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Recense příspěvku: 
 
Mgr. Lukáš Kuhn 

 
Veřejnost v České republice: Znalost, připravenost a ochota k poskytnutí první pomoci 
 
Počin autora, který seznamuje čtenáře s dosavadní praxí v oblasti zdravotnické osvěty, je 
jednak relativně průlomový, jednak zdravě sebevědomý a ambiciózní. Pasáže, které hodnotí, 
a často i konstruktivně kritizují, jednotlivé kampaně, kladoucí si za cíl zvýšení povědomí 
veřejnosti o poskytování první pomoci, postupně přecházejí do projektu „ideální 
superkampaně“, která se inspiruje z toho nejlepšího, co je v rámci domácích a zahraničních 
zkušeností možné zaznamenat. Realita přitom bývá často odlišná, na veřejnost v České 
republice z různých úhlů útočí (pokud vůbec) kampaně, které nejsou vždy přehledné, o tom, 
že se z veřejných rozpočtů často vydávají prostředky na tentýž cíl několikrát, ani nemluvě. 
 
Za velmi přínosné je třeba považovat pasáže, kde autor čtenáře seznamuje se zahraničními 
kampaněmi, které se mnoha lidem mohou zdát příliš „drsné“ nebo naopak „infantilní“. 
Přitom je třeba pamatovat na to, že reklamní teorie a praxe často konstatuje, že určitá míra 
provokace je v prostředí přehlceném informacemi pro dosažení úspěchu nezbytná (viz 
například kampaň financovaná svého času Ministerstvem dopravy „Nemyslíš – Zaplatíš“). 
O této kampani se dodnes hovoří, zůstává virálně přítomná v sociálních sítích, zatímco 
ostatní kampaně BESIP zůstaly zapomenuty. 
 
Pokud by se autor tématu věnoval i v budoucnu, lze mu doporučit rozšíření jeho záběru 
o celou řadu dalších kampaní, jako jsou ZDrSEM (Zdravotní seminář),1 výstupy České 
resuscitační rady2, kursy 1pomoc.info3, portál Středočeské záchranky4 a podobně (viz 
ilustrace na dalších stránkách). 
 

 

 

V Praze, 3. března 2013    ............................................................
        Mgr. Lukáš HARAZIN 
 
 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1
 Skripta; in: ZDrSEM <http://www.zdrsem.cz/kdo-jsme/skripta.aspx>. 

2
 Česká resuscitační rada <http://www.resuscitace.cz/>. 

3
 Emergency, o. s. <http://www.1pomoc.info/>. 

4
 Zásady první pomoci. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. 

<http://www.zachranka.cz/index.php?mid=19&msid=14>. 
JANEČKOVÁ, Tereza; ŠEBLOVÁ, Nina; HYLEBRANT, Marek. Příručka první pomoci. Kladno: Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje. 2011 <http://www.zachranka.cz/doccz/pp_web.pdf>. 
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