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Defibrilátory mohou zachránit život

výsledky anketního šetření

únor 2012

Brno se stane prvním městem v České republice, kde budou systematicky na veřejná místa 
rozmístěny přístroje sloužící k záchraně lidských životů, nazývané automatizované externí 
defibrilátory (AED). Jejich účelem je rychle obnovit srdeční činnost v případě náhlé zástavy oběhu. 
Rozmístění přístrojů bude zároveň doprovázeno informační a osvětovou kampaní, jejímž cílem 
bude upozornit veřejnost na tyto přístroje.  

Zajímalo nás, jak tato plánovaná opatření hodnotí veřejnost. Chtěli jsme zjistit nejen znalosti 
Brňanů o tomto přístroji a názory na jeho rozmístění, ale i jejich ochotu pustit se v případě nutnosti do záchrany 
lidského života, ať už s použitím přístroje, nebo bez něj.

Proto byla vypsána na toto téma krátká anketa, prostřednictvím které dostali obyvatelé města možnost vyjádřit 
svůj názor. Anketa byla zveřejněna v listopadu 2012 v Brněnském Metropolitanu a respondenti ji mohli vyplnit 
také v papírové podobě v Urban Centru na Mečové ulici. V rozšířené podobě, která byla obohacena o několik 
dalších otázek, byla anketa také umístěna na webových stránkách města Brna www.brno.cz. Prostřednictvím 
výuky a univerzitních webových stránek byli na anketu upozorněni i studenti brněnských univerzit. Anketa byla 
ukončena na konci ledna 2013.  

Na okraj poznámka o výhodách a nevýhodách sběru informací pomocí ankety: anketní šetření v podobě 
dotazníku uveřejněném na internetu, v novinách či u příležitosti výstavy má své výhody a nevýhody. Mezi výhody 
patří rychlý a levný sběr materiálu nevyžadující velký výzkumný aparát. Anketa vybízí k zodpovězení spíše 
aktivnější či nějak zainteresované respondenty, kteří bývají otevřenější a kritičtější. Nevýhodou ankety je, že ji 
vyplní jenom část z těch, kterým je určena, a zpracovatel nemůže vědět, která je to část. V žádném případě tedy 
nelze výsledky ankety považovat za reprezentativní výzkum určité populace, například všech obyvatel města. 
Jinými slovy, výsledky ankety nelze jednoznačně zobecnit na celou cílovou skupinu, pro kterou je anketa určena. 
Nicméně naznačené trendy vzešlé z výsledků ankety mohou být zajímavé jako určitý vstup do problému očima 
veřejnosti.

Ankety se zúčastnilo 598 respondentů, kterým velmi děkujeme. Ze zpracovaných dotazníků byla většina 
vyplněna elektronicky prostřednictvím webových stránek. Opět zdůrazňujeme, že vzhledem k způsobu sběru dat 
– anketa (viz výše) a také k tomu, že na anketu byli upozorněni univerzitní studenti, tedy relativně zainteresovaní 
respondenti, nelze výsledky jakkoliv zobecňovat na celou brněnskou populaci a utvářet z nich všeobecné závěry. 
Vzhledem k relativně vysokému počtu osob, které se rozhodly na anketu zareagovat, však považujeme výsledky 
ankety za cennou zpětnou vazbu. 

Demografické charakteristiky respondentů

Mezi odpovídajícími mírně převažovali muži (53,5 %). Z hlediska věku se šetření zúčastnily více mladší věkové 
skupiny (devět z deseti respondentů bylo mladší 45 let, nejvíce respondentů mělo 20 až 24 let, což ukazuje, že 
velkou část respondentů tvořili právě vysokoškolští studenti). Nejmladšímu respondentovi bylo 12 let a 
nejstaršímu 77 let. Přes polovinu respondentů mělo ukončené vysokoškolské vzdělání (tedy titul Bc., nebo Mgr.) 
a dvě pětiny měly úplné střední vzdělání s maturitou. 

Ve zdravotním oboru, nebo oboru spojeném se zdravotnictvím pracuje či pracovala jedna pětina respondentů. 
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Tabulka č. 1: Demografické charakteristiky respondentů

Ukazatel Charakteristika Počet respondentů

Abs. %

Počet respondentů celkem 598 100

Pohlaví ženy 276 46,2

muži 320 53,5

nezjištěno 2 0,3

Věk do 15 let 1 0,2

16–30 let 502 83,9

31–45 let 55 9,2

46–60 let 11 1,8

61–75 let 3 0,5

76 a více let 3 0,5

nezjištěno 23 3,8

Vzdělání základní 10 1,7

úplné střední bez maturity – vyučen/a 7 1,2

úplné střední s maturitou 330 55,2

vysokoškolské 243 40,6

jiné 6 1,0

nezjištěno 2 0,3

Práce ve zdravotnictví ano 120 20,1

ne 477 79,8

nezjištěno 1 0,2

Krátká anketa byla otevřena „zahřívací“ otázkou na znalost pojmu resuscitace, na kterou 99 % respondentů 
odpovědělo správně: tedy, že se jedná o život zachraňující úkony – stlačování hrudníku (nepřímá masáž srdce), 
příp. umělé dýchání. 

Druhá otázka již přešla k věci: jakou znalost resuscitace respondenti mají. Na výběr měli respondenti více 
možností odpovědí (mohli si vybrat více variant odpovědi). Odpovědi na tuto otázku potvrdily, že respondenti se 
rekrutovali z nějakým způsobem zainteresované populace – tři čtvrtiny respondentů byly v resuscitaci proškoleny, 
téměř jedna polovina o ni slyšela (z médií, z doslechu, od známých, ve škole, v práci apod.), jedna čtvrtina ji 
viděla provádět jinými osobami a dokonce část respondentů (15 %) již někdy resuscitovala, což je sice relativně 
vysoké číslo, odpovídá to však tomu, že jedna pětina respondentů pracuje, nebo pracovala ve zdravotnictví.
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Graf: Setkal/a jste se někdy s resuscitací? (respondenti mohli uvést i více odpovědí)

Třetí otázka ankety zjišťovala znalost situace, kdy je nutné zahájit resuscitaci. Respondenti opět mohli uvést více 
možných odpovědí, neboť správné varianty odpovědi byly dvě: postižený je v bezvědomí a po uvolnění 
dýchacích cest nedýchá a také postižený je v bezvědomí a po uvolnění dýchacích cest nedýchá normálně. První 
variantu odpovědi zvolila většina respondentů (96 %), druhou variantu odpovědi zvolila pouze polovina 
respondentů. Několik málo respondentů (celkem 8) by zahájilo resuscitaci už jen při stavu bezvědomí, kdy 
postižený normálně dýchá. 

Graf: V které z těchto situací je nutné resuscitaci provádět? (můžete uvést i více odpovědí)

Velmi důležitá pro nás byla i čtvrtá otázka na všeobecnou ochotu v případě nutnosti provést resuscitaci. Většina 
respondentů deklaruje, že resuscitaci by byla ochotna provést (dvě třetiny respondentů rozhodně ano a jedna 
třetina spíše ano). Jen malá část (6 % respondentů) by váhala, případně na tuto věc nemá jasný názor. 
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Analogická otázka v druhé půlce dotazníku zjišťovala, ochotu resuscitovat pomocí automatizovaného externího 
defibrilátoru (AED). Přes polovinu respondentů deklaruje, že rozhodně ano, jedna třetina spíše ano, což je o něco 
méně souhlasu, než u otázky na resuscitaci bez AED.

Graf: Srovnání ochoty provést resuscitaci v případě nutnosti (bez pomoci AED a s pomocí AED)

Je zřejmé, že s úkonem resuscitace se pojí řada otázek, které vstupují do procesu rozhodování, zda resuscitaci 
zahájit či ne. Proto jsme se ptali i na možné obavy. Nejvíce respondentů (více jak jedna třetina) se bojí, že by 
svým zákrokem postiženému ublížilo, třetina se obává, že by mohli ublížit sobě, a jedna čtvrtina deklaruje, že 
pokud jde o resuscitaci, nemá žádné obavy. Více jak jedna pětina se obává, že nepozná závažnost stavu 
postiženého, a 15 % respondentů se obává negativních právních důsledků. Jeden z každých deseti respondentů 
se domnívá, že resuscitaci zvládne někdo z přítomných lépe, a téměř stejný počet deklaruje, že by to nezvládl. 
Obavu z ohrožení svých blízkých má 8 % respondentů. 

Graf: Máte nějaké obavy či důvody, které Vám brání začít v případě nutnosti s resuscitací? Vyberte 
maximálně tři nejzávažnější: 
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Jedním z aspektů, který by mohl do procesu rozhodování vst
zařazeny otázky na ochotu resuscitovat právě podle tohoto kritéria. Zajímalo nás, zda se tato ochota bude lišit 
v závislosti na tom, jestli se jedná o dítě či dospělou osobu,

Celkem nepřekvapivě lidé vyjadřují největší ochotu resuscitovat vlastní dítě, partnera/ku a příbuznou osobu. O 
něco méně rozhodně přesvědčených je v
spíše ano. Téměř třetina respondentů zvolila tuto odpověď v
v případě cizí zraněné osoby (např. při autohavárii nebo jiném neštěstí)
v parku apod.) – i zde je však ochota v

Tab.: Koho byste byl/a ochoten/na v

Vlastní dítě

Příbuzný/á

Partner/ka

Známý/á, kolega či kolegyně (např. v práci)

Cizí dítě

Cizí zraněná osoba (např. při autohavárii nebo jiném neštěstí)

Cizí dospělá osoba (např. v obchodě, na ulici, v

Graf: Koho byste byl/a ochoten/na v

Cizí dospělá osoba (např. v obchodě, na ulici, 
v parku apod.)

Cizí zraněná osoba (např. při autohavárii nebo 
jiném neštěstí)

Známý/á, kolega či kolegyně (např. v

Rozhodně ano 
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aspektů, který by mohl do procesu rozhodování vstupovat, je i osoba postiženého. 
zařazeny otázky na ochotu resuscitovat právě podle tohoto kritéria. Zajímalo nás, zda se tato ochota bude lišit 

závislosti na tom, jestli se jedná o dítě či dospělou osobu, zda je postižený známý nebo cizí. 

Celkem nepřekvapivě lidé vyjadřují největší ochotu resuscitovat vlastní dítě, partnera/ku a příbuznou osobu. O 
něco méně rozhodně přesvědčených je v případě známé osoby, kdy 15 % respondentů zvolilo variantu odpovědi 

e ano. Téměř třetina respondentů zvolila tuto odpověď v případě cizího dítěte a polovina respondentů 
(např. při autohavárii nebo jiném neštěstí) cizí osoby (např. v obchodě, na ulici, 

i zde je však ochota v součtu odpovědí rozhodně a spíše ano relativně vysoká

Koho byste byl/a ochoten/na v případě nutnosti oživovat (resuscitovat)? (v %)
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na ulici, v parku apod.) 35,4 50,3 6,0

Graf: Koho byste byl/a ochoten/na v případě nutnosti oživovat (resuscitovat)?
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Druhá polovina ankety se věnovala resuscitaci s
dotazníku byla otevřena „vysvětlující“ otázkou 
(AED) s jehož pomocí lze obnovit srdeční činnost?
tomto přístroji dosud neslyšelo 13 % respondentů, 55 % o něm již slyšelo a 54 % jej umí teoreticky požít, protože 
byli proškoleni, což můžeme považovat za 

Z tohoto úhlu pohledu jsou zajímavé odpovědi na další otázku 
odpověď, tedy, že AED je používáno laikem 
smí požívat pouze pověřená osoba
respondentů se domnívá, že takovou osobou pověřenou 

Graf: Kým je AED k resuscitaci používáno?

Opět nás zajímalo i to, zda se ochota resuscitovat s
deklarovaná ochota resuscitovat pomocí AED jako měrně vysoká 
sahá téměř ke 100 % respondentů (součet odpovědí rozhodně a spíše ano)
a cizí osoby dosahuje souhlas (rozhodně a spíše ano) hranici 90 % respondentů.

Graf: U koho byste byl/a ochoten/na v
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Druhá polovina ankety se věnovala resuscitaci s automatizovaným externím defibrilátorem (AED). 
dotazníku byla otevřena „vysvětlující“ otázkou Slyšel/a jste někdy o automatizovaném externím defibrilátoru 

jehož pomocí lze obnovit srdeční činnost? Respondenti si mohli vybrat i více možností odpovědí.
neslyšelo 13 % respondentů, 55 % o něm již slyšelo a 54 % jej umí teoreticky požít, protože 

byli proškoleni, což můžeme považovat za velmi vysokou míru obeznámenosti s přístrojem. 

tohoto úhlu pohledu jsou zajímavé odpovědi na další otázku – kým je AED k resuscitaci 
AED je používáno laikem – svědkem události, uvedlo 8 z 10 respondentů. O tom, že AED 

pouze pověřená osoba – obsluha přístroje je přesvědčen 1 respondent z deseti
takovou osobou pověřenou obsluhovat EAD je pouze lékař záchranné služby

resuscitaci používáno?

Opět nás zajímalo i to, zda se ochota resuscitovat s pomocí AED liší podle osoby postiženého. 
deklarovaná ochota resuscitovat pomocí AED jako měrně vysoká – u partnera, příbuzné osoby, vlastního dítěte 

(součet odpovědí rozhodně a spíše ano). I u cizího dítěte, cizí zraněné osoby 
uhlas (rozhodně a spíše ano) hranici 90 % respondentů.

U koho byste byl/a ochoten/na v případě nutnosti provést resuscitaci s pomocí AED?
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Pokud porovnáme, jak respondenti odpovídali na tuto baterii otázek u resuscitace bez pomoci AED a u 
resuscitace s AED, uvidíme zajímavý rozdíl ve variantě odpovědi rozhodně ano: o něco vyšší podíl respondentů 
je ochoten resuscitovat bez AED než s AED známe osoby (tj. partnera/ku, příbuznou osobu, vlastní dítě, 
známý/á), avšak cizí osoby (cizí zraněná osoba, cizí dospělá osoba) je vyšší podíl respondentů ochoten 
resuscitovat s AED (cizí dítě je přibližně stejně vysoký podíl respondentů ochoten resuscitovat jak bez AED, tak 
s AED). 

Tab.: U koho byste byl/a ochoten/na v případě nutnosti provést resuscitaci? Srovnání resuscitace bez 
AED a s AED (v %)
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s 
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Vlastní dítě 95 85,7 3,2 9,8 0,2 0,7 0,7 0,8 1 2,9

Příbuzný/á 94,1 87,3 4,9 9,2 0,3 0,8 0,2 0,3 0,5 2,4

Partner/ka 94,1 87,6 4 8,8 0,3 0,7 0,3 0,3 1,2 2,5

Známý/á, kolega či kolegyně (např. 
v práci)

81,5 80,3 15,4 15,4 1 1,5 0,2 0,3 1,8 2,4

Cizí dítě 68,8 70,7 27 21,8 1,2 2,6 0,7 0,9 2,3 4,1

Cizí zraněná osoba (např. při 
autohavárii nebo jiném neštěstí)

40,9 65,1 49 25,9 3,9 2,4 0,8 1,2 5,4 5,4

Cizí dospělá osoba (např. v obchodě, 
na ulici, v parku apod.)

35,4 65,1 50,3 26,6 6 4,1 1 1 7,2 5,1

Závěrečné dvě otázky se týkaly názorů na plošné rozmístění AED v Brně. Ve formulaci těchto otázek bylo 
zmíněno i to, že takové rozmístění bude doprovázeno vzdělávací a osvětovou kampaní, jako nedílnou součástí 
tohoto projektu. Souhlas (rozhodně a spíše souhlasím) s takovým typem projektu vyjádřily čtyři pětiny 
respondentů. Jeden respondent z deseti s tímto projektem nesouhlasí (spíše a zcela) a 8 % respondentů na tuto 
věc nemá názor. 

Graf: Jaký máte názor na plošné rozmístění AED v Brně na veřejná místa (a doprovázené vzdělávací 
kampaní)? 
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Odpovědi na druhou otázku týkající se názorů na rozmístění AED v Brně měly podobu jednotlivých 
výroků a čtenář si měl vybrat ten, který nejlépe odpovídal jeho názoru, případně mohl napsat svůj 
vlastní názor. Odmítavý postoj zaujala jen velmi malá část respondentů (3 %), třetina respondentů 
plošné rozmístění AED považuje sice za zajímavý nápad, který se ale v praxi nebude používat. Více jak 
polovina respondentů projekt považuje za výborný nápad, který se časem osvědčí v praxi. Jeden 
z deseti respondentů měl na věc jiný názor. 

Graf: Vyberte prosím výrok týkající se plošného rozmístění AED po Brně (doprovázené vzdělávací 
kampaní), který nejlépe odpovídá Vašemu názoru.

Jiné názory respondentů nejčastěji odkazovaly na: 

 nutnost efektivní informační kampaně („Výborný nápad, ale je potřeba tuto možnost propagovat a umístění 

AED důkladně zveřejnit mezi občany města Brna.“; „Pro laiky výborná věc, ale jen aby věděli, že to někde je 

aby se to mohlo využít.“)

 skepsi nad životností přístrojů, které budou terčem vandalů a zlodějů („Sem tam to někdo bude chtít použít, 

ale bude problém zajistit, aby nebyly přístroje věčně zničené vandaly nebo rozkradené.“).

Méně často respondenti uváděli: 

 absenci dlouhodobé osvěty („Chybí osvěta a povinnost účastnit se v zaměstnání povinného školení. Nikdo 

není připraven vzít rozhodování do vlastních rukou, pramení to z nejistoty. Základ by se měl vytvářet už na 

základních školách. Lidi by pak postupem času ztratili ostych.“);

 vhodnost investovat prostředky raději do jiných zdravotnických odvětví („Peníze by se měly investovat do 

důležitějších odvětví - 30 Kč poplatky za recepty, lékaře, poplatky za plomby u zubaře atd. Bez tohoto 

přístroje jsme fungovali dosud, ale bez zdravotní péče se nedožijeme ani důchodového věku.“);

 dobrou časovou dostupnost záchranné služby v Brně („V Brně je to zbytečný, dojezdovost ZZS je všude do 

10 min., než najdete přístroj, než ho nainstalujete… Tak si myslím, že je lepší po celou dobu resuscitovat 

než čekat na výboj, který ještě nikdy přímo nezachránil nikomu život.“);

 polemiku nad vhodností tohoto přístroje při resuscitaci („AED nemá účinek na srdce, které nebije  - z důvodu 

např. hypoxie, hypotermie, hypoglykémie, u těchto případů pouze oddaluje užití nepřímé srdeční masáže. 

Nepřímá srdeční masáž pomáhá i při srdeční arytmii, tudíž myslím, že AED přístroje jsou zbytečné.“);

 zbytnost / nepotřebnost AED při resuscitaci („Když budu resuscitovat, rozhodně nebudu přemýšlet, kde je 

AED. To člověka ani nenapadne!!!“);

 samozřejmost vybavení veřejných prostranství AED („Už dávno měl být zaveden do praxe.“).
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Na závěr můžeme krátce shrnout, že anketa oslovila relativně velký počet osob, vyplnilo ji 598 respondentů. Na 
základě jejich věku i nejvyššího dosaženého vzdělání a také na základě způsobu sběru dat usuzujeme, že se 
jednalo se zejména o studenty brněnských vysokých škol, kteří mají co do činění s touto problematikou. 
Respondenti deklarují velmi vysokou obeznámenost s resuscitací a také vysokou ochotu resuscitaci v případě 
nutnosti provést, a to spíše bez pomoci automatizovaného externího defibrilátoru než s jeho pomocí, což ukazuje 
na velký prostor pro osvětu a další vzdělávání veřejnosti. Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů 
považuje větší polovina respondentů za výborný nápad, který se časem v praxi osvědčí. Třetina respondentů 
projekt sice považuje za dobrý nápad, ale pochybuje o tom, že se bude v praxi využívat. Zbylá část respondentů 
vyjadřuje větší či menší obavy z uvedení projektu do praxe, nejčastější obavy pramení z rizika krádeže či 
poškození AED vandaly. 

Eva Gregorová
Kancelář strategie města, 
Úsek rozvoje města MMB

Anketa byla připravena ve spolupráci se Zdeňkou Kubíkovou (Masarykova univerzita) 
a Barborou Zuchovou  (Zdravotnická záchranná služba JMK)




