Graf 2 - Věk respondentů (vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

V této otázce byli respondenti dotazováni na jejich věk v daných rozmezích. Z výsledků 

vyplývá, že většina respondentů jsou mladí lidé do 35 let. Dohromady 137, což je 86 % 

ze všech dotazovaných respondentů. 

 

Zde je zajímavé srovnání respondentů dle jejich věku a počtu správných odpovědí. Z 

celkových 17 otázek v dotazníku jich je 9, na které se dá odpovědět chybně či správně. 

V následujícím grafu si ukážeme závislost na věku respondentů na počet správných 

odpovědí. Zaměříme se skupinu laických respondentů. 

26,4%

31,4%

28,3%

8,2%

5,0% 0,6%

Věk respondentů

18 a méně

19 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 60

61 a více

Věk Absolutní počet % podíl 

18 a méně 42 26,4% 

19 - 25 50 31,4% 

26 - 35 45 28,3% 

36 - 45 13 8,2% 

46 - 60 8 5,0% 

61 a více 1 0,6% 
Tabulka 3 - věk respondentů (vlastní) 
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Graf 3 - Srovnání počtu správných odpovědí v závislosti na věku respondentů (vlastní) 

 

Věk Průměrný počet bodů (z 9) 

18 a méně 3,5 

19 - 25 3,2 

26 - 35 4,2 

36 - 45 3,7 

46 - 60 5,5 

61 a více 2,0 

Tabulka 4 - Srovnání počtu správných odpovědí v závislosti na věku respondentů (vlastní) 

 

Z výsledku srovnání údajů vyplývá, že pokud si skupinu laických respondentů rozdělíme 

na dvě části - mladší (35 a méně) a starší (36 a více) jsou výsledky téměř totožné. 

Zvláště, vezmeme-li v potaz skutečnost, že věkovou skupinu 61 a více zastupuje pouze 

jeden jediný respondent a tudíž není vzorným reprezentativním vzorkem a ze srovnání 

bychom jej tedy měli vyloučit. Nelze tedy jednoznačně určit, že věk hraje nějakou roli 

na správnost výsledků u dotazovaných respondentů.  
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Otázka č. 3 – Odbornost 

"Jste: Zdravotnický pracovník / student zdrav. oboru / laik" 

 

Graf 4 - Odbornost respondentů (vlastní) 

 

Odbornost Absolutní počet % podíl 

Zdravotník 38 23,9% 

Student zdrav. oboru 19 11,9% 

Laik 102 64,2% 

Tabulka 5 - Odbornost respondentů (vlastní) 

Na otázku číslo 3, která se dotazovala na odbornost respondentů, odpověděla většina 

dotazovaných odpovědí "c - laik". Bylo jich 64%, čili 102 dotazovaných. Zdravotnických 

pracovníků a studentů připravujících se na zdravotnické povolání bylo dohromady 57.  
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43 

Otázka č. 4 - Nutnost poskytnutí první pomoci 

"Setkal/a jste se někdy s případem, kdy jste musel/a poskytnout první pomoc?" 

 

Graf 5- Nutnost poskytnout první pomoc (vlastní)  

 

Odbornost Ano 
Pouze 
zavolal 

Ne Jiné Odbornost Ano 
Pouze 

zavolal 
Ne Jiné 

Zdravotník 31 1 6 0 Zdravotník 81,58% 2,63% 15,79% 0,00% 

Student 10 1 8 0 Student 52,63% 5,26% 42,11% 0,00% 

Laik 14 7 78 3 Laik 13,73% 6,86% 76,47% 2,94% 

Celkový 
součet 

55 9 92 3 
Celkový 

součet 
34,59% 5,66% 57,86% 1,89% 

Tabulka 6- Nutnost poskytnout první pomoc - absolutní počty odpovědí a procentuální podíl (vlastní) 

 

V této otázce byli respondenti dotazováni, zda se setkali s případem, kdy museli 

poskytnout první pomoc. Pro větší výtěžnost byla otázka rovnou porovnána s 

odborností respondentů. Z výsledků je zřejmé, že zdravotníci a studenti zdravotnických 

oborů se spíše dostávají do situace, kdy poskytují první pomoc (zdravotníci byli 

instruováni, aby nezohledňovali svůj výkon povolání v nemocnicích). Poskytnout první 

pomoc (počítaje i pouze přivolání ZZS) už někdy za život muselo 84,21% zdravotníků, 

laiků pouze 20,59%. Laici ve třech případech uvedli možnost "jiné", kde ve dvou 
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případech byli pouze svědky události a v jednom případě, šlo o pomoc s vyproštěním 

zraněné osoby z vozu, první pomoc poskytl někdo jiný.  

 

 

Zde je opět zajímavé si porovnat respondenty podle toho, jestli má jejich věk vliv na to, 

zda se setkali s nutností poskytnout první pomoc. 

 

Graf 6 – Srovnání respondentů dle věku a nutnosti poskytnout první pomoc. (vlastní)  

 

Z hodnocení dle věků byli vyřazeni studenti zdrav. oboru, jelikož zastupují pouze 

„mladou“ generaci a nejsou v tomto případě vhodným reprezentativním vzorkem. 

Výsledky srovnání jsou dle očekávání, většina respondentů ve věkovém rozmezí 46-60 

se setkalo s nutností poskytnout první pomoc. Naopak nejméně zkušeností s nutností 

poskytnout první pomoc mají mladí lidé do 18 let. Z grafu vyplývá, že v závislosti věku 
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na zkušenosti s první pomocí platí přímá úměra. Dále dle očekávání mají zdravotníci 

více zážitků s poskytnutím první pomoci.  

 

Otázka č. 5 - Význam zkratky AED 

"Víte, co je to přístroj AED? Pokud ano, napište prosím význam této zkratky" 

 

Graf 7 - Význam zkratky AED (vlastní) 

Odbornost 
Ano, 
správně 

Ano, 
špatně 

Ne Odbornost 
Ano, 

správně 

Ano, 

špatně 
Ne 

Zdravotník 23 5 10 Zdravotník 60,53% 13,16% 26,32% 

Student 15 2 2 Student 78,95% 10,53% 10,53% 

Laik 18 9 75 Laik 17,65% 8,82% 73,53% 

Celkový 
součet 

56 16 87 
Celkový 

součet 
35,22% 10,06% 54,72% 

Tabulka 7 - Význam zkratky AED - absolutní počty a procentuální podíl (vlastní) 

 

V otázce číslo pět měli dotazovaní napsat význam zkratky AED. Opět byla otázka 

porovnána s odborností respondentů. Většina laiků (73,53%) význam této zkratky 

nevěděla a označilo možnost "b". Někteří respondenti označili možnost "a - ano, vím" 

ale vepsali chybný význam zkratky. Takové odpovědi najdeme v grafu a tabulce pod 

označení "ano, špatně". Velká většina studentů zdravotnického oboru (78,95%) věděla 

správně význam této zkratky, více než zdravotníci (60,53%). 
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Otázka č. 6 - K čemu slouží přístroj AED? 

"K čemu podle Vás slouží přístroj AED?" 

 

Graf 8 - K čemu slouží AED? (Vlastní) 

 

Odbornost 
Naviguje 
při KPR 

Podává 
def. výboj 

Obojí Odbornost 
Naviguje 

při KPR 

Podává 

def. výboj 
Obojí 

Zdravotník 2 6 30 Zdravotník 5,26% 15,79% 
78,95

% 

Student 0 1 18 Student 0,00% 5,26% 
94,74

% 

Laik 12 42 48 Laik 11,76% 41,18% 
47,06

% 

Celkový 
součet 

14 49 96 
Celkový 

součet 
8,81% 30,82% 

60,38

% 

Tabulka 8 - K čemu slouží AED? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí (vlastní) 

 

Na tuto otázku většina (60,38%) všech respondentů odpověděla správně, možnost "c - 

Naviguje Vás při poskytování resuscitace, v případě nutnosti podává defibrilační výboj". 

V grafu a tabulce uvedeno pod heslem "obojí“. Nejlepší výsledky měli opět studenti 

zdravotnických oborů, správně odpovědělo 94,74% z nich.  
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Otázka č. 7 - Může laik použít AED? 

"Myslíte si, že může neškolený laik použít přístroj AED?" 

 

Graf 9 - Může laik použít AED? (vlastní) 

Odbornost 
Ano 
(správně) 

Pouze 
proškolený 

Ne, pouze 
záchranář 

Odbornost 
Ano 

(správně) 

Pouze 

proškolený 

Ne, pouze 

záchranář 

Zdravotník 34 3 1 Zdravotník 89,47% 7,89% 2,63% 

Student 14 3 2 Student 73,68% 15,79% 10,53% 

Laik 54 29 19 Laik 52,94% 28,43% 18,63% 

Celkový 
součet 

102 35 22 
Celkový 

součet 
64,15% 22,01% 13,84% 

Tabulka 9 - Může laik použít AED? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 

 

Otázku číslo sedm, zda smí AED použít i neškolený laik, či pouze odborně proškolená 

osoba nebo dokonce pouze profesionální záchranáři, odpověděla většina (64,15%) 

všech respondentů správně - tedy, ano, i neškolený laik. Největší úspěšnost v odpovědi 

měli dle očekávání zdravotníci - 89,47% z nich odpovědělo správně. Špatnou odpověď 

"Ne, AED patří do rukou pouze lékařům či záchranářům" uvedlo naštěstí pouze 13,84% 

všech respondentů. 
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Otázka č. 8 - Víte, kde se AED vyskytují? 

"Víte, kde se přístroje AED běžně vyskytují?" 

 

Graf 10 - Vite, kde se AED vyskytují? (vlastní) 

 

Odbornost 
Ano, 
vím 

Tuším 
Ne, 
nevím 

Odbornost 
Ano, 

vím 
Tuším 

Ne, 

nevím 

Zdravotník 26 11 1 Zdravotník 68,42% 28,95% 2,63% 

Student 14 5 
 

Student 73,68% 26,32% 0,00% 

Laik 17 51 34 Laik 16,67% 50,00% 33,33% 

Celkový 
součet 

57 67 35 
Celkový 

součet 
35,85% 42,14% 22,01% 

Tabulka 10 - Víte, kde se AED vyskytují? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 

 

Je patrné, že velká většina (77,99%) respondentů ví, či alespoň tuší, kde by mohla AED 

v případě potřeby nalézt, což je velice pozitivní výsledek. Největší povědomí o 

rozmístění AED mají studenti zdravotnických oborů (73,68%). Každý student alespoň 

tušil, kdy se AED vyskytují, odpověď "Ne, nevím" neoznačil žádný z nich. U laiků 

převládala odpověď "tuším", označilo ji rovných 50% dotázaných. Pouze 16,67% laiků 

bylo přesvědčeno, že přesně vědí, kde AED mohou nalézt. 
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Otázka č. 9 - Uměli byste AED správně použít? 

"Myslíte si, že byste uměl/a přístroj AED správně použít?" 

 

 

Graf 11 - Uměli byste AED správně použít? (vlastní) 

 

Odbornost Ano Ne Odbornost Ano Ne 

Zdravotník 36 2 Zdravotník 94,74% 5,26% 

Student 17 2 Student 89,47% 10,53% 

Laik 35 67 Laik 34,31% 65,69% 

Celkový součet 88 71 Celkový součet 55,35% 44,65% 

Tabulka 11 - Uměli byste AED správně použít? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 

 

U této otázky je zřetelně vidět ohromný rozdíl mezi odborníky (zdravotničtí pracovníci 

a studenti zdravotnických oborů) a laickou veřejností. Zatímco odborníci jsou 

přesvědčeni, že by AED uměli správně použít (94,74% zdravotníci a 89,47% studenti), 

laici tuto možnost označili pouze v 34,31% případů. Přitom jsou AED záměrně 

konstruovány právě pro intuitivní ovládání nijak neškolenými laiky. Měli by ho tedy 

umět použít naprosto všichni.  
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Otázka č. 10 - Kde se podle Vás vyskytují AED? 

"Přístroje AED se podle Vás vyskytují převážně?" 

 

Graf 12 - Kde se podle Vás vyskytují AED? (vlastní) 

 

 
Všichni Zdravotník Student Laik 

Nákupní centra, sportovní 
haly, apod. 

78 30 16 32 

Ordinace lékařů 22 7 2 13 

Nemocnice 57 7 7 43 

Vozidla MHD 17 6 2 9 

Vozidla ZZS 95 11 5 79 

Jiné 9 3 0 6 

 
Všichni Zdravotník Student Laik 

Nákupní centra, sportovní 
haly, apod. 

49% 79% 84% 31% 

Ordinace lékařů 14% 18% 11% 13% 

Nemocnice 36% 18% 37% 42% 

Vozidla MHD 11% 16% 11% 9% 

Vozidla ZZS 60% 29% 26% 77% 

Jiné 6% 8% 0% 6% 

Tabulka 12 - Kde se podle Vás vyskytují AED? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 

 

V této otázce měli respondenti možnost označit více odpovědí. Z výsledků je patrné, že 

odborníci mají mnohem lepší povědomí, kde se AED vyskytují. Nejsprávnější odpověď 

"a - nákupní centra, sportovní haly, velké podniky, apod." označilo 79% zdravotníků a 
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84% studentů. Tím se potvrzuje i výsledek otázky číslo 8, zda dotazovaní vědí, kde se 

AED vyskytují, kde opět odborníci měli nejvíce krát možnost "ano, vím". Laici nejčastěji 

(77%) uváděli možnost "e - ve vozidlech ZZS", která je však chybná. Vozidla záchranné 

služby jsou vybavena profesionálními manuálními defibrilátory, vyžadujícími odbornou 

obsluhu profesionálními záchranáři. V kolonce "jiné", kde měli dotazovaní možnost 

vepsat jinou možnost, kterou označilo 6% respondentů, se nejčastěji objevovala 

možnost "letiště" a "městská policie". Objevila se i možnost "HZS" tedy Hasičský 

záchranný sbor. 

 

 

Otázka č. 11 - Označení místa výskytu AED 

"Jak se podle Vás označuje místo výskytu AED?" 

 

Graf 13 - Označení místa výskytu AED (vlastní) 

Odbornost 
a 
(správně) 

b 
(špatně) 

c 
(špatně) 

Odbornost 
a 

(správně) 

b 

(špatně) 

c 

(špatně) 

Zdravotník 28 3 7 Zdravotník 73,68% 7,89% 18,42% 

Student 18 
 

1 Student 94,74% 0,00% 5,26% 

Laik 61 18 23 Laik 59,80% 17,65% 22,55% 

Celkový 
součet 

107 21 31 
Celkový 

součet 
67,30% 13,21% 19,50% 

Tabulka 13 - Označení místa výskytu AED. Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 
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V této otázce většina (67,30%) všech respondentů odpověděla na otázku odpovědí "a", 

která je i správnou odpovědí. Označení uvedené pod možností "a" je standardizované 

označení Evropskou resuscitační radou, v České republice zastoupené Českou 

resuscitační radou.  

 

Otázka č. 12 - Co provedete jako první s AED? 

"Co provedete jako první při použití AED v první pomoci?" 

 

Graf 14 - Co provedete jako první s AED? (vlastní) 

Odbornost Hlasové pokyny Návod Ruční nastavení Jiné 

Zdravotník 31 
 

7 
 

Student 12 2 5 
 

Laik 51 11 38 2 

Celkový součet 94 13 50 2 

Odbornost Hlasové pokyny Návod Ruční nastavení Jiné 

Zdravotník 81,58% 0,00% 18,42% 0,00% 

Student 63,16% 10,53% 26,32% 0,00% 

Laik 50,00% 10,78% 37,25% 1,96% 

Celkový součet 59,12% 8,18% 31,45% 1,26% 

Tabulka 14 - Co provedete jako první s AED? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 

59,12% všech odpovědí bylo správně, tedy řídit se hlasovými pokyny přístroje. Největší 

podíl na správné odpovědi měli opět zdravotníci (81,59% z nich odpovědělo správně) a 

studenti zdravotnických oborů (63,16% odpovědělo správně). Ve dvou případech 
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(1,26%) byla označena odpověď "d - jiné", ve které se objevily shodné odpovědi 

"opravdu netuším, neumím posoudit". 

 

 

Otázka č. 13 - Kolik váží AED? 

"Kolik si myslíte, že AED přibližně váží?" 

 

Graf 15 - Kolik váží AED? (vlastní) 

Odbornost 
1 - 3 kg 

(správně) 
4 - 6 kg 15 - 20 kg více jak 20 kg 

Zdravotník 22 15 1 
 

Student 15 4 
  

Laik 47 51 3 1 

Celkový součet 84 70 4 1 

Odbornost 
1 - 3 kg 

(správně) 
4 - 6 kg 15 - 20 kg více jak 20 kg 

Zdravotník 57,89% 39,47% 2,63% 0,00% 

Student 78,95% 21,05% 0,00% 0,00% 

Laik 46,08% 50,00% 2,94% 0,98% 

Celkový součet 52,83% 44,03% 2,52% 0,63% 

Tabulka 15 - Kolik váží AED? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 
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Povědomí o tom, kolik přibližně váží přístroje AED, má opravdu drtivá většina 

respondentů. Pokud za správnou odpověď budeme považovat nejen možnost "a" ale i 

"b" (této hmotnosti některé starší typy mohly dosahovat, nicméně drtivá většina 

dnešních přístrojů mají hmotnost skrytou pod písmenem „a“), dostaneme se až k číslu 

96,86% správných odpovědí. Překvapivě u této otázky nehraje odbornost respondentů 

velkou roli, rozdíly mezi nimi jsou malé. Budeme-li považovat i možnost "b" jako 

správnou, je úspěšnost studentů zdravotnických oborů celých 100%.  Pouze jediný 

respondent (laik) odpověděl zcela špatně, odpovědí "d - více jak 20kg". 

 

Otázka č. 14 - Je použití AED stejné i při pomoci dítěti? 

"Myslíte si, že je použití AED stejné i při první pomoci - resuscitaci dítěte?" 

 

Graf 16 - Je použití AED stejné i při pomoci dítěti? (vlastní) 

Odbornost Ano, stejný postup Ne (pouze pro dospělé) Ne (nutný dětský mód) 

Zdravotník 9 11 18 

Student 4 2 13 

Laik 29 13 60 

Celkový součet 42 26 91 

Odbornost Ano, stejný postup Ne (pouze pro dospělé) Ne (nutný dětský mód) 

Zdravotník 23,68% 28,95% 47,37% 

Student 21,05% 10,53% 68,42% 

Laik 28,43% 12,75% 58,82% 

Celkový součet 26,42% 16,35% 57,23% 

Tabulka 16 - Je použití stejné i při pomoci dítěti? Absolutní počty a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 
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Většina respondentů (57,23%) ví správně, že na AED je pro použití při resuscitaci dítěte 

nutno aktivovat speciální "dětský mód" či u některých modelů aplikovat zvláštní dětské 

elektrody. Překvapivé je, že v tomto případě laici dosáhli lepších výsledků než 

zdravotničtí pracovníci. (58,82% laici a 47,37% zdravotníci). Nejlepší výsledky opět 

dosáhli studenti s 68,42% správných odpovědí. 

 

Otázka č. 15 - Lze AED použít při AIM?  

"Myslíte si, že lze AED použít jako první pomoc při rozvíjejícím se infarktu myokardu?" 

 

Graf 17 - Lze AED použít při AIM? (vlastní) 

Odbornost Ano 
Pouze při 
bezvědomí 

Ne 
(správně) 

Odbornost Ano 
Pouze při 

bezvědomí 

Ne 

(správně) 

Zdravotník 7 14 17 Zdravotník 18,42% 36,84% 44,74% 

Student 2 11 6 Student 10,53% 57,89% 31,58% 

Laik 28 37 37 Laik 27,45% 36,27% 36,27% 

Celkový 
součet 

37 62 60 
Celkový 

součet 
23,27% 38,99% 37,74% 

Tabulka 17 - Lze AED použít při AIM? Absolutní čísla a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 

Ze získaných dat vyplývá, že většina respondentů se domnívá, že AED lze použít při 

rozvíjejícím se infarktu myokardu (62,26%), z toho 38,99% si myslí, že pacient musí být 

v bezvědomí, aby AED mohlo být použito. Správnou odpověď, ne, nelze, označilo jen 
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37,74% dotazovaných. AED nelze použít jako řešení akutního infarktu myokardu (AIM). 

Jeho použití a podání defibrilačního výboje je možné až ve fázi komorové fibrilace, 

která je častým důsledkem AIM. Samotný infarkt myokardu se tím však nevyřeší. 

 

Otázka č. 16 - Má smysl rozmisťování AED? 

"Má podle Vás smysl co největší rozšiřování přístrojů AED na veřejných prostranstvích?" 

 

Graf 18 - Má smysl rozmísťování AED? (vlastní) 

Popisky řádků Ano Ne Popisky řádků Ano Ne 

Zdravotník 34 4 Zdravotník 89,47% 10,53% 

Student 18 1 Student 94,74% 5,26% 

Laik 82 20 Laik 80,39% 19,61% 

Celkový součet 134 25 Celkový součet 84,28% 15,72% 

Tabulka 18 - Má smysl rozmísťování AED? Absolutní čísla a procentuální podíl odpovědí. (vlastní) 

 

Na otázku, jestli má smysl co největší rozšiřování AED na veřejných prostranstvích, 

odpověděla drtivá většina respondentů (84,28%), že ano, má to smysl. Nejvíce 

záporných odpovědí bylo mezi laiky (19,61%). 
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Otázka č. 17 - Proč nemá smysl rozmísťování AED? 

"Pokud jste na předchozí otázku č. 16 odpověděl/a negativně vyberte prosím důvod. 

Pokud jste odpověděl/a ano, tuto otázku prosím ignorujte. 

 

Tato otázka byla podmíněna zápornou odpovědí na předchozí otázku. Odpovídali tedy 

jen ti, kteří si myslí, že rozšiřování AED nemá smysl. 

 

 

Graf 19 - Proč nemá smysl rozmísťování AED? (vlastní) 

 

Odpověď A B C D E 

Absolutní počet 
odpovědí 

6 8 2 10 3 

Procentuální 
podíl odpovědí 

24% 32% 8% 40% 12% 

Tabulka 19 - Proč nemá smysl rozmísťování AED? Absolutní počet odpovědí a procentuální podíl odpovědí. 
(vlastní) 
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Jako důvod proč nemá smysl umísťovat AED na veřejná prostranství většina (40%) 

respondentů uvedla možnost zneužití AED a fakt, že lidí o této možnosti vůbec nevědí. 

(32%). Tento výsledek dokazuje tragickou neinformovanost veřejnosti. AED nelze 

zneužít, defibrilační výboj nelze aplikovat, nemá-li postižený patologický, 

defibrilovatelný, rytmus. Tři odpovědi byly označeny i u odpovědi E - jiné, kde 

respondenti uvedli dvakrát možnost krádeže. Třetí důvod byl uveden jako "Náhodné 

rozmístění drahých přístrojů a čekání jestli se něco stane je nesmyslné."  

  



 

59 

4. DISKUSE 

Tématem této absolventské práce je AED a jeho použití v první pomoci. Toto téma 

jsem si zvolil hned z několika důvodů. Tím prvním byla skutečnost, že mým velkým 

osobním koníčkem je osvěta první pomoci a urgentní medicína samotná a ve svém 

volném čase se této problematice věnuji. O AED konkrétně jsem se rozhodl psát, 

jelikož ho považuji za vynikající nový trend v první pomoci a také protože mám to štěstí 

mít jeden tento přístroj dlouhodobě propůjčen do vlastnictví. Druhým důvodem byl 

fakt, že toto téma je ještě celkem neprozkoumané a věnovalo se mu poměrně málo 

výzkumníků. Myslím si, že je důležité co nejvíce společnost informovat o existenci AED 

a možnosti jejich použití v první pomoci, jelikož se jedná opravdu o užitečné a celkem 

dostupné pomocníky, o nichž však velká většina obyvatel netuší. I touto svojí 

absolventskou prací bych rád přispěl k osvětě obyvatelstva v této problematice. Celá 

tato práce je psána s tímto záměrem, zastávám totiž názor, že každý z nás by měl 

aktivně přispět svým dílkem ke zlepšení společnosti.  

V teoretické části práce jsem shromáždil informace ohledně první pomoci, 

resuscitaci dospělého i dítěte a především o AED. Práci jsem se snažil psát srozumitelně 

pro laické čtenáře, aby jim bylo její přečtení přínosem a pomohla rozvinout jejich 

znalosti ohledně první pomoci a především o automatických externích defibrilátorech. 

V jedné kapitole, konkrétně kapitole „2.6.10. Budoucnost AED“ jsem popsal zajímavý 

moderní trend ze zahraničí, kde právě probíhá zkušební provoz „létajících AED“, tedy 

speciálně upravených dronů ve službách záchranné služby. V této kapitole jsem měl 

problém s důvěryhodnou literaturou, jelikož se jedná o prototyp v testovací fázi a toto 

téma tedy není zatím zpracováno v odborných publikacích. Přesto je to dle mého 

názoru natolik zajímavý krok dopředu v rozvoji první pomoci, že si zaslouží své místo 

v této práci a seznámit s ním čtenáře. V ostatních kapitolách jsem měl odborné 

literatury dostatek, vycházel jsem především z učebnic urgentní medicíny a 

ošetřovatelství v intenzivní péči. Využíval jsem i články z odborných časopisů i 

internetové zdroje. Sáhnout jsem musel i po cizojazyčných zdrojích. Se zdroji se mi 

pracovalo dobře a snažil jsem při jejich zpracování vycházet vždy z několika z nich 

najednou a uváděné informace si tak ověřovat z více zdrojů, abych docílil co největší 
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pravdivosti údajů a dosáhl opravdového přínosu pro čtenáře. Konflikt mezi údaji 

uváděnými v jednotlivých publikacích jsem nezaznamenal. 

V praktické části jsem řešil problém informovanosti laické veřejnosti a 

zdravotnických pracovníků v problematice použití AED v první pomoci. K jeho řešení 

jsem využil kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření. Domnívám se, že tato 

metoda je v tomto případě tou nejvhodnější a nejpřínosnější. Celkově bylo vybráno 

161 vyplněných dotazníků od respondentů, z toho 84 v tištěné podobě a 77 v podobě 

elektronické. Dva dotazníky musely být z výzkumu vyřazeny, do výzkumu bylo tedy 

zařazeno 159 dotazníků, což je dle mého názoru dostačující reprezentativní vzorek – i 

vzhledem k tomu, že sběr probíhal cíleně mezi všemi věkovými kategoriemi, na více 

místech České republiky a ve třech stupních odbornosti. Tímto dotazníkovým šetřením 

jsem zjistil, že informovanost laiků, ale i velké části zdravotníků, o AED je opravdu 

mizivá. Tím se potvrdil můj předpoklad a byla potvrzena má myšlenka potřeby co 

největší osvěty. Jsem potěšen, že i v rámci mého výzkumného šetření a vyplňování 

dotazníků jsem mohl alespoň částečně tuto osvětu provést. I z tohoto důvodu jsem se 

rozhodl vypracovat a přiložit krátký čtyřminutový animovaný film popisující první 

pomoc s AED. Sice byla výroba tohoto filmu složitá a časově velmi náročná (výroba 

kompletního filmu zabrala okolo 125 hodin čistého času), věřím, že jeho zpracování byl 

dobrý nápad a pro diváka, respektive čtenáře bude zábavnou, odlehčenou, ale 

poučnou formou jak se seznámit s problematikou první pomoci, laické neodkladné 

resuscitace a použití AED. Pro film jsem se rozhodl i z toho důvodu, že „klasických“ 

obrázkových schémat první pomoci s AED je už zhotovených opravdu mnoho, včetně 

těch od nejpovolanějších – Evropské resuscitační rady, respektive České resuscitační 

rady – které bych pouze přetvořil a kopíroval. Tento film je přiložen na DVD. 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit míru informovanosti široké veřejnosti o 

možnosti využití AED v rámci poskytování laické první pomoci. Tento cíl byl splněn. 

V první hypotéze jsem předpokládal, že více jak 70 % dotazovaných laiků nebude 

vědět, co je AED. Tato hypotéza byla potvrzena. Přesně 73,53 % laiků neznalo význam 

této zkratky. (viz tabulka a graf č. 7) Druhá hypotéza byla založena na předpokladu, že 

většina laiků nebude vědět, kde by AED v případě potřeby mohli nalézt. I tato hypotéza 

byla potvrzena, odpověď „Ano, vím“ označilo jen 16,67 %, odpověď „tuším“ označilo 
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rovných 50 % respondentů a odpověď „Nevím“ označilo pouze 33,33 % dotazovaných 

laiků. (Viz tabulka a graf č. 10 a 12) Další, třetí, hypotéza předpokládala, že laičtí 

respondenti mladší 35 let zodpoví více otázek z dotazníku správně, než jejich starší 

kolegové. Dotazníkovým šetřením však bylo zjištěno, že věk nehraje významnou roli na 

správnost odpovědí. Tato lehce diskriminační hypotéza byla tedy zaslouženě 

nepotvrzena. (Viz graf 3) V poslední, čtvrté, hypotéze jsem předpokládal, že většina 

(více než 70 %) dotazovaných bude AED považovat za přínosné a smysluplné. Tato 

hypotéza byla správná a byla potvrzena. (Viz tabulka a graf č. 18) Dle odpovědí 

v dotaznících považuje rozmísťování AED na veřejných prostranstvích za přínosné více 

než 84 % všech respondentů. Necelých 16 % z nich si pak myslí, že tento trend není 

správný. Na důvody jejich názoru byli dotazováni ve zvláštní otázce. 
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ZÁVĚR 

Tématem této absolventské práce byly automatické externí defibrilátory a 

možnost jejich použití při poskytování laické či polo-profesionální první pomoci. Toto 

téma bylo zvoleno a zpracováno záměrně s jasným cílem. Tím cílem nebylo pouze 

„odškrtnout“ si povinnost sepsání závěrečné práce, nýbrž vytěžit z úsilí při psaní této 

práce a při provádění výzkumu co nejvíce. Přišlo mi líto, aby práce skončila zaprášená 

v regálu ve školní knihovně, přečtena pouze vedoucím a oponentem práce. Cílem a 

smyslem práce je pro mě, jakožto autora, především co největší osvěta (především) 

laické veřejnosti v problematice tématu práce. S ohledem na tento záměr je celá 

absolventská práce psána. 

V teoretické části je čtenář seznamován nejprve s první pomocí obecně, až 

dojde k neodkladné resuscitaci a nakonec „třešnička na dortu“, použití automatického 

externího defibrilátoru. Informace jsou tedy kladeny postupně za sebe a čtenář se tak 

seznamuje se světem první pomoci hezky v klidu „krok za krokem“. Věřím, že tento 

systém podání informací a instrukcí je pro čtenáře příjemnější a užitečnější a informace 

vstřebává snadněji a pohodlněji, než kdyby se mu všechny informace „naservírovaly“ 

najednou. 

V praktické části pak čtenář dostává zajímavé informace získané provedeným 

výzkumem. Snažil jsem se, aby výzkum měl co největší vypovídající hodnotu – proto 

jsem záměrně volil mezi respondenty lidi z více míst naší republiky, všech věkových 

kategorií i všech stupňů zdravotnické kvalifikace. Vybrané otázky jsou pak posuzovány 

vzájemně mezi sebou, aby výtěžnost výzkumu byla co největší a čtenářovi se tak 

dostalo co nejvíce zajímavých informací a poznatků.  

Součástí této závěrečné absolventské práce je i krátký animovaný film, který 

humorným, lehce odlehčeným, ale zároveň poučným způsobem seznamuje čtenáře, 

respektive diváka, jak správně postupovat v případě svědectví náhlého kolapsu osoby 

se zástavou oběhu. Hlavní hrdina našeho filmu je dispečerem záchranné služby vyzván 

k použití AED. Ve filmu jsou naznačeny i nejčastější etické a morální problémy či 

překážky, které vedou lidi k neposkytnutí první pomoci – znázorněny postavou 

osobního ďábla a anděla zachránce. 
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Věřím, že celá tato práce, i díky přiloženému filmu, se bude moci dále použít 

pro účely osvěty co největšího množství lidí a bude tak užitečnou a dále přínosnou 

tečkou za mým studiem.  

 Cíle práce stanovené na začátku byly splněny v plném rozsahu. Uvědomuji si 

však, že koncept absolventské práce nedokáže plně pojmout komplexní problematiku 

tohoto tématu. Bylo by vhodné ve větší míře popularizovat možnost použití AED, 

pořádat více předváděcích akcí pro veřejnost apod. Přesto věřím, že tato práce a 

přiložené video přispívá podstatnou měrou ke zmíněnému ideálu a má tak svůj smysl. 
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SUMMARY 

 

 

Automatical External Defibrillator (AED) and its use in first-aid. 

 

 

This final assignment deals with problems of providing first-aid and providing 

CPR with automatical external defibrillators (AED) by laymen (non-professional 

people), issue of first-aid and people’s knowledge about placement and possibility of 

using AED in first-aid – CPR and fast defibrillation.  

 The whole assignment is written for laymen, so information are presented step-

by-step. At the beginning the reader learns what is meant by first-aid and the bases of 

unprofessional first-aid. Then he/she gets information about resuscitation, 

defibrillation and how to call emergency service, and finally the reader get acquainted 

with AED, where it is usually placed and how is it possible to save a life with help of it. 

All of facts are described in the theoretical part.  

 In the practical part the questionnaire containing 17 items was used with the 

aim to compare the knowledge of the professional staff and laymen.  A simple 

graphical representation of the results of each question is available for readers.  

The topic of this assignment was chosen due to its very important topic, 

the author loves first-aid and he wants to use this assignment as a tool for 

enlightenment of the general public. It is the main reason for choosing this topic. 

 A short animated instructive film is enclosed with the focus to show the 

instructions how to provide CPR with AED by young passerby.  

 

 KEY WORDS 

Automatical external defibrillator, AED, resuscitation, CPR, CPR with AED, First-Aid, 

defibrillation, knowledge about placement of AEDs, indication of placement of AEDs, 

animated film of CPR with AED 
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AED – Automatický externí defibrilátor 

AIM – Akutní infarkt myokardu 

ALS – Advance life support 

ARO –Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

BLS – Basic life support 

DIP – Dlouhodobá intenzivní péče 

EKG – Elektrokardiograf 

ERC – European Resuscitation Council 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

ILCOR –  International Liaison Committee on Resuscitation 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JIP – Jednotka intenzivní péče 

KF – Komorová fibrilace 

KPR – Kardiopulmonální resuscitace 

MOJIP – Multioborová jednotka intenzivní péče 

NR – Neodkladná resuscitace 

NZO – Náhlá zástava oběhu 

PČR – Policie České republiky 

PP – První pomoc 

RLP – Rychlá lékařská pomoc 

RV – Randez – vous, tzv. setkávací systém 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc 

TANR – Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba  
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Vážený pane, vážená paní, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je součástí 

mé závěrečné absolventské práce na Vyšší odborné škole MILLS, s.r.o. Dotazník je 

zcela anonymní a veškeré údaje slouží pouze pro účely mé absolventské práce. V 

otázkách, pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte prosím pouze jednu vhodnou 

odpověď. Odpovídejte prosím upřímně a pravdivě, aby vypovídající hodnota výzkumu 

byla co nejvyšší. Velice Vám děkuji za Vaši pomoc a Váš čas věnovaný tomuto 

dotazníku. S úctou a poděkováním 

Adam Bartoš 

student oboru Zdravotnický záchranář 

 

1) Jste:       muž    -    žena 

 

2) Je Vám:      

18 a méně 19-25  26-35  36-45  46-60  61 a více    

 

3) Jste:    

a) zdravotnický pracovník 

b) student zdravotnického oboru 

c) laik 

 

4) Setkal/a jste se někdy s případem, kdy jste musel/a poskytnout první pomoc?    

a) Ano      

b) Ne 

c) Ano, ale pouze jsem zavolal/a záchrannou službu 

d) Jiné (napište jaké)  ….......................................... 

 

5) Víte, co je to přístroj AED? Pokud ano, napište prosím význam této zkratky 

a) Ano    …....................................................... 

b) Ne  (přečtěte si vysvětlení na konci dotazníku) 

 

6) K čemu podle Vás slouží přístroj AED? 

a) Naviguje Vás při poskytování resuscitace – zevní srdeční masáže 

b) Podává defibrilační výboj pomocí přiložených elektrod 

c) Naviguje Vás při poskytování resuscitace, v případě nutnosti podává defibrilační 

výboj 

d) Jiné  …....................................................... 

 

7) Myslíte, že může neškolený laik použít přístroj AED? 

a) Ano, i neškolený laik 

b) Ne, pouze odborně proškolený člověk 
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c) Ne, AED patří do rukou pouze lékařům či záchranářům 

 

8) Víte, kde se přístroje AED běžně vyskytují? 
a)  Ano, vím    

b) Ne, nemám nejmenší tušení    

c) Tuším, ale jistý/á si nejsem 

 

9)  Myslíte si, že byste uměl/a přístroj AED správně použít?   
a) Ano 

b) Ne 

 

10) Přístroje AED se podle Vás vyskytují převážně:   (Můžete zaškrtnout i více 

možností) 

a) v nákupních centrech, sportovních halách, velkých podnicích, apod. 

b) v ordinacích lékařů a stomatologů 

c) v nemocnicích 

d) v dopravních prostředcích MHD 

e) ve vozidlech záchranné služby 

f) jiné …................................................................ 

 

11) Jak se podle Vás označuje místo výskytu AED? 

a)        b)  c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Co provedete jako první při použití AED v první pomoci? 

a) Otevřu přístroj a řídím se dle hlasových pokynů 

b) Přečtu si přiložený návod a postupuji dle pokynů v něm 

c) Zmáčknu zelené tlačítko „start“, nastavím na přístroji přibližný věk pacienta, jeho 

pohlaví a odhadovanou váhu, přiložím elektrody na hrudník pacienta a poté nechám 

přístroj vyhodnotit stav pacienta. 

d) Jiné, prosím napište ............................................................................... 

 

13) Kolik si myslíte, že AED přibližně váží? 

a) 1 - 3 kg 

b) 4 – 6 kg 

c) 15 – 20 kg 

d) více jak 20 kg 

 

14) Myslíte si, že je použití AED stejné i při první pomoci - resuscitaci dítěte? 

a) Ano, postup je stejný 

b) Ne, AED lze použít pouze pro dospělé 

c) Ne, na AED je nutno aktivovat tzv. „dětský mód“ 

 

 



 

74 

15) Myslíte si, že lze AED použít jako první pomoc při rozvíjejícím infarktu 

myokardu? 

a) Ano, rozhodně 

b) Ne, v žádném případě 

c) Ano, ale pouze pokud je postižený již v bezvědomí 

 

16) Má podle Vás smysl co největší rozšíření přístrojů AED na veřejných 

prostranstvích? 

a) Ano, určitě, může to zachránit lidské životy       

b) Ne 

 

17) Pokud jste na předchozí otázku č. 16 odpověděl/a negativně vyberte prosím 

důvod. Pokud jste odpověděl/a „ano“, tuto otázku prosím ignorujte. 

a) Lidé to stejně neumí použít 

b) Lidé o této možnosti vůbec nevědí 

c) Lidé jsou lhostejní pomoci druhým 

d) AED by mohlo být zneužito 

e) Jiný, prosím napište …............................................................................. 

 

Tímto Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku, velice mi to pomůže při zpracovávání 

mé absolventské práce. V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na 

následujícím e-mailu: adamv.bartos@gmail.com 

 

Ještě jednou Vám děkuji a zůstávám s pozdravem 

Adam Bartoš 

student VOŠ Mills, s.r.o., 

obor Zdravotnický záchranář 

Vysvětlení k otázce č.5: 

AED = Automatický externí defibrilátor 
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Příloha č. 2 – Svolení ředitelství Městské nemocnice v Neratovicích 

Almeda, a.s. s provedením výzkumu 

 


