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ÚVOD

Publikaci, kterou vydáváme v rámci výzkumného záměru Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ pod názvem Sociální 
a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví, je další v sérii odborných prací, v nichž se od 
roku 2005 zabýváme otázkami vzájemného vztahu „školy“ a „zdraví“. Zdraví jako 
jedna ze základních lidských  priorit se musí promítnout do programů institucionali-
zované kultivace člověka, kterou představuje současná škola. Mluví se o odpovědnos-
ti za zdraví a k odpovědnosti musí být člověk vychováván. Mohli bychom zde uvádět 
další argumenty pro studium vzájemného vztahu „školy“ a „zdraví“, ale domníváme 
se, že je přináší text této knihy.

V úvodu ukazujeme na novou kvalitu ve výchově ke zdraví, a to je práce s počí-
tačem, který v této oblasti nabízí dosud zdaleka nevyužité možnosti (J. Poráčová a 
d.). Tyto nové technologie mohou mít však také negativní stránku, takže můžeme 
mluvit až o určité nedrogové závislosti, jako je třeba využívání mobilních telefonů 
(M. Bucková). Do výchovy ke zdraví se mohou promítat jak „malá“, tak i „velká“ 
témata. Za závažnou pro tuto oblast považujeme ekologickou/environmentální výcho-
vu, které se výzkumně věnují H. Horká a Z. Hromádka.

Velkou, a podle našich zjištění nedoceněnou, úlohu ve výchově ke zdraví má 
učitel. Úkoly  třídního učitele a jeho vnímání žáky, které vytváří předpoklad pro kon-
krétní výchovu ke zdraví výzkumně zjišťují  S. Střelec a J. Krátká. Hlubším pozná-
ním osobností učitele se zabývá E. Řehulka, který zkouší využití metody analýzy 
osobního příběhu; touto metodou se z hlediska jejich explikačních možností zabývá 
také M. Pavlovská. Při studiu osobností učitele se objevují otázky, kterým se věnuje 
jen okrajová pozornost, přestože jsou velmi důležité: to je např. téma hlasové kondice 
a zásady hygieny hlasu (J. Frostová), kde je možno využít i zkušeností a poznatků 
z muzikoterapie (J. Gajdošíková Zeleiová).

I když v současné době je nutné uplatňovat holistické chápání zdraví, jsou 
někteří badatelé zaměřeni více na jednotlivé složky zdraví a vycházejí z předpo-
kladu, že škola se musí věnovat prevenci psychického a sociálního zdraví. Jako 
východisko zde může být kultivace „zdravého vztahu“ v sociálním chování učite-
lů a žáků. Pokus o vymezení „zdravého vztahu“ a jeho atributů podává J. Řezáč. 
V psychologii je toto téma řešeno často v kontextu studia sociálního klimatu, kte-
rým se výzkumně zabývají J. Veselá a J. Strach. Žáci a studenti dovedou posou-
dit kvalitu sociálního klimatu, ale sami nejsou jedinou silou, která ho určuje. 
Vystupňování negativních faktorů v sociálním prostředí školy se může projevovat 
výskytem šikany. I když problém není nový, nová je intenzita pozornosti, která se 
tomuto fenoménu věnuje. Že je tato orientace správná, ukazují závažné výsledky 
studie M. Blahutkové a M. Charváta. 
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Významnou kapitolou výchovy ke zdraví je výživa. Jde výrazně o interdiscipli-
nární problematiku, kde by měla škola sehrát daleko větší úlohu, než dosud zastává, a 
proto je každá koncepční i výzkumná studie cenná. J. Veselá a H. Staňková se zabývají 
stravovacími návyky žáků základní školy a podobnou studii pro Slovenskou republiku 
vypracovaly I. Pavelková a V. Peterková, přičemž tyto autorky si ještě v dalším textu 
kladou otázku, která je nyní aktuální v sociální pediatrii ve všech vyspělých zemích 
světa, a to zda je  slovenská školní mládež obézní. Řada problémů ve vědách o člověku 
nemůže být adekvátně výzkumně řešena, pokud není akceptováno genderové kritérium. 
Gendrem a poruchami příjmu potravy se zabývá L. Zormanová. Konkrétní návody pro 
učitele sledující zdravý životní styl pomocí projektové výuky vypracovala D. Holubová 
na příkladu biopotravin. Problematika výživy je součástí zdravého životního stylu, který 
podmiňuje somatický vývoj, jenž studovala u  adolescentních dívek B. Matejovičová a 
d. Současné změny ve zdravotnictví vedou někdy k nevědomému zanedbávání oblastí, 
které byly dříve ošetřovány jinými cestami; to je např. případ ústní hygieny, na který 
upozorňuje M. Taliánová. Metodicky podobně se K. Poslušná, H. Matějová a V. Bře-
zková věnují znalosti rizikových faktorů osteoporózy u dospívajících dívek.

Škola v dnešní době musí mít informace a plnit specifické úkoly, které dříve 
mělo na starosti pouze zdravotnictví. Otázkami edukace žáků s chronickým či jiným 
závažným onemocněním se zabývají D. Zámečníková, P. Kachlík a I. Vaďurová, infor-
mační manuál pro učitele o diabetickém žáku vytvořili M. Havelková, P. Kachlík a H. 
Hájková a možnostem dramatické výchovy ve vzdělávacím projektu o epilepsii se věnu-
je T. Doležal. Specifické otázky kvality dětské výživy studují A. Dostál, Ľ. Jakušová a 
J. Čajdová.

Publikace Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví přináší velké a pestré 
množství informací pro výchovu ke zdraví v současné škole a zdravotnictví nabízí řadu 
efektivních postupů pro prevenci a terapeutickou spolupráci. V tomto svazku je sou-
časně prezentována část jedné etapy řešení výzkumného záměru v Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ.

Evžen Řehulka
řešitel výzkumného záměru 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
MSM0021622421
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MODERNÉ INFORMAČNÉ
A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 

VO VZŤAHU K ZDRAVIU DETÍ A MLÁDEŽE

Janka PORÁČOVÁ, B. TAYLOROVÁ, M. ZAHATŇANSKÁ,
I. ŠUTIAKOVÁ, M. BLAŠČÁKOVÁ

Súhrn: V práci sme sa zamerali na zistenie intenzity využívania moderných 
informačných a komunikačných technológií vo vzťahu k zdravotným problémom detí 
a mládeže (chlapcov a dievčat) 8- a 4ročného gymnázia v Prešovskom kraji, vo veko-
vých kategóriách 13-14 a 17-18 rokov. Dotazníkový prieskum poukázal na viac ako 
4ročné využívanie výpočtovej techniky vo všetkých sledovaných vekových kategóri-
ách. U dievčat a chlapcov vo veku 13-14 rokov sa zatiaľ nevyskytujú vo zvýšenej miere 
zdravotné problémy, u 17-18ročných chlapcov a dievčat narastajú problémy súvisiace 
s nesprávnym držaním tela, prípadne používaním okuliarov a pocitom únavy očí.

Kľúčové slová: informačné a komunikačné technológie, zdravie, edukačný pro-
ces

Úvod
Moderné informačné a komunikačné technológie patria k spoločenskému feno-

ménu, ktorý zasahuje všetky sféry riadenia, komunikácie, marketingu obchodu a ban-
kovníctva, ale nachádzajú svoje miesto aj v oblasti vzdelávania. Multimediálny počí-
tač doplnený vhodným didaktickým softvérom je prirodzenou súčasťou edukačného 
procesu pri získavaní nových poznatkov. Výučba je atraktívnejšia, zaujímavejšia pre 
učiteľov aj študentov. Funkčná gramotnosť, práca s najnovšími informačnými a komu-
nikačnými technológiami je  významnou súčasťou života jednotlivcov aj spoločnosti 
(Dargová, 2001). Technologické koncepcie zdôrazňujú zdokonaľovanie sprostredkú-
vania informácií prostredníctvom vhodných technológií, ktoré skvalitňujú interakciu 
človeka s okolitým svetom. Technológia vzdelávania študuje spôsob ako organizovať 
pedagogické prostredie. Technologická teória je zameraná na aplikáciu teórie systému 
na vzdelanie a uplatnenie hypermediálnych prostriedkov a metód v oblasti vzdelávania, 
najmä v oblasti rozmanitostí interakcií, vytváraní otvorených modelov, prostredí nezá-
vislom na sprostredkúvaných obsahoch, kooperatívnej výučby a multimediálnej prezen-
tácii informácií (Ganajová et al., 2006).
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Využívanie IKT je viazané na určitú didaktickú situáciu, na vybraný učebný 
okruh, prostredníctvom ktorého sa dosahujú pri použití vhodných metód stanovené cie-
le. Aké účinky sa tým dosiahnu pre rozvoj osobnosti žiaka, závisí od využitia špecific-
kých didaktických funkcií počítača – motivačná, informačná, riadiaca a racionalizačná 
(Schellenberger, 1991).

V poslednom období s čoraz častejším využívaním IKT nielen v školách, ale aj 
v domácnosti narastá aj problém týkajúci sa vplyvu týchto technológií na zdravotný stav 
mladej generácie (Kimáková, 2003). Je to výsledok aj neproporcionálneho využívania 
IKT v priebehu celého dňa. 

V práci sme sa zamerali na zistenie frekvencie používania počítačovej techniky 
a sledovanie porúch zdravotného stavu mládeže v súvislosti s častým používaním výpo-
čtovej techniky.

Materiál a metodika
Študenti pri dotazníkovom prieskume boli rozdelení a vyhodnotení podľa veku 

(kategória 13–14 rokov a 17–18 rokov) a pohlavia (chlapci a dievčatá). Vo vekovej kate-
górii 13–14 rokov sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 15 dievčat a 38 chlapcov (spolu 
53 študentov), vo veku 17–18 rokov 48 dievčat a 32 chlapcov (spolu 80 študentov). Dotaz-
ník pozostával z 10 otázok zameraných na zistenie rozsahu, dĺžky práce s počítačom za 
obdobie posledných 4 rokov a zdravotné problémy súvisiace s touto činnosťou. Priesku-
mu sa zúčastnili študenti 8- a 4ročného gymnázia v Poprade (Prešovský región).

Otázky dotazníkového prieskumu sú uvedené v prílohe 1. Získané údaje sme 
vyhodnotili percentuálne.

Výsledky a diskusia
Výsledky sme získali na základe dotazníkového prieskumu (príloha 1). Dievčatá 

vo vekovej kategórii 13-14 rokov používajú počítač viac ako 4 roky (60 %),  najčas-

Graf 1: Výsledky dotazníkového prieskumu u dievčat vo veku 13-14 rokov
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tejšie používajú počítač v škole (86,6 %), doma ho používajú najmä na hry a chat (40 
%), s počítačom pracujú každodenne (60 %), internet používajú každodenne (33,3 %), 
raz za týždeň (26,7 %) alebo niekoľkokrát v týždni (33,3 %), najčastejšie sa pripájajú 
na internet doma (66,7 %), v škole používajú počítač najmä na hodinách fyziky (46,65 
%) a biológie  (46,65 %), počítač používajú najčastejšie 1 hodinu denne (40 %), väčši-
na respondentov nepoužíva okuliare (86,7 %) a nemá žiadne zdravotné problémy (46,6 
%) – graf 1.

Dievčatá vo veku 17–18 rokov používajú počítač dlhšie ako 4 roky (62,5 %), naj-
častejšie ho používajú v škole (95,8 %), najviac pri príprave do školy (64,6 %), pracujú 
s ním každý deň (47,9 %) alebo niekoľkokrát v týždni len v pracovných dňoch (29,2 %). 
Internet používajú každodenne (50 %), v rovnakej miere niekoľkokrát v týždni (14,6 %) 
alebo niekoľkokrát za mesiac (14,6 %). Na internet sa pripájajú najmä z domu (68,7 %) 
alebo pri známych a priateľoch (14,6 %), najviac využívajú počítač na hodinách fyziky 
(43,7 %) a biologie (43,7 %), počítač používajú 1 hodinu denne (47,9 %), časť respon-
dentov používa okuliare (47,9 %), väčšina nepoužíva okuliare (52,1 %), hoci rozdiel 
je minimálny 4,2 %. Problémy s nesprávnym držaním tela má 27,1 % respondentiek, 
bolesti hlavy (8,3 %), pocit očnej únavy (29,2 %) a 33,3 % dievčat neuvádza žiadne 
problémy zdravotného stavu (graf 2).

Graf 2: Výsledky dotazníkového výskumu u dievčat vo veku 17-18 rokov

Chlapci vo veku 13–14 rokov používajú počítač viac ako 4 roky (73,6 %), naj-
častejšie ho používajú v škole (92,1 %), doma najviac na hranie hier (58 %), pracujú 
s ním každý deň (65,8 %), internet používajú väčšinou každodenne (44,6 %), menej 
niekoľkokrát v týždni (31,6 %). Na internet sa zvyčajne pripájajú doma (76,3 %), menej 
pri znýmych a priateľoch (13,2 %). Najviac využívajú počítač na hodinách fyziky (50 
%), menej na hodinách biológie (18,4 %). Počítaču sa väčšina venuje 1 hodinu denne 
(36,8 %), väčšina respondentov nepoužíva okuliare (81,6 %). Väčšina opýtaných chlap-
cov nemá žiadne zdravotné problémy – 68,4 %, v rovnakej miere sú zastúpené bolesti 
hlavy, zvýšené slzenie očí, pocit očnej únavy – 7,9 % (graf 3). 
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Graf 3: Výsledky dotazníkového prieskumu u chlapcov vo veku 13-14 rokov

V kategórii chlapcov vo veku 17–18 rokov (n=32) sme zistili podobne ako 
v predchádzajúcich skupinách používanie počítača viac ako 4 roky (78,1 %), najčas-
tejšie ho používajú v škole (100 %), najviac na iné ako školské účely (34,3 %), s počí-
tačom pracujú  každý deň (75 %), internet používajú každodenne (62,4 %), na internet 
sa zvyčajne pripájajú z domu (81,2 %), počítač používajú najviac na hodinách fyziky 
(40,6 %) a biológie (25 %). S počítačom pracuje rovnaké percento chlapcov  0–1 hodinu 
denne (31,2 %) alebo 1–2 hodiny denne (31,2 %). Okuliare používa 28,1 % chlapcov, 
nepoužíva 71,9 %. Problémy s nesprávnym držaním tela uvádza 28,1 % respondentov, 
bolesti hlavy sa vyskytujú u 6,3 %, zvýšené slzenie sa vyskytuje u 9,4 %, pocit očnej 
únavy má 18,8 %, žiadne problémy v súvislosti s pouívaním počítača uvádza 37,4 % 
respondentov, graf 4. 

Graf 4: Výsledky dotazníkového prieskumu u chlapcov vo veku 17-18 rokov
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Záver

Náš dotazníkový prieskum poukázal   na pomerne dlhodobé využívanie výpo-
čtovej techniky vo všetkých sledovaných vekových kategóriách u chlapcov a dievčat. 
Mladšie vekové kategórie zatiaľ neprejavujú vo zvýšenej miere zdravotné problémy, 
u 17–18 ročných chlapcov a dievčat narastajú problémy súvisiace s nesprávnym drža-
ním tela, zvyšuje sa počet prípadov súvisiacich s používaním okuliarov a pocitom únavy 
očí.
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Príloha 1: DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM
Predkladaný dotazníkový prieskum je anonymný, a preto nepíšte nikde svoje meno ani triedu. 
Označte iba pohlavie a vek. Ďakujeme Vám, že ste si našli čas na jeho vyplnenie.

Pohlavie: CH chlapec D dievča Vek: ..................

1. Ako dlho používaš počítač ?
a) menej ako 1 mesiac c) 6 - 12 mesiacov e) 2 - 4 roky
b) 1 - 6 mesiacov d) 1 - 2 roky f) viac ako 4 roky

2. Kde najčastejšie používaš počítač?
a) doma  d) pri známych, priateľoch
b) v škole e) na inom mieste
c) v internetovej kaviarni

3. Pri ktorej činnosti najviac používaš počítač?
a) príprava do školy d) chat
b) hranie hier e) iné (uveď aké): .....................................
c) písanie e- mailov

4. Ako často pracuješ s počítačom, bez ohľadu na miesto používania?
a) každodenne (uveď aj koľko hodín) d) raz za mesiac len v pracovných dňoch
b) raz za týždeň len v pracovných dňoch e) len cez víkend
c) niekoľkokrát v týždni len v pracovných dňoch

5. Ako často používaš internet, bez ohľadu na miesto používania?
a) každodenne d) raz za mesiac
b) raz za týždeň e) niekoľkokrát za mesiac
c) niekoľkokrát v týždni f) internet nepoužívam

6. Odkiaľ sa zvyčajne pripájaš na internet?
a) doma  d) pri známych, priateľoch
b) v škole e) na inom mieste
c) v internetovej kaviarni f) internet nepoužívam

7. V ktorom predmete vo vyučovaní škole (okrem informatiky) je najčastejšie využívaný  
počítač?
a) matematika c) biológia e) dejepis
b) fyzika d) chémia f) cudzí jazyk

8.Napíš, koľko hodín denne venuješ práci s počítačom doma? 
............................................................

9. Používaš okuliare?  
a)  áno b)  nie 

10. Označte, ak trpíte niektorým z uvedených zdravotných problémov v súvislosti s prácou 
na počítači: 
a) nesprávne držanie tela c) zvýšené slzenie e) iný problém (uveďte aký): .......................
b) bolesti hlavy d) pocit očnej únavy  f) nemám žiadne problémy
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MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES  AND THEIR IMPACT ON CHILDREN  
AND YOUTH HEALTH

Abstract: The purpose of our study was to investigate the frequency of the use of 
modern information and communication technologies in relation to children and youth 
health problems. The research of girls and boys ages 13–14 and 17–18 was conducted 
at the Secondary Grammar School in Presov District. The results obtained via question-
naire suggest that all observed children and youth have been using computers for longer 
period than four years. The final outcomes showed no significant increase in health 
problems of 13–14 year-old children, the youth at the age 17–18 indicated the increase 
in problems related to bad posture, a need of glasses or feeling of eye fatigue.  

Key words: information and communication technologies, health, education 
proces
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VYNÁRA SA NOVÁ NEDROGOVÁ ZÁVISLOSŤ?

Skúmanie problematického užívania mobilných telefónov 
a návrhy na nápravu z kognitívno – behaviorálnej perspektívy

Michaella BUCK

Súhrn: Príspevok sa zaoberá novým fenoménom prenikajúcim do psychologic-
kej literatúry, závislosťou na mobiloch. Poukazuje na negatívne aspekty tejto závislosti, 
ktoré sa prejavujú predovšetkým v rovine finančnej, sociálnej, zdravotnej. Ďalej pred-
stavuje program zmeny závislosti na mobiloch, ktorý stavia na princípoch kognitív-
no-behaviorálnej terapie.

Kľúčové slová: mobilné telefóny, psychologická závislosť, kognitívno-behavio-
rálna terapia

Technológia mobilných telefónov sa stále viac a viac zdokonaľuje a užívanie 
mobilných telefónov zvyšuje. Odhaduje sa, že viac ako 80 % populácie vyspelých krajín 
užíva mobil, čo znamená, 8 z 10. ľudí. Keď budeme pokračovať v štatistikách a porov-
náme užívanie mobilov v roku 2002 s rokom 2003, zaznamenáme až 44 % nárast zasla-
ných sms (Allen Consulting Group, 2004). Ďalšie zarážajúce štatistiky podáva Vodafo-
ne. Uvádza nárast sms z 200 biliónov v roku 2000 na 366 biliónov v roku 2002. Všetky 
tieto údaje a mnohé ďalšie upozorňujú, že mobily a textové správy sú populárnejšie, 
ako si myslíme, a vôbec nie sú obmedzené na dospelú populáciu. Ešte pred pár rok-
mi platilo, že deti podliehajú viac vplyvu médií ako vplyvu magnetického poľa. Táto 
skutočnosť sa zmenila. Napríklad v Nemecku až 6 % 9–10 ročných detí denne používa 
mobil (Schuz, 2005). 

Medzi častým užívaním mobilov a problematickým užívaním mobilov je len 
tenká hranica, hoci výskum nedefinuje, kde je hranica normálneho a maladaptívneho, 
nadmerného užívania mobilov. Preto si odborníci vypomáhajú pri klasifikácii závislos-
ti na mobiloch klasifikáciou tradičnej drogovej a nedrogovej závislosti. Pre presnosť 
si pripomeňme, že fyziologická závislosť na drogách si vyžaduje rastúce množstvo 
drogy na dosiahnutie účinku. Človek si postupne vyvinie toleranciu na drogu a pri jej 
nedostatku vykazuje silné abstinenčné príznaky (Barlow, Durand, 2005). Fyziologická 
závislosť pochopiteľne nestačí na to, aby udržala nedrogovú závislosť, v našom prípade 
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závislosť na mobiloch. Preto hovoríme o psychologickej závislosti, pod ktorou rozu-
mieme závislosť na veciach, a nie na drogách, napríklad na čokoláde, zmrzline, alebo na 
mobiloch. Doteraz však nie je ustálená presná definícia psychologickej závislosti. Jednu 
z definícií ponúka Barlow (2005). Podľa neho sa psychologická závislosť zakladá na 
správaní jedinca, zameraného na získanie objektu závislosti. 

Niektorí autori spájajú závislosť na mobiloch s obsesívno-kompulzívnou poru-
chou, prejavujúcou sa kompulzívnym overovaním, či jedinec dostal sms alebo zmeškal 
telefonát. Potrebujeme však ďalší výskum, aby sme dospeli k presnejšej definícii. 

Etiológia
To, že závislosť na mobiloch je novým fenoménom, potvrdzuje aj skromný 

výskum v oblasti jej etiológie. Predpokladá sa, že biologické a genetické faktory by 
mohli zohrávať úlohu (Schuz, 2005), ale zostávame stále len v rovine predpokladov. Na 
rozdiel od drog mobily neovplyvňujú priamo chemikálie v mozgu, ale psychologický 
vplyv mobilov na emócie môže ovplyvňovať neurobiológiu. 

Výraznejšie sú psychologické faktory. Úlohu hrá predovšetkým pozitívne 
a negatívne posilnenie. Ak užívanie mobilu prináša príjemný efekt, rastie pravdepo-
dobnosť, že človek takéto správanie zopakuje. Na druhej strane, ak má človek neprí-
jemné emócie preto, že neužíva mobil, začne ho užívať, aby sa vyhol nepríjemným 
emóciám. 

Veľmi často sa zdôrazňujú kognitívne faktory, predovšetkým efekt očakávania, 
stavajúci na presvedčení o správaní. Ak mladí ľudia veria, že mobil má na ich životy 
pozitívny účinok, že zlepší ich sociálne vzťahy, je vysoká pravdepodobnosť, že si vyvi-
nú závislosť na mobiloch. Ak však veria, že užívanie mobilov je stratou času a peňazí, 
závislosť si nevyvinú. Očakávania sa utvárajú pod vplyvom médií, vrstovníkov, rodičov 
atď. A tu sa dostávame k sociálnym a kulturálnym faktorom. Na užívanie mobilov 
silne vplýva reklamná kampaň a tlak vrstovníkov (Liese, 1996). V tejto oblasti však 
treba ďalší výskum, lebo užívanie mobilov sa medzi mládežou stáva rovnakou módou 
ako kedysi fajčenie.

Negatívne dôsledky nadmerného užívania mobilov
Návykové užívanie mobilov prináša negatívne dôsledky v rôznych oblastiach 

života. Predovšetkým sú to financie. Nepotrebujeme veľkú predstavivosť, aby sme došli 
k záveru, že závislosť na mobiloch dostáva človeka do dlhov. Ak osoba trávi hodiny na 
mobile, trpí jej pracovná výkonnosť, sociálne vzťahy, zdravie. Otázka zdravia nie je 
detailne preskúmaná, ale nemôže byť pozitívna, ak niekto nadmerne užíva mobil. Neza-
búdajme na nebezpečie telefonovania pri šoférovaní ani na problém, na ktorý narážajú 
zrejme všetci vyučujúci, keďže komunikácia cez mobil pomáha študentom pri skúškach 
dosiahnuť lepší výkon. Podľa zistení britských psychológov textové správy ochudob-
ňujú anglický jazyk a výrazne znižujú slovnú zásobu mládeže. Vzhľadom na množstvo 
negatívnych dôsledkov nadmerného užívania mobilov psychológovia hľadajú cesty 
terapie na zvládnutie tohto nového typu závislosti.
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Výskum

Spoločne s MA študentami klinickej psychológie sme v našom výskume zame-
ranom na nedrogovú závislosť sledovali 35 vysokoškolských študentov, ekonomicky 
závislých na rodičoch, ktorí denne telefonovali alebo posielali sms v priemere 1,5–5 
hodín. Pripravila som program na zvládanie závislosti na mobiloch, založený na princí-
poch Kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), a študenti pod mojou supervíziou viedli 
malé skupiny vysokoškolských študentov, ktorí sa do programu dobrovoľne prihlásili. 
Takýto postup považujem za efektívnu metódu výučby, pomocou ktorej na jednej stra-
ne MA študenti získavajú praktické skúsenosti, a na druhej strane sa dostáva pomoci 
závislým. 

Pred tým, ako sme rozbehli skupinovú prácu, sme potrebovali identifikovať pro-
blém. V self-report, ktorý vyplnili všetci účastníci programu, sme sledovali niekoľko 
oblastí. V prvom rade to boli postoje voči mobilu. Všetci účastníci zhodne považovali 
mobil za a) dôležitý pre ich život, b) podstatný pre ich identitu, c) obávali sa, že ich 
skupina rovesníkov vylúči, ak by vypli mobil. Citujem niektoré výroky:

- „Nový model mobilu vypovedá za mňa. Dokazuje, že som „in“. 
- „Nikto by som mnou neudržoval kontakt, keby som nemala mobil“. 

Keby sme týmto študentom odobrali mobil, určite by sme im navodili vysokú 
hladinu úzkosti.

Ďalej sme identifikovali manifestáciu postojov v správaní. Objavila sa impul-
zivita v užívaní mobilu, zlyhávanie v snahe znížiť frekvenciu jeho užívania, napätie 
pred užitím mobilu, a silné abstinenčné príznaky, ak jedinec nemal mobil k dispozícii. 
Všetky tieto symptómy poukazujú na závislosť. 

Medzi situačné faktory, ktoré zvyšujú užívanie mobilov, sme na základe 
výsledkov zaradili alkohol, samotu, nudu a špeciálne príležitosti, ako sú oslavy. Štu-
denti vypovedali, že keď sa cítia sami, smutní, unudení alebo depresívni, pomôže im 
mobil. „Keď som sama, často telefonujem. Keď som s priateľmi, ani ma to nenapadne“. 
Znamená to, že ak sú sami, mobil im prináša uspokojenie. Ak sa na niekoho nakontak-
tujú cez mobil, zbavia sa samoty. Zaujímavé vysvetlenie nadmerného užívania mobilu 
ponúklo 12 študentiek. Reprezentuje ho toto stanovisko: „Mobil je jediným spôsobom, 
ako si zabezpečím súkromie, pretože rodičia nemajú doň prístup, a tým ani kontrolu 
nado mnou.“

Medzi psychologické prediktory nadmerného užívania mobilov sme zaradi-
li vek, nízku sebaúctu a extroverziu. Potvrdili sa nám výsledky výskumu Bianchiho 
a Phillipsa (2005) poukazujúceho na prepojenie častého užívania mobilov a nízkej 
sebaúcty a extroverzie. Tieto dve charakteristiky sme merali Rosenbergovým Testom 
Sebaúcty a Eysenkovým EOD dotazníkom. Študenti s nízkou sebaúctou a extroverti 
častejšie upadli do problematického užívania mobilov. Pretože extroverti viac potre-
bujú sociálne kontakty ako introverti, výsledok nie je prekvapujúci. Ani údaje o nízkej 
sebaúcte neprekvapujú. Dá sa očakávať, že študenti s nízkou sebaúctou budú radšej 
komunikovať cez textové správy ako priamo, pretože komunikácia tvárou v tvár v nich 
provokuje úzkosť. 
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Kognitívno-behaviorálna terapia

Po tejto vstupnej fáze sme pristúpili k druhej fáze, k terapeutickej. Pracovali sme 
v rámci kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), ktorá je rýchlo sa rozvíjajúca moder-
ná forma psychoterapie, komprehenzívny prístup, využívajúci hojnosť imaginatívnych 
a efektívnych techník, integrovaných do konceptuálneho modelu na pomoc terapeutovi 
v práci s klientom (Dobson, 2001). Zameriava na zmenu negatívnych myšlienok a kogni-
tívnych skreslení, ktoré ovplyvňujú človeka, aby si konštruoval život deštruktívne. Nega-
tívne myšlienky a kognitívne skreslenia predstavujú skryté správanie, ktoré na rozdiel od 
zjavného správania nie je priamo pozorovateľné a merateľné. Podľa KBT modelu ťažkosti 
začínajú vtedy, keď sa spôsob nazerania na udalosti preženie za hranice dostupných dôka-
zov. Zveličený spôsob nazerania na veci vedie k negatívnym myšlienkam a negatívne 
ovplyvňuje emócie a správanie v bludnom kruhu. Preto sa primárna intervencia sústredí 
na zmenu procesov myslenia, a sekundárne na narušené emócie a správanie. 

KBT je hybrid behaviorálnych a kognitívnych stratégií, ktorých cieľom je 
dosiahnuť behaviorálnu a kognitívnu zmenu. Pomáha ľuďom utvoriť si konštruktívny 
a adaptívny postoj k riešeniu problémov, a uvedomiť si význam, ktorý pripisujú situáci-
ám a emóciám, čiže odhaliť význam ich vlastných myšlienkových procesov.

V prvej fáze terapeutických intervencií sme sa sústredili na identifikáciu dys-
funkčného presvedčenia. Mnohí užívatelia mobilov si možno ani neuvedomujú, že ich 
telefonovanie a smskovanie je problematické, prípadne podceňujú problém. Užívanie 
mobilu prináša odmenu, inak by si nikto naň nevyvinul závislosť. Ak osoba neverí, že si 
vyvinula problém, nemá žiadnu motiváciu na zmenu. Prečo by sa mala vzdávať odme-
ny, ak vo svojom správaní nevidí žiadnu dysfunkčnosť? Situácia nie je veľmi odlišná 
od alkoholikov, ktorí taktiež nepriznávajú svoj problém. Z tohto dôvodu, ak chceme 
začať s efektívnou terapiou, závislý musí najprv akceptovať problém. To je prvý krok 
k motivácii a k ochote zmeniť maladaptívne správanie. Denné monitorovanie užívania 
mobilu mu pomáha mapovať extenzitu problému. Po zozbieraní dát si môže porovnať 
frekvenciu svojho užívania s tými, ktorí na mobile nie sú závislí. 

V ďalšej fáze programu sme sa snažili pomocou viacerých behaviorálnych 
a kognitívnych techník nahradiť dysfunkčné presvedčenie funkčným. Zo všetkých tech-
ník stručne uvediem len tri:

Kognitívny model kontroly je pôvodná technika z našej autorskej dielne, ktorá sa 
zameriava na testovanie pravdivosti deštruktívnych myšlienok.
Technika troch otázok (Liese a Franz, 1996) je technika, ktorá pomocou štrukturo-
vaných otázok mení maladaptívne presvedčenie.
Analýza výhod nevýhod poukazuje na pozitívne a negatívne užívanie mobilov a hľa-
danie alternatívnych ciest na dosiahnutie podobných výhod ako poskytuje mobil. 

Záver
Závislosť na mobiloch je novým fenoménom, pomaly prenikajúcim do psycho-

logickej literatúry. Potrebujeme výskum, aby sme zistili rozsah a diverzitu problému 
v rôznych spoločnostiach a v rôznych častiach sveta. Kultúry, ktoré prijali novú tech-

1.

2.

3.
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nológiu, viac trpia z tejto modernej závislosti, ako krajiny, ktoré ju bojkotujú. Mobil-
né telefóny sú mocným nástrojom, prinášajúcim množstvo výhod, preto rastie aj počet 
závislých. 

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) predstavuje sériu stratégií, ktoré v tejto 
oblasti môžu pomôcť. V našom programe, zameranom na meranie efektívnosti KBT pri 
problematickom užívaní mobilov, sme použili viacero techník. Na základe overenia ich 
účinnosti pripravujeme model liečby závislosti na mobiloch. 
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IS A NEW NON-DRUG ADDICTION EMERGING? 
Abstract: Mobile addiction, a relatively modern phenomenon that has been de-

veloped with the recent advancement of mobile technology, is discussed. The negative 
aspects of this addiction (financial, social etc.) are presented. The core of the paper 
focuses on the therapeutic programme based on Cognitive – Behavioural Therapy prin-
ciples.

Key words: mobile telephones, psychological dependency, Cognitive – Behav-
ioural Therapy.
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PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Hana HORKÁ, Zdeněk HROMÁDKA

Souhrn: Hlavním úkolem kurikula podpory zdraví v environmentální oblasti je 
přispět k pochopení skutečnosti, že nejde pouze o oblast vztahů organismů k prostředí, 
ale i o otázky vlivu přírodního a sociálního prostředí na člověka. Každá nepříznivá 
změna životního prostředí limituje totiž kvalitu života, což se stává imperativem k péči o 
životní prostředí, která je integrální součástí ekologické/environmentální výchovy. 

Má-li se tato výchova podílet na obnovení vyváženého stavu člověka a přírody, 
je vhodné sledovat postoje žáků k vlastnímu zdraví v kontextu péče o životní prostředí. 
Ve stati autoři prezentují výsledky výzkumného šetření a snaží se doložit, že poznání 
rovnováhy přírodního prostředí a člověka ovlivňuje, podmiňuje, stabilizuje „imunitní 
systém“ a následně příznivé ukazatele zdraví.

Klíčová slova: zdraví, zdravý životní styl, kvalita života, péče o zdraví, péče o 
životní prostředí, indikátory, postoje,  ekologická/environmentální výchova, výchova ke 
zdraví

Teoretická východiska – stav řešené problematiky
Zodpovědné jednání ve jménu zdraví je spojováno nejen s aktivitami směřující-

mi k jeho zlepšování a s odmítáním forem chování, které jej poškozují, ale i s utvářením 
prostředí podporujícím zdraví, potažmo s pozitivním postojem k životnímu prostředí. 
Tematicky lze námi zkoumanou problematiku zařadit k integrovanému pojetí zdraví, 
které se zabývá konsekvencemi mezi zdravím člověka a zdravím fyzického prostředí a 
přírody. 

Ekologická témata jsou spojována se zdravím od doby, kdy začaly vážné sna-
hy o ochranu životního prostředí, například na první velké mezinárodní konferenci o 
životním prostředí ve Stockholmu v roce 1972. Na 30. valném shromáždění se Světová 
zdravotnická organizace v roce 1977 věnovala také vlivům prostředí na zdraví člověka a 
koncipovala globální program Zdraví pro všechny do roku 2000.1 Na globální úrovni se 
vzájemně souvisejícími otázkami životního prostředí a zdraví zabývá řada mezinárod-
ních konferencí a smluv (např. Montrealský protokol – 1987, Basilejská úmluva – 1989, 
Stockholmská úmluva – 2001). 
1 http://www.szu.cz/chzp/nehap/0_uvod.htm
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Podle zprávy WEHAB2 je zdraví ústředním zájmem udržitelného rozvoje a spo-
jitost mezi zdravím a životním prostředím je nejvíce patrná u chudých lidí. 

Témata týkající se zdraví a životního prostředí: znečištění ovzduší, chemic-
ká bezpečnost, prostředí pro zdraví dětí, elektromagnetické pole, posuzování vlivu 
životního prostředí na zdraví, ionizující záření, pracovní prostředí, kvantifikace 
zdravotních ekologických rizik, UV záření, voda, hygiena a zdraví jsou přehledně 
zpracovaná například na internetových stránkách www.who.int4. 

Propojení kategorie zdraví s procesem podpory zdraví a udržitelného roz-
voje se věnují práce našich i zahraničních3 autorů (např. Bubeliniová, Havlíno-
vá, Liba, Wiegerová,Young, Wiliams ) a různé dokumenty (např. WHO, Rady 
pro zdraví a životní prostředí, poradního orgánu vlády ČR – http://wtd.vlada.
cz/scripts/detail.php?id=3461, Státního zdravotního ústavu, Akční plán zdraví a 
životního prostředí České republiky (NEHAP) – http://www.szu.cz/).

Zdraví je uváděno v různých  souvislostech, např. zdravý životní styl, zdra-
vá strava, zdravé mezilidské vztahy, zdravé pracoviště, zdravá škola, zdravá rodi-
na ap. Hovoří se též o zdravé krajině, o zdravém lese, o zdravém městě ap., což 
koresponduje s naším tématem, tj. s péčí o zdraví versus péče o životní prostředí. 
Dnes je již zřejmé, že každá nepříznivá změna životního prostředí limituje kvalitu 
života, což se stává imperativem k péči o životní prostředí jako integrální součástí 
ekologické/environmentální výchovy. Hlavním úkolem kurikula podpory zdraví 
v environmentální oblasti je přispět k pochopení, že nejde pouze o vztahy orga-
nismů k prostředí a navzájem mezi organismy, ale i o otázky vlivu přírodního a 
sociálního prostředí na člověka. Aby  vztah člověka k přírodě nebyl prezentován 
jako „souboj biosféry a technosféry“, je třeba  obnovovat vyvážený stav mezi člo-
věkem a přírodou na principu pozitivní zpětné vazby (Liba, 2005: 63). Své místo 
zaujímá  výchova, která  směřuje k pochopení toho, že děje v přírodě jsou vzájem-
ně propojeny, že mezi nimi existují  vzájemné příčinné, spontánně se uplatňující 
vztahy, jejichž harmonie je narušována lidskou činností. 

Cílem výchovy ke zdraví je rozvíjení a kultivace postojů ke zdraví vlastní-
mu i ostatních jako k hodnotě, která je nenahraditelným předpokladem plnohod-
notného života. Jedinec se má vyznat se v sobě a ve svém prostředí a chovat se 
jako integrovaná a odpovědná osoba po celý život. J. Liba (2005: 124) zdůrazňuje 
aktivní péči o vlastní zdraví „saturující bio-psychickou a sociálně-kulturní deter-
minovanost osobnosti, konkretizovanou ve vyváženém a smysluplném životním 

2 V souvislosti s vnímáním vazeb mezi otázkami zdraví, chudoby, životního prostředí, 
ekonomického i kulturního rozvoje, bezpečnosti generální tajemník OSN Kofi Annan 
v rámci příprav na Světový summit o udržitelném rozvoji v roce 2002 navrhl iniciati-
vu WEHAB (Water-Energy-Health-Agriculture-Biodiversity). Měla vyvolat aktivity v 
pěti oblastech, které tvoří sladěný mezinárodní přístup k uplatnění udržitelného rozvoje: 
voda, energie, zdraví, zemědělství, biodiverzita a ekosystémový management. (J. Kolá-
řová, 2005 podle WEHAB, str. 100).
3 Např. Journal of Environmental Health, časopis o zdraví a životním prostředí – http://
www.neha.org/JEH/; National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH),  
základní informace o zdraví a životním prostředí – http://www.niehs.nih.gov/kids
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stylu, který je předpokladem životní pohody, osobní a společenské seberealizace 
a úspěšnosti“.

Z ekopedagogického pohledu jsou významné tématické oblasti: Kvalita život-
ního prostředí jako aspekt zdraví. Životní prostředí jako základní determinanta zdraví. 
Zdravé životní prostředí jako cíl programu Zdraví pro všechny. Ekologicko sociální 
model zdraví (srov. Zdraví 21). 

Environmentální oblast jako okruh výchovy ke zdraví  se zaměřuje na:
analýzu vztahu člověka a přírody, 
biologickou, ekonomickou, sociální, psychologickou determinovanost ekolo-
gických problémů, na vlivy lidských činností na přírodu,
vliv prostředí ( nejen přírodního) na zdraví

Výstižně ji charakterizuje  tým M. Havlínové (2006: 99) v kategoriích: souvis-
losti, vývoj a změny, rozmanitosti, způsoby ovlivňování člověkem.

Uvedené zaměření koresponduje s cíli a klíčovými kompetencemi v kuriku-
lárních dokumentech pro základní vzdělávání.  Jedním z cílů základního vzdělávání 
je „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
odpovědný“. Na úrovni klíčových kompetencí je cíl explicitně operacionalizován 
v rámci kompetence občanské: absolvent základní školy chápe základní ekologické 
souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného roz-
voje společnosti; kompetence pracovní: přistupuje k výsledkům pracovní činnosti 
nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale 
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí
i ochrany kulturních a společenských hodnot; kompetence komunikativní: využívá 
získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotné-
mu soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi); kompetence sociální a personál-
ní: vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na 
základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 
dobrých  mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá  
(srv. RVP ZV, 2004: 6–9).

Zájem o životní prostředí jako jednoho z určujících činitelů optimálního 
zdraví vyžaduje nejen důslednou identifikaci a konkretizaci cílů a úkolů ekolo-
gické/environmentální výchovy (EV) v kontextu výchovy ke zdraví (blíže Horká, 
2005), ale  i povinností všech státních orgánů, organizací a hnutí, výchovně vzdě-
lávacích a osvětových institucí  s cílem osobní angažovanosti každého jedince.

Pro adekvátní volbu výchovných strategií, které mohou přispět k harmonii 
ve vztazích člověka a přírody, je vhodné zkoumat postoje žáků k vlastnímu zdraví 
v kontextu jejich environmentální uvědomělosti. Současně tak ověřujeme, zda úro-
veň ekologického/environmentálního poznání  může  „ovlivňovat, podmiňovat, sta-
bilizovat imunitní systém a následně příznivé ukazatele zdraví“ (Liba, 2005: 64).

•
•

•
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Výzkumné šetření

Cílem výzkumu je sledovat postoje žáků k vlastnímu zdraví v kontextu péče 
o životní prostředí a na základě výsledků výzkumu navrhnout opatření ke zlepšení 
výchovného působení.

Hypotézy:
H1: U žáků, kteří si vysoce cení svého zdraví, bude vyšší pravděpodobnost příklonu k 
ekologicky šetrnému životnímu stylu.
H2: Existuje negativní vztah mezi  příklonem žáků k zdravému životnímu stylu a pří-
klonem k automobilismu.
H3: Existuje u žáků vztah mezi chápáním aut jako zdravotní hrozby a preferencí ekolo-
gicky šetrnějšího dopravního prostředku než je auto.
H4: Existuje u žáků vztah mezi příklonem k zdravému životnímu stylu a mezi etikou 
při výběru potravin. 

Metodologický postup – charakteristika výzkumného souboru, metody

Soubor: 265 žáků z 5 škol z Brna a okolí (4 brněnské, 1 Klobouky u Brna), 124 chlapců, 
141 dívek, 8. ročník – 113 žáků;  9. ročník – 152 žáků
Výzkumný nástroj: dotazník s uzavřenými i otevřenými položkami4.

Indikátory5 dotýkající se oblasti péče žáků o vlastní zdraví:
– důležitost spánku
– dodržování pitného režimu
– důležitost pohybu
– výběr prostředí pro stravování
– výběr nápoje
– důležitost „zdravého“ jídla
– upřednostňování jídla bez konzervačních látek
– upřednostňování jídla bez chemických dochucovadel a barviv
– postoje k návykovým látkám (cigarety, alkohol, měkké drogy, tvrdé drogy)

4 Zvolili jsme kvantitativní šetření, ve kterém dochází ke značné redukci výsledné informace. 
Počet položek v dotazníku jsme přizpůsobili časovým možnostem pro vyplňování dotazníku 
žáky. Vzhledem k tomu, že dotazník zjišťoval i údaje, které nebyly využity v této stati, jsou ana-
lyzované  položky číslovány až od č. 17.
5 Jsme si vědomi, že indikátory pro výzkum postojů v oblasti péče o zdraví i v oblasti 
péče o životní      prostředí nejsou zcela vyčerpávající. (v oblasti péče žáků o vlast-
ní zdraví není prostor pro komplexnější soubor indikátorů, např. pro oblast duševního 
a sexuálního zdraví, oblast sociálních vztahů atd.). Indikátory v oblasti postojů žáků 
k péči o životní prostředí nemají v žádném případě ambice zkoumat skutečné postoje 
žáků k životnímu prostředí, pouze doplňují indikátory péče o zdraví. Výsledky našeho 
šetření jsou vyjádřeny především četnostmi a mají  především orientační charakter.
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Indikátory dotýkající se některých oblastí postojů k životnímu prostředí:
– míra ochoty pečovat o životní prostředí
– třídění odpadů
– vztah k dopravě (auto versus kolo, chůze, MHD)
– ochota kupovat výrobky šetrné k přírodě
– ochota kupovat výrobky netestované na zvířatech

Výsledky výzkumu
Zajímalo nás, jak si žáci cení vlastního zdraví. V položce dotazníku č. 17 měli 

žáci uspořádat 11 hodnot6 (1. majetek, 2. peníze, 3. dobré výsledky ve škole, 4. dobří 
přátelé, 5. vlastní zdraví, 6. čisté životní prostředí, 7. hodně volna, 8. hodně zábavy, 
9. žádný stres 10. spokojená rodina, 11. dobré výsledky ve sportu), podle toho, kterou 
považují ve svém životě za nejdůležitější.
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6 „Za hodnotu budeme považovat pozitivní význam objektu pro jedince.“ (NAKONEČNÝ 1998: 
s. 118)
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Domníváme se že je velice pozitivním zjištěním, že na první místo v žebříč-
ku důležitosti hodnot umístilo 57,2 % žáků (z 250 validních případů) „vlastní zdra-
ví“, přičemž dalšími významnými hodnotami byly  „spokojená rodina“ (19,2 %)
a „dobří přátelé“ (14,4 %). Jde o hodnoty, které odpovídají sociální dimenzi zdra-
ví. Žáci si tedy vlastního zdraví ve většině případů cení nad jiné uvedené hodnoty 
(46 %  z těch, kteří neuvedli „zdraví“ jako nejvyšší hodnotu, ji uvedlo jako druhou 
nejvyšší hodnotu). 

Dalším indikátorem vztahu k vlastnímu zdraví byla důležitost spánku, což mezi 
uzavřenými položkami reprezentuje výroková položka č. 18: „Dobrý spánek je pro mě 
velmi důležitý.“ Zjistili jsme, že 95,9 % žáků (z 254 validních případů) se s tímto výro-
kem ztotožňuje (68,9 % – určitě ano; 24,0 % – spíše ano). 

Na mnohých českých školách, jak jsme zjistili od náhodně vybraných učitelů, 
jsou žáci důsledně vedeni k dodržování pitného režimu (žáci vědí, co se myslí pojmem 
pitný režim – v poslední době se tomuto druhu péče o vlastní zdraví obecně přikládá 
velká důležitost).  Zajímalo nás, do jaké míry berou žáci pitný režim „vážně“. Zjistili 
jsme, že s výrokem (položka dotazníku č.19), který reprezentuje vztah žáků k pitnému 
režimu: „Snažím se dodržovat pitný režim.“, souhlasí 81,4 % (z 253 validních případů) 
žáků (37,9 % – určitě ano, 43,5 % – spíše ano).

Ve společenském i odborném diskursu k tématu péče o vlastní zdraví se při-
kládá velká důležitost záměrnému, aktivnímu pohybu, který prokazatelně příznivě 
ovlivňuje zdraví (když opomineme vrcholový sport, adrenalinové sporty, zneužívání 
dopingu – tedy oblasti sportu, ve kterých může být problematické hovořit o jedno-
značně příznivém vlivu na lidské zdraví) a působí jako prevence celé řady zdravot-
ních problémů (obezita, kardiovaskulární systém atd.). Pokud bychom dělali průzkum 
výhradně k tomuto jevu, potřebovali bychom mnohem více položek a indikátorů. Jako 
součást našeho časově velmi omezeného šetření, bohužel předkládáme žákům pouze 
položky v podobě výroků: položka č. 20 „Pohyb (např. cvičení, dlouhá a častá chůze, 
jízda na kole, aktivní sport, atd.) je pro mě velmi důležitý.“ a položka 21 „Aktivně 
se pohybuji (např. cvičení, dlouhá a častá chůze, jízda na kole, aktivní sport, atd.). 
S výrokem položky č. 20 se ztotožnilo 89,4 % žáků (z 255 validních případů; 28,4 % 
– určitě ano, 31,0 – spíše ano). Položka 21 byla formulovaná jako škála: „Aktivně se 
pohybuji...    stále – velmi často – často – občas – nikdy – nevím, přičemž je zřejmé, že 
možnosti škály mohou žáci chápat různě. Validita této položky je tedy problematická 
a předkládáme ji pouze jako položku orientační. Z 261 validních případů zvolilo mož-
nost „stále“ 25,7 %, možnost „velmi často“ 26,1 %, možnost „často“ 25,7 %, možnost 
„občas“ 21,5 % a možnost „nikdy“ pouze 1,1 %.

Důležitou roli v oblasti péče o vlastní zdraví hraje strava. Žáci v ČR jsou pod 
permanentním reklamním vlivem a tlakem ze strany výrobců potravin, které mohou 
mít nepříznivý vliv na lidské zdraví (cukrovinky, přeslazené nápoje, některé potravi-
ny z řetězců rychlého občerstvení atd.). Zajímalo nás, jaké potraviny žáci preferují. 
V položce č. 22 jsme se zabývali otázkou, jaká místa stravování žáci upřednostňu-
jí. Uzavřená položka byla formulována ve tvaru:  „Kdyby sis mohl/a vybrat, kde se 
najíst, co zvolíš?“ s možnostmi: školní jídelnu, McDonalds  (popř. KFC), normální 
restauraci, restauraci rychlého občerstvení, domov, jinou možnost.  Příznivé bylo 
zjištění, že před uvedenými možnostmi zůstala na prvním místě z 259 validních pří-
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padů možnost „domov“ s 35,1 %, na druhém místě možnost „normální restaurace“ 
s 31,7 % a překvapivě až na třetím místě byla možnost, „McDonalds  (popř. KFC)“ 
s 25,3 %. Mírným zklamáním je pro nás umístění možnosti „školní jídelna“ na posled-
ním místě se 0,4 %, přestože strava ve školních jídelnách v ČR je charakterizována 
jako vyrovnaná a zdravá. Důvodem, proč žáci nevolili tuto možnost, ale může být 
také skutečnost, že mají-li příležitost zvolit něco jiného než každodenní způsob stra-
vování,  učiní to bez ohledu na otázku přijatelnosti stravy (a kulturnosti stravování) 
ve školních stravovacích zařízeních. V položce č. 27  měli žáci vyjádřit souhlas nebo 
nesouhlas s výrokem: „Snažím se jíst zdravě“. Souhlasně se vyjádřilo 65,5 % žáků 
z 249 validních případů (17,3 % – určitě ano, 48,2 % – spíše ano). V uzavřené položce 
č. 23 se žáci vyjadřují k otázce: „Kdyby sis mohl/a vybrat nápoj k zahnání žízně, 
jaký si vybereš?“ s možnostmi: cola, limonáda (kofola, fanta, sprite, tonik, atd.), voda 
(neperlivá, perlivá, minerální), čaj, jiná možnost. Na prvním místě se z 260 validních 
případů překvapivě umístila s 48,5 % možnost „voda (neperlivá, perlivá, minerální)“, 
na druhém místě se s 29,6 % umístila možnost „limonáda (kofola, fanta, sprite, tonik, 
atd.)“ a až na třetím místě „cola“ s 8,1 %. Za zmínku stojí tentokrát i možnost otevřené  
varianty „jiná možnost“, která se umístila na čtvrtém místě s 7,3 %, přičemž v deva-
desáti procentech žáci napsali „pivo“! 

Zabývali jsme se také tím, jak se žáci staví k potravinám bez konzervačních 
látek a chemických dochucovadel. K uzavřené výrokové položce č. 25: „Upřednostňu-
ji potraviny bez konzervačních látek.“ se z 206 validních případů  49 % žáků vyjádřilo 
souhlasně (7,3 % – určitě ano, 41,7 % – spíše ano). K uzavřené výrokové položce č. 26: 
„Upřednostňuji potraviny bez chemických dochucovadel a barviv:“ se z 225 validních 
případů vyjádřilo souhlasně 49,3 % vyjádřilo souhlasně (12 % – určitě ano, 37,3 % 
– spíše ano)

Poslední kategorií indikátorů, kterými zkoumáme vztah žáků k vlastnímu 
zdraví jsou návykové látky, kterými se zabývá položka dotazníku č. 29. Příznivé 
je, že žáci se většinou vyjadřují negativně ke zneužívání návykových látek, a to tím 
více odmítavě, čím jsou návykové látky nebezpečnější. 81,8 % žáků (z 258 valid-
ních případů) nesouhlasí s výrokem: „Kouření cigaret je v pořádku.“ (49,6 % – sil-
ně nesouhlasí, 32,2 – nesouhlasí). Nezjišťujeme tedy, jestli žáci kouří nebo nikoli 
(obáváme se v tomto případě, že by nebyli upřímní, přestože jsou ujišťováni o ano-
nymitě dotazníku), ale zajímá nás, zda chápou kouření jako problém (podobně i u 
ostatních návykových látek).  83,6 % žáků (z 257 validních případů) souhlasí s výro-
kem: „Příležitostná konzumace alkoholu je v pořádku.“ (28,0 % – silně souhlasí,
55,6 %  – souhlasí).  Nicméně 89,5 % žáků (z 257 validních případů) nesouhlasí 
s výrokem „častá konzumace alkoholu je v pořádku.“ (53,3 % – silně nesouhlasí, 
36,2 % – nesouhlasí).  86,5 % žáků (z 253 validních případů) nesouhlasí s výrokem: 
„Užívání měkkých drog je v pořádku.“ (55,7 % – silně nesouhlasí, 30,8 % – nesou-
hlasí).  97,6 % žáků (z 257 validních případů) nesouhlasí s výrokem: „Užívání tvr-
dých drog je v pořádku.“ (92,2 % – silně nesouhlasí, 5,4 % – nesouhlasí).

V otevřené položce č. 30 se žáků ptáme: „Co děláš pro své zdraví Ty?“. Přes-
tože je položka otevřená, podařilo se nám stanovit kategorie činností, které žáci vykoná-
vají pro své zdraví: nedělám nic pro své zdraví, dělám sport (záměrný pohyb), zdravě se 
stravuji, neužívám návykové látky, dodržuji hygienu, dodržuji pitný režim, hodně spím, 
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jiná možnost. Mezi významné kategorie (z 256 validních případů) patří: nedělám nic pro 
své zdraví (15,1 %), dělám sport – záměrný pohyb (70,4 % ),  zdravě se stravuji (45,8 
%), nezneužívám návykové látky (17,3 %). 

Zdraví a péče o životní prostředí
Péči o životní prostředí chápeme jako určitý „přesah“ péče o vlastní zdraví. Jak 

ukazují výsledky našeho výzkumu, žáci se často „zabývají životním prostředím“, nikoli 
kvůli samotnému  životnímu prostředí, ale ze strachu o vlastní zdraví. Devastace život-
ního prostředí má prokazatelně na lidské zdraví velký vliv (jedy v půdě; jedy ve vodě 
– otrávené rybí maso; psychické deprivace z bezútěšnosti zdevastované krajiny; jedy 
obsažené ve vzduchu, který dýcháme; atd.). 

Ve vztahu péče o vlastní zdraví a péče o životní prostředí se nám ukázala jako 
velmi zajímavá otevřená položka č. 28: „Napiš, co v životě ve městě pokládáš za zdra-
votní hrozbu:“ Při zkoumání odpovědí žáků jsme vytvořili tyto kategorie: auta, smog, 
kriminalita, infekce, civilizační choroby, stres, obezita, odpady – znečištění, nedostatek 
pohybu, drogy – návykové látky, průmysl, ničení zeleně, jiná možnost. Překvapilo nás, 
že za největší zdravotní hrozbu ve městě pokládají žáci především ekologický problém 
„smog“ a to v 51,3 % žáků (246 validních případů). Připomínáme, že žáci nevolili odpo-
věď z nabídnutých možností – byla to otevřená položka! Na druhém místě (a zdá se, že 
tyto 2 kategorie spolu souvisejí) se umístila kategorie „auta“  se 44,3 %, na třetím pak s 
23,9 % „průmysl“.

Společenské jevy, které žáci vnímají jako zdravotní hrozbu, se tedy „umístily“ 
až za jevy „ekologickými“. S 15,9 % žáky  to byla jediná významná kategorie „drogy 
– návykové látky“. 

Asi  15 % žáků uvádělo jako zdravotní hrozbu různé „cynické, rasistické a xeno-
fobní výroky“!

Ekologické problémy nejsou jen biologické, ale též sociální. 
Zajímalo nás, do jaké míry by mohlo chápání „aut“ jako zdravotní hrozby ovlivnit 

postoj žáků k motorismu. V uzavřené položce č. 15 jsme ze ptali: „Představ  si, že máš 
auto (a řidičský průkaz) a chceš navštívit kamaráda/ku na druhém konci města. K přepravě 
zvolíš:“ z možností: MHD (městskou hromadnou dopravu), chůzi, kolo (vede tam cyklos-
tezka), auto, jiný způsob dopravy, nevím. Z 257 validních případů uvedlo 52,5 % „auto“, 
23,0 % „kolo“, 13,2 % „MHD“ a jen 5,1 % „chůzi“.  Pokoušeli jsme se najít asociaci mezi 
položkami č. 28:  („Napiš, co v životě ve městě pokládáš za zdravotní hrozbu:“) a č. 15 
(„Představ  si, že máš auto (a řidičský průkaz) a chceš navštívit kamaráda/ku na druhém 
konci města. K přepravě zvolíš:“). Formulovali hypotézu: „Existuje vztah mezi chápáním 
aut jako zdravotní hrozby a preferencí ekologicky šetrnějšího dopravního prostředku než 
je auto.“ Hypotéza H3 se sice potvrdila, ale souvislost byla nízká (koeficient Caramerova 
V = 0,2 z 241 validních případů). Z ostatních položek zkoumajících vztah žáků k životní-
mu prostředí uvádíme, že 26,8 % žáků (z 257 validních případů) se vyjádřilo, že „nedělá 
nic pro životní prostředí“; 39,2 % uvedlo, že „třídí odpad“ (to je podle nás velmi dobrý 
výsledek mimo jiné i mediální propagace – třídění odpadů se stává společenskou normou).  
Frekvenční vyhodnocení dalších položek, týkajících se péče o životní prostředí vynechá-
váme, protože se ukázalo, že nejsou pro náš výzkum podstatné.
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Souvislost mezi vztahem žáků k péči o vlastní zdraví a vztahem 
k péči o životní prostředí 
Pokoušeli jsme se najít souvislosti mezi vztahem k vlastnímu zdraví žáků a jejich vztahu 
k péči o životní prostředí (hypotéza H1). Většina námi zkoumaných souvislostí byla 
velmi slabá, nebo se potvrdila nulová hypotéza.  

Za uvedení stojí korelace mezi uzavřenými položkami s ordinálními proměnnými 
č. 12 („Chci, žít tak, aby mé chování bylo šetrné k přírodě“) a č. 27 („Snažím se 
jíst zdravě“). Korelace byla: t = 0,326 (t – Kendallovo tau, signifikantní na hladi-
ně významnosti 0,01); 
Záporná korelace mezi výše uvedenou (podtrženou) položkou č. 12 a uzavřenou 
položkou č. 29 („vyjádři svůj souhlas (nesouhlas) s následujícími výroky: 29_1 
„Kouření cigaret je v pořádku“ se ukázala t = –0,261 (signifikantní na hladině 
významnosti 0,01); 
Korelace mezi výše uvedenou (podtrženou) položkou č. 12 a uzavřenou položkou 
20 („Jak souhlasíš s tímto výrokem: Pohyb (např. cvičení, dlouhá a častá chůze, 
jízda na kole, aktivní sport, atd.) je pro mě velmi důležitý“ se ukázala t = 0,213 
(signifikantní na hladině významnosti 0,01);
Korelace mezi výše uvedenou (podtrženou) položkou č. 12 a položkou č. 24_6 
(„Urči, jak je pro tebe při výběru jídla důležité, aby bylo jídlo zdravé“) se ukázala 
t = 0,248 (signifikantní na hladině významnosti 0,01) 
a korelace t = 0,284 mezi podtrženou položkou č. 12 a položkou 24_4 („Urči, jak 
je pro tebe důležité, aby jídlo obsahovalo hodně zeleniny.“): t = 284 (signifikantní 
na hladině významnosti 0,01)
a slabá záporná korelace mezi podtrženou položkou č. 12 a položkou 24_3 („... – 
aby jídlo obsahovalo hodně masa):  t = –0,123 (signifikantní na hladině význam-
nosti 0,05).
 
Ukazuje se, že existuje slabá souvislost mezi vztahem žáků k vlastnímu zdraví a 

vztahem k životnímu prostředí.

Mezi proměnnými hypotéz H2 (Existuje negativní vztah mezi  příklonem žáků 
k zdravému životnímu stylu a příklonem k automobilismu.) a  H4 (Existuje vztah mezi 
příklonem k zdravému životnímu stylu a mezi etikou při výběru potravin.) se nám vztah 
nalézt nepodařilo.

Diskuse
Analýza výsledků dílčího výzkumného šetření nám umožnila nahlédnout do živo-

ta žáků základní školy z pohledu péče o zdraví a péče o životní prostředí. Můžeme 
usuzovat o účinnosti výchovného působení (nejen školy). Zjistili jsme uspokojivý stav 
v oblasti „poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty“.

Více jak polovina  (57,2 %) respondentů umístila „vlastní zdraví“ na 1. místo 
v žebříčku hodnot, 46 %  jej uvedlo jako druhou 46 %  jej uvedlo jako druhou nejvyšší 
hodnotu.  1/3 dotazovaných preferovala hodnoty spojené se sociální dimenzí zdraví   

−

−

−

−

•

•
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(„spokojenou rodinu“ (19,2 %) a „dobré přátele“ (14,4  %).  Ve většině případů si žáci 
cení vlastního zdraví nad jiné hodnoty.

Respondenti prokázali velmi dobrou základní orientaci v názorech na to, co je 
zdravé a co může zdraví prospět i co zdraví ohrožuje a poškozuje. 

Téměř všichni respondenti (95,9 %) oceňují důležitost spánku a snaží dodržovat 
pitný režim  (81,4 %) a téměř polovina (48,5 % ) si vybírá jako nápoj k zahnání žízně  
„vodu (neperlivou, perlivou, minerální)“,  skoro třetina volí „limonádu (kofolu, fantu, 
sprite, tonik, atd.)“ a  necelých 10 % „colu“. Přibližně třetina (35,1 %) preferuje stra-
vování doma, na 2. místě je  „normální restaurace“ s 31,7 %, 25,3 % volí „McDonalds  
(popř. KFC). Školní jídelna se umístila na posledním místě se 0,4 %. Jíst zdravě se 
snaží 65,5 % žáků  (17,3 % – určitě ano, 48,2 % – spíše ano). 49 % žáků „upřednostňuje 
potraviny bez konzervačních látek.“  81,8 % žáků nesouhlasí s výrokem: „Kouření ciga-
ret je v pořádku.“ (49,6 % – silně nesouhlasí, 32,2 – nesouhlasí). Aktivně a záměrně se 
pohybuje  89,4 % dotazovaných.

Lze usuzovat o využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňová-
ní zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s 
aktivní podporou zdraví v každé životní situaci.  Můžeme říci, že  se žáci snaží aktivně 
zapojovat do činností podporujících zdraví – ¾ respondentů „dělá“ sport, systematicky, 
asi polovina se zdravě  stravuje, asi 1/6  nezneužívá návykové látky. Asi 1/6 dotazova-
ných se přiznává, že „ nedělá nic pro své zdraví“. 

Za zdravotní hrozbu pro svůj život ve městě pokládají auta, smog, krimina-
lita, infekce, civilizační choroby, stres, obezita, odpady – znečištění, nedostatek pohy-
bu, drogy – návykové látky, průmysl, ničení zeleně, jiná možnost. Jako největší zdra-
votní hrozbu ve městě označuje více jak 1/2 respondentů „smog“, na 2. místě „auta“  
(44,3 %), na 3. místě  „průmysl“ (23,9 %). Společenské jevy „drogy – návykové látky“
a „cynické, rasistické a xenofobní výroky“ jako zdravotní hrozba se „umístily“ až za 
jevy „ekologickými“. 

Zajímalo nás, do jaké míry by mohlo chápání „aut“ jako zdravotní hrozby ovliv-
nit postoj žáků k motorismu. Nulovou hypotézu o neexistenci  vztahu mezi „chápáním 
aut jako zdravotní hrozby a preferencí ekologicky šetrnějšího dopravního prostředku 
než je auto“ vyvrací slabá korelace V = 0,2. Z ostatních položek zkoumajících vztah 
žáků k životnímu prostředí uvádíme, že 26,8 % žáků se vyjádřilo, že „nedělá nic pro 
životní prostředí“; 39,2 % uvedlo, že „třídí odpad“ ( vliv mediální propagace – třídění 
odpadů se postupně stává společenskou normou). Jak jsme uvedli výše, péči o životní 
prostředí chápeme jako určitý „přesah“ péče o vlastní zdraví. Naši respondenti se často 
„zabývají životním prostředím“, nikoli kvůli samotnému  životnímu prostředí, ale ze 
strachu o vlastní zdraví.

Z řady prací věnovaných problematice podpory zdraví a ekologické/environ-
mentální výchovy (Liba, Wiegerová, Havlínová, Strejčková, Sterling, Palmerová aj.) 
vyplývá, že úroveň ekologické kultury osobnosti může ovlivňovat, podmiňovat, sta-
bilizovat „imunitní systém“ a následně příznivé ukazatele zdraví. Žáci se postupně
a systematicky učí orientovat se v jevech a dějích, aby je uměli zhodnotit, zvažovat rizi-
ka a přínosy a podle toho jednat, aby se učili odpovědnosti za důsledky svého chování 
ve vztahu k prostředí, získali kompetence pečovat o prostředí a potažmo o své zdraví. 
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Být „kulturním ochráncem zdraví a životního prostředí“ řadí Š. Švec (2004, s. 29) mezi 
základní kompetence/způsobilosti jedince. 

Naše pozornost byla věnována především následujícím doménám výchovy 
ke zdraví – zdraví upevňující životospráva, cvičení pro zdraví, environmentální 
aspekty zdraví, analýza a hledání vztahů člověk a příroda a příroda a naše zdraví, 
drogy. Respektujeme i další oblasti – sociální aspekty zdraví, psychologické aspek-
ty zdraví, sexualita a zdraví, péče o osobní zdraví – hygiena, poznání těla, snižování 
nemocnosti. 

Z pedagogického hlediska je vhodné připomenout, že ke správnému rozhodování 
o vlastním zdraví v běžném životě nedochází automaticky. Významnou determinantou 
chování prospěšného  pro zdraví jsou fyzické, sociální, ekonomické, kulturní atributy 
prostředí, v němž jedinec žije. Proto je třeba ovlivňovat prostředí tak, aby se „zdravípro-
spěšný“ výběr stal snadnější, podvědomý a automatický. Předpokládá se jak učitelova 
způsobilost vést  žáky k rozhodování pro zdravé alternativy, objasňovat zdravotní rizika 
(např. neracionální výživy, kouření, alkoholismu), tak  i podpora ze strany společnosti. 
Mohou se stát významným podnětem pro změnu. 

Závěry
Kompetence člověka podporujícího zdraví jsou formulovány v kurikulu základ-

ního vzdělávání. Výsledky našeho výzkumného šetření poukazují na současný stav 
v oblastech: 

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; 
pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody;
poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách 
života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 
vztahů i na kvalitě prostředí;
základní orientace v tom, co je zdravé a co může zdraví prospět,  co zdraví 
ohrožuje a poškozuje;
využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 
režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podpo-
rou zdraví v každé životní situaci;       
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a 
morálními postoji, s volním úsilím atd.;
aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i v obci.

Na základě teoretických východisek, vlastní edukační a vědecko výzkumné 
činnosti můžeme konstatovat, že pro zkvalitňování  teorie a praxe výchovy ke zdraví 
v environmentálním kontextu je třeba: 

strukturovat obsah výchovy ke zdraví a ekologické/environmentální výchovy;
vytvářet prostor pro dlouhodobé, cílené a systematické vzdělávání v problematice 
zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty;

•
•
•

•

•

•

•

•
•
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promýšlet obsahové proporce mezi výchovou ke zdraví a ekologickou/environ-
mentální výchovou, věnovat se jejich teorii a metodice;  
zefektivnit strategie k porozumění činnostem podporujícím zdraví a k jejich prak-
tické využitelnosti v běžném životě;
neopomíjet vliv skrytého kurikula i stimulující vliv mimoškolních zájmových 
aktivit;
realizovat výzkumná šetření, projekty v oblasti zdraví a péče o životní prostředí.       

Ve zprávách WEHAB se často připomíná, že pro zlepšení zdravotních podmínek 
je klíčové všeobecné základní vzdělání. A naopak investice do zdraví jsou efektivnější 
v prostředí lépe vzdělaných populací. Lepší spolupráce mezi sektorem vzdělávání a 
zdravotními systémy by mohla podstatně a rychle přispět k celkovému zlepšení zdraví 
přírody a člověka. 

Podle A. Šteflové z české kanceláře WHO je  zdraví  „dnes ovlivňováno jinými 
faktory než v minulosti. Ukazuje se, že ekonomické, sociální a kulturní prostředí výraz-
ně určuje chování populace, a tím i výsledný zdravotní stav lidí.“ (Kolářová, 2005). Jen 
koordinovaná snaha o udržování zdraví na nejvyšších příčkách hodnotového žebříčku 
v ekonomicky rozvinutých zemích společně s mnohostrannou pomocí chudým  umožní 
postupné zlepšování kvality života.
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HEALTH CARE AND THE ENVIRONMENT FROM THE 
VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

Abstract:The principal aim of the health promotion curriculum with respect to 
the environment is to promote awareness that environmental issues extend beyond rela-
tionships between organisms and the environment and also include the influence of the 
physical and social environment on humans. Every negative change in the environment 
impairs the quality of life. This makes the conservation of the natural environment im-
perative, as it forms an integral part of eco-environmental education.

If eco-environmental education is to contribute to restoring the balance between 
humans and nature, it is appropriate to explore the attitudes of pupils to their own health 
in the context of nature preservation. In this paper the authors present the results of an 
investigation which attempts to illustrate that knowledge and respect for the balance of the 
environment and humans can influence, condition and stabilpositive health indicators. 

Key words: health, healthy life style, quality of life, care of health, care of envi-
ronment, the attitudes,  ecological/environmental education, health education.
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SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY 
V ČINNOSTECH TŘÍDNÍCH UČITELŮ

A JEJICH OCEŇOVÁNÍ ŽÁKY

Stanislav STŘELEC, Jana KRÁTKÁ

Souhrn: Příspěvek přináší výsledky jednoho z dílčích témat, které je součástí 
výzkumného záměru PdF MU Brno MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 
Studie obsahuje výsledky dotazníkového šetření, ve kterém byly zjišťovány názory žáků 
na výchovné činnosti třídních učitelů, které přispívají k upevňování a rozvoji zdra-
vých sociálních vztahů ve školní třídě. V této souvislosti jsme se zaměřili především na  
žákovské reflexe související s komunikací třídního učitele se žáky, s jednáním třídního 
učitele s rodiči žáků, se způsoby řešení studijních  a některých dalších otázek školního 
i mimoškolního života žáků. Výzkumná data byla získána od  248 respondentů- žáků ZŠ 
a  SŠ. Výsledky výzkumu budou využity také v pregraduální fázi studia učitelství pro 
základní a střední školy.

Klíčová slova: zdravé sociální vztahy, školní třída, třídní učitel, výchovné čin-
nosti, názory žáků, základní škola, střední škola

Východiska
Příspěvek souvisí svým tematickým a koncepčním zaměřením s problematikou, 

o  které bylo referováno na konferenci Škola a zdraví v roce 2006. Tehdy bylo naším 
cílem zjistit, jakou míru vlivu přisuzují třídní učitelé základním výchovným činnostem 
z hlediska jejich vlivu na žákovo zdraví. Bylo ověřováno, jak pohlížejí sami třídní uči-
telé na význam a možnosti svého působení v tomto směru. Nyní jsou předmětem naše-
ho výzkumného zájmu názory žáků základních a středních škol na výchovné působení 
třídních učitelů při utváření zdravých sociálních vztahů ve školním prostředí. Z důvodu 
blízké příbuznosti a návaznosti obou témat obsahují oba příspěvky některé identické 
poznatky a údaje. 

Třídní učitel je koordinačním a integračním činitelem s řadou závažných výchov-
ných úkolů ve vztahu k žákům své třídy, k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, 
k jejímu vedení a za určitých okolností také k širší veřejnosti. V této souvislosti se stává 
třídní učitel výchovným subjektem, který disponuje značnými možnostmi pro ovliv-
ňování zdravého duševního, tělesného a sociálního vývoje jednotlivých žáků a školní 



38

třídy. Předmětem našeho zájmu je v tomto případě sociální zdraví žáků a některé pod-
mínky pro jeho utváření prostřednictvím třídních učitelů.

 Sociální zdraví je jednou z významných součástí zdraví žáka a škola je 
důležitou institucí zasahující do procesu jeho rozvoje. Pojem sociální zdraví je 
v odborné literatuře interpretován v různých rovinách a souvislostech. Determinu-
jícím a univerzálním znakem je pro charakteristiku sociálního zdraví pojem vztah. 
Pro naši potřebu rozlišujeme tři roviny (dimenze) sociálního zdraví – intraperso-
nální, interpersonální a společenskou. V rovině intrapersonální je sociální zdraví 
vnímáno jako vnitřní proměna osobnosti vyjadřující vztah člověka k sobě samé-
mu, zahrnující i jeho sebepřijetí, sebekontrolu, autonomní akceptaci sociálních rolí, 
potřeb, hodnot a podobně. V rovině interpersonální je sociální zdraví chápáno jako 
výraz určité úrovně ve vztahu k druhým lidem. V případě žáka zahrnuje například 
schopnost spolupráce se spolužáky, respektování názorů druhých, kooperaci při 
řešení společných úkolů, dovednosti komunikace s porozumění,  disponovanost ke 
kamarádství, přátelství a partnerství. Třetí rovinou vztahů je rovina společenská, 
v širším (občanském) slova smyslu, zahrnující například reflexi důsledků chování 
a jednání člověka pro život sociálních skupin a celé společnosti. Tato zjednodušená 
kategorizace vztahů nám posloužila při naší orientační rozvaze o šíři problematiky, 
která se skrývá pod pojmem sociální zdraví.

  
Působení třídního učitele zahrnuje v souvislosti s rozvíjením sociálního zdraví 

žáků určitý okruh konstantních činností, ke kterým patří: 

• Průběžné diagnostikování, analýza a interpretace osobnostních možností dítěte, 
diagnostika při výchovných a vzdělávacích potížích.

• Poznávání životních podmínek dítěte, jeho rodinného prostředí, sociální struktu-
ry třídy.

• Řešení různých výchovných situací včetně situací zahrnujících problematiku 
sociálně patologických jevů.

• Iniciace pozitivních vztahů mezi spolužáky bez ohledu na odlišnosti (kulturní, 
náboženské, sociální a zdravotní). Podíl třídního učitele na utváření klimatu 
školní třídy. 

• Koordinace hlavních činností výchovných činitelů – další učitelé, zájmové sku-
piny, rodina. Třídní učitel reprezentuje učitelský sbor před žáky a na veřejnosti 
svoji školní třídu. 

• Spolupráce s rodinou a utváření kooperativních postojů k rodičům žáků. Třídní 
učitel má přehled o zájmových aktivitách žáků a iniciuje jejich rozvíjení.
 
Jsme si vědomi toho, že jedním z nejdůležitějších prostředků ovlivňujících 

sociální zdraví žáků je osobní příklad učitele. Třídní učitel je spolu s rodiči  pro 
svoje žáky nejbližším představitelem světa dospělých. Pod tímto zorným úhlem 
může být svými žáky vnímán  také jako vzor a příklad, a to v pozitivním i negativ-
ním smyslu.Tato základní východiska byla vzata v úvahu při zvažování strategie 
naší výzkumné sondy.
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Cílem našeho výzkumného šetření bylo zjistit, jaké jsou názory žáků na ty 
vlastnosti (schopnosti, dovednosti,…) třídního učitele, které mohou mít vliv na 
utváření zdravých sociálních vztahů mezi žáky ve školním prostředí. V rámci autor-
ského (nestandardizovaného) dotazníku byla respondentům předložena otázka – Co nej-
více oceňujete na svém třídním učiteli?

K otázce byly nabídnuty tyto varianty odpovědí:  

a) vhodné, přátelské a věcné jednání,
b) individuální řešení vašich studijních problémů,
c) zájem o ostatní vaše problémy, aktivní podílením se na jejich řešení, 
d) obětavost v mimoškolních činnostech (např. exkurze, kroužky),
e) zájem o vaše rodinné zázemí, jednání s rodiči,
f) způsob života třídního učitele,
g) snaha o vytváření dobré pohody ve vaší třídě.

Pro každou odpověď (a-g) byl použit systém škálování v rozpětí pětibodové 
číselné škály, od hodnoty 1 (nejménší ocenění) po hodnotu 5 (nejvyšší ocenění). V této 
souvislosti nás také zajímala korelace mezi variantami odpovědí a typem školy, kterou 
respondenti navštěvují, pohlavím respondentů a délkou praxe třídního učitele v přísluš-
né školní třídě.

Výzkumný soubor, zpracování a analýza dat
Výzkumný soubor tvořilo celkem 248 (100 %) respondentů.Výzkumné 

sondy  se zúčastnilo 169 žákyň/studentek (69 %), 79 žáků/studentů (31 %). 141
(57 %) respondentů navštěvovalo základní školu a 107 (43 %) respondentů střední 
školu, střední odborné učiliště. Největší počet respondentů – 51 % měl svého sou-
časného třídního učitele teprve 1 rok, 33 % žáků mělo svého současného třídního 
učitele 2 – 3 roky a 16 % žáků mělo svého třídního učitele téměř 4 roky.

Jako výběrový soubor, který bude adekvátně reprezentovat soubor základ-
ní, jsme určili žáky dvou základních škol (žáci se lišili pohlavím, počtem let, po 
které mají svého současného třídního učitele) a žáky SOU, které tak představovalo 
současně situaci střední školy i učiliště. Tento výběrový soubor umožňuje obezřet-
né zobecnění na základní soubor, tedy na žáky, kteří mají zkušenost se spoluprací 
s třídním učitelem v podmínkách českého školství. Uvedené typy škol, které jsme 
pro naši potřebu (při analýze) sloučili pouze do dvou typů (označované základní 
škola, střední škola), tak zároveň definují a identifikují jednotlivé podskupiny naše-
ho výběrového souboru.

Data byla přepsána do databáze, kódována a poté analyzována v programu 
SPSS. Grafy byly samostatně mimo hlavní databázi vytvářeny v programu Excel. 
Kontrola transkriptu, kódování a zpracování dat probíhalo prostřednictvím výpo-
čtů základních deskriptivních statistik (minima, maxima, chybějící data, tvorba 
kategorií). Provedeny byly základní deskriptivní statistiky (např. tabulky četností, 
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výpočty průměru, mediánu, modu, rozptylu, odchylek, normalita rozložení atd.). 
Některé statisticky významné rozdíly byly testovány pomocí analýzy rozptylu, 
porovnávající více průměrů (neparametrický test Kruskal-Wallis). 

Pro možnost zpracování bylo nutné věcné hypotézy operacionalizovat do 
podoby statistických hypotéz. Dále jsme na základě příslušného testu význam-
nosti rozhodovali, že určitý výsledek výzkumu je statisticky významný, tedy že 
je velmi nepravděpodobné, že by jej způsobila pouhá náhoda. V našem případě, 
kdy jsme provedli výběr respondentů na základě dostupnosti, je důvodem pro 
ověřování statistické významnosti zjištění rozptylu mezi skupinami a variability 
uvnitř skupin.

Hypotézy:

H1 Žáci základních škol oceňují na třídním učiteli jiné vlastnosti než žáci středních škol 
(SŠ, SOU).

H2 Žáci lišící se pohlavím (chlapci, dívky) oceňují na třídním učiteli různé vlastnosti. 

H3 Žáci lišící se počtem let, po které mají svého třídního učitele, oceňují na třídním 
učiteli různé vlastnosti.

Výsledky a diskuse
Jak žáci oceňují vhodné, přátelské a věcné jednání třídního učitele

Z odpovědí žáků vyplývá, že 14 % z nich oceňuje vhodné, přátelské a věcné jed-
nání svého třídního učitele minimálně (hodnota 1); stejné množství žáků (14 %) ozna-
čilo uvedené aktivity druhou nejnižší hodnotou (2). Střední hodnotou  oceňuje vhodné, 
přátelské a věcné jednání svého třídního učitele 29 % žáků; 18 % žáků zvolilo hodnotu 
4 a 26 % žáků toto jednání u svého třídního učitele oceňuje nejvýše – bodovým hodno-
cením 5. Průměrná hodnota na škále je 3,28.

Jak žáci oceňují snahu třídního učitele o individuální řešení jejich studijních pro-
blémů

Z odpovědí žáků vyplývá, že 13 % z nich oceňuje snahu třídního učitele o indi-
viduální řešení jejich studijních problémů minimálně (hodnota 1); 18 % žáků označilo 
uvedené aktivity druhou nejnižší hodnotou (2). Střední hodnotou oceňuje snahu třídního 
učitele o individuální řešení studijních problémů 30 % žáků; 24 % žáků zvolilo hodnotu 
4 a 15 % žáků tuto snahu u svého třídního učitele oceňuje nejvýše – bodovým hodnoce-
ním 5. Průměrná hodnota na škále je 3,10.
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Jak žáci oceňují zájem třídního učitele o ostatní jejich problémy, aktivní podílení 
se na jejich řešení

Z odpovědí žáků vyplývá, že 23 % z nich oceňuje zájem třídního učitele o ostat-
ní jejich problémy, aktivní podílení se na jejich řešení minimálně (hodnota 1); 21 % 
žáků označilo uvedené aktivity druhou nejnižší hodnotou (2). Střední hodnotou oceňuje 
zájem třídního učitele o ostatní jejich problémy 29 % žáků; 17 % žáků zvolilo hodnotu 
4 a 10 % žáků tuto snahu u svého třídního učitele oceňuje nejvýše – bodovým hodnoce-
ním 5. Průměrná hodnota na škále je 2,69.

Jak žáci oceňují obětavost třídního učitele v mimoškolních činnostech (např. 
exkurze, kroužky)

Z odpovědí respondentů vyplývá, že 23 % dotazovaných žáků oceňuje obětavost 
třídního učitele v mimoškolních činnostech minimálně (hodnota 1); 18 % žáků označi-
lo uvedené aktivity druhou nejnižší hodnotou (2). Střední hodnotou oceňuje obětavost 
třídního učitele v mimoškolních činnostech 22 % žáků; 16 % žáků zvolilo hodnotu 4 a 
22 % žáků tuto snahu u svého třídního učitele oceňuje nejvýše – bodovým hodnocením 
5. Průměrná hodnota na škále je 2,96.

Jak žáci oceňují zájem třídního učitele o jejich rodinné zázemí, jednání s rodiči

Z odpovědí respondentů vyplývá, že 32 % dotazovaných žáků oceňuje zájem 
třídního učitele o jejich rodinné zázemí, jednání s rodiči minimálně (hodnota 1);
28 % žáků označilo uvedené aktivity druhou nejnižší hodnotu (2). Střední hodnotou 
oceňuje zájem třídního učitele o jejich rodinné zázemí, jednání s rodiči 19 % žáků; 14 % 
žáků zvolilo hodnotu 4 a 8 % žáků tuto snahu u svého třídního učitele oceňuje nejvýše 
– bodovým hodnocením 5. Průměrná hodnota na škále je 2,38.

Jak žáci oceňují způsob života třídního učitele (třídní učitel jako vzor)

Z odpovědí respondentů vyplývá, že 25 % dotazovaných žáků oceňuje třídního 
učitele jako vzor, tedy způsob života třídního učitele minimálně (hodnota 1); 13 % žáků 
označilo uvedené kvality druhou nejnižší hodnotu (2). Střední hodnotou oceňuje způsob 
života třídního učitele 15 % žáků; 15 % žáků zvolilo hodnotu 4 a 22 % žáků tuto stránku 
u svého třídního učitele oceňuje nejvýše- bodovým hodnocením 5. Průměrná hodnota 
na škále je 2,96.

Jak žáci oceňují snahu třídního učitele o vytváření dobré pohody ve třídě

Z odpovědí respondentů vyplývá, že 10 % dotazovaných žáků  oceňuje snahu tříd-
ního učitele o vytváření dobré pohody ve třídě minimálně (hodnota 1); 12 % žáků označilo 
uvedené aktivity druhou nejnižší hodnotu (2). Střední hodnotou oceňuje uvedené aktivity 
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25 % žáků; 16 % žáků zvolilo hodnotu 4 a 37 % žáků tuto snahu u svého třídního učitele 
oceňuje nejvýše- bodovým hodnocením 5. Průměrná hodnota na škále je 3,59.

Graf vyjadřuje průměrné hodnoty jak žáci oceňují vlastnosti (schopnosti, doved-
nosti,...) třídního učitele směřující k ovlivňování sociálního zdraví  žáků:

Vztah mezi oblastmi, které žáci oceňují na svém třídním učiteli a typem 
školy, kterou žák navštěvuje 

H1 Žáci z různých typů škol oceňují na třídním učiteli různé vlastnosti. 

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o rozdílech v oceňování vlast-
ností třídního učitele a typem školy:
HO = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a typem školy, na níž docházejí není 
závislost.
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HA = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a typem školy, na níž docházejí je 
závislost.

K zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpověďmi na danou 
otázku v závislosti na typu školy, do které žák dochází, vedly následující výsledky nepa-
rarmetrického testu, porovnávající dva průměry (Test Mann-Whitney U), které ukázaly, 
že existují statisticky významné rozdíly mezi odpověďmi respondentů z jednotlivých 
typů škol na všechny vlastnosti třídního učitele, směřující k ovlivňování zdraví žáků.

Existuje statisticky signifikantní závislost mezi typem školy a oceňovanými 
oblastmi (značeny tučně), kterých si žáci váží u svého třídního učitele:

test signifikance rozdílů podle typu školy  
 TEST MANN-WHITNEY U
oceňujete: vhodné jednání sig. H0 0,001
oceňujete: řešení studijních problémů sig. H0 0,034
oceňujete: zájem o ostatní problémy sig. H0 0,012
cceňujete: mimoškolní sig. H0 0,000
oceňujete: zájem o rodinné problémy sig. H0 0,000
oceňujete: způsob života sig. H0 0,000
oceňujete: pohoda ve třídě sig. H0 0,000

Vztah mezi oblastmi, které žáci oceňují na svém třídním učiteli a pohlavím žáků 

H2 Žáci lišící se pohlavím oceňují na třídním učiteli různé vlastnosti. 

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o rozdílech v oceňování vlast-
ností třídního učitele a a pohlavím žáků:
HO = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a pohlavím žáků není závislost.
HA = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a pohlavím žáků je závislost.

K částečnému zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpo-
věďmi na danou otázku v závislosti na pohlaví žáků, vedly následující výsledky 
nepaprametrického testu, porovnávající dva průměry (Test Mann-Whitney U), 
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které ukázaly, že existuje statisticky významný rozdíl pouze mezi odpovědí žáků 
lišících se pohlavím na vlastnost třídního učitele „zájem o rodinné zázemí, jednání 
s rodiči“. 

Existuje statisticky signifikantní závislost mezi pohlavím žáků a frekven-
cí výskytu edukační otázky (značena tučně), které žáci oceňují na svém třídním 
učiteli:

test signifikance rozdílů podle pohlaví  
 TEST MANN-WHITNEY U
oceňujete: vhodné jednání sig. H0 0,997
oceňujete: řešení studijních problémů sig. H0 0,689
oceňujete: zájem o ostatní problémy sig. H0 0,984
oceňujete: obětavost v mimoškolním sig. H0 0,181
oceňujete: zájem o rodinné problémy sig. H0 0,025
oceňujete: způsob života třídního učitele sig. H0 0,309

Vztah mezi oblastmi, které žáci oceňují na svém třídním učiteli a dobou, po kterou 
mají svého současného třídního učitele 

H3 Žáci lišící se počtem let, po které mají svého třídního učitele oceňují na třídním 
učiteli různé vlastnosti.

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o rozdílech v oceňování vlast-
ností třídního učitele a počtem let, po které žáci mají svého třídního učitele:
HO = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a počtem let, po které mají svého 
třídního učitele není závislost.
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HA = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a počtem let, po které mají svého 
třídního učitele je závislost.

K částečnému zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpověďmi 
na danou otázku v závislosti na počtu let, po které žáci mají svého třídního učitele, ved-
ly následující výsledky neparametrické varianty analýzy rozptylu, porovnávající více 
průměrů (Test Kruskal-Wallis), které ukázaly, že existují statisticky významné rozdíly 
mezi odpověďmi respondentů lišících se počtem let, po které mají svého současného 
třídního učitele a to v oblastech: vhodné, přátelské a věcné jednání, individuální řešení 
vašich studijních problémů, zájem o ostatní vaše problémy, aktivní podílením se na 
jejich řešení, obětavost v mimoškolních činnostech (např. exkurze, kroužky), způsob 
života třídního učitele, snaha o vytváření dobré pohody ve školní třídě.

Existuje statisticky signifikantní závislost mezi počtem let, po které mají svého 
třídního učitele a frekvencí výskytu edukačních otázek (značeny tučně), které žáci řeší 
s třídním učitelem:

test signifikance rozdílů podle let s TU   
 TEST KRUSKAL WALLIS
oceňujete: vhodné jednání sig. H0 0,000
oceňujete: řešeni studijnich problémů sig. H0 0,001
oceňujete: zájem o ostatní problémy sig. H0 0,039
oceňujete: obětavost v mimoškolním sig. H0 0,000
oceňujete: zájem o rodinné problémy sig. H0 0,120
oceňujete: způsob života třídního učitele sig. H0 0,021
oceňujete: snaha o pohodu ve třídě sig. H0 0,000

Závěr
Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že respondenti (žáci základní a střední 

školy) oceňují mezi vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi svých třídních učitelů nej-
více jejich snahu o vytváření dobré pohody ve třídě (průměrná hodnota 3,59 na pětibo-
dové škále). Dále v tomto pořadí následuje vhodné, přátelské a věcné jednání (3,28), 
individuální řešení studijních problémů žáků (3,10), obětavost učitele v mimoškolních 
činnostech a způsob života třídního učitele (obojí 2,96), zájem o ostatní problémy žáků 
(2,69) a zájem o rodinné zázemí žáka včetně komunikace s rodiči žáka (2,38). Uvedené 
pořadí v podstatě odpovídá našim předpokladům a vypovídá o některých tendencích 
v životě žáků základních a středních škol, projevujících se mimo jiné ve vztahu žáků 
k profesi učitele, ve vztazích mezi učiteli a rodiči žáků apod. Naše zjištění do znač-
né míry korespondují s výsledky paralelní výzkumné sondy publikované pod názvem 
„Názory  třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdraví svých žáků“ (viz. Střelec, S., 
Krátká, J. In Řehulka, E. (ed.) Škola a zdraví pro 21. století II. Brno: Paido, 2007). 

Z odpovědí respondentů ve vztahu k typu školy, kterou navštěvují, vyplývají 
statisticky významné rozdíly. Z výsledků neparametrické analýzy rozptylu (Kruskal  
Walisův test) například vyplývá, že žáci ZŠ signifikantně více oceňují veškeré nabíd-
nuté vlastnosti třídního učitele než žáci SŠ. Částečně byla také přijata hypotéza, před-
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pokládající, že žáci lišící se pohlavím (chlapci, dívky) oceňují na třídním učiteli různé 
vlastnosti. Z nám zatím neznámého důvodu chlapci oceňují veškeré vlastnosti třídního 
učitele více než žákyně, signifikantně častěji pak u zájmu o rodinné zázemí a komuni-
kaci s rodiči. Přijata byla také hypotéza, že žáci, kteří mají déle svého třídního učitele, 
také mnohem více oceňují všechny jeho vlastnosti.  

Parciální výzkumné nálezy nás neopravňují k zobecňujícím závěrům. Naším 
cílem byl spíše vstupní a orientující pohled na příslušnou problematiku. Detailnější 
výzkumná šetření zaměřená na otázky podpory zdravá žáků prostřednictvím činností 
třídního učitele bude předmětem našeho dalšího zkoumání.

SOCIO-HEALTH ASPECTS IN CLASS TEACHERS’
ACTIVITIES AND THEIR APPRECIATION BY PUPILS

Abstract: This paper sums up results of one of the partial subjects that belong to 
Research Intent of Faculty of Education MU Brno MSM0021622421 School and Health 
for 21st century. The study presents the results of a questionnaire-based research which 
was carried out to obtain pupils’ opinions of class teachers’ activities for enhancing and 
solidifying healthy social relationships in a class. To fulfil this goal we focused on pupils’ 
reception correlating with teacher-pupils communication forms and contacts of a class-
teacher with parents, furthermore with options of solving pupils’ problems thorough 
the whole period of study and also with other problems of school and out-of-the school 
pupils´ activities. The data were acquired from 248 respondents - primary school pupils 
and students of secondary schools. The research results will be also used in pre-graduate 
programs of the teaching profession studies of primary/secondary school teachers.

Key words:  healthy social relationships, a class, the class teacher, educational 
activities, pupils’ opinions, primary school, secondary school
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School and Health 21, 3/2008, Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví

PŘÍBĚH – MOST MEZI GENERACEMI

Marie PAVLOVSKÁ, Lenka REMSOVÁ

Souhrn: V příspěvku představujeme jednu z možností, jak zlepšit vztahy mezi 
generacemi, a tím zlepšit i vztahy ve škole. Představujeme projekt Příběh – most mezi 
generacemi  (seniorů, teenagerů, vysokoškoláků), který připravili a realizovali studenti 
specializace dramatická výchova PdF MU v Brně a který natolik zaujal, že v současné 
době jej studenti realizují  na několika místech Jihomoravského kraje. V projektu bylo 
využito příběhů jako mezigeneračního mostu, pomocí nichž jsme se snažili docílit lep-
šího vzájemného poznání, zlepšit pohled seniorů na teenagery a opačně. Poukazujeme
i na význam projektu pro studenty specializace DV, budoucí učitele a vychovatele, kteří 
během něj získali dovednosti a zkušenosti, které jsou tolik potřebné pro jejich budoucí 
práci.   

Klíčová slova: zdravá škola, zdravé vztahy, senior, teenager, student, projekt, 
příběh.

Motto:
Dnes žijeme, ale zítra se dnešek stane příběhem. Celý svět, celý lidský život je 

jedním dlouhým příběhem.“                                                                 
                                                                           (I.B.Winter, Pohádky a povídky)

V poslední době se stále častěji mluví o škole jako o místě, kde dochází k násilí, 
agresivitě, šikaně, krádežím, výjimečně k zabití. Co je příčinou těchto patologických 
jevů? Příčin je samozřejmě několik, ale jako jednu z nejdůležitějších můžeme označit 
špatné vztahy  mezi  učiteli a žáky, žáky navzájem, žáky a provozním personálem, žáky 
a návštěvníky školy, vztahy mezi generacemi. Co můžeme udělat proto, aby se vztahy 
zlepšily? Začít spolu lépe a otevřeněji komunikovat, tím se více poznat, být empatič-
tí, otevření a nebát se udělat vstřícné gesto. Nám se to podařilo díky projektu Příběh 
– most mezi generacemi. Tento projekt vznikl jako odpověď na „nepochopené stáří 
a nechápající mládí“.

Vše začalo diskusí na semináři. Studenti, kteří pravidelně chodí na praxi do škol, 
se zamýšleli nad hloupými poznámkami teenagerů  na vrub seniorů, kteří denně dopro-
vázejí svá vnoučata před školu, a naopak, nad břitkými odpověďmi seniorů na vrub tee-
nagerů, dále si všimli neúcty žáků k paním uklizečkám, které povětšině měly seniorský 
věk. Diskutovalo se o zdravých vztazích, o mezigeneračních problémech i o ne zrovna 



48

nejlepších vztazích ve škole. Rozhodli jsme se vytvořit projekt, v jehož závěru by se  
generace seniorů i teenagerů setkaly. Cílovou skupinou se tedy stali senioři a  žáci  ZŠ. 
Spojkou mezi nimi byli studenti PdF MU.

Projekt jsme začali průzkumem u dané věkové skupiny a naším cílem bylo zjistit, 
co si myslí senioři o patnáctiletých, co si patnáctiletí myslí o seniorech.

Byli jsme překvapeni stereotypními odpověďmi. Z nejčastějších odpovědí 
žáků: Senior je důchodce, který nic nedělá, ale bere peníze; nepotřebný člověk; ner-
vózní člověk, který si krátí čas honbou za slevami v supermarketech; člověk, který zabíjí 
čas sledováním nesmyslných televizních seriálů nebo klábosením o nízkých důchodech 
v čekárně lékaře; člověk, který jenom poučuje apod.  

Z odpovědí seniorů: Je to puberťák, který jedná často v afektu; většinou nevy-
chovanec; dítě, které neví, jak se chovat; děcko, které nemá na nic čas; neurvalec, z kte-
rého jde strach; dítě, které napodobuje dospělého v těch horších věcech apod. 

O odpovědích jsme hodně přemýšleli. Snad nejdiskutovanější byla odpověď – 
senior je člověk, který jenom poučuje. Tato odpověď nás také přiměla k tomu, abychom 
projekt opravdu zrealizovali. Dali jsme si za  cíl připravit vzájemné setkání seniorů a 
teenagerů tak, aby se o sobě co nejvíce dozvěděli, naslouchali si a možná i poopravili 
vzájemné mínění o sobě, změnili svůj úhel pohledu. Zároveň jsme si kladli otázku, jak 
to udělat, aby nedošlo pouze k formálnímu setkání, neboť nám šlo o vzájemné poznání. 
A protože pro dramatickou výchovu je typické pracovat s příběhem, i pro nás se stal 
příběh spojovacím mostem mezi těmito generacemi. 

Obecně platí, že příběhy nepoučují, ale chtějí být jen slyšeny, neustále se opa-
kují,  jsou zasazené pouze do jiné doby, jsou věčné. Právě tohoto jsme se rozhodli 
využít. Využít příběhů k vzájemnému poznání. Nastalo hledání konkrétních skupin, kte-
ré se později setkají. Skupinu seniorů jsme oslovili v kurzu „Co život dal a vzal“, který 
je jedním z mnoha kurzů pro seniory v Centru pro rodinu v Brně. Skupinu patnáctiletých 
tvořila devátá třída ZŠ Horácké nám. v Brně. Jedna skupina studentů se stala pravidel-
nými účastníky setkávání  skupiny seniorů. Tito studenti se začali  aktivně zapojovat do 
přímé práce se seniory, nabízeli hry pro rozvoj slovní zásoby,  přinášeli úryvky z krásné 
i odborné literatury, na setkáních se začalo zpívat, vyprávěly se příběhy apod.

Téměř fascinující bylo pro mne pozorovat studenty při práci, být svědkem sdě-
lování, naslouchání, prožívání, ale i  zpětné vazby, být svědkem příběhů  lidí, kteří 
si chtějí navzájem naslouchat, kteří hledají společnost lidí, přicházejí se vypovídat ze  
současných problémů, někteří se ba naopak vyrovnávají s minulostí, jiní jako by chtěli 
příběhy varovat ostatní před chybami. Protože příběhy byly poutavé, často humorné a 
zároveň nutily k přemýšlení, zapisovali jsme je a poté je zpracovávali. Vždy na novém 
sekání jsme přečetli již zpracované příběhy a musím říci, že senioři z nich měli opravdo-
vou radost. Studenti si s každým vypovězeným příběhem odnášeli poznání něčeho hlub-
šího, než jsou jednotlivé životní osudy. Odnášeli si drobounké kamínky mozaiky, která 
poskládaná dává obraz smyslu lidského života. Některé studenty, především oboru 
sociální pedagog, tato práce natolik zaujala, že v ní pokračují. Příběhy, které měly obec-
nou platnost, jsme se rozhodli divadelně zpracovat a zprostředkovat je teenagerům. 

Se skupinou žáků ZŠ pracovala převážně jejich učitelka českého jazyka, i když 
se zapojili i studenti. Bylo to způsobeno tím, že paní učitelka dávala studentům k dis-
pozici hodiny slohu. Úkolem žáků bylo  napsat příběhy, které vypovídají o radostech i 
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starostech patnáctiletých, příběhy, pomocí nichž by si senioři udělali či poopravili před-
stavu o mladých lidech tohoto věku. Přestože pracovali v rámci slohového vyučování, 
musíme konstatovat, že je práce nadchla a svůj úkol představit svoji generaci pomoci 
příběhů generaci seniorů vzali velmi vážně.

Samotnému setkání tedy předcházelo hodně přípravy. Vysokoškoláci poznali obě 
strany, své postřehy z jednotlivých setkání jsme probírali na seminářích DV a studenti 
byli napjatí, zda opravdu dojde k naplnění cíle, k vzájemnému generačnímu sdělování, 
naslouchání, porozumění a reflexi.

Studenti během probíhajícího projektu v rámci předmětu Dramatická výchova 
směrem k divadelnímu tvaru zpracovali čtyři příběhy seniorů do divadelního tvaru. 
Vybrali příběhy, které byly jednak úsměvné, jednak vypovídaly o problémech, které se 
objevují v každé generaci – nucení do jídla, šikana, „harmonické“ sourozenecké vzta-
hy, první láska.V rámci hlasové výchovy si pak připravili ostatní zachycené příběhy 
k přednesu.

Projekt byl realizován  v Centru volnočasových aktivit  Labyrint. Sešlo se 20 
seniorů, 20 vysokoškoláků, 30 žáků 9. třídy ZŠ Horácké náměstí. Divadelní sál byl 
naplněn. Po přivítání začaly jednotlivé divadelní příběhy. Napětí, které nás tak tro-
chu ochromovalo, po prvním příběhu zmizelo, neboť v očích seniorů se leskly slzy, 
deváťáci svým potleskem nešetřili. Nebyl to potlesk z povinnosti, ale opravdový, šel 
od srdce. Divadelně zpracované příběhy se střídaly se čtenými, na závěr přečetli své 
příběhy samotní žáci. Senioři i vysokoškoláci pozorně naslouchali. Po přečtení posled-
ního příběhu nastal čas na diskusi, čas otázek a odpovědí. Tohoto okamžiku jsme se 
trochu báli. Bude mít vůbec někdo otázku, bude se chtít na něco zeptat? Ale bylo to 
zbytečné, protože najednou tu byla přímo smršť otázek. Senioři nestačili odpovídat. 
Strach, že jejich příběhy možná nebudou pro žáky aktuální, byl ten tam. Najednou 
teenageři viděli seniory, kteří seděli naproti nim, v jiném světle. Vždyť  měli podobné 
problémy, které mají právě teď oni – první láska, násilí, zrada kamaráda, naschvály, 
odpustit nebo neodpustit apod. A když se jedna dívka zeptala, zda by mohla vzít 
přečíst příběh o koprovce rodičům, protože má naprosto stejné  problémy s nucením 
do jídla, tak to byla úplně ta nejlepší odpověď na jejich obavy. Ale také senioři měli 
spoustu otázek na teenagery. 

Při společné závěrečné reflexi o realizovaném projektu již na půdě PdF MU jsme 
se shodli, že je důležité příběhy předávat,  protože i zde se opět potvrdilo, že příbě-
hy jsou věčné, neustále se opakují, jsou jen zasazeny do jiné doby; že je důležité se 
setkávat, naslouchat si a snažit se o porozumění. Pro seniory byl tento projekt velkým 
povzbuzením, neboť se ukázalo,  že mají stále co říct mladé generaci, pro žáky zase zjiš-
těním, že podobné věci, které oni prožívají, senioři také zažili a jejich příběhy je mohou 
provázet na cestě poznání. A vysokoškoláci? Na projektu se podíleli studenti učitelství 
1., 2. i 3. stupně, učitelství speciální i  sociální pedagogiky. Z jejich reflexí  vyplývá, 
že projekt je nejen zaujal, ale každého po svém obohatil. Studenti se učili naslouchá-
ní, porozumění, empatii, ale i literárním a divadelním dovednostem, učili se připravit 
a realizovat projekt a spoustu dalších věcí. I když tento konkrétní projekt skončil, přesto 
pokračuje dál, protože někteří studenti projekt Příběh – most mezi generacemi aplikují 
do místa svého bydliště, vidí v něm jeden ze způsobů, jak napomoci zdravým vztahům 
ve škole, společnosti, jak obohatit život v místě svého bydliště.
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Jako příklad zde uvádím dva z příběhů, které jsme divadelně zpracovali a jsou aktuální 
i dnes. 

Milostný dopis
V šesté třídě jsem se o kluky nezajímala, proto mě velmi překvapilo, když jsem 

objevila v lavici ve škole tento milostný dopis:

Snášelová,
miluju Tě, přijď v pět hodin ke kostelu, když nepřijdeš, rozbiju ti držku.

Daufek

Daufek byl propadlík, největší grázl ze školy, všichni se ho báli a sloužili mu. 
Proto také, když se dozvěděli o mém milostném dopisu, napjatě čekali, co se bude dít. 
V autobuse ze školy mi všichni radili, abych tam šla, jinak že mi opravdu tu hubu rozbi-
je. Docela mě zviklali a já se rozhodla, že tam půjdu. Ale osud chtěl jinak. Po příchodu 
ze školy rodiče pravili, že se jde odpoledne na pole a každá ruka je potřebná. Odporovat 
nemělo cenu. Na Daufka jsem při práci úplně zapomněla, ale večer po ulehnutí do poste-
le jsem nemohla usnout. Co bude zítra?

Ráno jsem šla s velkým strachem k autobusu. Daufek už tam stál, spolužáci 
také. Ti netrpělivě čekali, co se stane. Včera se totiž šli téměř všichni podívat ke kos-
telu, zda přijdu a co Daufek. Nyní čekali, zda Daufek splní svou hrozbu a opravdu mi 
rozbije hubu. Kdyby se tenkrát uzavíraly sázky na rvačky, určitě by byl z 99 procent 
favoritem. 

Po příchodu na zastávku jsem nic neřekla a postavila se před Daufka. Chvíli se 
na mě díval, ale pak to začalo. Rvali jsme se ze všech sil a ani jsme nepostřehli, že přijel 
autobus. Z něho vylítl pan Kadaňka, odtrhl nás od sebe a téměř vynesl do autobusu a 
řekl: „ A nechci tady žádné popichování.“. Posadil si nás hned za sebe a jelo se. Celá 
cesta probíhala v naprosté tichosti, protože odporovat panu Kadaňkovi se nevypláce-
lo. Já jsem celou cestu zvažovala, co udělám po zastavení autobusu. Nakonec jsem se 
rozhodla pro úprk do školy. Ten se mi opravdu podařil a já si stačila dát aktovku do 
lavice a nachystat věci. Zkontrolovat úkoly už ne, protože  v tu chvíli mě Daufek shodil 
na zem a začal do mě bušit. Já si to ovšem nenechala líbit a snažila se mu oplácet, jen 
co to šlo. Zcela vyčerpanou mě zachránil zvonek a příchod pana učitele. Celou hodinu 
jsem nabírala sílu. O přestávce to začalo znova. Rvačka jak má být. Tak to šlo všechny 
přestávky. Na konci vyučování jsem měla modřiny, roztržený svetr, nějaké škrábance
a vykloubený malíček. Daufek měl natržené ucho, škrábance a roztrženou košili.   

K autobusu s námi chodily kuchařky, tedy rvačka nebyla. Po příchodu do auto-
busu si  všiml pan Kadaňka roztrženého svetru a toho, že jsem celá doválená. Pátravým 
pohledem se zastavil na Daufkovi. Ten také nevypadal nic moc. Otočil se ke kuchařkám 
a zavelel: „ Dávejte na ty dva pozor!“ Ty si sedly tak, abychom se k sobě nedostali. Já 
jsem byla docela ráda, protože za celý den jsem toho měla dost. Asi i Daufek, protože 
při výstupu z autobusu na mě jen něco štěkl a odkráčel. Cítila  jsem se jako vítěz. Ubrá-
nila jsem se! Zachovala si čest!  Zároveň jsem cítila, že jsem dnešním dnem vlila i sílu 
kamarádům k vzepření se Daufkovi. Když si na to vzpomenu, ještě dnes cítím obrov-
skou sílu a chuť postavit se jakémukoli násilí. 



51

Koprová omáčka

Řícmanice je vesnička blízko Brna a právě tam jsem prožila svoje dětství. Pro-
tože jsem byla sirotek, vzala si mne k sobě stará teta, které jsem říkala babičko, a já jsem 
s ní v poklidu žila. Oběma nám bylo dobře. Vařily jsme, na co jsme měly chuť, dělaly 
jsme věci, které jsme měly rády, tedy spokojenost vládla naším domem. Poklid nám 
narušoval pouze občasný příjezd mé tety Adélky z Brna, dcery babičky. Na její příjezd 
jsme se obě vždy připravily a říkaly si, že sice ráno přijede, ale odpoledne odjede. Jeden 
den se musí vydržet.

 Teta Adélka byla generál v sukních. Co řekla, to platilo, ani jsme se nesnažily
o odpor. Tak nás opět jednu červencovou neděli překvapila. Na zahradě dozrávaly 
meruňky, sluníčko svítilo, neděle jako vymalovaná. Teta prošla zahradou a zjistila, že se 
nám vysemenil kopr, že ho máme všude, tedy se musí zpracovat. Místo pečeného kuřete 
bude k obědu koprovka. To bylo jedno z jídel, které jsme s babičkou nevařily, protože 
smrdí! Babička jen lehce namítla, že je neděle, ale Adélka se už pustila do vaření. Zvo-
ny oznámily poledne a my jsme zasedly ke stolu. Když nás Adélka uviděla nad talířem 
koprovky, hned začala hubovat: „Maminko, Vám  nemohu rozkázat, že to musíte sníst, 
ale měla byste mít rozum, ale Eliška to sní. Je v jídle rozmazlená a já jí neustoupím.“ 
A tak se opravdu i stalo. Babička přece jen trochu koprovky snědla, Adélka byla spo-
kojená. Uklidily ze stolu, umylo se nádobí, ale já pořád seděla nad talířem koprovky. 
Myslela jsem, že mé slzy padající do talíře tetu obměkčí, to jsem se však přepočítala. 
Při odchodu z kuchyně mi jen řekla: „Budeš tady sedět tak dlouho, dokud to nesníš.“ 
Teta i babička odešly do altánku na zahradě a četly si Vlastu Javořickou. Jak já jsem tu 
koprovku nenáviděla! Slzy nepomohly, proto jsem se začala rozhlížet po kuchyni. Oči 
mi padly na kredenc, v něm stála soška Panny Marie. Začala jsem se modlit: „Panenko 
Maria, pomoz mi s tou koprovkou, já ji opravdu nesním.“ A najednou se mi rozsvítilo. 
Šla jsem ke kredenci, otevřela dvířka, vzala do rukou sošku a podívala se na ni ze všech 
stran. Byla dutá. Akce začala. Nejdříve koprovka, vajíčko a nakonec zalepit knedlíkem. 
Sošku jsem vrátila na místo, kredenc zavřela. Ještě jsem stačila poděkovat Panence 
Marii, že mi vnukla takový nápad, a už tu byla teta. Podívala se na talíř, usmála se, 
pohladila mě po vlasech a zavolala na babičku: „Vidíš, všechno snědla, musíš být trochu 
přísnější a z Elišky bude poslušné děvče.“ Já jsem se v duchu styděla, ale omlouvala 
jsem to tím, že mi přece pomohla sama Panna Maria.
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STORY – BRIDGE BETWEEN GENERATIONS
Abstract: In our contribution we introduce one of the possibilities to improve 

the relationship between generations and thereby also the relationships at school. We 
introduce the project Story – Bridge between Generations (seniors, teenagers, university 
students) done by the students of Drama Education, Faculty of Education, Masaryk Uni-
versity. This project was so successful that it is currently carried out in several places 
of South-Moravian region. It uses a story to bridge the gap between generations. In the 
project, we used stories to gain better mutual understanding, to improve the way seniors 
view teenagers and vice versa.  We also point out the relevance of the project for the 
Drama Education students, future teachers and educators, who by the project completi-
on gained skills and experience that are vital for their future jobs. 

Key words: healthy school, healthy relationships, senior, teenager, student, pro-
ject, story.
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PŘÍBĚHY UČITELEK: POKUS O POZNÁNÍ 
PROFESE

Evžen ŘEHULKA

Souhrn:  Studie přináší poznatky o učitelském povolání prostřednictvím analýzy 
profesního příběhu padesáti učitelek. Jednotlivé výpovědi jsme strukturovali z hlediska 
motivace, prožitku, každodennosti, práce, významu, smyslu a osudu učitelství v osobním 
příběhu. Po kvalitativní analýze docházíme k závěrům, že učitelství je vědomou volbou 
povolání, je učitelkami chápáno hlavně tradičně, s relativně vysokým mravním kreditem 
a s diferencí mezi převahou výchovné či vzdělávací práce. Při identifikaci s učitelstvím 
dochází k životnímu naplnění, ale současně k setkání se specifickými zátěžemi a problé-
my, které mohou vést až deformacím, na které nebývají učitelky připraveny.

Klíčová slova: učitelská profese, osobní příběh 

„Učitelství jest těžký, robotný úřad, vysilující 
duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu; 
děti přicházející do škol jsou zlé, svéhlavé, bludně 
vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčka-
né, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velkém 
procentu úžasně neschopné; vracím se po pěti hodi-
nách vyučování fyzicky i duševně vysílen, disgusto-
ván, umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý.“ Otokar 
Březina Anně Pammrové, 8. 10. 1892 

Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém 
místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, 
nad nějž nic není pod sluncem většího.
Jan Amos Komenský

Problém
Učitelství patří mezi velmi zajímavé profese a jeho studium má značnou, podle 

našeho názoru nedoceněnou, vypovídací hodnotu o společnosti (Havlík, Koťa 2002). 
Hlavním úkolem učitele – jak konečně vyplývá z názvu tohoto povolání – je učit, přes-
něji řečeno vychovávat a vzdělávat.

Tyto dva poslední pojmy jsou u nás v současné době v diskusi a i v jedné z posled-
ních učebnic pedagogiky (Průcha, 1997) jsou výchova, vzdělání/vzdělávání označeny 
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jako základní termíny pedagogiky. Bohužel ve výkladu těchto termínů není jednota; 
tradičně se u nás používala koncepce výchovy v „užším a širším slova smyslu“ nebo 
je užíváno slovo vzdělávání, které zahrnuje jak výchovné, tak vzdělávací působení. 
S ohledem na zahraniční literaturu, zejména na anglickou, navrhuje J. Průcha oba poj-
my integrovat pod označení edukace (ve smyslu anglického education, které se někdy 
překládá jako „výchova a vzdělávání“ či jako „výchova“ nebo jen jako „vzdělávání“). 
Aniž bychom zde chtěli řešit problematiku pedagogické terminologie, ukazuje se nám 
pro naše vlastní zkoumání výhodné chápat pojem „výchova“ jako kategorii směřující 
k rozvoji osobnosti a pojem „vzdělávání“ jako proces orientovaný na kognitivní (infor-
mační) rozvoj. Z tohoto hlediska tedy také chápeme kritiku či sebekritiku učitelů, že se 
především věnují vzdělávání, tedy zejména výuce svého předmětu a ne výchově, tedy 
péči o vývoj a rozvoj celé osobnosti žáka (Kurelová 1998, Průcha 2002).

Dále považujeme pro náš další text za nutné předeslat rozdílnost v pojetí profese, 
povolání a zaměstnání. Profesí, povoláním chápeme odbornou činnost, pro kterou musí 
být plánovaná a hluboká příprava, nestačí jen získání dovedností, ale pro identifikaci 
s povoláním je nutná i výchova osobnosti. Naproti tomu zaměstnání znamená pouze 
vnější zvládnutí požadovaných úkolů vyplývajících z určitého pracovního místa. Zastá-
váme stanovisko, že učitelství je povolání.

V naší práci se studiem učitelů zabýváme již řadu let. Studovali jsme pro-
blematiku tělesné a psychické zátěže při výkonu učitelského povolání (E. Řehulka, 
O. Řehulková 1998), zvládání zátěžových situací a jejich důsledky u učitelek (O. 
Řehulková, E. Řehulka 1988), charakteristiky osobnosti a zvládání zátěže u učitelek 
základních škol (E. Řehulka, O. Řehulková 1999), zabývali jsme se učitelstvím z gen-
derového pohledu (E. Řehulka, O. Řehulková 2001), zátěžovými situacemi u učitelů 
ve vztahu učitel a adolescentní žák (O. Řehulková, E. Řehulka 2003), zkoumali jsme 
optimisticko/pesimistickou orientaci u učitelů (E. Řehulka 2002), zabývali jsme se 
kvalitou života u učitelů (E. Řehulka, O. Řehulková 2003) a její strukturou ve vztahu 
k pracovní zátěži (O. Řehulková,  E. Řehulka 2007), získali jsme výzkumné výsledky 
o strategiích zvládání stresu (O. Řehulková,  E. Řehulka 2004) a o posuzování vlast-
ního životního stylu u učitelek základních škol (E. Řehulka, O. Řehulková 2004), 
pokusili jsme se vytvořit model „zdravé osobnosti“ v pedeutologii (E. Řehulka 2006), 
zabývali jsme se využitím myšlenek self-managementu v práci učitele (E. Řehulka 
2007) a mnoho dalších.

Jako další pokus o poznání učitelské profese jsme zvolili analýzu životního pří-
běhu učitelek se základní orientací na vlastní životopis.

 Při charakteristice této metody můžeme vyjít z pojmu anamnéza. S anamnézou 
se pracuje v rutinní psychologické, event. psychiatrické či speciálně psychologické dia-
gnostice a  obvykle se jí rozumí zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí 
po sledovanou současnost (jinak také „předchorobí“), tedy soubor všech dat a údajů před 
onemocněním nebo problémovým stavem klienta (a. osobní, rodinná, sociální, školní). 
Psychologická anamnéza se soustřeďuje na zjištění vývoje jedince jako celku (osobní, 
rodinná, kariérová anamnéza). Psychiatrická anamnéza se v analýze vývoje osobnosti 
klienta primárně soustřeďuje na patologické projevy a vývojové odchylky klienta

Životopis je širší pramen informací a je v zájmu psychologů dlouhou dobu. 
V roce 1957 vyšla na Slovensku výzkumná monografie I. Ruttkaye-Nedeckého a V. 
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Zikmunda Psychobiografický rozbor životopisu, která se pokusila přistoupit k analýze 
životopisu z hlediska tehdejší pavlovovské fyziologie vyšší nervové činnosti. Pacient 
vyprávěl svou autobiografii, ve které byla později hodnocena ve čtyřech bodech ade-
kvátnost chování, jeho účelná a společenská přiměřenost v uvedených afektogenních a 
těžkých životních situacích a jednoduše byl vypočítán tzv. anamnestický index. Pacient 
byl vybídnut, aby mluvil o svém rodinném a sociálním prostředí, o svém dětství, dospí-
vání a dospělosti. Autoři dále ještě zjišťovali souvislosti anamnestického indexu a psy-
chofyziologickými charakteristikami podle ruské pavlovovské školy. Kniha je zajímavá 
tím, že ukazuje ve své době závažnost psychologických a sociálně psychologických dat 
pro poznání osobnosti.

R. Atkinsonová a d. (2003) v této souvislosti mluví o případových studiích, které 
„využívají životopis pro vědecké účely“, přičemž varuje před nespolehlivostí, zkres-
leností a neúplností vzpomínek. Toto zkreslení však může být v určitém smyslu zají-
mavé, zvláště tehdy, jestliže se do životopisu promítají další životní plány či jestliže 
jsou popisované události charakterizovány pod vlivem představované nebo očekávané 
budoucnosti.

Životopis, vlastní životopis, autobiografie je písemné vylíčení vlastního života 
autorova, popřípadě některých jeho úseků. Může spočívat v jednoduchém řazení vněj-
ších událostí, v celistvém literárním zachycení životních osudů autora, jeho vývoje a 
filozofického vyznání. Může mít formu deníkových záznamů, análů, různé podoby 
literární, memoárové (pamětí), historické, úvahové a konečně i umělecké zpracování 
(literárně stylizovaný deník, autobiografický román). V umělecké literatuře se vyskytují 
i autobiografie fiktivní, využívající autobiografické formy pro vyprávění v první osobě 
jednotného čísla (tzv. ich-forma). 

Fenomén životopisu, autobiografie může být zkoumán pod podobným ozna-
čením a dostává se tak do dalších teoretických konotací. To platí pro teorii osobních 
příběhů. V metodologické příručce R. Švaříček a K. Šeďová (2007) citují definici 
životního příběhu (life story) podle publikace R. Atkinsonové (1998), že „jde o 
takový příběh, který si jedinec volí k vyprávění o prožitém životě, který je vyprávěn 
úplně a otevřeně do té míry, jak dovoluje paměť a jedincovo přání ohledně toho, 
co by o něm měli znát druzí, a který je obyčejně výsledkem rozhovoru vedeného 
druhým člověkem“. Uvedení autoři upozorňují ještě na to, že je možno nacházet 
rozdíl mezi životním příběhem a životní historií (life history). V životním příběhu 
vidíme, „jak lidé žijí a rozumějí životu a zvláště tomu svému“, zatímco životní 
historie více využívá „pozorování, dotazníků, dokumentů či rozhovorů s třetí stra-
nou“ (Švaříček, Šeďová, 2007). Můžeme možná říci, že životní příběh zdůrazňuje 
subjektivitu a životní historie objektivitu. Vybíral (2006) uvádí, že „život člověka 
můžeme vidět jako „tkaný z příběhů““. Příběh umožňuje nahlédnout na život jako 
na smysluplný celek. „Příběh je tak jednotkou významu poskytující rámec žité zku-
šenosti. Prostřednictvím tohoto příběhu jsou zkušenost či zážitek interpretovány“ 
(Čermák, 2000).

Zkušenost s metodou životního příběhu u nás publikovali Z. Dytrych a Z. 
Matějček  (2001): tento postup chápou jako „rekonstrukci životního příběhu indi-
viduální zkoumané osoby individuálně subjektivně zpracovaného a nyní vyprávě-
ného druhé osobě“. Odlišují tuto metodu od důkladné anamnézy, strukturovaného 
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rozhovoru či psychoanalytického vyšetření a uvádějí, že na ni nelze klást měřítka 
standardního matematicko-statistického postupu. Postoj vyšetřujícího není nijak 
standardizován, je obecně vstřícný, povzbudivý, sympatizující a minimálně zasa-
huje do vyprávění. Pro náš vlastní výzkum bylo důležité, že autoři napomáhali ply-
nulosti vyprávění návodnými otázkami. I když celkový závěr Dytrycha a Matějčka 
při používání tohoto výzkumného postupu pro jejich problém je spíše skeptický a je 
hodnocen jen jako „oživení klasického vyšetřovacího repertoáru“, můžeme u nich 
najít i určitá pozitiva, a to, že tato metoda nepřináší jen „soubor anamnestických dat, 
nýbrž autentický životní příběh se svou jinde těžko zachytitelnou osobitou dynami-
kou“.

Problematikou životního příběhu se zabývá ve své příručce pedagogického 
výzkumu také P. Gavora (2000). „U výzkumu životního příběhu nejde primárně 
o sbírání faktů ze života člověka. Z faktů se rekonstruují subjektivní významy; 
fakta sama o sobě nejsou cílem, ale prostředkem výzkumu“, říká Gavora. Tento 
autor také cituje britský výzkum kariéry učitelů J. P. Sikesové, L. Measorové a P. 
Woodse (1985), kteří v profesionální dráze učitele zjistili tyto fáze:

1. volba profese
2. vstup do praxe
3. první školní rok, resp. i polovina druhého školního roku
4. třetí rok od nastoupení do školy
5. střed profesní dráhy
6. období před odchodem do důchodu.

V životním příběhu jsou jakýmisi uzlovými body kritické události, přelomové 
momenty (critical incidents), které v proudu příběhu ukazují na změny jednání a někdy 
tyto změny také vysvětlují. Tyto události jsou většinou emočně nasyceny a ve výrazu 
afektivně zabarveny.

V naší teoretické úvaze jsme tedy vyšli ze tří pojmů, a to „anamnéza, „životopis“ 
a „příběh“, které si pracovně vymezujeme následovně:

Anamnéza  → data z minulosti umožňující vysvětlit přítomný stav
(percepce času: minulost)
Životopis  → anamnéza + osobní smysl
(percepce času: minulost z hlediska přítomnosti)
Příběh → životopis v osobní interpretaci
(percepce času: minulost a přítomnost z hlediska budoucnosti)

Výzkum, výsledky, diskuse a závěry
Ve studii analyzujeme životopisy 50 učitelek základních škol, které popsa-

ly svůj osobní životopis jako osobní příběh v realizaci/seberealizaci učitelské 
profese. Průměrný věk těchto učitelek byl 37,5, nejmladší bylo 29 let a nejstarší 
56 let. Zkoumaným osobám (dále z. o.) byla nabídnuta struktura životopisu, kte-
rá je mohla vést k lepší reflexi sebe jako učitelek ve vztahu k osobní minulosti
a budoucnosti. Učitelky volně svůj profesní příběh vyprávěly, některé měly hlavní 
body připraveny písemně, neboť před osobním kontaktem s výzkumným pracov-
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níkem měly k dispozici nezávaznou Nabídku otázek pro vyprávění osobního pří-
běhu učitelky. Teorie výzkumu profesních příběhů byla přednášena a diskutována 
v postgraduálních kursech psychologie.

NABÍDKA OTÁZEK PRO VYPRÁVĚNÍ OSOBNÍHO 
PŘÍBĚHU UČITELKY

Zážitky a vzpomínky z dětství a mládí, které ovlivnily volbu vašeho povolání (rodiče, 
učitel, knihy, prostředí, filmy, přátelé), či které dodnes nějak formují vaši učitelskou 
práci...

Zážitky a vzpomínky na profesionální přípravu (střední a vysoká škola, kurzy). V čem 
byly pozitivní, negativní, důležité, zbytečné? Lze se učitelství naučit?...

Jaký význam a smysl má pro vás práce učitelky? Chápete ji jako povolání nebo jen 
jako zaměstnání. Jak tato práce ovlivnila rozvoj Vaši vlastní osobnosti?...

Čeho si na práci učitelky nejvíc ceníte, vážíte, co vám vadí, v čem Vás tato práce 
obohacuje, v čem poškozuje, omezuje? Má tato práce vliv na Vaše zdraví, pocit štěstí 
a spokojenosti?...

Jak se práce učitelky promítla do Vašeho soukromého života, do vztahu k manželovi, 
partnerovi, k přátelům, k vlastním rodičům?...
Ovlivnilo to, že jste učitelka, Váš vztah k dětem a k mládeži? Ovlivnilo to Váš vztah 
k vlastním dětem? Máte více problémů s vlastními dětmi než druhé ženy?...

Jaké jsou Vaše vztahy ke kolegům, nakolik se společensky angažujete, chcete zasaho-
vat do společenského dění? Zajímá vás politika, otázky školství?....

Máte nějaké významné až mezníkové zážitky ze své učitelské práce, které vás nějak 
zásadně ovlivnily v životě? Popište je.

Jaké máte zájmy, co ráda děláte, čím byste se chtěla zabývat v případě dostatku 
času? Věnujete čas vzdělávání, kultuře, sociálním aktivitám?...

Jaké osobní perspektivy vidíte ve své práci: osobní naplnění, únavu, vyčerpání, pocit 
pozitivního zadostiučinění, štěstí, společenské uznání ...?

Učitelskou práci byste si zvolila znovu /  nikdy / představovala jste si ji jinak. Byla 
byste ráda, kdyby ve Vaší rodině někdo v učitelství pokračoval? Nedoporučovala, 
event. doporučovala  byste tuto práci? ...

Pokuste se vyjádřit heslem, aforismem, citátem, veršem, vlastním nebo převzatým 
smysl a Vaši ideu učitelství. 
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Zaznamenané příběhy jsem analyzovali spolu s písemným zpracováním příbě-
hu a celkově jsme získali velkém množství informací, které lze různě interpretovat. 
Výzkum, tak jak jsme  popsali, nám přinesl velké množství poznatků, ale pro potřeby 
této studie jsme celý výzkumný materiál nevyužili. Vzhledem k jejímu rozsahu jsme 
zvolili postup, kdy jsme příběhy strukturovali do následujících oblastí, ve kterých jsme 
sledovali:

geneze „učitelství“ v osobním příběhu 
prožitek „učitelství“ v osobním příběhu
život s „učitelstvím“ v osobním příběhu
„učitelství“ jako práce v osobním příběhu
význam (status) „učitelství“ v osobním příběhu
smysl (role) „učitelství“ v osobním příběhu
osud  „učitelství“ v osobním příběhu

V každé z této oblastí jsme našli základní momenty, k nimž se naše učitelky 
obvykle vyjadřovaly a které uvádíme s jednoduchou ilustrací výroky z příběhu a s poku-
sem o určité zobecnění. Výsledky jsou následující:

Geneze „učitelství“ v osobním příběhu

MOTIVACE K VOLBĚ UČITELSTVÍ
( „od základní školy jsem se chtěla stát učitelkou“)

• MOTIVACI K UČITELSTVÍ JE TAKŘKA VŽDY UVÁDĚNA

OVLIVNĚNÍ RODINOU
(„stát se učitelkou mně rodiče nebránili, ale ani nijak nedoporučovali“)

• ROZHODNUTÍ K UČITELSTVÍ RODINA NEBRÁNÍ

VLIV OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ
(„chtěla jsem se podobat učitelce, kterou jsem měla ve škole velmi ráda, vážila jsem si 
jí a často na ni ještě myslím“)

• DŮLEŽITÉ JSOU POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

HODNOST/CÍLEVĚDOMOST VOLBY
(„věděla jsem co práce učitelky obnáší, věděla jsem dobře, co budu dělat“)

• VOLBA JE CÍLEVĚDOMÁ

PROCES ROZHODOVÁNÍ
(„na práci učitelky je nejhezčí, že může pracovat s dětmi; po tom jsem celý život 
toužila“)

• SILNÝ MOTIV: PRÁCE S DĚTMI

•
•
•
•
•
•
•
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ŽIVOTNÍ OBDOBÍ A VĚK VOLBY
(„pro povolání učitelky jsem se definitivně rozhodla na střední škole“)

• OBDOBÍ STŘEDNÍ ŠKOLY

Prožitek „učitelství“ v osobním příběhu
USPOKOJUJE MĚ UČITELSTVÍ?
(„ráda stále něco vysvětluji a starám se o někoho a to mě v práci učitelky asi nejvíc 
uspokojuje“)

• UČITELSTVÍ JAKO TAKOVÉ VELMI USPOKOJUJE 

VYBRALA BYCH SI OPĚT TOTO POVOLÁNÍ?
(„myslím, že bych se zase stala učitelkou, ale je natolik těžké a odpovědné povolání, že 
bych neměla odvahu je někomu doporučovat“)

• OPĚT BYCH SE STALA UČITELKOU (ALE NIKOMU TO NEDOPORUČUJI)

JAKÉ JSOU POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ DŮSLEDKY UČITELSTVÍ PRO MĚ?
(„člověk musí stále věřit, že vše vždy dobře dopadne“, „když probírám své pedagogické 
zkušenosti, mám někdy pocity mimořádně hlubokých zážitků“, „... až někdy obavy, že 
budu lhostejná tam, kde bych být neměla“)

• „KŘEČOVITÝ“ OPTIMISMUS, POPISOVÁNY AŽ STAVY „FLOW“, OBAVY Z 
BURNOUT-SY.

V ČEM MĚ UČITELSTVÍ OBOHATILO?
(„na učitelství mě nejvíc obohacuje práce s mladými lidmi, kteří představují budoucnost“)

• KONKRÉTNÍ KONTAKT S BUDOUCNOSTÍ

V ČEM MĚ UČITELSTVÍ ZKLAMALO?
(„povolání a práci učitelky jsem znala dobře ještě dříve, než jsem ji začal vykonávat, 
takže žádná zklamání a překvapení nezažívám“)

• UČITELSTVÍ MĚ NEPŘEKVAPILO ANI NEZKLAMALO

V ČEM MĚ UČITELSTVÍ POŠKODILO?
(„mám dojem, že jsem učitelka všude a vždy a že i kdybych chtěla, tak se své profese 
nezbavím“)

• PŘÍLIŠNÉ POHLCENÍ PROFESÍ, ŽIVOT SE MI REDUKOVAL NA UČITEL-
STVÍ

Život s „učitelstvím“ v osobním příběhu
JAK OVLIVNILO UČITELSTVÍ MOJE SOCIÁLNÍ VZTAHY?
(„mám často dojem, že jako k učitelce se ke mně lidé chovají s odstupem a jsou připra-
veni se mnou nesouhlasit“) 

• UČITELSTVÍ OVLIVŇUJE OSOBNÍ SOCIÁLNÍ VZTAHY NEGATIVNĚ
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JAK SE PROMÍTLO UČITELSTVÍ DO MÝCH PŘÁTELSKÝCH A PARTNER-
SKÝCH VZTAHŮ?
(„často se o učitelkách říká, že mentorují ... ale myslím si, že to není pravda“, „nejvíce 
přítelkyň mám mezi kolegyněmi“, „... jako řada mých kolegyň, jsem rozvedená“)

• NEGATIVNĚ PŮSOBÍ UČITELSTVÍ V PARTNERSKÝCH I PŘÁTELSKÝCH 
VZTAZÍCH 

JAK SE PROMÍTLO UČITELSTVÍ DO VZTAHŮ K MÝM DĚTEM?
(„myslím, si že mám ke svým dětem složitější vztahy než jiné ženy ... je to asi tím, že je 
stále vidím jako děti ve třídě“)

• SLOŽITÉ VZTAHY K VLASTNÍM DĚTEM, PERCEPCE KOMPLIKOVANÉHO 
VZTAHU VLASTNÍCH DĚTÍ K SOBĚ SAMÉMU

„Učitelství“ jako práce v osobním příběhu
JAK JE UČITELSTVÍ FYZICKY NÁROČNÉ?
(„často přijdu ze školy tak vyčerpaná, že si musím lehnout“, „nečekala jsem, že práce 
učitelky je tak fyzicky náročná“)

• UČITELSTVÍ JE VELMI FYZICKY NÁROČNÉ

JAK UČITELSTVÍ OVLIVŇUJE MOJE ZDRAVÍ?
(„ve škole jsem ztratila zdraví“, „hodně zdravotních problémů mám ze školy“)

• UČITELSTVÍ MÁ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY PRO ZDRAVÍ

JAKÉ ZÁTĚŽE UČITELSTVÍ VYVOLÁVÁ?
(„překřičet děti“, „udržet kázeň“, „udržovat vlastní pozornost“, „zvládat negativní emoce“)

• SPECIÁLNÍ FYZICKÉ  A DALŠÍ ZÁTĚŽE 

JAK TYTO ZÁTĚŽE ZVLÁDÁM?
(„nějak vždy problémy zvládnu, ale nikdy na ně nejsem připravená“, „často si říkám, že 
se vyčerpávám zbytečně“)

• STRESY SE ZVLÁDAJÍ NEPLÁNOVITĚ, ZŘEJMĚ NEEFEKTIVNĚ, IMPLICIT-
NÍMI TECHNIKAMI

JE UČITELSTVÍ ČASOVĚ NÁROČNÉ?
(„učitelství je velmi časově náročné, není to jen vyučování a pobyt ve škole, ale také 
příprava na vyučování a množství problémů, které si člověk stále odnáší domů“)

• UČITELSTVÍ JE VELMI ČASOVĚ NÁROČNĚ

JAK SE STÁRNE V TÉTO PROFESI?
(„jako učitelka ani necítím, že stárnu, snad jen když si uvědomím svoje zkušenosti a že 
mi pomáhají tam, kde už nemám energii“)

• STÁRNUTÍ V UČITELSTVÍ JE NARŮSTÁNÍ ZKUŠENOSTÍ, PLNÁ VZÁJEMNÁ 
KOMPENZACE SIL A ZKUŠENOSTÍ 
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FINANČNÍ ODMĚNA ZA UČITELSTVÍ
(„myslím, že všichni učitelé si myslí, že mají menší plat, než by si zasloužili“)

• NÍZKÁ FINANČNÍ ODMĚNA

Význam (status) „učitelstvím“ v osobním příběhu
CÍTÍM ÚCTU KE SVÉ PROFESI?
(„já sama ještě cítím, že si lidé učitelů váží, ale bojím se, že to nebude dlouho trvat“)

• UČITELSTVÍ MÁ ÚCTU, ALE JE OBAVA, ŽE SE TATO ÚCTA VYTRATÍ

JE UČITELSTVÍ NAHRADITELNÉ?
(„osobnost živého učitele nenahradí nic: počítače, učebnice, důmyslné projekty“)

• UČITELSTVÍ JE NENAHRADITELNÉ

MÍSTO UČITELSTVÍ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
(„myslím, že si lidé neumějí společnost bez učitelů představit, ale nepřemýšlejí o tom a 
nemají zájem s nimi spolupracovat“)

• UČITELSTVÍ JE V NAŠÍ SPOLEČNOSTI SLUŠNĚ AKCEPTOVANÉ (kritika spo-
lečnosti)

PROFESNÍ PŘÍPRAVA K UČITELSTVÍ
(„cítím, že mi vysoká škola pro práci učitelky dala málo; nevím, je-li to chyba školy 
nebo moje, ale na vysokoškolské přípravě učitelů by se mělo hodně změnit“, „myslím, 
že na práci učitelky je hodně nenaučitelného, že je důležitý talent, jako v umění“)

• K PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ ŘADA VÝHRAD

VÝCHOVA VERSUS VZDĚLÁVÁNÍ
(„s vysvětlováním látky a didaktikou nemám problémy, ale vím, že nevychovávám“, 
„chtěla bych především vychovávat“)

• VÝCHOVA JE OBTÍŽNĚJŠÍ NEŽ VYUČOVÁNÍ

JAK MĚ VNÍMAJÍ DĚTI A RODIČE?
(„děti i rodiče mají ke mně jako k učitelce velmi rozdílný vztah: od ochotné a přátelské 
spolupráce až k pohrdání a k naprostého nezájmu“)

• DĚTI I RODIČE CHÁPOU UČITELE VELMI ROZDÍLNĚ 

JAKOU MÁM AUTORITU JAKO UČITELKA?
(„formální autorita nefunguje, na neformální se musí tvrdě  a dlouho pracovat“)

• AUTORITU JE NUTNO BUDOVAT
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Smysl (role) „učitelstvím“ v osobním příběhu

JAKÉ POVINNOSTI CÍTÍM JAKO UČITELKA?
(„jako učitelka mám hodně psaných povinností, ale důležité jsou ty nepsané, za které se 
sama cítím odpovědná“)

• SPRÁVNĚ CHÁPANÉ UČITELSTVÍ JE „O POVINNOSTECH“

ZA CO VŠE NESU ODOPOVĚDNOST?
(„když někdy vidím, co vše bych měla řešit a co ode mně žáci a rodiče čekají, říkám si, 
že nemohu být přece za vše odpovědná“)

• ODPOVĚDNOSTI MÁM VÍCE NEŽ MOHU ZVLÁDNOUT 

JAKÉ VYZNÁVÁM HODNOTY A IDEÁLY JAKO UČITELKA?
(„známí mi říkají, že jako učitelka jsem idealistka, ale já jim odpovídám, že právě proto 
jsem učitelka“, „učitel by měl především vychovávat a ne jen poučovat děti“)

• IDEÁLY A HODNOTY JSOU „IDEALISTICKÉ“

MYSLÍM, ŽE MUSÍM MÍT JAKO UČITELKA VYMEZENY MRAVNÍ, EVENT. 
DUCHOVNÍ HODNOTY?
(„bez mravních hodnot nelze vychovávat a mně jako věřící jsou mravní hodnoty jasné, 
stojím za nimi a podle nich jednám“)

• MRAVNÍ NORMY A HODNOTY VYMEZENY DEKLARATIVNĚ. ZEJMÉNA U 
VĚŘÍCÍCH

ŽIJI PRO UČITELSTVÍ?
(„jsem přesvědčená, že kdo je spokojený s tím, že je učitel, tak se také plně s touto pro-
fesí ztotožňuje“)

• ŽIJI PRO UČITELSTVÍ, POKUD JSEM S NÍM SPOKOJENÁ

Osud  „učitelství“ v osobním příběhu
POZNAMENALO UČITELSTVÍ MŮJ ŽIVOT?
(„nedovedu si svůj život bez kantořiny představit“)

• UČITELSTVÍ JE MŮJ ŽIVOT

CÍTÍM UČITELSTVÍ JAKO POSLÁNÍ?
(„být učitelkou je poslání, je to aktivita, tvorba a pokora“)

• UČITELSTVÍ JE KREATIVNÍ A JE POSLÁNÍM

HODÍM SE PRO UČITELSTVÍ?
(„když se mi v práci nedaří, přemýšlím, jestli jsem udělala dobře, když jsem se stala 
učitelkou“)

• VHODNOST PRO UČITELSTVÍ PŘIZNÁVAJÍ JEN TI, KTEŘÍ JSOU S NÍM 
SPOKOJENI
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NAPLNILO UČITELSTVÍ MŮJ ŽIVOT?
(„vím, že už nikdy nebudu moci dělat nic jiného, než učit, ať už se mi to líbí nebo ne“, 
„kantořina je můj osud“)

• „DOUFÁM, ŽE UČITELSTVÍ NAPLNÍ MŮJ ŽIVOT“

 „JÁ“ A UČITELSTVÍ
(„když přemýšlím o své práci, napadá mě, že jsem pravá učitelka tehdy, když jsem 
opravdová, nedržím se teorií, ale věřím svým prožitkům a vlastním citům“)

• UČITELSTVÍ JE „MOJE UČITELSTVÍ“

UČITELSTVÍ A SEBEREALIZACE
(„myslím, že bych nenašla jiné povolání, kde bych mohla vyjádřit vlastní schopnosti
a být přesvědčená o své užitečnosti tak, jako v práci učitelky“)

• V UČITELSTVÍ JE MOŽNÁ SEBEREALIZACE

UČITELSTVÍ A OSOBNÍ TRANSCENDENCE
(„poctivě a hluboce chápaná práce učitelky může vést k silným prožitkům smyslu živo-
ta, někdy až tak silným, že se může ztratit kontakt s běžným světem a realitou“)

• UČITELSTVÍ VEDE K OSOBNÍ TRANSCENDENCI, ALE JE ZDE NEBEZPEČÍ 
PODIVÍNSTVÍ

Uvedly jsme určitou paletu informací, kterou jsme extrahovali z životních pro-
fesních příběhů učitelek. Po prostudování všech protokolů jsme – jak jsme výše uvedli 
– rozdělil získané informace do sedmi oblasti, které se pokusíme nyní shrnout: 

Učitelství je profese, se kterou se každý člověk ve svém mládí mnoho let setká-
vá, i když většinou jen „zvenku“, jako žák a student, event. jako rodič. Učitelky volí 
svou profesi na základě vědomé motivace, která se rodí již na základní škole a k defini-
tivnímu rozhodnutí dochází v období volby povolání na střední škole. Je pochopitelné, 
že u učitelek-žen je silným motivem styk a práce s dětmi. Učitelství, i když v dnešní 
době nepatří mezi lukrativní zaměstnání, má však stále znak solidní profese, zvláště pro 
ženu, takže chápeme, že rodiny učitelek jim v jejich volbě nebránily.

Osobní prožitek pedagogické práce naše z. o. uspokojuje a zpravidla by tuto 
profesi opět volily, ale jsou si vědomi některých úskalí, kdy je výkon práce může „pohl-
tit“ až k vyčerpání. Tím, že učitelé jsou nuceni vytvářet jednoduché pozitivní modely 
chování pro žáky, které jsou užitečné pro dětský svět, mohou někdy vyjadřovat až naivní 
či přepjaté názory.

Každé povolání svými charakteristikami zasáhne do sociální života jedince
a podobně je tomu u učitelek. Učitelky zde pozorují spíše negativa; často se o nich 
říká, že přenášejí  výchovné postupy uplatňované při práci ve škole do vztahů v rodině
a k dospělým, což často velmi negativně vnímají především jejich partneři. Učitelky toto 
sice většinou popírají, ale současně přiznávají některé sociální a komunikační zvláštnos-
ti, které pramení z výkonu jejich povolání.

Každé povolání má charakter práce a tedy i učitelství. velká většina učitelek hod-
notí pedagogickou práci jako fyzicky a časově velmi náročné, což bývá pro veřejnost, 



64

a zpočátku i pro učitele, překvapivé. Proto také příčiny různých zdravotních problémů 
hledají učitelky ve škole a dovedou vytipovat řadu specifických zátěží z pedagogické 
práce, které souvisejí jednak s ukázňováním žáků a jednak s udržováním vlastní pracov-
ní výkonnosti. Učitelky se také často vyjadřují v tom smyslu, že nedovedou profesionál-
ně učitelský stres zvládat. Stárnutí v této profesi není považováno jako hendikepující, 
neboˇsnižování fyzické výkonnosti je kompenzováno zkušenostmi. Obligátní stížností 
našich současných učitelů je relativně malý plat.

Jak chápou učitelé význam své profese, jinak řečeno, co vyjadřují o statusu uči-
tele? Odpovědi a názory vycházejí zejména z tradičního pojetí učitele. Učitelství chápou 
jako společensky akceptované, nenahraditelné, ale vázané spíše na autoritu jedince než 
profese. Současně je zde často vyslovována obava, že tyto kvality jsou ohroženy, což 
některé učitelky vnímají tak, že mají jen vzdělávat, a ne vychovávat. S tím možná sou-
visí i častá a výrazná kritika profesní přípravy učitelů, která je však většinou obecná a 
málo konkrétní.

Ještě jako osobnější vidíme vyjádření učitelů v oblasti hledání smyslu své pro-
fese. Učitelky v těchto vyjádřeních mluví o povinnostech, odpovědnosti a často o vyso-
kých ideálech, zejména v mravní rovině; výrazněji takhle uvažují věřící učitelky a ty, 
které jsou se svým povoláním spokojeny.

Nejosobnější vyjádření jsme označili jako „osud učitelství“. Učitelství je poslání, 
umožňuje seberealizace, je kreativní a dokáže naplnit život až k případné deformaci. 
Tyto prožitky mají hlavně učitelky, které jsou se svým zaměstnáním spokojeny.

Závěry
• Učitelství je vědomou volbou povolání, které adept většinou dobře zná.
• Učitelství  přináší fyzické, časové a další zátěže, na jejichž zvládání nejsou uči-

telé odborně připraveni.
• Učitelky většinou posuzují učitelství tradičně a v tomto směru se obávají budouc-

nosti.
• Učitelky rozděluje, jsou-li zaměřeny spíše na výchovu nebo na vzdělávání.
• Učitelky, identifikované se svým zaměstnáním, vysoce oceňují mravní hodnoty 

své profese.
• Učitelství je osobní identifikací, naplňuje i vyčerpává.
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STORIES OF WOMEN TEACHERS: AN ATTEMPT TO 
IDENTIFY WITH THE PROFESSION

Abstract:  The study brings information on teaching profession by means of pro-
fession stories of fifty women teachers. We assembled the individual stories in a structu-
re by motivation, experience, everydayness, work, significance, sense and teaching fate, 
comprised in those personal stories. After qualitative analysis we can conclude that tea-
ching is a deliberate choice of the profession; by women teachers it is considered mainly 
traditionally, with a relatively high moral credit and with differentiation between surplus 
of upbringing or educational work. By identifying with the teaching profession, the 
teachers can reach life satisfaction, but they are also confronted with specific loads and 
problems that can lead to deformations, which are not foreknown by them.

Key words: teaching profession, personal story 
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PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI
HLASU UČITELŮ V KONTEXTU

PEDAGOGICKÉ PROFESE

Jana FROSTOVÁ

Souhrn: Kvalitní hlas je pro učitele důležitou složkou jeho profesní kompetence. 
Mnozí učitelé již v počátcích pedagogické činnosti určité hlasové problémy registrují, 
ale nevěnují jim náležitou pozornost. Řada z nich rovněž neví, jak s hlasem pracovat
a jak o něj pečovat.  

V první etapě projektu proběhlo šetření u 65 respondentů – studentů kombinova-
ného studia, kteří již působí ve výchovně vzdělávacím procesu. Byly použity následující 
techniky:

- dotazník vlastní konstrukce zaměřený na zjištění subjektivní percepce mluvního 
i zpěvního hlasu, na vědomosti o hlasové hygieně, na zdroje těchto vědomostí, i na zjiš-
tění hlasové zátěže v mimopracovních aktivitách; 

- dotazník Voice Handicap Index (VHI), konstruovaný Jacobsonovou a spolu-
pracovníky (1997), pomocí kterého lze zjistit  subjektivní hodnocení vlastní kvality hlasu 
a vlivu kvality hlasu na socioprofesní funkce.

Současně byly u všech respondentů pořízeny hlasové snímky pro systematic-
ké sledování objektivních změn hlasu. Použit byl počítač se softwarem, který umož-
ňuje záznam snímků a jejich následnou analýzu stanovením DSI (Dysphonia Severity 
Index).

Klíčová slova: hlas, učitelé, hlasová hygiena, hodnocení hlasu, Voice Handicap 
Index, Dysphonia Severity Index. 

Úvod
Kvalitní hlas je pro učitele důležitou složkou jeho profesní kompetence. Hlasová 

kondice tvoří základ pedagogické komunikace. Při verbální komunikaci je dobrý hlas 
nejen předpokladem srozumitelnosti a sdělnosti, ale zároveň předznamenává i efektivitu 
komunikace, protože únava jako důsledek hlasových obtíží vede i ke snížení její frek-
vence i intenzity.

Dobrá kvalita hlasu naopak napomáhá zabezpečit plnou srozumitelnost vyjad-
řovaných myšlenek, sdělení a záměrů pedagoga, nerozptyluje pozornost posluchače, 
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neunavuje jej neustálým domýšlením nesrozumitelných slov v promluvě a nenarušuje 
vzájemné kontakty.

Zvládnutí zvukové stránky verbální komunikace ovšem předpokládá dobrou 
techniku řeči, která v sobě zahrnuje techniku dýchání, techniku tvorby základního hlasu 
spolu s bezchybnou artikulací i vyváženým poměrem rezonancí. 

Mezi rušivé momenty hlasového projevu patří mj. různé stupně chrapotu, zastře-
ný hlas, přeskakující hlas, vynechávání hlasu (tj. výpadky zvuku při promluvě), slabý 
hlas, lámavý hlas, trvale nepřiměřená hlasitost řeči apod. Uvedené projevy obvykle sig-
nalizují dočasné či trvalé narušení hlasové funkce. Všechny zvukové změny hlasového 
projevu, jejichž příčinou může být choroba hlasového orgánu nebo nesprávná funkce 
fonačního, respiračního či artikulačního ústrojí označujeme jako hlasové poruchy. 

Poruchy hlasu se mohou vyskytovat samostatně nebo v kombinaci s jinými dru-
hy narušené komunikační schopnosti (dysartie, afázie, balbuties, palatolalie), ale i jako 
součást somatických (choroby plic, průduškové astma) či psychických onemocnění 
(hysterie) (Lechta, 2003).

Hlasové poruchy většinou přesahují možnosti jedince vyrovnat se s nimi samo-
statně a vyžadují konzultaci s lékařem, eventuelně pak následnou terapeutickou inter-
venci.

Mnozí učitelé sice již v počátcích pedagogické činnosti určité hlasové problémy 
registrují, ale nevěnují jim náležitou pozornost mj. i proto, že nemají dostatečné znalosti 
o hlase, které by cílily a strukturovaly jejich sebehodnocení.  Řada z nich rovněž neví, 
jak s ním pracovat a pečovat o něj. U některých pedagogů chybí schopnost kriticky 
posoudit špatný stav vlastního hlasu (autodiagnóza), mj. i proto, že si na něj časem 
navyknou, kompenzují důsledky nevyhovujícího stavu hlasu zvýšením námahy (kterou 
často přičítají celkové náročnosti pedagogické profese) a hlásící se problém v podstatě 
vytěsní. Často to bývá až okolí, které je vybízí k návštěvě lékaře. 

Výzkumné cíle
Hlavním výstupem našeho výzkumného projektu je vytvoření uceleného systé-

mu cvičení a doporučení pro práci s hlasem, který by budoucí učitele vedl k dodržování 
zásad hygieny hlasu v osobním i profesním životě. 

Cílem aktuální etapy výzkumu je zhodnocení charakteristik a vývoje hlasu v kon-
textu pedagogické praxe, z něhož budeme při tvorbě koncepce cvičení vycházet. 

 
Výzkumný soubor

V první etapě projektu proběhlo šetření u 65 respondentů – studentů kombinova-
ného studia (4 muži, 61 žen), kteří již působí ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Převážná část zkoumaného vzorku působí v pedagogické praxi od 1 do 6 let.
Týdenní úvazek se pohybuje v obvyklých časových dotacích.
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Výzkumné metody
Byly použity následující techniky:

A. Dotazník vlastní konstrukce zaměřený na zjištění subjektivní percepce mluv-
ního i zpěvního hlasu, na pociťované potřeby změn mluvního i zpěvního hlasu, na vědo-
mosti o hlasové hygieně i na zdroje těchto vědomostí a na zjištění časové zátěže hlasu 
v pracovních i mimopracovních aktivitách.

B. Dotazník Voice Handicap Index (VHI) konstruovaný B. H. Jacobsonovou a 
spolupracovníky (1997), pomocí kterého lze zjistit subjektivní hodnocení vlastní kva-
lity hlasu a vlivu kvality hlasu na socioprofesní funkce. Zkušenosti s tímto dotazníkem 
nejsou v České republice zatím velké (Frostová, Lejska, 2006). 

Dotazník nenahrazuje lékařskou anamnézu, dokáže však poskytnout informace 
o hloubce potíží, problémů, nesnází či omezení, které vznikají v osobním i profesním 
životě respondenta, a jež jsou zapříčiněny nebo spojeny s různými hlasovými obtížemi 
či poruchami hlasu. Respondenti odpovídali v rozsahu  pětistupňové škály. Dotazník 
je rozdělený do tří skupin po 30 otázkách, které jeho autoři označují jako: functional 
factor, psychological factor, emotional factor.

Tyto „faktory“ pokrývají: 

 I. funkční (praktickou, provozní) oblast (dopad hlasových potíží na život
a životní situace).

 II. psychologickou oblast (údaje o pocitech při mluvení a o percepci vlastního 
hlasu).

 III. emoční, citovou oblast (emoční reakce respondenta zapříčiněné potížemi s 
hlasem a dopad hlasových potíží na sociální prostředí).

C. Současně byly u všech respondentů pořízeny hlasové snímky pro systematic-
ké sledování objektivních změn hlasu. Použit byl počítač se softwarem, který umožňuje 
záznam snímků a jejich následnou analýzu, zejména pak hodnocení DSI (Dysphonia 
Severity Index). DSI znamená podle Wuytse (2000) „přenos slyšitelné vokální kvality 
hlasu do jednorozměrného korelujícího rozměru“. Hodnota DSI se vypočítává podle 

Déka praxe
 1-3 roky 20
 4-6 roků 28
 7-9 roků 7
 10-12  roků 2
 13-15  roků 2
 16-18  roků 1
 19-21  roků 4
 25  roků 1

Věk
  abs.
 nejstarší 45
 nejmladší 22
 průměr 30
 nejčastější 23
 střední hodnota 29

Týdenní úvazek
  abs.
 největší úvazek 26
 nejmenší úvazek 8
 nejčastější 22
 průměrný 21,4
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vzorce z vážených hodnot nejvyšší frekvence, nejnižší hlasitosti, maximální doby fona-
ce (maximum phonation time – MPT) a vibrace (jitter) nahrávky v době fonace. Hodno-
ty se pohybují v rozmezí +5 pro normální hlasovou kvalitu až po -5 pro těžké poruchy 
hlasu. Čím výraznější je záporná hodnota indexu, tím horší je hlasová kvalita.

Výsledky
Vzhledem k cílům našeho šetření nás jako jeden z výchozích údajů zajímalo 

zatížení jak mluvního, tak zpěvního hlasu zkoumaných osob mimo řádnou výuku:

Tab. č. 1: Zatížení hlasu v hodinách týdně nad rámec řádné výuky
min max mode average 1-3 h 4-6 h 7-9 h 10-12 13-15 h

mluvní hlas 0 10 2 3,49 26 13 1 4 0

zpěvní hlas 0 15 2 2,80 28 2 2 1 1

Rozsah vědomostí o hlasové hygieně:
Překvapivé bylo zjištění, že vědomosti o hlasové hygieně má pouze 52,30 % 

respondentů, 47,69 % nemá žádné nebo téměř žádné. Vědomosti byly značně omezené, 
nejčastější odpovědi byly: nekřičet, nepřepínat hlas, nepít studené nápoje.  

Zdroje vědomostí o hlasové hygieně:
Více než třetina dotazovaných získala vědomosti o možnostech péče o hlas 

při studiu na pedagogické fakultě (viz graf č. 1). Další respondenti získali vědomosti
o hlasové hygieně již za doby předcházejícího studia, především na středních pedagogic-
kých školách a gymnáziích, další samostudiem – četbou knih, článků a stažených titulů 
z internetu. Informace o tom, jak se starat o hlas, získali respondenti také v chrámových 
nebo světských sborech (zde hraje významnou úlohu sbormistr), od lékařů (obvodního 
lékaře, foniatra, ORL), od kolegů na pracovišti. Dobře informovanou skupinou jsou 
respondenti, kteří získali vědomosti na ZUŠ, neboť prošli hlasovým výcvikem – absol-
vovali sólový zpěv. U těchto respondentů můžeme předpokládat i vyšší vnímavost pro 
změny kvality, zdraví a potřeb svého hlasu. Nejmenší část respondentů se v této oblasti 
vzdělala díky pořadům v televizi.
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Způsob řešení hlasových potíží

Výsledky naznačují, že převažuje tendence k určité bagatelizaci problémů s hla-
sem (32 % resp. někteří respondenti by se „léčili sami“, 26 % respondentů by pouze 
vyčkávalo spontánní úpravy hlasu). Od učitelů jako hlasových profesionálů1 bychom 
očekávali zodpovědnější přístup v péči o hlas jako o pracovní nástroj.

Subjektivní hodnocení kvality mluvního hlasu 
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Se svým mluvním hlasem je zcela spokojena necelá pětina respondentů (viz graf. 
č. 3) a na  svém hlase nechce v zásadě nic změnit (pouze jedna odpověď se týkala zlep-
šení artikulace). Potřebu změny mluvního hlasu vyjádřilo cca 43 % respondentů (viz 
graf č. 4).

Na otevřenou otázku uváděli respondenti nejčastěji potřebu zlepšení artikulace. 
Dva respondenti jsou si vědomi výslovnostních nedostatků, spadajících do logopedické 
péče (rotacismus, sigmatismus). Stejný podíl respondentů pociťuje potřebu mít silnější 
hlas. Lze se domnívat, že požadavek „mít silnější hlas“ zahrnuje – vzhledem k učitelské 
profesi – také nosnost a znělost hlasu.

Rovněž nespokojenost s kvalitou svého hlasu je v šetření poměrně frekventova-
ná. Respondenti charakterizovali svůj hlas povětšinou jako chraptivý, skřípavý, hrubý, 
nekultivovaný, chtěli by hlas „jemný“, „libozvučný“. Uváděný údaj typu: „dosti chrap-
tím po ránu“ ukazuje nejspíše na poruchu hlasu, související se změnou na hlasivkách.

Zvýšit odolnost hlasu si přeje téměř 15 % respondentů, uvedené údaje (po výuce 
cítím hlasovou únavu, sípám, ztrácím hlas, hlas mi selhává, občas se ukřiknu a pak mě 
hlas bolí) signalizují potíže s hlasem. Může být přítomna funkční či organická hlasová 
porucha, bylo by vhodné foniatrické vyšetření.

Zhruba stejné procento respondentů by chtělo zvýšit či snížit polohu svého hla-
su.

Subjektivní hodnocení kvality zpěvního hlasu
Zhruba polovina respondentů (52 %) učí v rámci svého úvazku hudební výcho-

vu, téměř tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že využívají zpěvní hlas buď v rámci profe-
se nebo v zájmových aktivitách. V průměru činí zatížení zpěvního hlasu mimo výuku 
téměř 3 hodiny v týdnu (viz tab. č. 1). Zajímalo nás proto, jak posuzují respondenti vedle 
mluvního hlasu též svůj hlas zpěvní, event. jaké pociťují potřeby změn jeho parametrů.

Výrazně převažující část respondentů posuzuje kvalitu zpěvního hlasu příznivě 
(cca 66 %), přičemž tři čtvrtiny z nich jsou právě učitelé hudební výchovy. Je zajímavé, 
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že mezi respondenty „nespokojenými“ se svým zpěvním hlasem jsou výrazněji zastou-
peni učitelé, kteří HV jako specializaci nevyučují (48 % z učitelů nevyučujících HV 
(n=31) a 21 % z učitelů vyučujících HV (n=34).

Zajímavé je, že zatímco respondenti, kteří vůbec nebyli spokojeni se svým hla-
sem, jen výjimečně specifikovali, jaké parametry svého zpěvního hlasu by chtěli změnit, 
dokázali ostatní respondenti nedostatky svého pěveckého hlasu diferencovaněji vnímat, 
posuzovat a také přesněji formulovat potřebu změn.

Subjektivně pociťované potřeby změny zpěvního hlasu 
Na otevřenou otázku týkající se subjektivně pociťovaných potřeb změn zpěvního 

hlasu uvedla třetina respondentů potřebu rozšířit svůj zpěvní rozsah (viz graf č. 6). 
Nároky na zpěvní hlas (v kontextu výuky hudební výchovy) jsou vyšší, než na 

mluvní projev.

Všechny požadované změny v hlase, které respondenti uvedli (např. zlepšení 
dechové techniky, požadavek silnějšího hlasu, hlasové stability, lepší srozumitelnos-
ti), jsou předmětem budování pěvecké techniky. Kvalitní pěvecká technika v mnoha 
aspektech příznivě ovlivňuje techniku hlasu mluvního a naopak, dobrá mluvní technika 
zpětně nezatěžuje hlas zpěvní.  Pokud je mluvní hlas přetěžován nebo není technicky 
dobře veden, dochází k únavě svalstva celého hlasotvorného aparátu, což má dopad i na 
kvalitu hlasu zpěvního. Mezi mnoha příznaky se objeví postupné zmenšování rozsahu 
zpěvního hlasu, hlas je tvořen s úsilím. 

Varující byla zjištění, která nepřímo vypovídala o zdraví hlasu respondentů: 
selhává mi hlas, po hodině hudební výchovy sípám a nechci mluvit, po delším zpívání 
mám pocit knedlíku v krku, po zpěvu chraptím, chtěl bych mít schopnost držet výšku bez 
zdravotních obtíží.

Subjektivní percepce hlasových problémů pomocí VHI
Dotazník VHI zjišťuje krom již v úvodu popsaných hlasových potíží též stupeň 

„hovornosti“ (extremely talk active)� na sedmistupňové škále. 
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Rozložení výsledků u učitelů zkoumaného vzorku znázorňuje graf č. 7.

Převážná většina respondentů se hodnotí jako průměrný až mírně hovorný typ. 
Výsledky lze ovšem považovat spíše za orientační, protože zkušenost i obdobná šetření 
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naznačují, že se respondenti v tomto směru neposuzují zcela kriticky. Např. ze zjištění, 
které prováděli Řehulka, Řehulková (1998), se v subjektivním posouzení partnery jeví 
učitelky jako „mnohomluvné“. 

Srovnání výsledků VHI v jednotlivých skupinách otázek (v %)
Výsledky naznačují, že problémy s hlasem sytí nejvíce skupinu projevů (obtíží), 

které autoři zařazují do oblasti „psychologické“( psychological factor) viz výše. Těžiště 
sebehodnotících soudů je zde v kategoriích vyjadřovaných indexem 6 – 15 b. (viz graf 
č. 8).

V oblasti „funkční“ (functional factor) a „emocionální“( emotional factor) je 
těžiště výpovědí v rozmezí 0 – 5 b (46,15 a 58,05 %).

I když tyto výsledky považujeme vzhledem k počtu respondentů spíše za orien-
tační, jsou z našeho hlediska zmapování subjektivní percepce hlasových potíží velmi 
ilustrativní.
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Celkové výsledky subjektivního hodnocení mluvního hlasu 
dotazníkem VHI – zastoupení jednotlivých stupňů v %

0-30 žádné nebo minimální potíže s hlasem, 31-60 střední typ potíží s hlasem, 
61-120 vážné poškození hlasu

Celkové výsledky subjektivního hodnocení mluvního hlasu 
dotazníkem VHI

Předběžným vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, žádné nebo minimální potíže 
s hlasem má 80 % respondentů, střední typ potíží s hlasem má 20 %, vážné potíže neu-
vedl žádný respondent.

Rozložení hodnot DSI
Pro vyhodnocení úrovně poškození hlasu námi naměřených hodnot DSI jsme 

použili tabulku v podobě, kterou uvádějí BOTH, WUYTS (2007). Hodnoty DSI jsou 
dány do korelace s TOM (Therapy Outcome Measures, Enderby, 1997).
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 TOM    DSI

 0 Těžká trvalá afónie: pacient nemá ádný hlas,
  není schopen fonace < - 4.3

 1 Trvalá dysfonie: občasné úseky fonace, mohou
  se objevovat afonické periody - 4.2 to  - 2.3

 2 Mírná dysfonie: pacient může tvořit hlas, ale
  objevují se časté periody chrapotu -2.2 to  - 0.4

 3 Lehká až mírná dysfonie: méně časté periody
  narušená  fonace nebo lehký trvalý chrapot - 0.3 to 0.7

 4 Lehká dysfonie: sporadicky dysfonické
  momenty v krátkých úsecích 0.8 to 1.7

 5 Žádná porucha hlasu > 1.8

Z grafu č. 11 vyplývá úroveň postižení funkce hlasu námi sledovaných respon-
dentů. 

Námi naměřené hodnoty ukazují, že 55 % respondentů nemá poruchu hlasu, 23 
% trpí lehkou dysfonií, u 12 % se objevuje lehký trvalý chrapot, u 8% se objevují časté 
periody chrapotu. Jeden respondent, u kterého hodnota DSI naznačuje trvalou dysfonii, 
je již více jak půl roku ve foniatrické péči, prochází náročnou hlasovou rehabilitací
u hlasového pedagoga.

Závěr
Výsledky šetření naznačují, že učitelé pociťují problémy s mluvním i zpěvním 

hlasem.



78

I když by znalost zásad hygieny hlasu a dodržování preventivních opatření měly 
být samozřejmou vědomostní výbavou učitelů, ukazuje se, že tyto poznatky jsou mini-
mální, až nedostačující.

Učitelé by měli být všeobecně informováni o příznacích možných hlasových 
obtíží, aby zavčas podstoupili odborné lékařské vyšetření (foniatrie, ORL).

Z výpovědí respondentů rovněž vyplývá, že velmi málo využívají možnosti 
odborné lékařské péče. Od učitelů jako hlasových profesionálů bychom očekávali zod-
povědnější přístup v péči o hlas.

Výsledky rovněž naznačují poměrně výraznou tendenci k bagatelizaci problémů 
s hlasem a nízkou úroveň základní autodiagnózy hlasových potíží.

Analýza uváděných subjektivních hodnotících soudů vztahujících se k paramet-
rům hlasu signalizuje funkční potíže s hlasem.

Objektivní měření prováděné metodou DSI (analýza hlasových snímků), které 
jsme prováděli jako první etapu následujícího výzkumu, v podstatě odpovídají subjek-
tivním údajům (potížím s hlasem) získaných dotazníkem VHI.

V rámci prevence vzniku závažných hlasových poruch a onemocnění hlasu je třeba 
klást důraz na subjektivní percepci vlastního hlasu. Neakceptace a podceňování zpočátku 
mírných nebo občasných příznaků hlasové dysfunkce může vést k prohlubování onemocně-
ní funkčního i organického rázu a k zanedbání vážných onemocnění (maligní nádory).

Hlas je důležitou součástí výkonu profese a změny jeho kvality či jeho one-
mocnění negativně ovlivňují nejen pracovní výkon, ale také celkové prožívání pracovní 
pohody. Problémy s hlasem – přesněji – důsledky hlasových obtíží v kontaktech s lidmi, 
v sebeprožívání a sebehodnocení atp. by se mohly stát významnými stresory narušující-
mi i duševní zdraví učitelů.

Souhrn informací a poznatků v oblasti hygieny hlasu by měl u učitelů přispět ke 
změně postoje ke svému hlasu jako pracovnímu nástroji.
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A STUDY ON TEACHERS´ VOICE DEVELOPMENT IN 
THE CONTEXT OF THEIR PROFESSION

Abstrakt: Every teacher needs a quality voice as an important component of 
his or her professional competence. Many teachers are aware of some problems con-
cerning their voices as early as at the beginnings of their pedagogical activity, but do 
not pay due attention to them. A number of teachers do not also know how to work 
with voice and how to take care of  it.

In the first stage of the project, 65 respondents were questioned – all of them 
students of combined university studies who had already taken active part in the edu-
cational process. The following techniques were used:

1) The author´s questionnaire directed towards the subjective perception of 
one´s speaking and singing voice, the knowledge of voice hygiene, the sources of this 
knowledge and the voice load in extraprofessional activities. 

2) The Voice Handicap Index (VHI) questionnaire worked out by Jacobson 
and her colleagues (1997), by means of which it is possible to establish the subjective 
evaluation of the quality of one´s voice and of the impact one´s voice has on socio-
professional functions.

At the same time all the respondents´ voices were recorded so that objecti-
ve changes of their voices could be monitored systematically. A computer was used 
whose software is able not only to record voices but also analyse them by determining 
their DSI.

Key words: voice, teachers, voice hygiene, voice evaluation, Voice Handicap 
Index, Dysphonia Severity Index.
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School and Health 21, 3/2008, Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví

MUZIKOTERAPIA A PSYCHOPROFYLAXIA

Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ 

Súhrn: Práca opisuje muzikoterapiu v sociálno-historických, psychologických 
a hudobných súvislostiach. Rozdeľuje paradigmy vnímania hudby na magickú, mate-
matickú, medicínsku a psychologickú, kde každá z nich má svoje opodstatnenie aj pri 
dnešných formách muzikoterapie. Text podáva krátky prehľad o muzikoterapeutickej 
situácii a predkladá koncept humanisticky a dynamicky orientovanej muzikoterapie. 
Zákonitosti liečebného procesu pomocou improvizovanej hudby sú tu analogicky popi-
sované v hudobnom a psychickom prežívaní. Práca interpretuje dôležité javy špeci-
fické pre definovanie aktívnej muzikoterapie. V existenciálnej rovine je ako význam ný 
prostriedok uzdravenia vyzdvihnutý vzťah, ktorý sa tvorí cez skúsenosť prijatia inými 
ľuďmi. Aktívna muzikoterapia poskytuje priestor pre pripra venosť otvoriť sa dôležitým 
vzťahom. 

Kľúčové slová: aktívna muzikoterapia, improvizácia, stimulácia, zvuk v čase 
a priestore, profylaxia, koncepty muzikoterapie

Úvod
Hudba bola a je počas celých dejín vnímaná ako prostriedok k sebareflexii – je 

spätá s terapeutickým pôsobením na človeka. Východiská, ktoré smerujú k muzikotera-
peutickému využitiu hudby a zvuku, sú rozvinutím ontologickej bázy a existenciálneho 
zamerania človeka. V historickom kontexte muzikoterapie sa vychádza z funkcionality 
hudby, ktorá sa – z antropologického, sociálneho a teologického pohľadu – vo svojich 
počiatkoch viaže na kult, na zmyslovú, magicko-rituálnu a mediálnu funkciu hudby. 
Korene ľudskej kultúry sú vďaka tesnému prepojeniu rôznych modalít príznačné jedno-
tou umenia, náboženstva a liečiteľstva. 

Moderná muzikoterapia nemá na Slovensku dlhú tradíciu. V psychiatrických 
liečebniach sa začala rozvíjať až v šesťdesiatych rokoch zásluhou prof. Matulaya 
v Pezinku, v Bratislave na Psychiatrickej klinike vďaka MUDr. Molčanovi. Veľkou 
mierou k praktickému využitiu muzikoterapie prispeli  PhDr. Zlatica Mátejová a MUDr. 
Silvester Mašura, ktorí začali v sedemdesiatych rokoch aplikovať aktívnu muzikotera-
piu pri práci s deťmi a mládežou s neurotickými poruchami. Ich praktická, publikačná 
a pedagogická činnosť na PdF Univerzity Komenského v Bratislave sú dodnes cenným 
prínosom pre základnú orientáciu v muzikoterapeutickej problematike.
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Žiaľ, pre komplexné porozumenie a štúdium muzikoterapie u nás nie sú ešte 
dostatočne rozvinuté podmienky, okrem populárno-vedeckých článkov v časopisoch 
existujú v slovenskom jazyku len niektoré knižné publikácie na túto tému (Mátejová, 
Mašura, 1980 a 1992, Mátejová, 1993, Vitálová, 1999, Zeleiová, 2002). Globálne zma-
povanie situácie na Slovensku, ako aj zachytenie svetových moderných trendov, najmä 
v psychoterapeutickej oblasti, chýba. 

Muzikoterapia ako proces
Hudobná terapia – muzikoterapia – je terapeutická metóda, systematicky riade-

ná a cielene využívajúca medziľudský zvukový priestor a hudbu za účelom zlepšenia, 
stabilizovania a/alebo znovuobnovenia zdravia. Pomocou nej sú oslovované fyzické, 
duševné, emocionálne a sociálne problémy tak u zdravých, ako i postihnutých, naruše-
ných a ohrozených ľudí.

Muzikoterapia je kreatívny terapeutický proces, v centre ktorého je nehovorený 
zvukový dej, t. j. neverbálne prežívanie (počas počúvania a vnímania zvukov/hudby) 
a neverbálne stvárňovanie (počas zvukovej/hudobnej hry – improvizácie). V muziko-
terapii je klient stimulovaný, aby tvorivo zaobchádzal s jednoducho ovládateľnými hu-
dobnými nástrojmi (Orffov Schulwerk – metalofóny, xylofóny, zvonkohry, pentatonické 
zobcové flauty) a vôbec s nástrojmi, ktoré vydávajú zvuk (frndžadlo, klepadlo, rapkáč, 
hrkálka, rôzne iné predmety, detské hračky a prírodné materiály – kamienky, drevá), 
súčasne aby využíval zvuky vlastného tela (tlieskanie, plieskanie, dupanie, lúskanie) 
a spev (Krušinská, 2003). 

Muzikoterapia je systematický intervenčný proces, pri ktorom terapeut u klienta 
aktivizuje nenarušené a podporuje poškodené funkcie. Terapeutický proces sa v hudob-
nom priestore odohráva počas rôznych fáz, podľa toho, aké sú potreby a možnosti pos-
tihnutých, narušených či ohrozených klientov: 
– impresia – vnímanie zvukov/hudby prostredníctvom zmyslov a emócií, 
– expresia – aktívne vyjadrovanie sa pomocou zvukov/hudby, 
– interakcia – zvuková/hudobná komunikácia viacerých klientov, 
– reflexia – verbálne pomenovanie zažitého a stvárneného zvuku/hudby,
– integrácia – vnútorná reorganizácia zážitkov klienta (často nevedomá).

Tieto jednotlivé fázy muzikoterapeutického procesu si od klienta vyžadujú jeho 
vnútornú alebo vonkajšiu aktivitu. Podľa toho, či je pozornosť klienta zameraná navo-
nok alebo dovnútra zvukového diania, a podľa toho, aké prostriedky muzikoterapia 
používa, ju delíme na receptívnu a aktívnu (expresívnu): 

Pri receptívnej muzikoterapii je pozornosť zameraná najmä na počúvanie hudby, 
zvukov, šumov či ticha. Využíva zväčša bohatú fonotéku klasickej i konzum nej hudby, 
klient  spracováva živú alebo reprodukovanú hudbu z elektronických médií. Recepcia 
hudby, teda jej vnímanie a prijímanie, je celostné chápanie zvu kov v priestore, závislé 
na individuálnych skúsenostiach a hudobných schopnostiach poslucháča. Receptívna 
muzikoterapia pozná mnoho metód práce s vnímaním zvukov/hudby. Pracuje s fantázi-
ou a predstavami či asociáciami (napr. kreslenie podľa toku hudby, zvukomaľba), ďalej 
s telesným napätím (relaxácia svalov), alebo využíva rytmizáciu pohybov tela na danú 
hudbu (dynamizovanie a synchronizovanie pohybov). 
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V histórii je práve táto forma muzikoterapie tradične využívaná. Pomerne často 
sa pri receptívnej muzikoterapii môžeme stretnúť s tzv. »hudobnými receptármi«, čo sú 
zoznamy skladieb, ktoré by po ich vypočutí mali byť »liekom proti stresu, únave«, či 
zabezpečiť »povzbudenie nálady, dobrý spánok« a pod. Pri indikácii hudby z elektro-
nických nosičov je však potrebné vziať do úvahy individuálnu špecifickosť jednotlivých 
poslucháčov (Vitálová, 1999). Pri oslabených osobnostiach s narušenou ja-štruktúrou 
by muzikoterapeutická práca mala byť jasne štruktúrovaná. S počúvaním hudby sa tok 
myšlienok a vnímanie dá usmerniť len profesionálnym prístupom. U klientov s la bilnou 
štruktúrou sa pri počúvaní niektorého typu hudby môže zosilniť anxiózne (úzkostné) 
prežívanie, viac vystupňovať pocit depersonalizácie, príp. latentne prítomné depre sívne 
rozlady.

Receptívnu forma muzikoterapie sa využíva najmä v medicíne (napr. tzv. fokusujú-
ca muzikoterapia, funkcionálna muzikoterapia, paliatívna muzikoterapia, paradoxál na 
muzikoterapia a regulatívna muzikoterapia). Zameriava sa na reguláciu fyziologic kých 
javov pomocou rytmizácie a timbrových efektov (Zeleiová, 2002). 

Aktívna (expresívna) muzikoterapia predstavuje súhrnné pomenovanie pre všet-
ky typy muzi koterapií, pri ktorých pracuje sám klient s hudobným nástrojom alebo 
hlasom. Charakterom je blízka prirodzenej vitalite a spontánnosti detí. Apeluje sa na 
činnostný spôsob, na formu hry, experimentovanie so zvukom a objavovanie hudobné-
ho materiálu. Zvyčajne sa na spracovávaní alebo tvorení zvuku/hudby podieľa spoločne 
s klientom aj muzikoterapeut, resp. iní klienti – ide o individuálnu alebo skupinovú 
muzikoterapiu. Všestranne stimuluje narušené funkcie klientov prostredníctvom ich ria-
dených tvorivo-produktívnych aktivít. Aktívna muzikoterapia využíva na dosiahnutie 
terapeutického cieľa zvukovú hru – improvizáciu. Od iných neverbálnych terapií sa 
aktívna muzikoterapia odlišuje tým, že zvuk nevychádza z terapeuta, ale z hudobného 
nástroja, resp. tela. Takto zvuk sprostredkováva tvorbu vzťahu (tento fenomén sa využí-
va najmä v komunikácii s autistickými deťmi alebo deťmi s narušenou komunikač-
nou a rečovou schopnosťou). Hudobný nástroj podľa výberu vyludzuje zvuky, ktoré sú 
vlastné aj ľudskému hlasu: nízke, vysoké, hlasné, tiché, rezonujúce, ostré a pod. Zvuky 
a tóny možno modulovať, tvarovať, kombinovať. Vďaka neverbálnemu prístupu môže 
ísť o pomerne expresívny proces. 

Aktívna muzikoterapia využíva aj ďalšie umelecké prvky ako pohyb, tanec, dra-
matizáciu, výtvarný prejav, poetiku. Prepájanie reči, pohybu, tanca, hudby a dramatic-
kého prejavu stavia na prirodzenom synkretickom princípe, objavujúcom sa v ranom 
vývine. Médiom v hre je hudobný nástroj alebo vlastné telo ako rezonujúci korpus 
a hlas.

Muzikoterapia ako systém
Muzikoterapia začína v prvom rade na zmyslovej rovine, pracuje hlavne v audi-

tívnom kanáli, ale nevynecháva ani iné zmysly (rovnako významný je dotyk, rezonan-
cia, farebnosť a tvarovosť hudobných nástrojov a i.). Základnou senzomotorickou skú-
senosťou a vnímaním seba cez zvuky v interakcii koriguje zážitky o sebe. Na zmyslové 
vnemy a reakcie sa viažu emócie, projikované a prenášané zväčša z minulých zážitkov. 
Na zmyslové – zvukové – podnety klient citovo či afektívne reaguje (emocionálna rovi-
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na). Emócie klientom hýbu a vyzývajú ho k telesnému pohybu alebo sociálnej interakcii 
(fyziologická a sociálna rovina). Emócie sú v reflexii verbálne pomenované na úrov-
ni pamäte a rozumu (kognitívna skúsenosť), prípadne sú ešte nasledujúcim zážitkom 
prehĺbené a reorganizované. Riadenou senzomotorickou skúsenosťou a vnímaním seba 
cez zvuky má klient možnosť korigovať svoje reakcie a správanie. Ak dokáže hudobný 
zážitok verbálne pomenovať a reflektovať, rovnako rozvíja kognitívnu rovinu (Zeleio-
vá, 2002). 

Celkovou zmenou vnímania a prežívania seba cez autentickú akceptujúcu skú-
senosť (s terapeutom, inými) sa koriguje úcta klienta k sebe samému. Sebaúcta a úcta 
k iným sa stáva integrálnou súčasťou bytia (ontologická rovina).

Zvuk/hudba je odrazom prežívaných emócií a opačne, aj význam toho-ktorého 
zvuku/hudby vyvoláva u klienta emócie. Tento proces je možné muzikoterapiou usmer-
ňovať. 
Schematicky sa to dá znázorniť nasledovne (Smeijsters, 1994):

V muzikoterapeutickej praxi je akcent hlavne na senzomotorickom vnímaní 
v zvu kovom kontakte so sebou a s inými (impresia). Od vnemov sa odvíja individuálna 
biografická skúsenosť aj spomínanie, a na základe nich ďalšia hudobná improvizácia 
(expresia). Cez hudobné prežívanie sa klient koncentruje viac na telesné a emocio nálne 
prežívanie, ktoré spolu tvoria jednotu. Senzorické vnímanie a emocionálne prežívanie 
sa verbálnou reflexiou dostávajú do vedomia. Tým sa diferencuje a rozši ruje sebavní-
manie. Nová zmyslová skúsenosť môže reorganizovať sebavnímanie. Zážitky z minu-
losti (často až preverbálne) sa môžu v hudobnej komunikácii aktuali zovať a neprís-
tupné emócie ako zdroj vnútorných a vzťahových konfliktov sa môžu prepracovať 
a integrovať.

Toto všetko sa v muzikoterapii odohráva vo vzťahu (k nástroju, k zvuku, k telu, 
vo vzťahu klient – terapeut – spoluklienti). Cieľom muzikoterapie je prostredníctvom 
rozšíreného sebavnímania a vnímania okolia pozdvihnúť klientovu sebaúctu a aktivo-
vať jeho komunikačné rezervy a zdroje k existencii, teda k zdraviu.

Podstatnou súčasťou muzikoterapie je improvizácia (hlasová alebo nástrojová), 
ktorá umožňuje sebaskúsenosť v interakcii. Ponúka zážitok na rovine:
– primárnej skúsenosti dôvery,
– akceptácie neprijatých častí osobnosti,
– spomienkovej,
– prechodnej k vyššej vývinovej fáze,
– tvorivého procesu a sebatranscendencie,
– komplexnej skúsenosti seba,
–  sprostredkujúceho zvukového vzťahu v konfrontácii s reálnym. Muzikoterapia je 

ponukou k celostnému psychospirituálnemu rastu.
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Muzikoterapeutické paradigmy a koncepty

Spôsoby vysvetľovania si účinkov hudby na človeka – magický, matematický, 
medicínsky a psychologický – dali základ moderným vývinovým a výskumným ten-
denciám v muzikoterapii (Smeijsters, 1994). V súčasnosti možno evidovať tri základné 
koncepty muzikoterapie:
–  pedagogický koncept: ťažiskom špeciálno-, liečebno- a sociálno-pedagogicky orien-

tovanej muzikotera pie je osobnostný rozvoj, rozvoj senzomotorických i sebaobslu-
hujúcich zručností a sociálna integrácia; pedagogicky orientovaná muzikoterapia sa 
zameriava na procesy učenia, sociálnej integrácie a ko munikácie (sociálno-emocio-
nálna funkčnosť); zlepšuje vnímanie, koncentráciu, pamäť (kognitívnu funkčnosť) 
a pod poruje pohyb, zmysly a reč (telesná a senzomotorická funkčnosť);

–  medicínsky koncept: Hudba slúži ako audioanalgetikum alebo sedatívum, alebo 
iným spôsobom pozitívne ovplyvňuje biomedicínsky alebo psychosociálny stav; 
aplikácia hudby v medicínskom prostredí nemocníc hovorí skôr o »liečbe atmosfé-
ry« v týchto inštitúciách, ako o priamej liečbe chorých ľudí; aj keď výskumy zjavne 
ukazujú pozitívny anxiolytický vplyv hudby, táto sa skôr využíva celoplošne (na 
oddeleniach) ako v individuálnych indikáciách;

–  psychoterapeutický koncept: psychoterapeuticky orientovaná muzikoterapia má ciele 
ako verbálna psychoterapia, rozumie sa pod ňou intervenčný priebeh pomocou hudby 
improvizovanej alebo receptívnej pri sprevádzaní psychických procesov klienta;

K jednotlivým teoretickým konceptom, ktoré udávajú východiskovú orientá-
ciu, sa hlásia smery, prúdy a školy rôznych muzikoterapií, preto nie je doposiaľ možné 
postaviť muzikoterapiu na spoločnú metabázu. 

Prehľad súčasných smerov v muzikoterapii (Zeleiová, 2002)
PEDAGOGICKÝ KONCEPT MEDICÍNSKY KONCEPT PSYCHOTERAPEUTICKÝ KONCEPT

Kognitívno-beha -
viorálny model

Psychodynamický
model

Humanisticko-
existenciálny model

Antropozofická MT Fokusujúca MT Behaviorálna MT Analytická MT Aktualizačná MT
Orffovská MT Funkcionálna MT MT zameraná na Asociatívna MT Analogická MT
Orthoagogická MT Paliatívna MT materiál Guided imagery Expresívna MT 
Polyestetická MT Paradoxálna MT   improvizácie Klang-trance MT Gestalt MT
Rekreatívna MT Regulatívna MT Morfologická MT Integratívna MT
Tvorivá  MT MT zamer. na klienta

Pre muzikoterapiu vo filozofickom kontexte je príznačné pýtať sa na ontologic-
ké otázky zmyslu, hodnôt a osobnostnej orientácie terapeuta a terapie vôbec. Poten-
ciálne otázky, ktoré môžu napomôcť muzikoterapeutickému vzťahu a procesu, môžu 
vychádzať z osobného trojdimenzionálneho konceptu muzikoterapie, postavenom na 
vzťahu ja-ty-transcendentno, kde cez senzorickú, emocionálnu, kognitívnu a spirituálnu 
rovinu môže dôjsť v muzikoterapii – štruktúrovanou prácou a cez uzdravujúci vzťah 
– ku komplexnej integrácii zdrojov človeka.

Špecifickosť hudby ako média a terapeutika
V posledných rokoch vzrastá záujem špecializovaných odborníkov v pomáhaj-

úcich povolaniach o metódy, ktoré poskytujú (seba)poznanie nielen na základe verba-
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lizácie a intelektového vhľadu, ale k osobnostnému rastu vedú cez zmyslovú a emocio-
nálno-afektívnu skúsenosť. Improvizácia v aktívnej muzikoterapii dané umožňuje. Ide 
o slobodné hranie v rámci istých inštrukcií hry. Muzikoterapeutická improvizácia je 
považovaná za neverbálne komunikačné a výrazové médium. To, čo sa pri hre vyjadrí 
navonok, vychádza z vnútra hráča. Nič nevyjde z človeka, čo v človeku nie je. Aktívna 
muzikoterapia je zameraná kreatívne – na prácu so zvukom, ktorý vyprodukuje samotné 
dieťa-klient, či už vokálne alebo inštrumentálne. Využíva hrový priestor improvizácie. 
Hudobná improvizácia, ktorá je najčastejšou technikou aktívnej muzikoterapie, otvára 
možnosti pre vokálne, inštrumentálne a pohybové stretnutie, v ktorom postupne klienti 
s druhou osobou interagujú a odlišným spôsobom ako verbálnym dávajú najavo svoje 
emócie a dotýkajú sa hraníc. 

To, čo muzikoterapiu odlišuje od iných kreatívnych terapií, a v čom je jej špeci-
fickosť, je ochranný a symbolický spôsob, akým sa môže tvoriť vzťah – totiž komuni-
káciou pomocou zvuku, ktorý nevychádza z partnerskej osoby, ale z hudobného nástroja 
(Smeijsters, 1999). Mnohé sociálno- a psychogénne faktory pri vzniku (psychických) 
porúch znemožňujú klientom priamu komunikáciu, pretože z ich minulosti je prepojená 
s negatívnymi zážitkami. Korektívna (emocionálna) skúsenosť pri mimoverbálnom dru-
hu komunikácie pomocou improvizovanej hudby môže byť vďaka symbolizácii, projek-
cii a asociáciám liečivou. Analogické procesy hudobného a psychického dynamizmu sú 
v muzikoterapii diagnostickou pomôckou pre indikácie a ďalší postup. 

Podporná funkcia hudby
Pri počúvaní hudby, resp. amatérskom či poloprofesionálnom muzicírova-

ní klientov (detí), môže hudba poskytnúť obnovenie tvorivých síl, uvoľnenie, radosť 
a pôžitok z hry, príp. odpočinok. Ak pri tom prvorado nejde o emocionálnu abreakciu, 
ale o hudobný konzum, hovoríme o hudobnej rekreácii. Tomuto účelu slúžia masmedi-
álne relácie, zvukové nosiče, ako i rôzne koncerty. 

Hudba v nás zväčša evokuje ako prvý  zážitok estetična, pocit spojený s hodno-
tou krásna, resp. opaku. Zážitok krásna (pri počúvaní niektorých hudobných skladieb až 
pôžitok) je pre človeka nepostrádateľný. Aj naše uvažovanie a rozprávanie o hudbe sa 
dotýkajú najmä estetických kategórií. Schopnosť započúvať sa, a vedieť vychutnávať 
krásu v akejkoľvek podobe, je sama o sebe katarzná. Pri hudbe by sme však nemali opo-
menúť aj jej tvorivý potenciál. Tým, že nás hudba a akýkoľvek zvuk upútava a udržiava 
pozornosť, môže nás fascinovať alebo stimulovať k pohybu, aktivite. Aktívna muzi-
koterapia umožňuje využiť práve stimulujúcu funkciu hudby. Hudobná improvizácia, 
ktorá je najčastejšou technikou aktívnej muzikoterapie, otvára možnosti pre stretnutie so 
sebou samým a s inými v emocionálnej rovine tvorivým spôsobom. Vokálnou, inštru-
mentálnou a pohybovou improvizáciou človek interaguje s druhou osobou a odlišným 
spôsobom ako verbálnym reflektuje a vyjadruje svoje emócie. Hudbou sa človek preží-
va. 

Kreatívna sila hudby sa hlavne posledné desaťročia systematicky využíva v tera-
peutickom procese fyzicky, psychicky a sociálne narušených ľudí. Hudba má schop-
nosť byť štruktúrovaná v čase, a to spôsobom, ktorý môžeme ovplyvniť, a ktorý môže 
ovplyvniť nás. Svojou melodickou, harmonickou a rytmickou výstavbou môže byť 
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»spočuteľnením« – znejúcim vyjadrením poriadku a pohybu. Štruktúra hudby má rov-
nako svoje pravidlá, začiatok a koniec. Cez ňu sa môže klient stabilizovať a postupne sa 
naučiť iniciovať kontakty bez ohrozenia a bez ohrozenia sa ich opäť vzdať. Improvizo-
vaná hudba s konkrétnymi pravidlami a cieľmi, ktorá iniciuje v hráčovi tvorivosť, tým 
zároveň aj tvorí (kreuje – či re/kreuje –) nové »tvary« zážitkov. Klienti majú možnosť 
nepriamym spôsobom zažiť v novej, korektívnej situácii seba. V hudobnej rovine sku-
pinovej hry sa to deje prostredníctvom:

–  zamerania sa na aktiváciu (neustále povzbudzovanie k hre na ľahko ovládateľný 
nástroj, aj prostredníctvom spoluklientov) a podporovaním spoločenskej aktivity 
(hudobná komunikácia),

–  posilnenia ja-funkcií, ako sú napr. vedomie vlastnej identity, rozlišovanie fantázie 
a skutočnosti, schopnosť postaviť si hranice (pomocou jasne štruktúrovaných hier, 
v ktorých klienti improvizujú podľa vopred stanovených pravidiel napr. imitácia, 
hudobná otázka – odpoveď, rytmický kánon atď.),

–  podporovania koncentrácie a vnímania toho, čo sa v skupine práve deje (zameriava-
ním pozornosti na aktuálne dianie, na pravidlá hry, na konkrétny zvuk ako signál),

–  odkrývaním, prežívaním a diferencovaným pomenovaním emócií (cez vyjadrenie 
vlastných emócií hudbou),

–  kontaktovaním sa s agresiou a zároveň jej odbúravaním (silným úderom na väčší 
nástroj),

– orientácie v realite (sledovanie pravidiel hry, striedanie reálnych zvukov a ticha),
–  podpory sebavnímania a vnímania iných (motorická hra na nástroj vyvoláva taktilné 

vnemy, iných klient vníma akustickým kanálom cez ich hru),
–  výstavby a diferenciácie kontaktu a schopnosti tvoriť vzťahy a potom ich aj bez 

pocitov viny ukončiť (hudobnou komunikáciou, rytmickým alebo metrickým splý-
vaním s druhým).

Terapeutický efekt  skupinových muzikoterapeutických stretnutí spočíva najmä 
vo využití hudby ako kreatívneho a komunikačného média.  Muzikoterapia sa môže 
významnou mierou podieľať na korigovaní symptómov ako emočná plochosť, celkový 
negativizmus, apatia, autistické črty a i. a poskytnúť nový integrujúci zážitok. Základ-
ným cieľom je ponúknuť klientom štruktúru, prehľadnosť a diferencovanosť v rozlič-
ných rovinách, či už napr. pravidlami hier, odlišnosťou zvukov, rozdielnymi údermi 
alebo manipulovaním s hudobným inštrumentáriom. 

Analógia hudobných a sociálno-psychických procesov
Muzikoterapia, vychádzajúc so štrukturálnej analógie medzi hudobnými a soci-

álnymi procesmi, pracuje so senzoricky získanou skúsenosťou, ktorú ďalej diferencu-
je a štrukturuje. Priebeh diferenciácie hudobných aktivít či cvičení a štruktúrovania 
tak skupinového, ako i hudobného diania, vyžaduje veľkú psycholoicko-pedagogickú 
zrelosť a zručnosť – schopnosť pracovať s limitmi a jasnými inštrukciami. Skúsenosť 
z hudobného pohybu, dynamizmu a procesuálnosti môže byť prostriedkom k lepšiemu 
pochopeniu iných javov v sebe alebo okolo seba. 
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Hudba v sebe zachytáva a  súčasne tvorí jednu alebo obe dimenzie, ktoré analo-
gicky prebiehajú aj v psychosociálnom procese:
–  časovú dimenziu (z hľadiska hudobného metrum, rytmus, tempo, agogika – výraz–; 

z hľadiska psychosociálneho biorytmy, psychocyklicita); dôležitá je senzibilizácia 
na trvanie;

–  priestorovú dimenziu (z hľadiska hudobného farba, výška – melos –, intenzita, har-
mónia, tonalita – centrum, bod pokoja –, tektonika; z hľadiska psychosociálneho 
dynamogénia osobnosti, miera stability, emočnej sýtenosti vzťahov); dôležitá je sen-
zibilizácia na napätie;

Exkurz do muzikoterapeutickej práce, ktorú je možné integrovať do výchov-
ných metód, nadväzuje na pedagogicky orientované muzikoterapie. Snažíme sa zachy-
tiť pôvodné a bazálne hudobné prvky, pozitívne spolutvoriace psychickú, ev. sociálnu 
stabilitu. Tieto sú nevyhnutné pre zdravý a normálny vývin. Hoci ponúknutý text je len 
inšpiráciou, nemal by sa opomenúť samotný proces hľadania a skúmania efektivity, 
pokorné formovanie vzťahu voči deťom a mladým ľuďom, ktorí sú nám vo výchove 
zverení.

Aj ako dôsledok dekulturačných trendov, eliminujúcej priestor hudby a ticha na 
školách, sa objavuje vysoký nárast sociálnej patológie u detí a mládeže (problematiku 
nemožno zúžiť len kauzálne). V školách sme svedkami prudko stúpajúcej agresivity 
a acting-out správania, nezvládnutých copingových mechanizmov a neintegrovaných 
osobností – tak detských, ktoré sú predsa len vo vývine a je ešte možnosť vývin zvrátiť, 
ako i osobností pedagógov.

Pre dieťa ako osobnosť, ktorá je determinovaná vekom, je v školskom období 
vývinovo príznačné, že jeho kreativita je napriek neskôr pristupujúcej racionalizácii 
ešte podporovaná emocionalitou, tvorivou fantáziou a spontánnosťou. Preto jeho vzťah 
k hudbe bude najprv emocionálny, senzomotorický a imaginatívny, až neskôr intelektu-
álnou reflexiou. Formovanie človeka v tomto veku sa najlepšie deje pomocou hier. Hry 
vnútorne mobilizujú deti. Aktivuje sa konanie a prežívanie (radosť, pôžitok, partner-
stvo, družnosť, sloboda, optimizmus, ochota čosi zažiť, zmysel pre krásu, úcta k sebe 
samému, zodpovednosť za seba samého, novoobjavovanie či uplatňovanie vlastných 
talentov a i.).

Projekcia vlastného prežívania u detí s poruchami správania často naznačuje 
dichotómiu a polarizáciu medzi polohami jasného (až rigidného) ohraničenia sa, a ino-
kedy symbiotického splývania s ďalšími osobami. Tie dva póly zväčša nie sú prepojené. 
Dieťa sa prudko dištancuje (ako obranný mechanizmus preverovania si hodnoty svojej 
vlastnej osoby), alebo naopak, príliš sebou nechá manipulovať, a v ilúzii akceptácie sa 
prichýli k silnejším osobnostiam (totalitarizmus napr. šikanujúcej skupiny). Testuje si 
hranice seba, zisťuje, kde je, kde je ten druhý, čo dokáže, čo už nie. Tendencia k sociál-
nej závislosti nie je uvedomovaná, rovnako ako ani emocionálne napätie a náboj, ktoré 
vnútorný konflikt prináša. 

Deti väčšinou nie sú schopné priamej konfrontácie so svojím vnútorným emocio-
nálnym materiálom, nakoľko by to mohlo znamenať vysporiadavanie s veľkou bolesťou, 
úzkosťou, strachom, pocitmi viny a pod. Konfrontácia s hnevom je bezpečnejšia, pre-
tože je prístupnejší projekcii (vina zaň je pripisovaná inej osobe). Často u nich absentuje 
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psychická spätno-väzbová a regulačná funkcia. Je potrebné ju vo vývine – hoci s časo-
vým odstupom – suplovať. Evidencia a akceptácia svojich a cudzích hraníc je základ-
nou podmienkou zdravej (ko)existencie. Je však možné, že sme deti zavčasu nenaučili 
vnímať hranice, resp. rodičia neboli v svojej láske dostatočne zrejmí. Muzikoterapiu je 
vhodné i účinné použiť u detí:
–  s obmedzeným alebo zaostávajúcim zmyslovým, telesným či mentálnym vývinom 

vzhľadom na konkrétne postihnutie, ohrozenie alebo narušenie,
– s poruchu kontaktovosti, teda u detí s problémami v komunikácii alebo vo vnímaní, 
–  s narušenou adaptačnou alebo socializačnou schopnosťou, kde dieťa používa 

nefunkčné vzorce správania,
–  s nízkym pocitom sebavedomia a sebaúcty, ktoré majú agresívne alebo naopak sen-

zitívne prežívanie.

Hra s hudbou a hra vo vzťahoch
Každé dieťa – zdravé, postihnuté, narušené i ohrozené – má k dispozícii bohatý 

tvorivý potenciál. Tvorivosť jemu vlastná sa prejavuje aj pri objavovaní a navodzovaní 
rozmanitých zvukov. Rovnako dieťa rado načúva rôznym zvukom a priraďuje im svojské 
významy. Tento hrový spôsob detskej komunikácie sa využíva v edukačnom, voľnoča-
sovom i terapeutickom procese. Interakcia dieťaťa s inými deťmi v hudobno-slovných, 
hudobno-pohybových alebo inštrumentálnych hrách pozitívne stimuluje a harmonizuje 
jeho osobnosť. Pokiaľ mu výchova a ne citlivá kritika neznemožní prístup k nemu, je 
schopné v neskoršom veku tvorivo reagovať i v medziľudských vzťahoch. Tvorivosť 
otvára cestu k sebauspokojeniu a zdravému sebavedomiu. Hra ponúka priestor, kde sa 
môžu tvorivo rozvinúť schop nosti a pomocou hry nadobudnúť aj isté zručnosti. Pod 
hrovým priestorom rozumieme takú psychickú dimenziu ľudskej osobnosti, ktorá ponú-
ka bohaté možnosti pre rozvoj komunikačných schopností, ale zároveň aj dostatok och-
rany pre ich uskutočnenie a naplnenie. V tomto priestore ide o flexibilitu medzi rôznymi 
polaritami napätia a uvoľnenia, aktivity a pokoja, zadržania a puste nia, ide o flexibilitu 
medzi počúvaním a dovolením nechať sa počuť, medzi pozva ním a spontánnym anga-
žovaním sa v hre. 

Človek potrebuje dostatočný »hrový priestor«, kde môže plne rozvinúť zvuk 
a rytmický pohyb. Je to viac ako len miestnosť s hudobnými nástrojmi a pohovkami. 
Je to atmosféra, ktorá umožňuje bezpečným spôsobom vstúpiť pomocou nástrojov, zvu-
kov a rytmu do sveta dieťaťa. V hrovom priestore zvukov a ticha v plynúcom čase je 
možné vytvoriť podmienky, ktoré podporujú osobnostný rast či zrenie a ponúkajú záži-
tok radosti i spolupatričnosti.

Samotná hra so zvukom a rytmom je priestorom slobody pre vyskúšanie rôz-
nych nápadov a reakcií. Hra sa stáva priestorom, kde možno posúvať hranice vlastného 
konania, vnímania a poznávania. Hra žije napätím, pohybom, oduševnením a vtipom, 
ale aj istými pravidlami, poriadkom a bohatou intuíciou aj fantáziou. Hra odzrkad ľuje 
skutočnosť, a predsa je zdanlivo mimo skutočnosti. Hra má vlastnú realitu. Rovnako to 
platí aj o hudbe. Kde som ja v hre? Kde je iný? Ako to znie? Mám neja kú šancu znieť? 
S kým, s čím som v kontakte? Súčasťou hry je rozmiestnenie v prie store, vzťah k iným 
hráčom, k vlastnému telu a vzťah k nástrojom.
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V muzikoterapii má hra veľmi účinnú terapeutickú silu. Ponúka hranice medzi 
pravidlami a experimentovaním. Každá hra je šancou, príležitosťou na vyskúšanie si 
vlastných možností, a rovnako v sebe nesie aj isté riziko. Keďže nie je vopred plne 
štruktúrovaná, môže priniesť nečakané momenty a situácie.

Každá hudobná hra v sebe obsahuje okrem inštrukcií a technických paramet rov 
– ako voľba hudobného nástroja, voľba priestoru, polohy, hudobnej výšky alebo časo-
vého plynutia a pod. – aj emocionálnu komponentu. Tá pozostáva z výberu spo luhráčov, 
z nadväzovania kontaktov, príp. vzťahu k nim, a zo spätného vplyvu tejto voľby na die-
ťa, rovnako aj emocionálnej odozvy na improvizáciu ako takú (Lenz, 1995).

Reflektovanie, vyjadrenie a sprostredkovanie »vlastného Ja« cez hudobné sym-
boly v hre je adresované nielen tvorcovi samému alebo inému jednotlivcovi, ale i celej 
skupine. Nutnosťou rešpektovať pravidlá celej skupiny sa dieťa učí socializácii. Deje 
sa to napodobením, identifikáciou, rešpektovaním druhého, sociálnou interakciou. Vzá-
jomnou úctou voči sebe deti aktívne zaujímajú postoje a budujú vzťahy. Činnostný
a kreatívny charakter muzikoterapeutického stretnutia so sekundárnym zameraním sa na 
inštrumentálno-improvizačnú a pohybovú činnosť prebúdza zmysly v sociálnej komu-
nikácii a podporuje flexibilitu a adaptabilitu detí v rôznych situáciách.

Muzikoterapeutické hry nie sú koncipované svojvoľne, terapeut ich ponúka s ohľa-
dom na špecifiká individuálnej alebo skupinovej dynamiky, konkrétnu situáciu, té mu, 
terapeutický cieľ. Po každej hre, keďže v aktívnej muzikoterapii je vnímaná ako terapeu-
tické médium, by mal byť dostatočný priestor a čas na reflexiu toho, čo sa v hre odohralo 
a zažilo. Ako som sa pri hre cítil? S kým som mal kontakt? Čo sa mi páčilo a čo nepáčilo? 
Čo by som ešte potreboval? Podobnými otázkami sa zážitok ukotvuje vo vedomí dieťaťa 
a niektoré nové pozitívne skúsenosti sa môžu integrovať do jeho prežívania. Každá muzi-
koterapeutická hra môže byť variovaná: situačne, tematicky, podľa momentálnej potreby 
v skupine alebo u jednotlivca. Hry sa môžu obmieňať, dopĺňať, modifikovať. 

Ciele muzikoterapeutickej hry je potrebné adekvátne stanoviť vzhľadom na pro-
blematiku dieťaťa, a pomocou hudobných prostriedkov ich realizovať. Prostredníctvom 
muzi koterapie je vhodné a možné hudbou:
– zvýšiť pocit sebahodnoty,
– sprostredkovať sebavyjadrenie,
– podnietiť emocionálne vyjadrenie,
– stimulovať sociálno-komunikačnú schopnosť,
– podporiť autonómnu potrebu tvoriť vzťahy bez pocitov viny,
– vytvoriť priestor pre sociálnu akceptáciu (odmenenie alebo odmietnutie),
– zlepšiť motorickú a intelektuálnu koncentráciu,
– aktivovať kompenzačné tendencie pri funkčných poruchách,
– iniciovať sebareflexiu v zmysle poznania a spracovania reality.

Z doposiaľ uvedeného je zrejmé, že improvi zovaná hudba je muzikoterapeutic-
kým procesom a v ňom implicitne aj explicitne médiom, lebo je zároveň prostriedkom 
i pros tredím:
– emocionálneho vyjadrenia,
– sociálno-komunikatívneho vyjadrenia,
– kreatívneho vyjadrenia a 
– sebavnímania.



91

Záver

Práve voľne improvizovaná hudba vo zvýšenej miere iniciuje kreativitu, tak pot-
rebnú pri procesoch zrelého rastu a zmien v osobnom živote. Improvizovaná forma hry 
je veľmi dobrým spôsobom vovádzania do slobody, kde je možnosť vyskúšať si nápady 
a reakcie. Je príležitosťou a šancou k novému zážitku so sebou, k novému vnímaniu seba 
a k novému pochopeniu seba vo vzťahoch k iným. Je príležitosťou k novým podnetom, 
možnosťou k poskytnutiu opory alebo výzvy, ktorú dieťa môže, či nemusí prijať. Podneco-
vanie k slobodnému rozhodovaniu klienta, nakoľko prijme, odmietne, alebo zmení ponu-
ku k improvizácii daného druhu, vedie k podporovaniu jeho autonómie. Pri terapeutickej 
improvizácii neexistujú žiadne »falošné« tóny, vystačí trochu zvedavosti a ochoty tvoriť 
a chcieť zažiť iné skúsenosti.

Pri aktívnej muzikoterapii má hra so zvukmi a ich rozložením v čase centrálne po-
stavenie. Samotná improvizácia so zvukmi hudobných nástrojov a vlastného tela či hlasu sa 
stáva hrou (rovnako je možné v terapii použiť vhodné ľudové piesne, riekanky, porekadlá, 
príslovia, vyčítanky, hádanky, zvukomaľby, slovné hračky). Hrou, ktorá sa môže riadiť 
istými pravidlami, vždy však v sebe obsahuje aj čosi nepredvídateľné a neočakávané. Im-
provizácia – tak ako hra so zvukom a tichom vôbec – je dôležitou psychickou aktivitou. 
Pomocou improvizácie sa môže meniť vnímanie a sebavnímanie, v zmysle koncentrácie 
na realitu »tu a teraz«. Tým, že klient sám tvorí a stvárňuje isté zvuky v čase – na ľahko 
ovládateľných nástrojoch alebo vlastným hlasom – komunikuje seba okoliu, zdieľa isté 
svoje zručnosti, schop nosti a prežívanie. Improvizácia mu tým umožňuje meniť pocit se-
bahodnoty a otvá rať zdroje k tvorivosti, invenčnosti, reflexívnosti, komunikácii, zdroje 
ku kompetencii a vlastnej zodpovednosti. Improvizácia mu umožňuje sebapoznanie a se-
baakceptáciu.

Dnešná dynamicky sa vyvíjajúca doba s náročným životným štýlom výrazne vplýva 
na mentálny svet dieťaťa. Zámerom muzikoterapie je vytvoriť pre deti zvukový priestor, 
ktorý bude stimulovať a napĺňať ich prirodzené potreby.

Hoci je táto práca len malým príspevkom k širokej problematike teórie a praxe mu-
zikoterapie, dúfam, že môže podnietiť k odbornej diskusii, rozšíreniu optiky pri pohľade na 
možnosti aktívnej muzikoterapie a inšpirovať zainteresovaných k prípadnému redefinova-
niu aktívnej muzikoterapie vzhľadom na nové možnosti a konceptualizáciu zdravia v škol-
skej výchove. Nie je možné na tomto poli dokumentovať komplexné muzikoterapeutické 
dianie. Predkladaná práca je v tomto zmysle iba malou štúdiou k reflexii praktických skú-
seností s muzikoterapiou. Jej úmyslom je podporiť vzdelávanie v muzikoterapii, efektivitu 
v praxi a etablovanie muzikoterapie na poli iných alternatívnych terapií v zdravotníctve, 
sociálnej oblasti a školstve, pretože špecifický muzikoterapeutický prínos je nespochybni-
teľný a  muzikoterapia má svoje oprávnené miesto v systéme pomáhajúcich profesií.
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MUSIC THERAPY AND PSYCHOPROPHYLAXIS
Abstract: The report describes the music therapy within its social-historical, 

psychological, and musical relations. Music perception paradigms are classified within 
magic, mathematic, medical, and psychological classes, each of which having its own 
foundation even under present music therapy forms. The text presents a brief overview 
of the music therapeutic situation and presents the concept of a humane and dynami-
cally oriented music therapy. The lawfulness of a cure process by means of an impro-
vised music is described here in an analogous manner within the musical and psychic 
experience. The report interprets important phenomena specific for the definition of the 
active music therapy. On existential level, as an important recovery means, the relation 
is raised that is established through adoption by other people. The active music therapy 
provides space for the readiness to open oneself to important relations.
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KATEGORIE „ZDRAVÝ VZTAH“ 
JAKO VÝCHODISKO KULTIVACE

VZTAHŮ MEZI ŽÁKY

Jaroslav ŘEZÁČ

Souhrn: Práce se zabývá pojetím pojmu „zdravý vztah“ u učitelů v kontextu 
kultivace a rozvíjení zdravých vztahů mezi žáky daným Rámcovým vzdělávacím progra-
mem pro ZŠ (2000). Referát vychází ze dvou zdrojů šetření – dotazníku zaměřeného na 
pojetí pojmu zdravý vztah v souvislosti s podmínkami ovlivňujícími proces jeho utváření 
a jeho základních atributů (N=350) a z analýzy esejů na téma „Zdravý vztah“ zpraco-
vaných učiteli z praxe. 

Klíčová slova: interakce, sociální klima, zdravý vztah, atributy zdravého vztahu, 
mentální reprezentace, percepční paradigma, kognitivní mapa, význam a smysl.

Úvodem
Téměř všechny úvahy o „zdravých vztazích“ vycházejí tak či onak ze skutečnos-

ti, že v interakcích se utvářejí sociální rysy osobnosti a také postoje k sobě a ostatním 
lidem. Od „zdravých vztahů“ tedy očekáváme, že budou prostředkem či přinejmenším 
jedním z vlivů, které facilitují  procesy udržování či znovunabytí duševního i fyzického 
zdraví. 

Hledání obsahu pojmu zdravý vztah má tedy přinejmenším z hlediska praktické-
ho svůj význam. Naznačili jsme již dříve hlavní obrysy tohoto problému.1 

Následující vstupní teoretické úvahy jsou vedeny našim perspektivním cílem, 
kterým je využití získaných poznatků k připravované koncepci tzv. interakčních cvi-
čení orientovaných na připravenost budoucího učitele k utváření zdravých vztahů ve 
všech úrovních interakcí školního prostředí jako součásti jeho psychologické profesní 
kompetence. 

Při takto naznačeném problému  lze zatím v obecné rovině vymezit následující 
hlediska umožňující strukturovat pohled na vztahy v kontextu zdraví jedince i society:

1  ŘEZÁČ, J. Zdravý vztah – hledisko sociálněpsychologické. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and health 21. 
Škola a zdraví 21. Vvol.1. Brno: Paido, 2006, s. 311–320.
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Hledisko axiologické (hodnotové) vztah jako subjektivní a objektivní hodnota. 
Právě axiologický pohled na interakci jí dává smysl. Vědomí významu a smyslu vztahu 
je pro kultivovaný individuální seberozvoj  nezastupitelné. Meziosobní vztah je z tohoto 
hlediska zároveň procesem výměny hodnot. Odlišnost či specifičnost individuálních hod-
notových žebříčků je příležitostí k optimalizaci, restrukturalizaci hodnotových systémů 
jednotlivců. V komparaci s (žádoucími) společensko-kulturními systémy hodnot můžeme 
vztahy posuzovat  z hlediska jejich hodnotnosti,2 vyspělosti, stupně zralosti 3 apod.

Hledisko formativní – vztah jako (pozitivní) socializační faktor. Vzájemný vztah 
je spolu se společnou činností (aktivitou) oním silovým polem, v němž se materializují 
endogenní dispozice do podoby vnitřních sociálních vlastností, rysů  a zároveň se z něj 
generují, optimalizují a stabilizují nadindividuální atributy vztahu, které obvykle vyja-
dřuje pojem povaha (forma) vztahu. 

Hledisko emocionální – vztah jako prožitek. Vztah, či vztahy (silová pole kon-
taktů), excitace či inhibice psychických dějů, a všechny další vnitřní proměny jež se 
v důsledků vztažnosti realizují jsou intenzivně prožívány. Nová definice zdraví se jak 
známo odlišuje od předchozího pojetí zdraví (jako absence nemoci) právě akcentem na 
prožitkovou sféru (stav pohody). Hledisko zahrnuje dvě úrovně pohledu: zdraví jako 
stav pohody a zdraví jako prožívání  vztažnosti k druhému v jeho etických, estetických 
a mravních dimenzích. Prožívání (a uvědomování si) prožitků označovaných nejčastěji 
jako vyšší city přináší prožitky uvolnění, opory, bezpečí, zakotvenosti,  klidu, relaxace 
ap. a znamená zároveň i šanci pro kultivaci sociálních a intelektuálních citů. 

Hledisko zdraví – mezilidské vztahy jako faktor zpevňující, či navozující zdraví 
(zdravý životní styl) – z naznačeného pohledu je toto hledisko syntézou a integrací 
předchozích pohledů. 

Vztah – interakce
Interakce bývá nejčastěji chápána jako transakce (směna, výměna hodnot, dat, 

prožitků, významů atp.), gratifikace (s akcentem na výměnu způsobů odměňování, 
uspokojování) či jako vzájemné řízení (vedení, ovlivňování,) apod. Společný je pro 
všechna pojetí fakt, že jde o obapolný, vzájemný, propojený kontakt, který v identifiko-
vatelných parametrech proměňuje objekty, které se na něm účastní.

Sociologický pohled  chápe pojem sociální interakce spíše procesuálně. Klade 
do popředí „aktuální proces“, zatímco pojmem sociální vztahy označuje spíše „stabili-
zované, regulující, v reprodukci se opakující strukturní prvky“4. Je to zajímavá myšlen-
ka, která vztahuje interakci k dění skupiny a vztahy spíše k sociálnímu útvaru, ke struk-
turaci skupiny. Odlišuje se tak „dění“, forma kontaktu od specifického vlivu silového 
pole dalších kontaktů, v jehož kontextu (prostředí) se vztahy odehrávají.
2   Tj. ve vztahu k hodnotícím kriteriím sociokulturního vztažného systému.
3   Tj. ve vztahu k individuálním hierarchiím hodnot a celkové mravní stránce osobnosti.
4   MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A. (kol.). Velký sociologický slovník. Praha: Univerzi-
ta Karlova. Karolinum 1996, s. 440.
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Podnětná je v této souvislosti též myšlenka J. Janouška: „…vždy je pro interakci 
charakteristické to, že zapojuje jedince v širší či užší sociální strukturu, která jedin-
ce přesahuje.“ Povaha interakcí a normativní systém, který reguluje jejich průběh jsou 
vždy determinovány sociokulturními specifiky konkrétní situace a zároveň umožňují 
pronikání jedince či malých skupin do makroprostředí.

Jak už jsme poznamenali dříve vycházíme z pojetí, jež chápe interakci jako oba-
polný kontakt určitých prvků (objektů) v rámci relativně přesně definovaného socio-
kulturního systému realizující se jako společné aktivity a vzájemné vztahy. V tomto 
smyslu se (mezilidský) vztah jeví jako pojem užší, specifičtější a méně obecný než 
pojem interakce. 

Cvičné interakce obvykle vycházejí ze známého faktu, že kvalitní mezilidské 
vztahy akcelerují a facilitují společné aktivity a zvyšují jejich efektivitu. Méně se využí-
vá skutečnosti, že též povaha společných aktivit (koexistence, koordinace, koopera-
ce), která se do značné míry odvíjí ze struktury modelové problémové situace iniciuje
a zpevňuje vznik žádoucích typů meziosobních vztahů.

Zkušenost z již realizovaných interakčních cvičení5 naznačuje, že promyšlená 
konstrukce skupinových aktivit (her, modelových problémových situací apod.) či pro-
myšlená behaviorální stránka aktivit včetně dokonalé zpětné vazby6 vede k produk-
tivnějšímu sociálnímu učení, než přímé navozování atmosféry stavící často spíše na 
prestiži či sociální atraktivitě facilitátora nebo atraktivitě tématu.

Vztah – klima (atmosféra)
Velmi často je pojem zdravé vztahy chápán (zvláště v populárnějších pramenech) 

jako synonymum dobrého, žádoucího či adekvátního „zdravého“ klimatu. 
Vztah (ať už jakékoliv valence) má však člověk také vůči sobě samému, bez-

prostřední vzájemné vztahy navazuje s lidmi ve svém nejbližším sociálním prostředí
a (hodnotící) vztahy zaujímá i vůči lidem a objektům bez intimní psychologické vazby. 
Konec konců člověk se zdravým vztahem k sobě je schopen dobře a dlouhodobě obstát 
i ve skupinách, v nichž je sociální klima nežádoucí.

Respektujeme následující vymezení, podle něhož je sociální klima: „sociolo-
gický a sociálně psychologický pojem vyjadřující kvalitu interpersonálních vztahů
a součinnosti lidí v rámci konkrétní společenské skupiny.“ (srov. Maříková, Petrusek, 
Vodáková a kol. 1996: 490). 

Prožitkovou rovinu akcentuje a v tomto smyslu doplňuje předchozí definici 
vymezení T. Kollárika podle něhož pojem sociální klima vyjadřuje „relativně stabilní
a emocionální naladěnost, ve které se spojují nálady lidí, jejich duševní prožívání, vzta-
hy jednoho k druhému, k práci, k obklopujícím událostem...“ (Kollárik, 1990: 501).

5   ŘEZÁČ, J. Možnosti kultivace interakčních dovedností v přípravě učitelů ZŠ. In MAREŠ, J.; SVATOŠ, 
T. Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995–2005. Hradec Králové: ESF, IPPP ČR a AŠP SR a ČR, 
2005. ISBN 80-86856-11-9.
6  Srov. např.: SVATOŠ, T. Malá didaktika v teorii a praxi pro seminární výuku obecné didaktiky. Hradec Krá-
lové: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-715-3;  SVATOŠ, T. Pedagogická cvičení ze sociální a pedagogické 
komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995.
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Můžeme však mluvit o klimatu jako o prožívání vztaženém nikoliv k jednotlivci, 
ale skupině? Tak, jako hovoříme např. o skupinovém myšlení (I. Janis), skupinové inteli-
genci (R. Sternberg a W. Wiliamsová)? Je možné definovat klima pouze jako „společné 
naladění“ „společné prožívání“, anebo tyto pojmy vyjadřují spíše situaci než svébytný 
stav vázaný na skupinu? A je možno sociální klima chápat jen jako transakci citů? 

Když D. Goleman  mluví o „míře emočního spojení, kterou pociťujeme při 
setkání s jiným člověkem“ (1997: 116) je zřejmě blízko charakteristiky skupinového 
klimatu jako určité „synchronizace prožívání“. Citujeme-li již uvedeného autora při-
pomeňme ještě jeho myšlenku, že „koordinace nálad tvoří podstatou harmonického 
vztahu“ (srov. s.117). 

Jde tedy zřejmě o to, že člověk relativně krátkodobě (aktuální atmosféra) nebo 
dlouhodobě (klima) citlivě vnímá spoluprožívá určité okolnosti (podmínky) s ostatními. 
Jde tu vlastně o vzájemnost prožívání  a zároveň o specifické  prožívání vzájemnosti. 
Skutečnost, že  „takto to prožívám nejen já“, ale že takto to „cítíme my“,  je projevem
i materializací skupinového klimatu. Tento specifický prožitek se stává svébytným fak-
torem, který ovlivňuje skupinový i individuální výkon i kvalitu nově se utvářejících 
vztahů ve skupině.

Jak připomíná J. Mareš, který ve svých pracích podal syntetizující přehled pojetí 
a přístupů k tématu sociálního klimatu zahrnuje termín klima obsahově také „ustálené 
postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů (učitele, všech žáků 
třídy, skupinek žáků v dané třídě, žáků jako jednotlivců) na to, co se ve třídě odehrálo, 
právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát“7. 

Zdá se tedy, že bude třeba zřetelněji odlišit na jedné straně vnější i vnitřní pod-
mínky, a na straně druhé samo interakční ovzduší, které je těmito okolnostmi vyvolá-
váno.  

Tak např. pojem „atmosféra otevřenosti“ vyjadřuje především skutečnost, že 
se vztahy v určité skupině odvíjejí z určitých podmínek. K takovým podmínkám patří 
například to, že vůdce skupiny nikdy nezneužívá otevřeně vyjadřovaných názorů a pro-
žitků a že svým stylem řízení otevřenost vyjadřování navozuje a podporuje. Atmosféra 
tedy neznamená jen to, „že vůdce a všichni členové jsou otevření“, znamená především 
to, že jistý způsob, styl činností a vztahů nabývá v určité skupině význam a smysl, že je 
prožíván jako společná (skupinová) hodnota, že je „ceněn“ (oceňován), a že je vnímán 
a pozitivně prožíván jeho facilitující efekt.

Ať už budeme mluvit o atmosféře spolupráce, atmosféře důvěry, atmosfé-
ře náročnosti atd., vždy půjde o společný jmenovatel: vytváření podmínek pro tako-
vé ovzduší ve skupině, které bude vnímáno a prožíváno členy skupiny jako příznivé 
(protože podporující) a jako smysluplné, (protože usnadňující dosažení cíle v kontex-
tu individuálně vyznávaných hodnot). Přičemž podpora se nevztahuje jen k činnostem 
(organizace práce), ale i k osobnosti (včetně akceptace osobnosti bez ohledu na výkon). 
Máme-li se vyjádřit stručně, řekněme, že pokud v prožívání jedince dominuje pocit 
smyslu společných aktivit a vzájemných vztahů, pokud pociťuje oporu ze strany vůdce 
skupiny a ostatních členů, stenizuje toto jeho prožívání nejen jeho individuální aktivitu, 
ale i ochotu k reciproční transakci pozitivních emocí.
7  Srov. též: MAREŠ, J. Zamyšlení nad pojmem klima školy. In JEŽEK, S.(ed.) Psychosociální klima školy 
I. Brno 2003. ISBN 80-86633-13-6
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Je-li setkání učitele a žáků při společném objevování doprovázeno uvedenými 
prožitky, pak je velmi pravděpodobné,  že se toto prožívání „přenese“ na skupinové 
dění jako takové a vznikne onen obtížně definovaný pojem „smysluplné a příjemné 
ovzduší skupiny“. Někteří učitelé dělají chybu, když zaměňují vytváření atmosféry za 
„vyvolávání nálad“. Zábavné má být učení, ne učitel.

Klima ani atmosféra navíc nejsou pojmy, které by vyčerpávalo paradigma libé 
– nelibé či podporující – inhibující. Určité klima může navozovat např. tvořivost, a to 
nejen ve vztahu k probíhajícím skupinovým či individuálním aktivitám, jako je uče-
ní nebo práce. Rovněž mezilidský vztah je produktem tvorby a způsoby, jakými lidé 
materializují své kontakty mohou být tvořivé, vynalézavé, zajímavé anebo fádní a ste-
reotypní.  

Skupinové klima má tedy význam nejen jako facilitátor skupinového dění, ale 
také jako prostředek výchovy.  Žák se v adekvátní atmosféře školní třídy nejen „lépe 
učí“, ale on se zároveň i „učí být lepším“ (tj. např.  vyrovnanějším, sebevědomějším, 
komunikativnějším, mravnějším, ohleduplnějším, pohotovějším, asertivnějším, tvoři-
vějším atp.).

Skupinové klima vyjadřuje, jaký prostor mají členové skupiny pro své seberea-
lizační záměry. 

Lze tedy odlišit podmínky, které navozují určité klima,  styl (způsob) mezilid-
ských interakcí a a společnou emocionální naladěnost, skupinové prožívání vzájem-
nosti. 

Příznivé (zdravé) sociální klima je příznačné svobodou projevu,  podporou sebe-
prosazování, volností ve vzájemných vztazích, akceptací individuality, citovou rezo-
nancí a empatií, důvěrou a absencí hostility. 

O akceptaci žáka (ale i jeho „žákovského chování“) referuje podnětně T. Gor-
don ve svém T.E.T. (Teacher Effectiveness Training)  a upozorňuje v této souvislosti
z humanistického hlediska na mýtus, že lze akceptovat osobnost žáka bez akceptace 
jeho zralostí, statusem a situací determinovaného aktuálního chování a jednání.8 Vždyť 
právě sociální chování (aktivity a vztahy) je materializací či „objektivizací“ vztahů.

Zdravé klima tedy na jedné straně předpokládá a na druhé straně stabilizuje 
utváření zdravých vztahů, ale oba pojmy odrážejí odlišné charakteristiky skupinového 
života.

Vyjdeme-li ze skutečnosti, že sociální klima je především produktem stylu řízení 
(vedení) skupiny pak se dobré sociální klima skupiny jeví jako prostředek kultivace 
mezilidských vztahů, nikoliv primárně jako důsledek (zdravých) vztahů, i když je jejich 
vzájemná podmíněnost nesporná. 

Atributy zdravého vztahu
Pojem zdravý vztah je jak jsme už uvedli dříve v současnosti poměrně hodně 

frekventován, v pedagogické oblasti nepochybně i díky tomu, že se objevuje v rámco-
vém vzdělávacím plánu. Není zde ale přesněji vymezen (definován).

8  GORDON, T. Teacher Effectiveness Training.  The Program Proven to Help Teachers Bring Out the Best 
in Students of All Agens. Three Rivers Press, 2003, 368 s. ISBN 978-0-609-80932-7 (0-609-80932-6).
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V české literatuře formuluje už v roce 1977 nestor problematiky zdraví v mezi-
lidských vztazích J. Křivohlavý podtitul své knihy Já a ty „o zdravých vztazích mezi 
lidmi“, podobně jako v současnosti M. Soudková v knize „O zdravých vztazích mezi 
lidmi. Přátelství a manželství“ (2006). 

M. Soudková v podstatě ztotožňuje pojmy dobrý a zdravý vztah, nicméně jako 
jedna z mála pojem zdravý vztah blíže specifikuje a jakkoliv jde spíše o práci určenou 
laické veřejnosti jsou její pojetí a chápání pojmů, jakož i uváděné informace velmi pro-
myšlené. Autorka zde uvádí jako základní atribut dobrého, zdravého vztahu, že „podně-
cuje náš růst a vývin“.9 Jak uvádí tamtéž: zdravý vztah nám poskytuje „v často nevlíd-
ném, někdy i hrozivém prostředí současného světa místo, kde můžeme být bezpečně 
sami sebou. Můžeme v něm volně vyjadřovat své pocity a myšlenky, kritizovat, případně 
dělat chyby a přesto si zachovávat vzájemnou náklonnost. Zdravý vztah nás také někdy 
„postrčí“  k pozitivnějšímu způsobu života.“ V této úvodní myšlence jsou v podstatě  
předznamenány základní atributy zdravého vztahu tedy autonomie, autenticita, sociální 
opora, emocionální zakotvení. 

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních zdrojů našeho pojetí interakčních cvi-
čení, k němuž všechny naše úvahy o zdravých vztazích směřujeme, je humanistická 
psychologie je nám toto pojetí blízké i z hlediska hledání technik přípravy učitele ke 
kultivaci vztahů mezi žáky i pedagogy.

A. Giddens zdůrazňuje, že dobrý (čistý) vztah je příznačný otevřeností jako pod-
mínkou intimity a rovnosti . Užívá v této souvislosti stále častěji citovaný pojem emoční 
demokracie.10

Hledáme-li atributy zdravého vztahu, pak nám může být vodítkem chápání osob-
ního terapeutického vztahu v humanistické psychologii, které je svým způsobem vyjád-
řením představy ideálního osobního vztahu (jako terapeutického prostředku). Podobně 
jako vztah terapeuta a klienta měl by i zdravý mezilidský vztah nabízet „jisté usměrňu-
jící vnější uspořádání, přitom však i volnost pro osobnostní rozvoj.“11 

T. Gordon zdůrazňuje aktivní naslouchání (active listening ) jako formu akcep-
tace skrze komunikaci.12 Je to jakási kombinace empatie a zpětné vazby, ale výsledkem 
nemá být rada či pokyn. Reakce učitele představuje jen „kontrolu toho zda rozuměl 
dobře projevům, chování, sdělování dítěte“. Korektivní roli zde hraje nikoli to, co učitel 
prvoplánově říká, ale svébytné „sdělení“:  „stojíš mi za to, abych ti pozorně naslouchal 
a přesvědčil se, že ti rozumím…“ V podstatě synonymem aktivního naslouchání jsou 
pojmy empatické či zrcadlící naslouchání (empathic listening, reflective listening). 

Vztah jako setkání nemá být jen pouhým názorovým souzněním, či setkáním 
obdobných životních historií nebo usnadněním dosažení blízkých cílů, ale především 
šancí pro další psychosociální růst autonomních osobností, jejichž odlišnost a svébyt-
nost má být nikoli zdrojem konfliktů, nýbrž podněcujícím stimulem individuálního 
vyzrávání. 

Pro strukturaci pohledu na vzájemné meziosobní vazby je inspirující i pohled 
ukrajinské autorky T. S. Jacenko, která dlouhodobě rozpracovává variantu tréninkových 

9  Dílo cit. v pozn. 8, s. 2
10  GIDDENS, A. Unikající svět. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80−85850-91−5.
11  MRKVIČKA, J. http://www.portal.cz/psycho
12   Dílo cit. V pozn. 11.
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interakcí určených učitelům, tzv. ASPO (aktivnoje socialno-psichologičeskoje obučeni-
je).13 

Předchozí náhled z hlediska humanistické psychoterapie do jisté míry doplňu-
je promyšleným systémem akcentujícím behaviorální složku tréninku. Při diagnostice 
parametrů vzájemných vztahů ve výcvikové skupině rozlišuje klima (chladné či vřelé 
mezilidské vztahy), atmosféru (ohrožení – bezpečí), povahu vztahu (boj, hra) , míru 
vlivu,14 komunikaci (styl komunikace), a kontrolu (způsob zpětné vazby)15. Toto sché-
ma nazírání vztahů vyvolané praktickými potřebami výcviku považujeme za velmi 
inspirující při hledání atributů (zdravého) vztahu.

P. Říčan zdůrazňuje, že kvalitní, zralý vztah  „předpokládá zejména schopnost 
vztahovat se k druhému člověku a k sobě jako nezávislým bytostem a integrovat různé 
složky (aspekty) obrazu sebe i druhých, zejména složky pozitivní a negativní.“16 

V tomto smyslu vztah přesahuje jedince, jejich vztah je oním „třetím“ na jejich 
cestě životem. Třetím v tom smyslu, že se stává determinantou jejich individuálních pro-
měn. Třetím i v tom smyslu, že je chápán jako něco společného, relativně autonomního, 
o co je třeba pečovat, čemu je třeba rozumět a co je též třeba permanentně rozvíjet.

Na jedné straně je to tedy vědomí hodnoty vztahu a na straně druhé problém spe-
cifických sociálních dovedností, kterých je třeba k iniciování, udržení a rozvoji (zdra-
vých) vztahů mít. 

Konec konců lidská společnost není nic jiného než systém vzájemných vztahů17

a jejich povaha projevující se v kultuře určité společnosti tvoří bázi na nichž se v proce-
su humanizace utvářejí specificky individuální, osobnostní charakteristiky. 

Přes rozdíly dané odlišnými paradigmaty škol, směrů a osobností, lze určité 
základní atributy zdravého vztahu shrnout následovně, s přihlédnutím k ryze praktic-
kým aplikacím v interakčních cvičeních jsme je utřídili takto:

Charakteristiky vztahující se spíše k jedincům:
• akceptace (nepodmiňované přijetí; respekt k odlišnosti)
• autenticita (svébytnost)
• autonomie (nezávislost)
• empatie (vcítění do osobních prožitků, vcítění se do situace či historie druhé-

 ho)
• tolerance (respektování odlišnosti ve vlastnostech, způsobech nazírání a řešení

 životních situací), 
• odpovědnost (vůči partnerovi, důsledkům vlastního jednání atd.)
• podpora (sociální opora; emoční podpora; vzájemná pomoc)
• sdílení (transakce citů; hodnotové či názorové souznění) 
• zakotvenost v sociálních vztazích (širším sociálním kontextu)

13  JACENKO, T.S.: Aktivnaja socialno-psichologičeskaja podgotovka učitela k obščeniju s učaščimisja. 
Kijev: OSVITA, 1993. ISBN 5-330-00648-1
14  Chápanou ale spíše jako symetrii či asymetrii postavení, pozic.
15  Tamtéž, s. 180.
16  ŘÍČAN, P. Psychologie rodiny – obor ve stavu zrodu.  Čs. psychologie,1991, 1, s.38-47.
17  GIDDENS, A. 2005:.32
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Charakteristiky lze přiřadit k fenoménu vztahu, nikoliv k vlastnostem (rysům) 
individuí jež vztah spojuje:

• míra propojení s okolním sociálním světem – zdravý vztah je otevřený výzvám
 společenskému prostředí;

• míra a povaha ovlivnění (jak moc je vztah formotvorný) – zdravý vztah zna-
 mená vzájemnou inspiraci, vylučuje patické formy ovlivňování (manipulaci,
 agresi); 

• míra stimulace – zdravý vztah je zdrojem podnětů pro přiměřený sociál-
 ní rozvoj a psychosociální zrání (je v tomto smyslu protipólem sociokulturní de-
 privace); vztah k sobě a jiným je faktorem podmiňujícím efektivitu seberozvoje;

• míra intimity – zdravý vztah umožňuje naplnit potřebu intimity bez uzavírání
  se světu18;

• valence (hodnotnost (hodnota) smysluplnost, stupeň zralosti, vyspělosti cílů,
 hodnot, norem);

• struktura (symetrie – asymetrie, submise – dominance v  postavení) – zdravý
 vztah je příznačný rovnoprávností a rovností příležitostí, vylučuje tedy nucené
 podřizování se, či statusovou nadřazenost;

• styl a vyváženost transakcí – zdravý vztah je založen na součinnosti a koopera-
 ci a reciprocitě; 

• klima –  zdravý vztah je příznačný facilitujícím ovzduším vzájemných transak-
 cí prožitků, názorů, behaviorálních vzorců a způsobů komunikace;

• stabilita – zdravý vztah je příznačný určitou nezávislostí na aktuálních pro
 měnách v čase i sociálním prostoru a je relativně odolný vůči změnám vzhledem ke
 konzistenci dané ujasněnými a společně sdílenými hodnotami a pevnými
 sociálními i emotivními vazbami.

Výsledky šetření
Cílem šetření chápaného jako orientační sonda bylo zjistit jaké atributy přisuzují 

učitelé pojmu „zdravý vztah“ jako cílové pedagogicko-psychologické kategorii. 

Zkoumaný vzorek tvořilo 350 učitelů základních a středních škol (73 mužů
a 277 žen). K dispozici byly výsledky předchozí fáze šetření realizovaného na stejném 
vzorku vyjadřující  podmínky a okolnosti intervenující dle zkoumaných osob do procesu 
utváření a kultivace zdravých vztahů.19. Kvalitativní analýzou výpovědí bylo sledováno 
subjektivní pojetí kategorie zdravý vztah s využitím následujících indikátorů:

– diferencovanost vnímání – indikátor: kvantita jednotlivých atributů připiso-
vaných kategorii „zdravý vztah“ a jejich souvztažnost20 a míra strukturovanosti;

18  HEWESTONE, M.; STROEBE, W. Sociální psychologie. Moderní učebnice sociální psychologie. Praha: 
Portál, s.r.o., 2006. ISBN 80-7367-092-5, s. 442.
19  ŘEZÁČ, J. K některým problémům utváření zdravých vztahů ve škole z pohledu učitelů ZŠ. In ŘEHUL-
KA, E. et al. School and health 21 (2). Brno: Paido 2007, s. 171-181. ISBN 978-80-7315-138-06.
20  Tj. do jaké míry vyjadřují uváděné atributy explicitní teorii osobnostních rysů; zda trsy atributů jeví znaky 
strukturovanosti a jednotícího paradigmatu (tvoří smysluplný, provázaný celek).
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– pojetí kategorie „zdravý vztah“ – indikátor: preference chápání zdravého 
vztahu výhradně či převážně jako interakce anebo spíše či jednoznačně jako očekávání 
ve vztahu k partnerovi (partnerům) ve vztahu, případně akcent spíše na podmínky (okol-
nosti) za nichž se určitý vztah respondentovi jako „zdravý“ jeví.

Diferencovanost vnímání
Počet atributů připisovaných „zdravému vztahu“ se pohyboval od jednoho do 

čtrnácti. Nejčastěji byl „zdravý vztah“ charakterizován dvěma až pěti atributy. Kvali-
tativní analýza „trsů vlastností“ naznačuje, že grupování znaků, jež respondenti „zdra-
vému vztahu“ připisují nevychází z relativně strukturovaného paradigmatu. Bylo by 
třeba dalšího hlubšího pohledu, který by ověřil, jak se paradigma21 vnímání a posuzo-
vání (interpretace) kategorie „zdravý vztah“ strukturuje. Hypoteticky bychom mohli 
na základě zatím získaných výsledků hovořit o paradigmatu „očekávání“: náhled se 
strukturuje podle aktuálního očekávání jedince, které vychází nejspíše z aktuální životní 
zkušenosti. Buď se odvíjí od atributů, jež aktuálně jedinec doceňuje, protože právě faci-
litují či zefektivňují jeho sociální život, anebo je naopak postrádá a ve volbě atributů se 
promítá „hlad“ po nich. Druhé paradigma, které sledujeme v náznacích v odpovědích 
respondentů lze označit jako paradigma „hodnocení“. Grupování zde pravděpodobně 
vychází z takových znaků, které odrážejí primárně určitou hodnotovou hierarchii – pro-
fesionální či osobnostní životní filozofii. Třetí paradigma vyjadřuje spíše náhodné vol-
ně asociované  vlastnosti (či jeden, dva „hlavní rysy“) připisované „zdravému vztahu“ 
víceméně jen ve snaze vyhovět tazateli.

Graf č.1: Četnost uváděných atributů „ZV“ u mužů a žen (n=350 m=73, ž=277)

21  Pojem paradigma zde používáme v obdobném pojetí, jak je chápe v souvislosti s výcvikovými technikami 
např. Covey, 2006: 24.
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Pojetí kategorie „zdravý vztah“

Předpokládali jsme, že se ve výpovědích respondentů objeví převážně atributy 
přisuzované vztahu, jak je uvádíme v teoretickém úvodu, a zároveň jsme předpokládali, 
že pojetí kategorie „zdravý vztah“, organizace pojmu (jako konceptu) bude vycházet 
spíše z bezprostřední zkušenosti bez zřetele k paradigmatu nějaké relevantní teorie či 
vědní disciplíny (pedagogiky, psychologie).

Na prvních padesáti místech výčtu atributů připisovaných zdravému vztahu se 
převážně objevily vlastnosti či rysy vztahované k partnerovi (tolerance, otevřenost, přá-
telskost, schopnost spolupracovat, schopnost či ochota naslouchat, pochopení pro dru-
hého, nesobeckost atd.). Výrazně méně byly zastoupeny atributy vztahující se k interak-
ci (rovnost, pohoda, bezpečí, harmonie apod.):

Tolerance 38,18 % respondentů; důvěra, vzájemná důvěra, důvěryhodný 32,1 
%; pomoc 27,27 %; podpora, vzájemná podpora 19,28 %; spolupráce, (vzájemná), sch. 
spolupracovat 17,82 %; empatie 16,36 %, empatičnost 16,35 %; úcta16,0 %; otevře-
nost, otevřený – přijímající 15,64; komunikace 15,64 %; přátelskost, přátelství 12,73 
%; vstřícnost 12,1 %; pochopení;  upřímnost 11,27 %; respekt (k druhému, k názoru) 
10,18 %; spolehlivost 9,82 %; ohleduplnost 9,09 %; naslouchání (sch. naslouchat) 8,36 
%; rovnocennost 7,28 %; kamarádství, kamarádskost 5,82 %; láska, láskyplný 5,09 %; 
dále pak mezi pěti a necelými třemi procenty: spravedlnost; soutěživost; odpovědnost; 
smysl pro humor; tvořivost, nápaditost; asertivita, zdravé prosazování, nenechat se 
manipulovat; bezpečí; ochota naslouchat; motivace, motivovanost; slušnost; trpělivost; 
řešení sporů, pozitivní řešení sporů, konfliktů; porozumění;  rovnost, rovný; důsled-
nost; pravidla (dodržovat); kompromis; partnerství; pochopení pro zvláštnosti druhé-
ho; sebevědomí zdravé; harmonický, harmonie; motivování vzájemné; nepovyšovat se; 
nesobectví, nesobeckost; podnětnost; pohoda, pohod. atmosféra; pracovitost; sebedů-
věra; nezávislost; řešení problémů (společné).

Rozdíly mezi muži a ženami zkoumaného vzorku se výrazněji projevily jen
v některých uváděných atributech. Ženy ve srovnání s muži výrazněji preferují empa-
tii, důvěru, vstřícnost, komunikativnost a toleranci; muži preferují úctu, spolehlivost
a otevřenost. 

Ze získaných údajů dále vyplývá, že nejvýrazněji preferují toleranci jako atri-
but zdravého vztahu učitelé, kteří hodnotí vlastní osobní vztahy jako „neodpovídající 
označení zdrav“ (45,3 % z této podskupiny skupiny respondentů), ale též učitelé, kteří 
vykazují pozitivní anticipaci své pedagogické kariéry (43,8 %). 

Důvěru (důvěryhodnost) preferují nejvýrazněji respondenti, kteří sami označují 
své osobní vztahy za zdravé (34,2 %). 

Graf č.2: Rozdíly mezi muži a ženami v atributech uváděných na 1. až 15. místě 
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Dalšími šetřeními by bylo vhodné zjistit do jaké míry je preference určitých atri-
butů vztahů důsledkem jistého „hladu“ po určitých interakčních projevech či zda jde
o hodnocení obecně „hodnotové“ –  vycházející spíše z obecně přijímaných hodnoto-
vých vzorů. 

Graf č.3: Rozdíly mezi muži a ženami v atributech uváděných na 15. až 30. místě

Přehled základních charakteristik pojetí pojmu zdravý vztah u respondentů rele-
vantních ve vztahu ke konstrukci interakčních cvičení:

Všichni učitelé:
> Výrazná převaha charakteristik vztahujících se k partnerovi ve vztahu
> pojetí „ZV“ je spíše „laické“ chybí opora v psychologické či pedagogické

 teorii
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> důraz spíše na „posuzování – vážení“ a „očekávání“ než na „utváření“ zdra-
 vých vztahů

> tendence ke globálnímu vnímání vztahu skrze jednu či několika málo atri-
 butů

> nazírání vztahu spíše skrze vlastnosti či předpoklady partnera
> záměna podmínek vzniku či stabilizace „ZV“ za atributy vztahu

Muži
> Posuzují v ostřejších konturách
> vycházejí především z hodnotících kriterií typu: „hlavní – okrajové“, „podstat-

 né – podružné“, „důležité – nedůležité“
> jsou převážně „stručnější“
> preferují spíše to, co oceňují aktuálně v reálné pedagogické praxi 

Ženy 
> výrazněji extenzivnější pohled, 
> plastičtější popis, 
> smysl pro detail, 
> preference spíše popisných kriterií 
> preference či akcentace těch atributů „ZV“, které respondentům  (v reálných 

 vztazích) chybí, nebo co považují za ideální 
> důraz na to, co je ve vztazích hodnotné „samo o sobě“

Závěry pro interakční cvičení
Techniky interakčních cvičení zaměřené na kultivaci myšlení v kontextu skupi-

nové diskuse bude třeba výrazněji orientovat na:

• osvojení principů a pochopení kontextu spontánního utváření pojmů, 
• pochopení zákonitostí utváření odborných konstruktů a kategorií,
• kultivaci situačního myšlení, 
• vytváření teoreticky podloženého náhledu a profesní reflexe mezilidských 

 interakcí,
• vytvoření dovednosti a schopnosti autodiagnostiky neadekvátních percepčních

 stereotypů a navyklých neefektivních způsobů interpretace mezilidských
 interakcí,

• tvořivost v oblasti hledání strategií rozvoje a kultivace mezilidských vztahů.
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THE CATEGORY OF „A HEALTHY RELATION“
AS THE STARTING POINT FOR  THE CULTIVATIONOF
PUPILS´ MUTUAL RELATIONS

Abstract: The study concentrates on the conception of „a healthy relation“ in 
teachers in the context of cultivation and development of healthy relations between 
pupils given by the Skeleton educational programme for primary schools (2000). The 
present paper is based on two sources of investigation: 1) a questionnaire directed at 
the interpretation of the concept of a healthy relation (in connection with the conditions 
affecting the process of its formation) and its basic attributes (N=350), 2) an analysis of 
essays on „a healthy relation“ written by practising teachers.

Key words: interaction, social climate, healthy relation, the attributes of a heal-
thy relation, mental representation, perceptive paradigm, cognitive map, meaning and 
sense
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School and Health 21, 3/2008, Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví

SOCIÁLNÍ KLIMA ŽÁKŮ SEDMÝCH TŘÍD

Jana VESELÁ, Gabriela VESELÁ

Souhrn: Autoři přípěvku se zabývají porovnáním školního klimatu dvou sed-
mých tříd ve školním roce 2006/2007. Hledají rozdílnost a shodu hodnocení klimatu 
žáky  mezi výběrovou třídou se zaměřením na matematiku a informatiku a běžnou tří-
dou. V předvýzkumu si ověřili metodiku na jiné sedmé třídě, zejm. výpovědní hodnotu 
projektivní metody, koláže, kterou ve výzkumu také použili. Při konkrétní práci použili 
dotazník CES a Test stromu a koláž s následným rozhovorem s každým žákem. Praco-
vali tedy s kombinovaným metodologickým přístupem, kdy získávali data podle zásad 
kvantitativního i kvalitativního přístupu.Výzkumu se zúčastnilo 40 respondentů ve věku 
12, –14,5let.Výsledky potvrdily původní hypotézy o rozdílnosti soudržnosti, kooperaci
a zájmech žáků výběrových a běžných tříd. Autoři si uvědomují malou míru zobecnitel-
nosti výsledků a považují svůj výzkum za sondu do problematiky rozdílně složených tříd. 

Klíčová slova: školní sebepojetí, jedinec bez šancí, normy chování ve škole, 
vytváření klik, kontext vzdělávání, školní prospěch, žargon, koncepce dané školy, pro-
storová blízkost, výsledky žáků, soudržnost, nespokojenost 

1. Diferenciace žáků
V žákovské populaci se objevuje přibližně 3 až 10 % dětí, které disponují mimo-

řádným nadáním. Nejčastěji je nadání definováno jako soubor schopností, které umož-
ňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace. Pro svůj plný 
rozvoj potřebují tito žáci poněkud specifický přístup. Nadané děti - vzhledem k různosti 
kvality i kvantity svého nadání - potřebují kombinaci různých forem diferenciace 
přímo v průběhu školního vzdělávání. 

1.1. Vnitřní diferenciace 
Je založena na myšlence přizpůsobení výuky v heterogenní skupině potřebám 

jednotlivců. Je způsobem, jak zajistit nadaným dětem speciální péči bez toho, že by 
docházelo k jejich vnější selekci. Je především na učiteli, jak bude v rámci běžné třídy 
podporovat nadání jednotlivých žáků. Možnosti jsou:

vytvoření individuálního plánu na míru jednotlivým žákům;
nabídka volitelných a nepovinných předmětů (kurzů, kroužků) v rámci školy;
problémové úkoly;

•
•
•
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projekty;
vytvoření projektových plánů a skupin napříč věkovými ročníky;
zapojení nadaných žáků jako "asistentů", kteří pomohou a poradí těm pomalej-
ším;
práce na soutěžích a olympiádách;
samostatná práce využívající e-learning; 
vytvoření diferencovaných skupin v rámci třídy a v rámci jednotlivých předmětů.

1. 2 Vnější diferenciace
Vnější diferenciací se myslí rozdělení žáků do homogenních skupin například 

podle úrovně intelektových (rozumových) schopností, podle druhu jejich nadání apod. 
Tím dochází k vytvoření zvláštních tříd (škol).  

Tomáš Houška (2007) vymezuje několik takových forem péče o nadané děti. 

Vytvoření speciální třídy

Třída vyčleněná  pro děti, jimž schopnosti dovolují pracovat rychlejším tem-
pem. Pracuje rychleji, je zde čas na řadu témat, která se v ostatních třídách v ročníku 
nestihnou. Je velmi pravděpodobné, že tato třída získá velký náskok - pokud jí nechá-
me standardní skladbu hodin, je možné, že na konci 4. ročníku bude na roveň stan-
dardních 5. ročníků a absolventi této výběrové čtyřky budou vědomostně připraveni 
přeskočit ročník (a příp. postoupit na osmileté gymnázium). Při zřizování a provozu 
této třídy je nutné počítat se stejnými obtížemi, které jsou zmiňovány u specializované 
školy.

Dělení předmětů na rychlejší a pomalejší skupiny

Je to řešení obdobné předešlému, ale méně radikální a méně konfliktní. Třída 
zůstane definovaná podle standardních mechanismů, ale na řadu předmětů se bude dělit. 
Uveďme příklad matematiky - třída A i B se rozdělí na rychlejší a pomalejší skupinu
a z obou rychlejších skupin vznikne jedna třída, z obou pomalejších druhá. Při této vari-
antě odpadne argument, že děti z výběrových tříd ztratí sociální kontakt s nevýběrovými 
vrstevníky. Dalšími výhodami je menší „pnutí“ kolem výběru dětí do těchto skupin 
a také pozdější přistoupení do tohoto systému není tak komplikované. Nevýhodou je 
značná náročnost na organizaci.

Ovšem samozřejmě je možné uvedené možnosti diferenciace kombinovat. 
Můžeme zavést třídu specializovanou na nějaký obor a v některých ročnících umožnit 
skupinám žáků navštěvovat předmět v ročníku vyšším, jiný předmět dělit podle sku-
pin.

Kombinací uvedených možností lze zachránit intelektuální a osobnostní rozvoj 
mnoha nadaných dětí, které jinak škola během prvních několika měsíců kompletně otrá-
ví svou banalitou, nudou, nezajímavostí.

Mareš (2004) ve svém příspěvku ve sborníku Psychosociální klima školy mlu-
ví o vnější diferenciaci jako o jevu, který výrazně ovlivňuje sociální klima ve školách 

•
•
•

•
•
•
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a potažmo i ve třídách. „Objevila se víceletá gymnázia, kam přecházejí studijně 
schopnější žáci během období, kdy většina žákovské populace navštěvuje základní 
školu. Podle toho, zda se jedná o osmiletá gymnázia, nebo gymnázia šestiletá, nastává 
„odliv“ lepších žáků buď po skončení prvního stupně základní školy, anebo během 
docházky na 2. stupeň základní školy“ (str. 27). Na jedné straně to představuje jis-
té ochuzení vyšších ročníků základních škol o největší „tahouny“, na straně druhé 
to představuje snížení rozdílů mezi žáky v jednotlivých třídách. Zatímco dříve byli 
všichni ve stínu dvou tří premiantů, po jejich odchodu jejich role převzali ti dříve dru-
zí. Tempo ve vyučování se poněkud snížilo, ale kvalita tím nijak neutrpí. Omezuje se 
pouze kvantita zvládnutých poznatků. Kvalita poznání, tedy jeho hloubka  se naopak 
u většiny žáků zvyšuje. 

Na základních školách v České republice se často setkáváme s vytvářením výbě-
rových tříd s určitým zaměřením, které soustřeďují nadané žáky. Toto rozdělování 
s sebou přináší specifické jevy, které se dotýkají jak tříd “přebraných“, tak tříd nově 
vzniklých „elitních“.

Jiné složení žáků v „přebraných“ třídách vytváří nové sociální klima třídy. Čas-
to odcházejí právě ti žáci, kteří plnili roli vzoru, podle nich se posuzovala výkonnost 
a požadované chování ostatních. Ve třídě zůstávají prospěchově průměrní a spíše slabší 
žáci. Je patrna vyšší koncentrace žáků, s nimiž bývají problémy ve sféře vzdělávací
i výchovné. To s sebou nese snižování aktivity, samostatnosti, zvídavosti, tvořivosti 
žáků, ale i soutěživosti, a často i spolupráce. Učitel musí vynaložit větší úsilí, aby dosáhl 
u svých svěřenců přijatelných výsledků. Přeskupováním tříd po odlivu nadaných žáků 
dochází k narušení kolektivu a mění se do té doby panující klima pro učení a vyučování.  
Vyučovací metody, které se ve třídě s původním složením osvědčily a vedly k dosažení 
vytyčených cílů, najednou selhávají a tak učitelé po prvních komplikacích často rezig-
nují, a místo aby se pokoušeli nacházet nové možnosti, se spíše obracejí proti „přebra-
ným“ třídám. Často je citelné chladnější až negativní naladění učitele vůči takové třídě. 
Jsou si vědomi toho, že před sebou mají děti s nižším potenciálem ke studiu, jejich oče-
kávání i nároky na ně se snižují. Je reálné nebezpečí efektu „sebesplňující předpovědi“, 
kdy učitel očekává špatné výsledky a jedná s přebranými třídami tak, aby se negativní 
předpověď naplnila. 

Pro samotné žáky není situace po rozdělení třídy jednoduchá. Jednak dochází 
odchodem do jiné třídy k přetrhání přátelských vazeb, ale především na žáky negativně 
působí pocit, že jsou najednou považováni za „horší“ třídu. O to více, že i sami učitelé 
jim to dávají najevo. Není divu, že se prudce snižuje jejich motivace a snaha vymanit se 
z těchto předsudků ochabuje. Ztrácejí potřebu dokázat, že mohou mít na víc, někteří se 
stahují do sebe, jiní záměrně provokují učitele, šikanují mladší či slabší spolužáky, další 
se před školou více orientují na své koníčky. Toto jejich chování pak zpětně působí na 
učitele a utvrzuje je v tom, že tito žáci nemají potenciál pro učení, nemají perspektivu 
a je zbytečné vyvíjet úsilí, aby se jim pomohlo. Tím je bludný kruh uzavřen. Aby ho 
bylo možné rozetnout, je potřeba velké úsilí profesionálů - učitelů, školních i poraden-
ských psychologů, těch, kdo zajišťují přípravu učitelů i dalších.

Je potřeba zmínit, že ani samotní žáci, kteří se ocitli ve výběrové třídě, to 
nemají lehké. Dosud byli zvyklí, že patřili mezi nejlepší, byli uznáváni, povzbuzo-
váni a chváleni. Najednou zjišťují, že podobně dobrých žáků je víc a objevují se i ti, 
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kteří jsou lepší než oni. Jejich výsadní postavení ve třídě ztratili a musí o něj znovu 
bojovat, tentokrát ovšem v tvrdší konkurenci. Ostatní spolužáky vnímají často jako 
konkurenty. Zejména v počátku převládá v nové třídě soutěživost nad spoluprací. 
Na žáky jsou kladeny vyšší požadavky, se kterými se nemusejí vyrovnat a zažívají 
tudíž i pocity selhání.

Výzkumná část
Cíl výzkumu

Ve výzkumu jsme se změřily na zjišťování sociálního klimatu ve výběrové a běž-
né třídě na 2. stupni základní školy. Následně jsme zjištěná data porovnávaly, abychom 
zjistily, ve třídě kterého typu je klima pro žáky příznivější. Konkrétně nás především 
zajímalo, jaké panují vztahy mezi žáky ve třídě, jak velký mají žáci zájem o průběh 
výuky a nakolik se orientují na zadané úkoly. Také jsme se snažily najít odpověď na 
otázku, jestli rozdílnost mezi klimatem ve výběrové třídě a klimatem ve třídě běžné je 
výraznější z pohledu chlapců nebo dívek.

Místo výzkumu
 
Výzkum jsme provedly v Brně na ZŠ Křídlovická 30b, fakultní škole Peda-

gogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Školu navštěvovalo ve školním roce 
2006/2007 647 žáků ve 13 třídách prvního stupně a 14 třídách druhého stupně. 
Základním dokumentem pro organizaci výuky je vzdělávací program Základní ško-
la, na 2. stupni i Základní škola s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných 
předmětů a informatiky. Škola patří k zakládajícím členům Asociace českých dal-
tonských škol a jako pilotní škola je také členem světové organizace Dalton Inter-
national. Škola živě spolupracuje s partnerskými základními školami v ČR a zahra-
ničí.

Bohatou tradici mají třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných 
předmětů a informatiky pro žáky 6.–9. ročníku. Učební plán je rozšířen o hodiny 
matematiky, fyziky a chemie, navíc je zařazena výuka informatiky. Žáci těchto tříd 
každoročně dosahují výborných výsledků nejen v matematických a přírodovědných 
soutěžích a olympiádách. K dobré pracovní atmosféře přispívají i tradiční matematic-
ká soustředění.

Použité metody

K získávání dat o klimatu třídy  jsme použily několik výzkumných metod. V prv-
ní fázi to byl dotazník a projektivní metoda ke zjišťování sociálního postavení - test 
stromu. Poté jsme využily možnosti pracovat s dětmi v hodinách výtvarné výchovy, kde 
vytvářeli koláž na téma „naše třída“, o které jsme následně s každým žákem provedli 
rozhovor nad koláží.
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Dotazník

Pro výzkum jsme použily dotazník CES (Classroom Environment Scale). Pro 
české školy byl tento dotazník upraven Marešem a Laškem.
Dotazník je určen především pro žáky druhého stupně základní školy a pro žáky růz-
ných typů středních škol. Věkově jde o populaci 12–18 let.

Česká verze obsahuje 23 položek1, kterými se zkoumá 6 proměnných klimatu třídy:

1. Učitelova pomoc žákům (otázky č. 3, 9, 15, 20)
2. Orientace žáků na úkoly (otázky č. 1, 4, 10, 16, 17)
3. Vztahy mezi žáky ve třídě (otázky č. 2, 5, 8, 14)
4. Zájem o průběh výuky (otázky č. 7, 12, 13, 21)
5. Klid a pořádek ve třídě (otázky č. 11, 19, 22)
6. Jasnost pravidel (otázky č. 6, 18, 23) 

Projektivní techniky

Pro větší výpovědní hodnotu jsme na zjištění, jak se jednotliví žáci ve třídě cítí a 
jakou pozici v ní podle svého hodnocení zaujímají použily i projektivní techniky. Před-
ložily jsme jim obrázek stromu s lidmi v různých pozicích (viz. příloha) a poprosily je 
o vybarvení jedné postavy, se kterou se mohou ztotožnit, která odpovídá tomu, jak se 
cítí ve třídě.. 

Ve zkoumaných třídách jsme aplikovaly i výtvarnou techniku koláže, založenou 
na tom, se že se žáci výtvarně vyjadřovali k tématu „naše třída“. Protože ve způsobu 
vyjádření se měli široké pole působnosti, bylo nutné si o jednotlivých výtvorech vést 
volný rozhovor, který jsme zaznamenávaly. V těchto rozhovorech žáci mluvili spontán-
ně o věcech, které subjektivně považovali za důležité sdělit. Nebyly jim kladeny žádné 
předem připravené otázky, pouze takové, které by doplnily, případně upřesnily obsah 
sdělení. 

Výzkumný vzorek

Běžná třída – VII. C 

1. fáze výzkumu (vyplnění dotazníku a stromu): 20 žáků (9 dívek a 11 chlapců) 
2. fáze výzkumu (koláž): 20 žáků (8 dívek a 12 chlapců)

Výběrová třída – VII. D

1. fáze výzkumu (vyplnění dotazníku a stromu): 20 žáků (6 dívek a 14 chlapců)
2. fáze výzkumu (koláž): 23 žáků (6 dívek a 17 chlapců)
1 Anglická verze obsahuje 24 položek, ale v upravené české verzi je vynechána otázka č. 20, kterou faktorová 
analýza na českém i slovenském vzorku nezařadila do žádného faktoru).
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Vzhledem k tomu, že druhá fáze byla provedena s časovým odstupem od první fáze, 
nepodařilo se nám získat od všech účastníků všechny tři typy dat.

Výsledky výzkumu
Dotazníkové šetření

Tabulka č.1: Výsledky dotazníkového šetření VII. C (běžná třída)

NÁZEV PROMĚNNÉ MIN. STŘED. MAX. ARIT. PRŮMĚR MEDIÁN
Učitelova pomoc žákům 4 8 12 8,85 8
Orientace žáků na úkoly 5 10 15 7,65 7
Vztahy mezi žáky ve třídě 4 8 12 7,10 6
Zájem o průběh výuky 4 8 12 6,90 6
Klid a pořádek ve třídě 3 6 9 3,80 3
Jasnost pravidel 3 6 9 7,40 7

Tabulka č.2: Výsledky dotazníkového šetření VII. D (výběrová třída)

NÁZEV PROMĚNNÉ MIN. STŘED. MAX. ARIT. PRŮMĚR MEDIÁN
Učitelova pomoc žákům 4 8 12 10,59 12
Orientace žáků na úkoly 5 10 15 11,30 11
Vztahy mezi žáky ve třídě 4 8 12 10,20 10
Zájem o průběh výuky 4 8 12 8,95 10
Klid a pořádek ve třídě 3 6 9 7,00 7
Jasnost pravidel 3 6 9 7,65 9

Graf č.2: Výsledky dotazníkového šetření – běžná (VII. C) a výběrová (VII. D) třída
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Tabulka č.3: Výsledky dotazníkového šetření – dívky vs.chlapci

NÁZEV PROMĚNNÉ
PRŮMĚR

DÍVKY VII. C
PRŮMĚR

DÍVKY VII. D
PRŮMĚR

CHLAPCI VII. C
PRŮMĚR

CHLAPCI VII. D
Učitelova pomoc žákům 9,33 10,83 8,45 11,00
Orientace žáků na úkoly 7,78 10,00 7,54 11,86
Vztahy mezi žáky ve třídě 7,56 10,67 6,72 10,00
Zájem o průběh výuky 6,67 8,00 7,09 9,36
Klid a pořádek ve třídě 3,22 6,33 4,27 7,29
Jasnost pravidel 7,22 8,67 7,54 7,36

Graf č.3: Výsledky dotazníkového šetření - dívky

Graf č.4: Výsledky dotazníkového šetření - chlapci
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Výsledky testu stromu

VII.C

Z 20 žáků, kteří test absolvovali jich 8 vyznačilo jako svoji osobu postavičku, která se 
určitým způsobem vyčleňuje z třídního kolektivu, nezapadá do něj, má potíže s navázáním 
přátelských vztahů a z jejího postavení je patrný ne příliš optimální vztah se spolužáky. 
Uvedené potíže se většinou odrážejí i v kolážích, které tito žáci vytvářeli. Vyskytují se 
v nich hádky, pomluvy, odsuzování, strach z odlišnosti.

VII.D

Ve výběrové třídě tento test vyplňovalo také 20 žáků, ale pouze 3 z nich se na obrázku 
označili jako postavička nacházející se mimo kolektiv třídy. Na koláži pracovali jen 2 
z nich a v jejich výtvoru se toto postavení nijak zvláště neodráží. Jedna slečna, která se 
zobrazila nejnegativněji - jako shozená ze stromu (vyloučená z kolektivu) - bohužel na 
koláži kvůli nepřítomnosti nepracovala, ale i v dotazníku je patrné nižší skóre.             

Výsledky koláže a rozhovorů nad koláží
Při rozborech rozhovorů, které jsme s žáky nad jejich kolážemi  provedly, jsme 

vybraly jevy vztahující se ke klimatu třídy a určily tyto kategorie:

VII. C (běžná třída):

Dělení tříd na skupinky – převážná většina žáků mluvila o tom, že se jejich třída roz-
padá na několik menších skupinek, které spolu špatně komunikují.

Značkové věci – třetina žáků uvedla, že ve třídě hodně záleží na tom, kdo má jaké 
oblečení, boty, mobilní telefony apod. Ti, kdo je mají, se jimi chlubí a pro ty, které na ně 
nemají peníze to je nepříjemné.

Děvčata – dámy – šest žáků upozorňuje na to, že některé slečny se příliš starají o vzhled 
a zbytečně se snaží dělat starší než jsou.

Kluci – drsňáci, šašci

Dětinskost – často se objevilo i označení některých žáků za „mimina“.

Zlobení - někteří přiznávají, že jejich třída často zlobí učitele.

Pomlouvání –  ve několika případech si žáci stěžovali na pomluvy, které kolují po třídě.

Alkohol a cigarety – čtvrtina žáků upozorňovala na to, že někteří spolužáci už konzu-
movali alkohol a tabákové výrobky. Většinou ale s tímto jejich chováním nesouhlasí.   
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Hádky, rvačky – zjistily jsme, že radikálnější výměny názorů nejsou v této třídě nijak 
neobvyklé. Občas se i poperou.   

Nezájem o školu - našli se takoví, kteří otevřeně přiznali, že je škola nebaví.

Snaha o dobré známky - většinou se shodují na tom, že být průměrní jim stačí.

Soupeření – ohledně známek a školních výsledků nesoupeří, jejich eventuální soupeře-
ní se týká jedině sportu a vlastnictví různých věcí.

Spolupráce – ohledně pomáhání si nepanovaly jednotné názory, někdo si myslí, že 
spolupracují, někdo, že ne.

Šikana – ve třídě existuje, ale nikdo s ní nic nechce nic udělat.

Nebezpečí – objevil se i názor, ze ve třídě je nebezpečno, ne že by se žáci ohrožovali, 
ale jsou zlí.  

Lenost – do učení se příliš nehrnou.

Změna názorů – občas dochází k měnění názorů na ostatní a přetváření vytvořených 
skupinek.

Pospolitost – když přijde na věc, dokážou žáci jako třída držet pospolu proti ostatním.

VII. D (výběrová třída):

Kamarádství – velice často se objevovaly obrázky vyjadřující silné kamarádství pře-
vážně mezi chlapci, které se rozvíjí i mimo školní třídu.

Kluci vs. holky – téměř polovina zúčastněných si stěžovala na špatnou komunikaci 
mezi skupinou děvčat a chlapců.

Skupinky – i v této třídě se objevily názory, že třída je rozčleněná na skupinky - kon-
krétně 2 skupiny děvčat a 2 skupiny chlapců.

Odchod spolužáků – několik žáků trápí, že s novým školním rokem přejdou jejich 
kamarádi na jinou školu a přijdou noví, kteří se budou muset začlenit do kolektivu.

Zlobení – občas své učitele dokážou potrápit

Snaha o dobré známky – záleží jim na výsledcích a snaží se mít co nejlepší známky.

Soutěživost – školních výsledků se netýká, objevuje se pouze ve sportu.
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Odstrkování – ve třídě je jeden kluk, kterého ostatní chlapci mezi sebe nepřijímají.

Dětinskost – někteří žáci byli označeni za „mimina“.

Nadání – žáci si uvědomují, že jsou ve výběrové třídě. Považují se za chytřejší než 
ostatní a pociťují, že jsou na ně kladeny větší požadavky.

Legrace – ve třídě se společně zasmějí, ale někdy i na účet některého ze spolužáků.

Problémy s domluvou – při společném rozhodování mají potíže shodnout se.

Hádky – objevují se konflikty. 

Pocity ve třídě – děti se cítí příjemně, „fajn“.

Mimo to žáci často hovořili za celou třídu o tom, co mají všichni rádi (jídlo a pití) 
a co je baví (sport, koníčky).

V této třídě se ale objevila dívka, která svou třídu vnímá oproti svým spolužákům 
dost odlišně, negativněji. Při interpretaci koláže popisovala třídu jako velice rozdělenou, 
skupiny spolu nekomunikují a proti sobě tajně bojují. Nedokážou se na ničem shodnout. 
Každý má svá tajemství, která nechce nikomu prozradit. Naoko se tváří všichni jako 
přátelé, ale není tomu tak. Přestože spolu kamarádí, tak si ani s nejlepším kamarádem 
nerozumějí.  Ve třídě se necítí vůbec dobře. 

Názory a postoje této dívky vycházely z jejích osobnostních skutečností a nelze 
říci, že by významným způsobem ovlivňovaly prožívání klimatu třídy ostatními žáky.  

Interpretace výsledků
Běžná třída

Z hodnot získaných dotazníkovým šetřením vyplývá, že v běžné třídě je ve 
vztahu ke středovým hodnotám, respektive dosažitelnému průměru lehce nadprů-
měrná pouze úroveň prožívané jasnosti pravidel při hodině, při zkoušení a písem-
ných pracích. Bylo by možné říci, že je to proto, že tato třída je považována za 
problematičtější a učitelé mají potřebu více dbát na pravidla, aby třídu lépe zvládali. 
Jako průměrnou můžeme označit míru vnímání učitelovy pomoci žákům. U dalších 
proměnných se vyskytovaly už podprůměrné hodnoty. Lehce podprůměrné by se 
daly označit vztahy mezi žáky ve třídě a zájem o průběh výuky. Horší výsledky 
vykazuje orientace žáků na úkoly a hodně pod průměrem se nachází vnímání klidu 
a pořádku ve třídě. 

Test stromu odhalil, že v běžné třídě se 40 % žáků nepovažuje za pevnou součást 
třídního kolektivu a své postavení v něm vnímá problematicky.

Z koláže je patrné, že v oblasti mezilidských vztahů se ve třídě objevují negativní 
jevy jako pomlouvání hádky, rvačky, šikana, dělení se na skupinky, které mezi sebou 
příliš nekomunikují. Ale jako třída jsou schopni navenek fungovat pohromadě.
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V oblasti školní práce nejsou příliš ambiciózní, nemají potřebu mezi sebou sou-
peřit, spíše si pomůžou. Školní učivo je moc nezajímá a do učení se příliš nehrnou.

Co se týče chování přiznávají, že často zlobí, jsou mezi nimi třídní šašci, drsňáci 
i takoví, kteří se chovají jako děti. Některé slečny se snaží vypadat dospělejší. Často 
posuzují ostatní podle vzhledu a věcí, které vlastní.

Výběrová třída

V této třídě jsou ve vztahu ke středovým hodnotám (respektive dosažitelnému 
průměru) téměř všechny výsledky více či méně nadprůměrné. Nejlépe je hodnocena 
učitelova pomoc žákům, následují ji vztahy mezi žáky, jasnost pravidel, orientace na 
úkoly a také zájem o průběh výuky. Průměrná je úroveň vnímání klidu a pořádku ve 
třídě.

V testu stromu se ukázalo, že nepříznivé postavení v kolektivu mezi žáky výbě-
rové třídy zaujímá jen 15 % z nich.

V kolážích se ukázalo, že v oblasti vztahů mezi žáky - především chlapci - je 
časté silné kamarádství, ale ne mezi všemi. Ve třídě je jeden chlapec, kterého ostatní 
neberou mezi sebe. I v této třídě je běžné vytváření skupinek žáků, kteří jsou si bližší 
a s ostatními nemají potřebu výraznějšího kontaktu. Je zde patrná i komunikační bari-
éra mezi skupinou děvčat a chlapců. Žáci zmiňovali i existenci hádek a potíží při 
společné domluvě. V oblasti školní práce si žáci uvědomují, že jsou ve výběrové třídě 
a jsou na ně kladeny vyšší požadavky, které se snaží splnit a mít dobré výsledky, ale 
nesoutěží mezi sebou. Oblast chování ve třídě - někteří jsou dětinští, občas zlobí uči-
tele, užijí si legrace, někdy i na účet některého ze spolužáků.    

Závěr
Ve výzkumné části článku jsme se pokusily shrnout základní poznatky o klimatu 

třídy. Je nezpochybnitelné, že velice silně působí na žáky a ovlivňuje je nejen v čin-
nostech spojených s vyučováním, ale i mimo něj, protože školní třída je jedno z velice 
důležitých prostředí, ve kterém také probíhá proces socializace. Zážitky a zkušenosti, 
které zde dítě získá, se odrážejí do celého jeho prožívání světa. Je tedy podstatné snažit 
se o vytváření co nejpříjemnějšího klimatu ve třídě s vysoce pozitivními vazbami mezi 
žáky, jejich vysokým zaujetím školní prací a vnímanou vysokou učitelovou pomocí 
a podporou. 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda takovéto klima panuje spíše ve tří-
dě běžné, nebo výběrové. Z výsledků získaných třemi druhy výzkumných nástrojů 
je patrné, že příznivější klima sdílí žáci ve třídě výběrové. Na první pohled by 
bylo možné říci, že je tedy přínosné budování těchto tříd a vybírání žáků do nich. 
Nadaným žákům je věnována lepší péče a pozornost a přitom prožívají příjemnější 
klima. To je jistě pozitivní, má to ale i svou stinnou stránku. V běžných třídách je 
klima horší třeba právě proto, že žáci zde si jsou vědomi své „průměrnosti“, odešli 
od nich ti, kteří třídu „táhli“ dopředu. Děti v běžné třídě pak často mají pocit, že 
se vlastně nemá cenu o nic snažit. Při svých návštěvách ve škole jsme se setkaly 
s tím, že učitelé už dopředu vysvětlovali případné negativnější výsledky žáků běžné 
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třídy tím, že oni „nejsou ti chytří“. Žáci jejich přístup jistě pociťují a na sebevědomí 
a motivaci jim nepřidá. Výhody, které požívají žáci navštěvující výběrovou třídu, 
tedy mohou být na úkor žáků průměrných.
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SOCIAL CLIMATE OF SEVENTH-GRADE PUPILS
Abstract: Authors compensation deal with comparing school climate Sev-

enth two classes in the academic year 2006/2007. Seeking diversity and conformity 
assessment of climate pupils between grade selection with a focus on mathematics 
and science, and the normal class. In the research will verify the methodology to 
other seventh grade, especially value projective methods, collages, which also 
used in research. In particular the work of the questionnaire used CES and Test 
tree and collage followed by an interview with each pupil. Worked with a com-
bined methodological approach, which receive data according to the principles of 
quantitative and qualitative approach. Research was attended by 40 of respondents 
aged 12,6–14,5 years. The results confirmed the original hypotheses about the 
diversity of cohesion, cooperation and the interests of pupils and the selection of 
normal classes. The authors are aware of a small degree of generalisation of the 
results and consider their research for the probe into the issue differently compos-
ite classes.

Key words: academic self-concept,backmarker, behavioural norms in school,cli
queness,context of schooling,educational attainment,lingo, school policy, spatial proxi-
mity, student accomplishment, cohesion, discontent
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EVALUACE KLIMATU TŘÍDY
V SEKUNDÁRNÍM ŠKOLSTVÍ

Iveta MOCHAROVÁ, Jiří STRACH

Souhrn: Evaluace klimatu třídy v sekundárním školství má význam pro studium 
problematiky zdravého životního stylu který škola může ovlivnit, jelikož hodnotí školní 
třídu jako prostředí pro učení žáky dané třídy a vyučující, kteří zde působí. Podstatou 
evaluace klimatu školní třídy je skutečnost, že určité prostředí se hodnotí na základě 
výpovědi samotných účastníků daného prostředí.Tyto výpovědi, získávané hlavně pomo-
cí speciálních dotazníků a hodnotících škál, mají odrážet, jak účastníci (např. žáci) 
prožívají, vnímají a posuzují prostředí, v němž se vzdělávají. 

Klíčová slova: sociální klima třídy, preferované klima, reálné klima

Cílem této práce je zjištění a vyhodnocení poznatků o sociálním klimatu tříd na 
Hotelové škole v Třebíči, na SOŠ Podyjí, s r.o., ve Znojmě a na Katolickém gymnáziu 
v Třebíči. Základní otázkou tedy je vzájemné porovnání reálného a preferovaného kli-
matu ve třídě na dané škole, srovnání názorů žáků a učitelů na klima třídy, zjištění a 
srovnání rozdílů mezi státní, soukromou a církevní střední školou.

Pro šetření jsme zvolili standardizovaný anonymní dotazník CES (zkrácenou 
formu), který využíváme pro průzkum na střední škole. Dotazník, který byl použit, pře-
ložil a realizoval J. Lašek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Tento 
dotazník sloužil jako nástroj ke zjišťování sociálního klimatu třídy. Dotazník byl ano-
nymní z toho důvodu, aby žáci bez ostychu a pravdivě zodpověděli otázky týkající se 
klimatu v jejich třídě. 

Cílem empirického šetření bylo zjištění a vyhodnocení poznatků o sociálním kli-
matu 3. ročníků  na Hotelové škole v Třebíči, 1. a 3. ročníku na SOŠ Podyjí ve Znojmě 
a 3. ročníků na Katolickém gymnáziu v Třebíči.

Mezi základní otázky průzkumu patří:
- porovnání aktuálního a preferovaného klimatu v dané třídě 
- porovnání názorů žáků s názory učitelů vyučujících v dané třídě 
- zjištění a porovnání rozdílů mezi školami
Zjištěné výsledky byly poté srovnány a po domluvě s řediteli na vybraných ško-

lách mohou sloužit jako podklad pro další  ovlivňování a vytváření pozitivního klimatu 
ve třídách. 
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Formulace hypotéz

Se zřetelem ke stanovenému cíli výzkumu byly stanoveny tyto hypotézy:

H 1:   Předpokládáme, že budou rozdíly v hodnocení klimatu třídy mezi formou aktu-
ální a preferovanou v každé třídě.

H 2:  Nebudou významné rozdíly mezi hodnocením klimatu třídy mezi studenty
a jejich učiteli v 1. B, ani mezi studenty a jejich učiteli ve 3. A jak u  formy aktu-
ální, tak u formy preferované na SOŠ Podyjí ve Znojmě.  

H 3:  Předpokládáme, že budou rozdíly v hodnocení klimatu třídy ve formě preferova-
né i ve formě aktuální mezi státní, soukromou a církevní střední školou.

Charakteristika metody šetření
Jako průzkumná metoda byl pro tento účel zvolen standardizovaný dotazník 

CES, neboť ten umožňuje získat více informací od většího počtu respondentů (Gavora, 
2000).

Dotazník byl vyplňován anonymně a jeho vyplnění netrvalo déle než 20 minut.

CES – Classroom Environment Scale  (actual and preffered shory form)
Autoři: E. J. Tricket, R. H. Moos, B. J. Fraser. Dotazník CES přeložil a realizoval J.     
Lašek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Popis: dotazník obsahuje 24 položek, 6 proměnných a posuzuje sociální klima třídy 
z těchto hledisek:
1. Zaujetí žáka školní prací (otázky č. 1, 7, 13, 19)
2. Vztahy mezi žáky ve třídě (otázky č. 2, 8, 14, 20)
3. Učitelova pomoc a podpora (otázky č. 3, 9, 15, 21)
4. Orientace žáků na úkoly (otázky č. 4, 10, 16, 22)
5. Pořádek a organizovanost (otázky č. 5, 11, 17, 23)
6. Jasnost pravidel (otázky č. 6, 12, 18, 24)

Dotazník má dvě formy: aktuální a preferovanou.

Je určen žákům 7.–9. tříd základní školy a studentům 1.– 4. ročníků středních škol.

Administrace: Každý žák či student vyplňuje dotazník samostatně, odpoví-
dá zakroužkováním odpovědi ano – ne na formuláři. Autoři doporučují nejprve zadat 
dotazník formy preferované, přibližně po 14 dnech pak dotazník formy aktuální.

Vyhodnocování: Žák nebo student  získá za každou odpověď ano 3 body, za ne 
1 bod ( u otázek č. 3, 4, 7, 8, 12, 13,1 6, 17, 22, 23 je tomu naopak), nevyplněná odpověď 
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se hodnotí 2 body. Skóre se získá sečtením získaných bodů u otázek té které oblasti. 
V každé oblasti může žák nebo student dosáhnout minimálně 4 body, maximálně 12 
bodů, střed je 8 bodů.

Vyplnění dotazníku trvá v běžně velké třídě zhruba 20 minut včetně instrukce, 
přibližně stejnou dobu potřebuje učitel k vyhodnocení dotazníků celé třídy.

Do škol bylo mezi žáky distribuováno celkem 141 dotazníků (preferovaná for-
ma) a 138 dotazníků (aktuální forma). Z Hotelové školy v Třebíči a ze SOŠ  Podyjí ve 
Znojmě byla návratnost od žáků stoprocentní, na Katolickém gymnáziu v Třebíči byla 
návratnost pouze padesátiprocentní, jelikož žáci jedné třídy odmítli dotazníky vyplnit. 
Ke zpracování tedy zůstalo 111 řádně vyplněných dotazníků od žáků (preferovaná for-
ma) a 108 řádně vyplněných dotazníků od žáků (aktuální forma).

 Tyto dotazníky jsme předložili také učitelům na výše jmenovaných školách, 
kteří v daných třídách vyučují. Chtěli jsme zjistit, jak oni vnímají prostředí, kde působí, 
a to na základě stejných dotazníků zadaných žákům. Řádně vyplněné dotazníky od uči-
telů  se vrátily pouze ze SOŠ Podyjí ze Znojma. Učitelé Hotelové školy a Katolického 
gymnázia dotazníky odmítli vyplnit. Ke zpracování tedy zůstalo 10 řádně vyplněných 
dotazníků od učitelů (preferovaná forma) a 10 řádně vyplněných dotazníků (forma aktu-
ální).

Anonymita dotazníku měla zaručit otevřenost a pravdivost odpovědí.  

Popis zkoumaného vzorku
Průzkum, který byl proveden formou dotazníkového šetření v průběhu měsíce 

prosince 2006, byl zaměřen na studenty středních škol v Třebíči a ve Znojmě. Cílem 
výzkumu nebylo oslovit  všechny studenty, ale provést průzkumnou sondu, s přiměře-
ným počtem respondentů. Náhodně byly vybrány tři školy, Hotelová škola jako státní 
škola, SOŠ Podyjí jako soukromá škola a Katolické gymnázium jako škola církevní.

Na Hotelové škole byl ve dvou třídách třetího ročníku proveden průzkum formou 
dotazníku. Nejdříve byly zadány dotazníky formy preferované, po čtrnácti dnech pak 
dotazníky formy aktuální. Totéž bylo provedeno na Katolickém gymnáziu.

Na SOŠ Podyjí byl průzkum proveden formou dotazníku  stejným způsobem 
jako na výše uvedených školách, ale v prvním a ve třetím ročníku, jelikož vedení školy 
projevilo zájem o zjištění a vyhodnocení klimatu tříd v uvedených ročnících.

  
Jednalo se o průzkum ve třídách na těchto školách:

1. SOŠ Podyjí, s.r.o. ve Znojmě:
 1.B – obor Pozemní stavitelství  – aktuální forma   – 27 respondentů
   – preferovaná forma   – 27 respondentů
 3.A – obor Pozemní stavitelství –  aktuální forma – 11 respondentů
   – preferovaná forma – 11 respondentů
2. Hotelová škola v Třebíči:
 OB3 – obor Obchodník, obchodnice – aktuální forma  – 22 respondentů
  – preferovaná forma – 21 respondentů
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 HT3 – obor Hotelnictví a turismus – aktuální forma  – 24 respondentů
   – preferovaná forma – 28 respondentů
3. Katolické gymnázium v Třebíči:
 3.A -   – aktuální forma  – 24 respondentů
   – preferovaná forma  – 24 respondentů

Celkem 108 respondentů (studentů) – aktuální forma.
Celkem 111 respondentů (studentů) – preferovaná forma.
Celkem   10 respondentů (učitelů) – aktuální forma.
Celkem   10 respondentů (učitelů) – preferovaná forma.

Výsledky a jejich interpretace
 Vlastní interpretaci zjištěných dat předcházela statistická analýza, tj. počet-

ní vyhodnocení odpovědí z dotazníků. Na jejím základě jsou níže uváděny následující 
výsledky, pro přehlednost u některých položek i s grafickým znázorněním.

Dotázaní studenti měli označit v záhlaví dotazníku jednu ze dvou uvedených 
alternativ – student/studentka. Průzkumu formy preferované se zúčastnilo 47 studentů 
a 64 studentek. Průzkumu formy aktuální se zúčastnilo 46 studentů a 62 studentek. 
Poměr mezi oběma formami průzkumu byl velice vyrovnaný.

Dále měli studenti v záhlaví dotazníku dopsat svůj věk. U formy preferované cel-
kem 17 dotázaných uvedlo věk 15 let, 10 dotázaných uvedlo 16 let, a 59 uvedlo 17 let, 
21 dotázaných uvedlo 18 let, 3 dotázaní věk 19 let a 1 dotázaný 20 let. Statisticky nejvý-
znamnější skupinou byli v procentuálním vyjádření této formy sedmnáctiletí, následují 
osmnáctiletí a patnáctiletí, potom šestnáctiletí a devatenáctiletí, nejmenší skupinu tvořil 
jeden respondent dvacetiletý. U formy aktuální celkem 17 dotázaných uvedlo věk 15 let, 
10 dotázaných 16 let, 54 dotázaných 17 let, 22 dotázaných 18 let, 4 dotázaní uvedli věk 
19 let a 1 dotázaný 20 let. 

Statisticky nejvýznamnější skupinou byli v procentuálním vyjádření této formy 
také sedmnáctiletí, dále pak osmnáctiletí a patnáctiletí, šestnáctiletí a devatenáctiletí, 
nejmenší skupinu tvořil jeden respondent dvacetiletý.
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Poté měli studenti v záhlaví dotazníku dopsat třídu a školu, kterou navštěvují. 

Průzkumu klimatu třídy formy preferované se zúčastnilo:
-  21 studentů třídy OB3 – obor Obchodník, obchodnice z Hotelové školy 

v Třebíči
-  28 studentů třídy HT3 – obor Hotelnictví a turismus z Hotelové školy v Tře-

bíči
-  27 studentů třídy 1. B – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s.r.o., ve 

Znojmě
-  11 studentů třídy 3. A – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s.r.o., ve 

Znojmě
- 24 studentů třídy 3. A z Katolického gymnázia v Třebíči

Tab. č. 1: Přehled účasti průzkumu klimatu třídy – forma preferovaná

Název
třídy Obor Škola Počet

respondentů

OB3 Obchodník, obchodnice Hotelová škola, Třebíč 21

HT3 Hotelnictví a turismus Hotelová škola, Třebíč 28

1. B Pozemní stavitelství SOŠ Podyjí, Znojmo 27

3. A Pozemní stavitelství SOŠ Podyjí, Znojmo 11

3. A Katolické gymnázium,Třebíč 24

Průzkumu klimatu třídy formy aktuální se zúčastnilo:
-  22 studentů třídy OB3 – obor Obchodník, obchodnice z Hotelové školy 

v Třebíči
-  24 studentů třídy HT3 – obor Hotelnictví a turismus z Hotelové školy v Tře-

bíči
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-  27 studentů třídy 1. B – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s.r.o., ve 
Znojmě

-  11 studentů třídy 3. A – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s.r.o., ve 
Znojmě

- 24 studentů třídy 3. A z Katolického gymnázia v Třebíči

Tab. č. 2: Přehled účasti průzkumu klimatu třídy – forma aktuální

Název
třídy Obor Škola Počet

respondentů

OB3 Obchodník, obchodnice Hotelová škola,Třebíč 22

HT3 Hotelnictví a turismus Hotelová škola,Třebíč 24

1. B Pozemní stavitelství SOŠ Podyjí, Znojmo 27

3. A Pozemní stavitelství SOŠ Podyjí, Znojmo 11

3. A Katolické gymnázium,Třebíč 24

Největší skupinu respondentů tvořili studenti Hotelové školy v Třebíči (celkem 
49 respondentů formy preferované a 46 respondentů formy aktuální). Druhou větší sku-
pinu průzkumu tvořili studenti  SOŠ Podyjí, s r.o., ve Znojmě (38 respondentů formy 
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preferované a 38 respondentů formy aktuální). Poslední, nejmenší skupinu průzkumu 
tvořili studenti Katolického gymnázia v Třebíči (24 respondentů formy preferované a 24 
respondentů formy aktuální). Poměr mezi oběma formami průzkumu byl vyrovnaný. 

Také učitelé měli označit v záhlaví dotazníku jednu ze dvou uvedených alterna-
tiv – učitel/učitelka. Průzkumu formy preferované se zúčastnilo 5 učitelů a 5 učitelek
a průzkumu formy aktuální se zúčastnilo také 5 učitelů a 5 učitelek. Poměr jak u formy 
preferované, tak i u formy aktuální byl mezi oběma pohlavími vyrovnaný.

Dále měli učitelé, stejně jako studenti, v záhlaví dotazníků doplnit svůj věk. U 
formy preferované celkem 4 dotázaní uvedli věk 46 let, 2 dotázaní  31 let a věk 28 let – 1 
dotázaný, 37 let – 1 dotázaný, 39 let – 1 dotázaný a 44 let uvedl také 1 dotázaný. Formu 
aktuální vyplnili stejní respondenti (učitelé). 

Kromě věku učitelé ještě v záhlaví dotazníku vyplnili délku své pedagogické 
praxe. V průzkumu preferované formy bylo zjištěno, že nejdelší praxi – 25 let uvádějí 
2 učitelé, 15 let 1 učitel, 14 let  také l učitel, 10 let praxe uvedli 2 učitelé,  5 let uvedl 
1 učitel, 4 roky 1  učitel a 2 roky uvádí 2 učitelé. Co se týká formy aktuální, je počet 
učitelů s délkou praxe zcela stejný, jako u formy preferované.

Poté ještě učitelé v záhlaví dotazníku doplnili ve které třídě a na které škole vyučují.

Průzkumu klimatu třídy formy preferované se zúčastnilo:
-  5 učitelů třídy 1. B – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s.r.o., ve Znoj-

mě
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-  5 učitelů třídy 3. A – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s.r.o., ve Znoj-
mě

Průzkumu klimatu třídy formy aktuální se zúčastnilo:
-  5 učitelů třídy 1. B – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s r.o., ve Znoj-

mě
-  5 učitelů třídy 3. A – obor Pozemní stavitelství ze SOŠ Podyjí, s r.o., ve Znoj-

mě 

Učitelé tvoří velmi malou skupinu v průzkumu klimatu třídy jak formy prefe-
rované, tak formy aktuální. Tato malá skupina respondentů je tvořena pouze učiteli ze 
SOŠ Podyjí ve Znojmě. Jak bylo uvedeno, učitelé Hotelové školy v Třebíči i učitelé 
Katolického gymnázia dotazníky odmítli vyplnit. 

Výsledky šetření zaměřené na třídy
Tab. č. 3: CES – P, HT3 – Hotelová škola

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací   9,43 2,01 7,42 – 11,44 10

Vztahy mezi žáky 10,36 2,07 8,29 – 12,43 11

Učitelova pomoc 9,5 2,24 7,26 – 11,74 10

Orientace na úkoly   7,64 2,14 5,5 – 9,78 8

Pořádek a organizovanost 10,61 1,50 9,11 – 12,11 10,5

Jasnost pravidel 10 2,14 7,86 – 12,14 10

Tab. č. 4: CES – A, HT3 – Hotelová škola

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací 6,21 1,68 4,53 – 7,89   6

Vztahy mezi žáky 8,83 1,81 7,02 – 10,64   9

Učitelova pomoc 9,46 2,14 7,32 – 11,6 10

Orientace na úkoly 7,37 2,12 5,25 – 9,49   8

Pořádek a organizovanost 5,83 1,52 4,31 – 7,35   6

Jasnost pravidel 9,83 1,91 7,92 – 11,74 10

Z tabulek č. 3 a č. 4 vyplývá, že studenti oboru Hotelnictví a turismus z Hotelové 
školy v Třebíči pociťují zaujetí školní prací a pořádek a organizovanost výuky jako 
podprůměrnou, stejně jako orientace na úkoly. Průměrný je prožitek dobrých vztahů 
mezi sebou. Za nadprůměrnou považují pouze jasnost pravidel při hodině, při zkoušení 
a písemných pracích a učitelovu  pomoc a podporu. Studenti si přejí zlepšit ve třídě 
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především pořádek a organizovanost výuky, zaujetí školní prací a vztahy mezi sebou. 
Takže rozdíl mezi realitou a přáním byl zjištěn v oblasti pořádek a organizova-
nost ve třídě, zaujetí školní prací a vztahy mezi sebou. Studenti této třídy cítí jas-
nost pravidel při hodině, při zkoušení a písemných pracích, učitelovu pomoc a podporu
a orientace na úkoly za dostatečné a nepřejí si tuto úroveň zvyšovat, i když orientaci na 
úkoly hodnotí průměrně. 

Tab. č. 5: CES – P, OB3 – Hotelová škola

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací 10,14 1,49 8,65 – 11,63 10

Vztahy mezi žáky 11,05 1,46 9,59 – 12,51 12

Učitelova pomoc 11,28 1,28 10 – 12,56 12

Orientace na úkoly 7,9 1,80 6,1 – 9,7   8

Pořádek a organizovanost 10,71 1,16 9,55 – 11,87 10

Jasnost pravidel 10,66 1,43 9,23 – 12,09 10

Tab. č. 6: CES – A, OB3 – Hotelová škola 

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací         6,18 1,69 4,49 – 7,87   6

Vztahy mezi žáky 10,18 2,33 7,85 – 12,51 11

Učitelova pomoc         5,36 2,36 3 – 7,72   4

Orientace na úkoly   7,81 2,33 5,48 – 10,14   8

Pořádek a organizovanost 6,5 1,75 4,75 – 8,25   6

Jasnost pravidel   9,47 2,09 7,38 – 11,56 10

Tabulky č. 5 a č. 6 nás informují o tom, že studenti oboru Obchodník, obchod-
nice z Hotelové školy v Třebíči pociťují jako velmi podprůměrnou učitelovu pomoc
a podporu, stejně jako zaujetí školní prací a pořádek a organizovanost výuky. Průměrná 
je orientace na úkoly dané školou, nad průměr vystupuje jasnost pravidel při hodině, 
při zkoušení a písemných pracích a prožitek dobrých vztahů ve třídě. Studenti si ze 
všeho nejvíce přejí zlepšit učitelovu podporu a pomoc, zaujetí školní prací, pořádek
a organizovanost ve třídě a také i vztahy mezi sebou. Rozdíl mezi realitou a přáním 
byl tedy zjištěn v oblasti učitelovy pomoci a podpory, zaujetí školní prací, pořád-
ku a organizovanosti ve třídě i v oblasti vztahů mezi studenty. Studenti v této třídě 
považují  jasnost pravidel při hodině, při zkoušení a písemných pracích a orientaci na 
úkoly dané školou za dostačující a nepřejí si tuto úroveň zvyšovat, i když orientaci na 
úkoly pociťují jako průměrnou.
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Tab. č. 7: CES – P, 1. B – SOŠ Podyjí
Aritmetický

průměr
Směrodatná

odchylka
Pásmo běžných

hodnot Medián

Zaujetí školní prací   9,55 2,06 7,49 – 11,61 10

Vztahy mezi žáky   9,93 1,92 8,01 – 11,85 10

Učitelova pomoc 10,22 1,37 8,85 – 11,59 10

Orientace na úkoly   7,63 2,18 5,45 – 9,81   8

Pořádek a organizovanost   9,77         1,99 7,78 – 11,76 12

Jasnost pravidel 10,30 1,16 9,14 – 11,46 12

Tab. č. 8: CES – A, 1. B – SOŠ Podyjí
Aritmetický

průměr
Směrodatná

odchylka
Pásmo běžných

hodnot Medián

Zaujetí školní prací   6,74 1,73 5,01 – 8,47   6

Vztahy mezi žáky 10,59 1,42 9,17 – 12,01 10

Učitelova pomoc 10,03 1,64 8,39 – 11,67 10

Orientace na úkoly   7,03 1,83 5,2 – 8,86   7

Pořádek a organizovanost   7,63 1,89 5,74 – 9,52   8

Jasnost pravidel 10,15 2,03 8,12 – 12,18 10

Z tabulek č. 7 a č. 8. vyplývá, že studenti 1. B –  oboru Pozemní stavitelství ve 
Znojmě vnímají zaujetí školní prací a orientaci na úkoly za podprůměrné, stejně jako 
pořádek a organizovanost výuky. Jako nadprůměrné pociťují vztahy mezi sebou, 
učitelovu pomoc a podporu a jasnost pravidel při hodině, při zkoušení a písemných 
pracích. Studenti si velmi přejí zlepšit pořádek a organizovanost ve třídě, zaujetí 
školní prací, jasnost pravidel při hodině, při zkoušení a písemných pracích a ori-
entaci na úkoly. Rozdíl mezi realitou a přáním jsme zjistili v oblasti pořádek
a organizovanost ve třídě, zaujetí školní prací, jasnost pravidel při hodině, při 
zkoušení a písemných pracích a orientace na úkoly. Studenti v této třídě považují 
za dostačující vztahy mezi sebou a učitelovu pomoc a podporu a nepřejí si  tuto úro-
veň zvyšovat.

Tab. č. 9: CES – P, 3. A – SOŠ Podyjí 
Aritmetický

průměr
Směrodatná

odchylka
Pásmo běžných

hodnot Medián

Zaujetí školní prací   9,45 2,71 6,74 – 12,16 10

Vztahy mezi žáky 11,09 1,31 9,78 – 12,4 12

Učitelova pomoc 9,45 1,56 7,89 – 11,01 10

Orientace na úkoly        8 1,91 6,09 – 9,91   8

Pořádek a organizovanost 10,36 1,43 8,93 – 11,79 10

Jasnost pravidel   9,81 1,99 7,82 – 11,8 10
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Tab. č. 10: CES – A, 3. A – SOŠ Podyjí
Aritmetický

průměr
Směrodatná

odchylka
Pásmo běžných

hodnot Medián

Zaujetí školní prací   6,09 2,19 3,9 – 8,28   6

Vztahy mezi žáky 10,09 1,38 8,71 – 11,47 10

Učitelova pomoc   6,18 1,40 4,78 – 7,58   6

Orientace na úkoly   7,63 2,38 5,25 – 10,01   8

Pořádek a organizovanost   6,18 1,80 4,38 – 7,98   6

Jasnost pravidel   9,45 2,10 7,35 – 11,55   8

Tabulky č. 9 a č. 10 nás informují o tom, že studenti 3. A – oboru Pozemní 
stavitelství ve Znojmě pociťují zaujetí školní prací, učitelovu pomoc a pořádek a orga-
nizovanost v hodině jako velmi podprůměrné. Průměrná je úroveň prožívání jasnosti 
pravidel při hodině a orientace na úkoly dané školou. Nad průměr vystupuje pouze pro-
žitek dobrých vztahů ve třídě. Studenti si přejí zlepšit  učitelovu pomoc, zaujetí školní 
prací, pořádek a organizovanost výuky, vztahy mezi sebou ve třídě a jasnost pravidel při 
hodině, při zkoušení a písemných pracích. Rozdíl mezi realitou a přáním byl zjištěn 
v oblasti učitelovy pomoci, zaujetí školní prací, pořádku a organizovanosti výuky, 
vztahů studentů mezi sebou ve třídě a jasnosti pravidel při hodině, při zkouše-
ní a písemných pracích. Studenti této třídy pociťují orientaci na úkoly za dostačující
a nepřejí si zde úroveň zvyšovat, i když tuto oblast vnímají také jako průměrnou.

Tab. č. 11: CES – P, 3. A – Katolické gymnázium
Aritmetický

průměr
Směrodatná

odchylka
Pásmo běžných

hodnot Medián

Zaujetí školní prací 10,25 2,18 8,07 – 12,43 11

Vztahy mezi žáky 9,5 2,02 7,48 – 11,52 10

Učitelova pomoc 9,33 1,88 7,45 – 11,21 10

Orientace na úkoly 9,25 2,07 7,18 – 11,32   8

Pořádek a organizovanost 9,83 2,13 7,7 – 11,96 10

Jasnost pravidel 10,21 2,31 7,9 – 12,52    11,5

Tab. č. 12: CES – A, 3. A – Katolické gymnázium
Aritmetický

průměr
Směrodatná

odchylka
Pásmo běžných

hodnot Medián

Zaujetí školní prací 5,58 1,41 4,17 – 6,99 6

Vztahy mezi žáky 8,33 2,30 6,03 – 10,63 8

Učitelova pomoc 8,92 1,96 6,96 – 10,88 9

Orientace na úkoly 7,87 1,90 5,97 – 9,77 8

Pořádek a organizovanost 5,38 1,58 3,8 – 6,96 5

Jasnost pravidel 8,38 2,14 6,24 – 10,52 8
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Z tabulek č. 11 a č. 12 vyplývá, že studenti 3. A z Katolického gymnázia v Tře-
bíči pociťují pořádek a organizovanost jako velmi podprůměrné, stejně vnímají míru 
zaujetí školní prací. Průměrná je podle respondentů úroveň prožívání jasnosti pravidel 
při hodině, při zkoušení a písemných pracích, orientace na úkoly a vztahy mezi sebou. 
Pouze učitelova pomoc a podpora ohodnocená 9 body se jeví jako nadprůměrná – je to 
nejvyšší dosažená hodnota v oblasti klimatu aktuálního. Studenti si nejvíce přejí zlepšit 
zaujetí školní prací, pořádek a organizovanost ve třídě, jasnost pravidel při hodině, při 
zkoušení a písemných pracích, vztahy mezi sebou a učitelovu pomoc. Tedy rozdíl mezi 
realitou a skutečností jsme zjistili v oblasti zaujetí školní prací, pořádek a organi-
zovanost ve třídě, jasnost pravidel při hodině, při zkoušení a písemných pracích, 
vztahy mezi sebou a učitelova pomoc. Studenti pociťují orientaci na úkoly za dostaču-
jící a nepřejí si tuto úroveň zvyšovat, i když tuto oblast vnímají taktéž jako průměrnou.

Tab. č. 13: CES – P, 1. B – SOŠ Podyjí - učitelé

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací 11,2 0,98 10,22 – 12,18 12

Vztahy mezi žáky 10 1,26 8,74 – 11,26 10

Učitelova pomoc 8,8 1,6 7,2 – 10,4 10

Orientace na úkoly 10,6 1,2 9,4 – 11,8 10

Pořádek a organizovanost 10,4 0,8 9,6 – 11,2 10

Jasnost pravidel 11,6 0,8 10,8 – 12,4 12

 Tab. č. 14: CES – A, 1. B – SOŠ Podyjí - učitelé

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací 8,4 1,50 6,9 – 9,9 8

Vztahy mezi žáky 10 2,53 7,47 – 12,53 12

Učitelova pomoc 10,2 1,33 8,87 – 11,53 10

Orientace na úkoly 10,4 1,50 8,9 – 11,9 10

Pořádek a organizovanost 8,4 1,50 6,9 – 9,9 8

Jasnost pravidel 11,8 0,4 11,4 – 12,2 12

Z tabulek č. 13 a č. 14 vyplývá, že učitelé, kteří vyučují v 1. B – Pozemní sta-
vitelství ve Znojmě pociťují za průměrné především zaujetí školní prací a pořádek
a organizovanost. Ostatní – vztahy mezi žáky, učitelovu pomoc a podporu, orientaci 
na úkoly a jasnost pravidel při hodině, při zkoušení a písemných pracích – považují za 
nadprůměrné. Učitelé si přejí především zlepšit v této třídě zaujetí školní prací, pořádek 
a organizovanost ve třídě a vztahy mezi žáky. Rozdíl mezi realitou a skutečností jsme 
zjistili v oblasti zaujetí školní prací, pořádku a organizovanosti ve třídě a v oblasti 
vztahů mezi žáky. Učitelé pociťují jasnost pravidel při hodině, při zkoušení a písem-
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ných pracích, orientaci na úkoly a jejich pomoc a podporu studentům za dostačující,
a tudíž si nepřejí tuto úroveň zvyšovat.

Tab. č. 15: CES – P, 3. A – SOŠ Podyjí - učitelé

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací 10,8 2,4 8,4 – 13,2 12

Vztahy mezi žáky 9,6 1,50 8,1 – 11,1 10

Učitelova pomoc 8,8 2,04 6,76 – 10,84 8

Orientace na úkoly 9,2 1,6 7,6 – 10,8 8

Pořádek a organizovanost 11,6 0,8 10,8 – 12,4 12

Jasnost pravidel 11,2 1,6 9,6 – 12,8 12

Tab. č. 16: CES – A, 3. A – SOŠ Podyjí - učitelé

Aritmetický
průměr

Směrodatná
odchylka

Pásmo běžných
hodnot Medián

Zaujetí školní prací 6 1,26 4,74 – 7,26 6

Vztahy mezi žáky 9,8 2,04 7,76 – 11,84 10

Učitelova pomoc 9,2 2,04 7,16 – 11,24 10

Orientace na úkoly 10,4 1,50 8,9 – 11,9 10

Pořádek a organizovanost 6,8 0,98  5,82 – 7,78 6

Jasnost pravidel 12 0 12 - 12 12

Tabulky č. 15 a č. 16 nás informují o tom, že učitelé, kteří vyučují ve 3. A 
obor Pozemní stavitelství ve Znojmě, považují zaujetí školní prací a pořádek a orga-
nizovanost za podprůměrné, jako nadprůměrné vnímají jasnost pravidel při hodině, při 
zkoušení a písemných pracích, orientaci na úkoly, vztahy mezi žáky ve třídě a pomoc
a podporu učitele. Učitelé si v této třídě přejí zlepšit zaujetí školní prací a pořádek
a organizovanost ve třídě. Učitelovu pomoc a podporu a orientaci na úkoly hodnotí 
jako nadprůměrné a jejich přáním je úroveň těchto dvou oblastí snížit. Rozdíl mezi 
realitou a skutečností jsme zjistili v oblasti zaujetí školní prací a pořádek a organi-
zovanost ve třídě. Učitelé pociťují vztahy mezi žáky a jasnost pravidel při hodinách, při 
zkoušení a písemných pracích za dostačující a nepřejí si tyto úrovně zvyšovat.  

Ověření stanovených hypotéz
Jak již bylo uvedeno, s ohledem na cíl bakalářské práce byly stanoveny tři hypo-

tézy, které měl průzkum potvrdit nebo vyvrátit.

H 1:  Předpokládáme, že budou rozdíly v hodnocení klimatu třídy mezi formou 
aktuální a preferovanou v každé třídě.
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Z výsledků, které jsou uvedeny v tabulkách č. 3 až č. 13, je patrné, že v každé 
třídě na výše jmenovaných školách je rozdíl ve vnímání prostředí třídy mezi formou 
aktuální a preferovanou. Ve všech zkoumaných třídách si studenti shodně přejí zlepšit 
především zaujetí školní prací a pořádek a organizovanost ve třídě. Ve třídách HT3, 
OB3, 3.A – SOŠ Podyjí a 3.A – Kat. gymnázium si studenti přejí zlepšit také vztahy 
mezi sebou a ve třídách OB3, 3.A – SOŠ Podyjí a 3.A – Kat. gymnázium si studenti 
přejí zlepšit také učitelovu pomoc a podporu. Obecně lze tedy říci, že studenti ve 
sledovaných šesti oblastech klimatu si vždy přejí alespoň ve dvou oblastech změnu 
k lepšímu, což potvrzují závěry z dotazníkového šetření.

Hypotéza č. 1 byla potvrzena.
H 2:  Nebudou významné rozdíly mezi hodnocením klimatu třídy mezi studenty 

a jejich učiteli v 1.B, ani mezi studenty a jejich učiteli ve 3. A mezi formou 
aktuální a preferovanou na SOŠ Podyjí ve Znojmě.  
V hodnocení klimatu třídy v 1.B jsme zjistili následující rozdíly: studenti této 

třídy cítí orientaci na  úkoly jako podprůměrnou, avšak učitelé, kteří v této třídě 
vyučují, ji vnímají jako nadprůměrnou. Studenti si přejí zlepšit jasnost pravidel
a již zmiňované orientace na úkoly, ale učitelé jasnost pravidel a orientace na úkoly 
považují za dostačující a nepřejí si tyto dvě oblasti zlepšovat. Učitelé si přejí zlepšit 
vztahy ve třídě, ale studenti pociťují vztahy mezi sebou za dostačující a nepřejí si 
tuto oblast zlepšovat. Výsledky o aktuálním a preferovaném klimatu této třídy jsou 
uvedeny v tabulkách č. 7, 8, 13 a 14.

V hodnocení klimatu třídy ve 3.A jsme zjistili následující rozdíly: studenti této 
třídy pociťují učitelovu pomoc a podporu jako podprůměrnou, jako průměrnou 
vnímají také jasnost pravidel ve třídě a orientaci na úkoly, avšak učitelé, kteří v té-
to třídě vyučují, hodnotí tyto oblasti jako nadprůměrné. Studenti si přejí zlepšit 
především učitelovu pomoc a podporu, vztahy mezi sebou a jasnost pravidel při 
vyučování, ale  učitelé považují vztahy mezi žáky a jasnost pravidel ve vyučování 
za dostačující a nepřejí si tyto dvě oblasti zlepšovat. Učitelé považují svoji podporu
a pomoc za nadprůměrnou, a přejí si dokonce tuto oblast snížit. Výsledky o aktuál-
ním a preferovaném klimatu této třídy jsou uvedeny v tabulkách č. 9, 10, 15 a 16.

Hypotéza č. 2 nebyla potvrzena.
H 3:   Předpokládáme, že budou rozdíly v hodnocení klimatu třídy v oblasti  pre-

ferované i v oblasti aktuální mezi státní, soukromou a církevní střední  ško-
lou.
Studenti Hotelové školy v oblasti aktuálního klimatu shodně jako nadprůměr-

nou hodnotí jasnost pravidel při vyučování, studenti HT3 cítí ještě jako nad průměr 
učitelovu pomoc a podporu a studenti OB3 pociťují jako nadprůměrné také vztahy 
mezi sebou. Za podprůměrné studenti obou tříd považují především zaujetí školní 
prací a pořádek a organizovanost ve třídě, studenti oboru OB3 hodnotí také jako 
velmi podprůměrnou  učitelovu pomoc a podporu. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 
č. 4 a č. 6.
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Studenti SOŠ Podyjí v oblasti aktuálního klimatu společně jako nadprůměrné 
pociťují vztahy mezi sebou, studenti 1. B ještě za nadprůměrné považují učitelovu 
pomoc a podporu a jasnost pravidel při vyučování. Podprůměrně studenti v obou 
třídách hodnotí především zaujetí školní prací, studenti 1. B jako podprůměrnou vidí 
také orientaci na úkoly, studenti 3. B  podprůměrně vnímají také učitelovu pomoc
a podporu a pořádek a organizovanost ve třídě. Výsledky uvádíme v tabulkách č. 8 
a 10.

Studenti  třídy 3. A  Katolického gymnázia pociťují v oblasti aktuálního kli-
matu učitelovu pomoc a podporu jako nadprůměrnou, za podprůměrné považují 
především pořádek a organizovanost ve třídě, dále zaujetí školní prací, vztahy mezi 
sebou, orientace na úkoly a jasnost pravidel při vyučování. Výsledky jsou uvedeny 
v tabulce č. 12.

V oblasti preferované si studenti hotelové školy shodně přejí zlepšit: zaujetí 
žáka školní prací, vztahy mezi sebou a pořádek a organizovanost. Studenti oboru 
OB3 si  přejí také zlepšit učitelovu pomoc a podporu při vyučování. Viz tabulka č. 
3 a 5.

Studenti SOŠ Podyjí si v oblasti preferované shodně přejí zlepšit: zaujetí školní 
prací, pořádek a organizovanost ve třídě a jasnost pravidel při vyučování. Studenti 
1. B si ještě přejí zlepšit orientaci na úkoly a studenti 3. A  chtějí zlepšit vztahy mezi 
sebou a učitelovu pomoc a podporu. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a 9.

V oblasti preferované si studenti  třídy 3. A Katolického gymnázia přejí zlep-
šit zaujetí školní prací, vztahy mezi sebou, učitelovu pomoc a podporu, pořádek
a organizovanost a jasnost pravidel při vyučování. Výsledky uvádíme v tabulce č. 11.  

Hypotéza č. 3 byla potvrzena.

Závěry z rozborové činnosti
Cílem této práce bylo průzkumem zjistit a vyhodnotit prostředí třídy na náhod-

ně vybraných středních školách, porovnat aktuální a preferované klima v každé třídě, 
porovnat názory žáků s názory učitelů, kteří v dané třídě vyučují a porovnat rozdíly 
mezi školami. 

Ačkoli je klima považováno za rozhodující parametr pro posuzování rozdílů 
mezi alternativními a standardními školami, výzkumů s tímto zaměřením existuje cel-
kově málo. Jedním z důvodů je i to, že mnohé z alternativních škol se uzavírají nezávis-
lému vědeckému pozorování a nejsou ochotny se podrobovat výzkumnému srovnávání 
s jinými školami (Průcha, 1996). 

Během výzkumu jsme se setkali s ochotou, ale i s neochotou spolupracovat. Tvr-
zení, že alternativní školy se uzavírají a nejsou ochotny se podrobovat výzkumnému 
srovnávání s jinými školami, se nepotvrdilo u soukromé školy ve Znojmě. Zde jsme 
se setkali s velmi vřelým přijetím, a především se zájmem spolupracovat na výzkumu. 
Právě z této školy se vrátily všechny vyplněné dotazníky a vedení školy se o výsledky 
zajímalo. Díky učitelům a studentům této školy jsme mohli srovnat jejich názory  na 
klima třídy s názory jinými.
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Neochota i nezájem se potvrdily na Katolickém gymnáziu v Třebíči, odkud se 
vrátily vyplněné dotazníky pouze z jedné třídy, druhá třída spolu s učiteli dotazníky 
nevyplnila. Na SHŠ v Třebíči byl projeven zájem vedení školy spolupracovat na výzku-
mu, avšak  učitelé dotazníky odmítli vyplnit s tvrzením, že nejsou přímo určeny pro ně. 
Vyplněné se vrátily pouze dotazníky od studentů. 

Srovnáme-li přístup k průzkumu klimatu třídy, jako nejlepší se jeví SOŠ  Podyjí 
ve Znojmě, dále SHŠ v Třebíči. Katolické gymnázium v Třebíči je uzavřenější vůči 
jakýmkoli průzkumům, což plně potvrzuje tvrzení z literatury.

Nepotvrdily se názory propagátorů alternativních škol, že tyto školy mají pro 
žáky příznivější klima než školy státní (Průcha, 2000). Autoři dotazníku CES tvrdí, že 
nejlepší klima je tam, kde rozdíl mezi aktuální a preferovanou formou je co nejmenší 
(Lašek, 2001). Nejmenší rozdíl mezi oběma formami jsme zjistili na SHŠ ve třídě HT3, 
a to ve třech oblastech klimatu, a dále ve třídě OB3 na stejné škole  ve čtyřech oblas-
tech klimatu. Rozdíl ve čtyřech oblastech klimatu byl také v 1. B na soukromé škole 
ve Znojmě a  ve třídě 3. A  této školy  byl rozdíl v pěti oblastech klimatu, stejně jako 
ve třídě 3. A na Katolickém gymnáziu. Nejmenší rozdíl mezi aktuálním a preferova-
ným klimatem je tedy ve třídě HT3 na Hotelové škole, největší rozdíly mezi oběma 
formami se projevil ve třídě 3. A na SOŠ Podyjí a ve třídě 3. A na Katolickém 
gymnáziu. Tvrzení, že klima alternativních škol je příznivější než klima škol státních, 
se stoprocentně nepotvrdilo. Obecně je možné říci, že studenti nejsou úplně spokojeni 
s klimatem své třídy ani na škole státní, ani na škole soukromé a církevní. Přejí si pra-
covat v lepším klimatu, než je to, které denně prožívají.

Cílem práce bylo také zjištění a srovnání názorů studentů a jejich učitelů na kli-
ma ve třídě. Byly srovnány pouze názory studentů a učitelů na SOŠ Podyjí ve Znojmě, 
kteří jako jediní dotazníky vyplnili. Studenti vnímají a hodnotí prostředí třídy v mnoha 
oblastech klimatu odlišně od svých učitelů. Liší se i ve většině oblastí klimatu prefe-
rovaného. Obecně lze říci, že to, co studenti považují za podprůměrné a co by změnili, 
učitelé považují za dostačující a naopak, co by učitelé zlepšili, studenti považují za 
dostačující. Shodně si přejí zlepšit pouze zaujetí školní prací a pořádek a organizovanost 
ve třídě. K tomu se vyjadřuje hypotéza č. 2.

Záměrem bylo také srovnat aktuální klima v jednotlivých třídách a zjistit, jaké 
prostředí by si studenti přáli. 

Při porovnání aktuálního klima studenti Hotelové školy hodnotí jako nejlepší 
vztahy mezi sebou a jasnost pravidel při vyučování. Studenti HT3 této školy ješ-
tě pozitivně vnímají učitelovu pomoc a podporu, avšak studenti OB3 stejné školy 
pomoc učitele hodnotí velmi podprůměrně. Studenti obou tříd hotelové školy shodně  
hodnotí jako podprůměrné zaujetí školní prací a pořádek a organizovanost při 
vyučování. 

Studenti SOŠ Podyjí také pociťují jako nejlepší vztahy mezi sebou. Jasnost 
pravidel při vyučování a učitelovu pomoc a podporu hodnotí  velmi dobře studenti 
1. B této školy, avšak studenti 3. A stejné školy hodnotí učitelovu pomoc a podporu 
podprůměrně a jasnost pravidel při vyučování průměrně. Shodně jako nedostaču-
jící pociťují zaujetí školní prací.

Studenti Katolického gymnázia za nejlepší považují učitelovu pomoc a pod-
poru, za velmi nedostačující  pořádek a organizovanost ve třídě.
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V oblasti preferovaného klimatu si studenti Hotelové školy třídy HT3 přejí 
zlepšit pořádek a organizovanost ve třídě, studenti OB3 by chtěli, aby se především 
zlepšila pomoc a podpora učitelů. Studenti obou tříd této školy si shodně přejí zlepšit 
zaujetí školní prací a  zlepšení  vztahů mezi sebou, i když tuto oblast v prožívaném 
klimatu hodnotí velice vysoko.

Studenti SOŠ Podyjí  ve třídách 1. B a 3. A si shodně přejí zlepšit zaujetí školní 
prací a pořádek a organizovanost ve třídě. Studenti 1. B by  zlepšili jasnost pravidel 
při vyučování a orientace na úkoly, studenti 3. A by si přáli zlepšit především učite-
lovu pomoc a podporu, jasnost pravidel při vyučování a vztahy mezi sebou, i když 
jejich vztahy hodnotí v oblasti aktuálního klimatu jako velmi pozitivní.

Studenti Katolického gymnázia by rádi zlepšili svoje prostředí ve všech oblas-
tech klimatu, kromě orientace na úkoly.

Obecně je možné říci, že studenti Hotelové školy shodně za nejlepší považují 
jasnost pravidel při vyučování a shodně jako podprůměrné pociťují zaujetí školní 
prací a pořádek a organizovanost. Studenti SOŠ Podyjí zase shodně za nejlepší 
považují prožívané vztahy mezi sebou a podprůměrně hodnotí zaujetí školní pra-
cí. Studenti Gymnázia jako nejlepší hodnotí učitelovu pomoc a podporu, za velmi 
nedostačující považují pořádek a organizovanost ve třídě.

V oblasti preferovaného klimatu si studenti Hotelové školy shodně přejí zlep-
šit pořádek a organizovanost ve třídě, zaujetí školní prací a vztahy mezi sebou. 
Studenti SOŠ Podyjí vidí  shodně zlepšení především v oblasti zaujetí školní pra-
cí, pořádku a organizovanosti ve třídě a jasnosti pravidel při vyučování. Zlepše-
ní v oblasti zaujetí školní prací, vztahů mezi sebou, učitelovy pomoci a podpory, 
pořádku a organizovanosti a jasnosti  pravidel při vyučování si přejí studenti Kato-
lického gymnázia.  
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EVALUATION OF CLASSROOM CLIMATE IN 
SECONDARY EDUCATION

Abstract: Evaluation of classroom climate in secondary education is important 
for understanding healthy life style, which can be influenced by the school itself since 
it evaluates the classroom as a studying environment both for the classroom and the 
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teacher. Essence of the classroom climate evaluation is based on evaluating answers of 
the environment attendants themselves. These answers, obtained mainly by using spe-
cial questionnaires and evaluating scales, should reflect how attendants (e.g. students) 
experience, perceive and view the climate they are educated in.

Key words: Social Climate of Classrooms, Preferred Classroom Climate, Actual 
Classroom Climate
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TÝKÁ SE MĚ NÁSILÍ?

Ludmila SKÁLOVÁ, Lumír KOMÁREK 

Prevence sociálně patologického chování na internetu – interaktivní webové stránky 
v prevenci násilí určené  dětem staršího školního věku

www.szu.cz/czzp/nasili

Stránky umožňují individuální poznání rizika sociálně patologického chování 
a prevence násilí jako jedné z jeho forem.  Projekt přináší obraz rizikového chování 
sledované dětské populace ve věku 11-15 let,  negativní zkušenosti s různými formami 
sociálně patologického chování včetně traumatizujících zkušeností a nedostatek vzdělá-
ní v problematice prevence násilí. 

Dětem jsou podány informace  o prevenci některých forem sociálně patologické-
ho chování,  které  mohou získat  formou interaktivních testů.  

Obsah projektu:
• základní informace o sociálně patologickém chování
• dotazník osobní zkušenosti v situacích, které vedou k násilí
• dotazník postojů k různým formám sociálně patologického chování 
• vědomostní test 
• doporučení k behaviorální změně podle zjištěného rizika
• internetové linky pomoci
• telefonní linky pomoci
• databázi přístupů a odpovědí 

Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ ČR „Národní program 
zdraví – Projekty podpory zdraví“ v roce 2006

Výsledky ověřovací fáze projektu 
n=249, věk 11-15 let (113 chlapců, 136 dívek)

Posouzení projektu –  respondence 91,6%
názor %
projekt se líbí, zaujal 87,7
projekt se nelíbí, nezaujal 6,6
bez odpovědi 5,7

hodnocení %
získal/a nové informace 86,4
nezískal/a nové informace 5,7
bez odpovědi 7,9

Hodnocení projektu z hlediska nových informací 
– respondence 91,6 %
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ZKUŠENOSTI – respondence 92,4 %
osobní zkušenost  %
se šikanou 42,2
s potrestáním od rodičů 35,7
řeší konflikty tělesným útokem 69,1
zážitek s ublížením s psychosomatickými důsledky 52,6
někdo mu/jí ublížil 63
vědomě ublížil jinému 73

POSTOJE v situaci, kdy je ohrožován nebo 
svědkem agrese, násilí – respondence 83,1%
 situace %
neví, jak by se zachoval při ohrožování 
kýmkoli

55,1

jako svědek násilí, agrese je bez zájmu 
nebo na straně agresora 

34,3

VĚDOMOSTI – neznalost – respondence 79,5 % 
neznalost termínu %
sociálně patologické chování 78,8
definice zdraví 47,5

VĚDOMOSTI  - o formách  sociálně 
 patologického chování – respondence 79,5 %
za patol.chování nepovažuje %
kouření 33,3
užívání drog 25,8
konzumace alkoholu 40,4
šikana 26,3
hry na výherních automatech 60,1
záškoláctví 30,8
chatování, brouzdání na internetu déle 
jak 2 hod.denně

92,9

sledování akčních programů na TV 87,9
týrání zvířat 38,4
xenofobie, rasismus 50,5
násilí 25,8
vandalismus, sprejerství 40,9
podvody, krádeže 37,9
sex za peníze nebo jinou odměnu 45,5
běžné užívání vulgarismů a sprostých slov 62,1

Traumatizující událost v uplynulém roce
– respondence 92,4% 
událost %
šikanování 16,1
krádež, loupežné přepadení 10
tělesné týrání, sexuální zneužití 2,2
nedůstojné ponížení 26,1
vyhrožování vyhazovem z domova 11,7
smrt kamaráda nebo bližšího známého 21,3
pobyt v nemocnici, vážná nemoc, úraz 43
ztráta kamarádů 46,5

Názory na negativní jevy – respondence 83,1%
postoj %
tolerance sociálně patologického chování 92,3
sympatie záškoláctví 4,3
tolerance týrání zvířat 1,4

VĚDOMOSTI – neznalost  práv dětí n=198
– respondence 79,5 %
právo na : %
zdraví 64,6
ochranu před všemi formami násilí 61,1
říci NE v jakékoliv situaci a kterémukoliv 
člověku

44,4

participaci 93,4
volný čas 35,4

Znalosti o následcích násilí
– respondence 79,5 %
následky násilí %
tělesné poranění 80,8
poruchy duševního zdraví 84,3
poruchy mezilidských vztahů 60,1
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Názor, co lze nazvat násilím
– respondence 79,5 %
forma násilí %
tělesné rvačky 86,9
slovní urážky 36,4
sexuální obtěžování 78,8
sexuální zneužívání 89,4
nabídka sexu za peníze 41,4
zanedbávání dětských potřeb 24,2
zanedbávání péče 29,8
týrání zvířat 87,9
šikana 92,9
tělesné tresty 78,3
ponižování 40,9
zesměšňování 33,8
citové vydírání 55,1
psychický teror 65,7

Znalosti o podpoře sociální zdatnosti
– respondence 79,5%
podpora soc.zdatnosti %
správná výživa 57,6
dostatek pohybu 59,1
zájmové aktivity 60,6
umění relaxace 50,5
dostatek zdravého spánku 63,1
rozvíjení kamarádského vztahu 58,1
budování si dobrého mínění sám o sobě 49,5
neobviňování se  a umění si odpustit prohřešek 42,4
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ŠIKANA VE ŠKOLE. 

Marie BLAHUTKOVÁ, Michal CHARVÁT

Souhrn: Článek se zabývá problematikou šikanování na školách u dětí staršího 
školního věku. Pomocí dotazníkového šetření jsme zjišťovali výskyt šikany na vybra-
ných školách. Bylo zjištěno, že šikana se skutečně mezi žáky staršího školního věku 
vyskytuje.

Klíčová slova: agresivita, šikana, hostilita

Úvod
Šikana ve škole je jev starý jako škola sama. V současnosti však narůstá do 

větších rozměrů tím, že vzrůstá počet zjištěných případů šikanování, snižuje se věková 
hranice agresorů, zvyšuje se její brutalita a její propracovanost (Bendl, 2003).

Prohra, bolest, ztráta, nezdar a vše záporné v životě dítěte může v důsledku své 
negace otevírat cestu k přesahu. Přesah však může být tak velkého charakteru, že vyvolá 
negativní jednání (Hogenová, 2001). Osobnost každého z nás je dynamická a postup-
ně se vyvíjí a mění. Její dynamičnost se projevuje funkcí ega (já), což je teoretický 
konstrukt, který vysvětluje organizaci osobnosti vykazující se jako relativně jednotně 
fungující celek. Velký význam zde mají motivy lidské činnosti, kdy smyslem chová-
ní člověka je udržování určité vnitřní psychické rovnováhy, která je dána také poci-
tem hodnoty sebe sama. Projevují se mechanismy obrany proti úzkosti a mechanismy 
sebeklamu (Nakonečný, 1995). Lidské individuum je rozmanité a jeho rozmanitost se 
neskládá pouze z kladných rysů osobnosti, nýbrž zahrnuje i rysy záporné. V současné 
postmoderní společnosti je kladen důraz zejména na výkon. Přitom výkon v současné 
společnosti není nic jiného než strukturování pole možného jednání u druhých lidí, tedy 
organizování naší vlastní svobody (Hogenová, 2002). Ne každý je však schopen orienta-
ce na výkon a vznikají velké rozdíly mezi přístupy k řešení problémů již v raném věku. 

Kolář (2000) říká, že šikana na školách je jako epidemie, která už je dnes pod-
ložena výsledky výzkumů provedených odborníky na různých typech škol a na více 
místech republiky.

Přesto většina učitelů nevidí šikanování jako problém, a když ano, tak snad na 
jiné škole než je ta jejich. A právě to je velký omyl. Šikana je problém, a to na většině 
škol. Tzn. šikanování se ve větší či menší míře vyskytuje všude.  Jen přesnější zmapo-
vání je těžké, protože šikana může být velice dlouho skrytý problém.
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O podstatné většině šikanování se prostě neví, i přesto, že lehčí formy šikany 
zasahují velkou část školní populace. Z těchto mírných forem se vysoké procento dosta-
ne do pokročilého stádia šikany.

Pokud se tyto otázky začnou objevovat již v dětském věku, mohou být spouš-
těčem negativních jednání dětí, které je často označováno jako agresivita a je zařazeno 
do poruch chování v dětském věku. Přitom dítě s poruchami chování ve škole může 
v domácím prostředí vykazovat známky klidného, komunikativního a společenského 
jedince. Negativní působení na jedince v delším časovém horizontu může být příčinou 
závažných poruch chování, které často směřuje k sociálně patologickému chování dítě-
te. Vnitřní negativní pocity dítěte se mohou projevit jako prvky hostility.

Podle MŠMT je šikanování  jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, 
ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opa-
kované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí 
nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, 
vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, 
pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování, až zne-
užívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorová-
ní žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany 
spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na 
duševním a tělesném zdraví. 

Kolář (2000) rozděluje šikanování do pěti skupin:
První stupeň (zrod ostrakismu)

Podmínky ke vzniku šikany mohou být docela běžné a nenápadné. Není k tomu, 
jak si většina lidí myslí, zapotřebí výjimečných podmínek, přítomnost patologického 
sadisty nebo absence kázně. V každé školní skupině se vždy objeví jednotlivci, kteří 
jsou méně vlivní a oblíbení. A všichni tito žáci, kteří se dostanou na okraj skupiny, 
zakoušejí tzv. ostrakismus. Je to mírná, převážně psychická forma násilí, kdy se člověk 
necítí dobře, je neoblíbený, neuznávaný, ostatní ho odmítají, pomlouvají apod. Takové 
dítě začíná přijímat roli utlačovaného, odstrkovaného, nedokáže se účinně bránit. Tento 
první stupeň je velice těžko pozorovatelný.

A tato situace už je zárodkem šikanování a ostrakismus může přerůst do dalšího 
stádia.

Druhý stupeň (fyzická agrese a přitvrzování manipulace)
Je charakteristický tím, že psychický nátlak přerůstá ve fyzickou agresi. Agresor 

zakouší, jak chutná moc, jaké uspokojení mu přináší, když někoho bije, týrá, ponižuje. 
To, jak bude vypadat další vývoj, záleží do značné míry na postojích žáků k šikanování. 
Neexistují-li kamarádské vztahy, záporný vztah k násilí, pozitivní morální vlastnosti, pak 
dochází k prolomení posledních morálních zábran a šikana se rozjíždí ve větším rozsahu. 

Třetí stupeň (klíčový moment – vytvoření jádra)
Je prakticky rozhodující. Existuje stále možnost, že vznikne silné pozitivní půso-

bení skupiny, která by oslabila vliv tvořícího se „úderného jádra“. Pokud se tak nestane, 
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tak agresoři začnou spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodnější oběť. Obětí 
bývají většinou ti, kteří se už jako objekt ostrakizování svědčili.

Čtvrtý stupeň (většina přijímá normy agresorů)
Pokračuje činnost jádra agresorů. Jejich působení je tak silné, že jejich normy 

přejímá celá skupina. Tomuto tlaku se už málokdo dokáže postavit. Skupina je navenek 
zachována, ale zevnitř se rozkládá. I mírní a ukáznění žáci se začínají chovat krutě, 
zúčastňují se týrání a prožívají při tom uspokojení. Dělají to proto, aby oni sami se 
nestali tím týraným. 

Pátý stupeň (totalita, neboli dokonalá šikana)
Tento stupeň je zpravidla ve věznicích, vojenském prostředí a výchovných ústa-

vech pro mládež. Normy agresorů jsou přijaty a respektovány všemi. Dojde k nastolení 
totalitní ideologie šikanování. Charakteristickým znakem je to, že agresoři jsou chá-
páni a uznáváni jako vůdci, nadlidi, apod. Oběti jsou vnímány jako podlidi, poddaní, 
nevolníci, otroci. Agresoři ztrácejí poslední zbytky zábran a smysl pro realitu. Členo-
vé, kteří původně nesouhlasili, najednou se zájmem přihlížejí, nebo se dokonce aktivně 
účastní.   

Může se stát že iniciátor šikanování je žák s výborným prospěchem, který ochot-
ně pomáhá pedagogovi a má jeho podporu. Učitel mu věří a stojí za ním. Oběť v tomto 
stádiu utíká do nemoci, má mnoho absencí (i neomluvených), vyhýbá se škole a v nej-
horším případě končí psychickým zhroucením nebo pokusem o sebevraždu.

Cíle, hypotézy a úkoly výzkumu 
Cílem našeho výzkumného šetření bylo zjišťování aktuálního stavu šikany u 

vybraného souboru žáků staršího školního věku na školách v okrese Brno-venkov. Sou-
částí výzkumu bylo zjišťování postojů adolescentů k projevům šikanování ve škole. Ke 
splnění cílů práce jsme stanovili následující hypotézy práce:

1.  Současná globalizace s sebou přináší i negativní jevy, mezi něž patří šikana. 
Předpokládali jsme, že u žáků staršího školního věku existuje prokazatelná 
šikana.

2.  Šikana je více přisuzována mužskému pohlaví proto jsme předpokládali, že 
se bude ve škole více projevovat u chlapců.

3.  Školní prostředí je často s šikanováním spojováno. Předpokládali jsme, že 
u adolescentů se ve školním prostředí projeví šikana více než v prostředí 
mimoškolním.

Ke splnění cílů a hypotéz jsme si stanovili následující úkoly:
-  pomocí dotazníkového šetření oslovit vybranou skupinu adolescentů ve škol-

ním prostředí a zjistit stav šikany, 
- porovnat rozdíly v šikanování mezi chlapci a dívkami,
-  zjistit úroveň šikany ve školním a mimoškolním prostředí a tyto úrovně 

porovnat.
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Metodika

K výzkumnému šetření bylo vybráno celkem 7 tříd žáků základních škol a stu-
dentů nižších ročníků gymnázií z regionu Brno-venkov ve věku 12–15 let. Celkem bylo 
dotazováno   151 respondentů, z toho 81 chlapců a 70 dívek. K dotazníkovému šet-
ření byl použit nestandardizovaný Anonymní dotazník pro výzkum šikany (Blahutko-
vá, 2006), který obsahoval 31 otázek. První skupina otázek byla zaměřena na základní 
informace o testované osobě, dále na klima třídy a na přátelství, druhá skupina byla 
zaměřena na šikanu obecně (znalosti terminologie, zkušenosti s šikanou a s agresory, 
schopnost oznámit zjištěné skutečnosti). Výzkumné šetření prováděla na všech vybra-
ných školách stejná osoba se stejnými instrukcemi.  

Výsledky a diskuse
Při zjišťování obecných charakteristik týkajících se školního a třídního klimatu 

uvádí 95 % oslovených spokojenost v souvislosti s dotazem, zda navštěvují tu správnou 
třídu. Při dotazu na dobrý třídní kolektiv je však spokojeno pouze 65 % žáků. Více než 
dvě třetiny žáků se domnívá, že ve školním prostředí se šikana vyskytuje a stejný počet 
dotazovaných se domnívá, že by si jí učitelé ve škole povšimli. Jedna třetina oslove-
ných se nikdy ve škole se šikanou nesetkala. 17 % oslovených se setkávalo se šikanou 
častěji. Více bylo ubližováno chlapcům – 51 % a méně dívkám 17 %. Šikana se nejvíce 
objevuje venku, dále ve školním prostředí, v hodinách tělesné výchovy a o přestávkách 
(obr. 1).

Agresor, který oběti ubližoval, byl v 35 % chlapec, 22 % skupina chlapců, 10 % 
skupina chlapců i dívek, dále se objevil i učitel (5 %) nebo neznámý adolescent (obr. 
2).

obr. 1: Výskyt šikany u sledovaného souboru adolescentů
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obr. 2: Označený agresor

Ve škole se nejvíce šikana objevuje v šatně, na WC a na cestě do školy nebo ze 
školy. V mimoškolním prostředí se objevuje šikana na nádraží (při čekání na dopravní 
prostředky, protože značná část oslovených do školy dojíždí), dále v hospodě a v zájmo-
vém kroužku.

Jedna třetina dotazovaných uvedla, že se některý ze spolužáků pokoušel oběti 
pomoci, jedna třetina odpověděla, že žádný ze spolužáků oběti pomoci nechtěl, zbytek 
se nevyjádřil. Při dotazování na pravidelnost šikany jsme zjistili, že jedna třetina adoles-
centů uvádí, že jim bylo ubližováno několik měsíců pravidelně, nejméně 2 x týdně. Ve 
třech případech byla odpověď „velmi často“  a „kdykoliv jsme se setkali“!

Většina dotazovaných šikanu neohlásila, většinou z obavy následného trestu od 
agresora. V posledních dotazech jsme zjišťovali, zda respondenti sami někdy ubližo-
vali nebo měli potřebu ublížit. K našemu překvapení 22 % uvedlo, že nejméně jednou 
někomu ublížilo, 8 % ubližuje a více než polovina dotazovaných by ráda ublížila. 12 % 
respondentů přiznalo, že jim napadení spolužáka přineslo uspokojení. Tři žáci přiznali, 
že opakované ubližování jim přináší uspokojení. 

Po provedeném dotazníkovém šetření jsme se žáky diskutovali o projevech šika-
nování na veřejnosti i ve škole. V mnoha případech se oslovení se šikanou setkávají, ale 
přímému kontaktu se vyhýbají.

Závěry
Z našeho výzkumného šetření vyplývá potřeba řešit problematiku šikanování

a agresivního chování ve škole, zejména tam, kde je projevem šikanování nebo násilí 
na jednotlivci nebo na skupině dětí. Domníváme se, že lze tuto problematiku zmírnit 
mnoha způsoby, z nichž vybíráme následující doporučení:

Pro rodiče:
 1. všímat si více dětí a jejich chování;
 2. pravidelně s dětmi hovořit (také doma i o tom, co v průběhu dne dítě dělá);
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 3. při zjištění násilného chování podrobně zjistit co se stalo;
 4. situaci nikdy nezlehčovat;
 5. ve škole musí být zjednána náprava;
 6. pokud není škola ochotna nápravu zjednat, je nutné obrátit se na specialistu;

Pro učitele:
 1. všímat si dětí a jejich nezájmu o problematiku a uzavírání se do sebe sama;
 2.  zjišťovat průběžně stav agresivního chování dětí ve třídě (o přestávkách, 

v polední pauze, při přemisťování dětí do výukových prostor, do šaten apod.);
 3. řešit případné agresivní chování ihned s jasným výsledkem;
 4. prostředkem regulace hostilních projevů je sociální klima ve třídě;
 5. společná emocionální naladěnost (pozitivně zaměřená);
 6. podpora rodiny, nejbližších (kamarádů, pedagogů, trenérů);
 7. výchova dětí k fair play;
 8. nepřetěžování žáků;
 9. výchova k autoritám a pozitivní posilování sebevědomí;
10. u méně úspěšných žáků pochvala tam, kde to lze.
Domníváme se, že narůstající problémy s poruchami chování žáků ve škole jsou 

částečně i odrazem moderní doby, řada dětí pociťuje značné sociální rozdíly, velký vliv 
mají na dnešní mládež média, zejména filmy a počítačové hry. Také postoje rodičů a 
jejich nedostatek času vedou k nárůstu vlastního sebeprosazování dětí, které mnohdy 
přeroste právě v šikanování.
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BULLYING IN SCHOOLS
Abstract: The Article deals with problems of bullying in schools at children of 

older school age. Via questionnaire survey we ascertained the occurrence of bullying 
in selected schools of Brno-Province region. We found out bullying methods are really 
implemented among pupils of the selected schools.
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STRAVOVACÍ NÁVYKY ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Jana VESELÁ, Hana STAŇKOVÁ

Souhrn: Příspěvek je sondou do oblasti stravování žáků základní školy, zabývá 
se stravovacími návyky žáků druhého stupně ZŠ v Brně. Vychází z historie školního 
stravování, které sleduje do současnosti. Pomocí dotazníku a rozhovorů s žáky porov-
nává stravování v rodině a ve škole. Zabývá se vlivem rodinných stravovacích návyků 
na výběr jídla ve školní jídelně. V příspěvku se analyzují konkrétní údaje získané od 150 
žáků brněnských škol a jsou porovnávány s teoriemi zdravé výživy. Autoři příspěvku se 
pokouší najít vztah mezi spokojeností žáků se školním stravováním a školním klimatem.

Klíčová slova: strava, stravovací návyky, výživa, spokojenost, školní klima, škol-
ní stravování, rodina 

Stravování ve školním prostředí
Začátek školní docházky je velmi důležitým předělem v tělesném i dušením vývoji 

dítěte, dítě se dostává do role žáka,  učí se novým vzorcům chování. Škola na dítě klade 
nároky jak kognitivní, tak sociální. V sociální oblasti chápeme tyto nároky i jako schop-
nost vyrovnat se s hodnocením svých výkonů a srovnání s výkonností vrstevníků. Řada 
dětí se poprvé při zahájení školní docházky setkává se stravováním ve školním prostředí.

Zdravá strava a správný pitný režim přispívají k dobrým školním výsledkům. 
Základní škola pro dítě znamená velkou změnu jídelních návyků – setkání s novou jídel-
ní situací, která může pozitivně či negativně ovlivnit jeho školní výsledky, vztah ke 
škole, učitelům i spolužákům.

Dobře realizované školní stravování vede žáky k osvojování správných stravo-
vacích návyků, k dodržování hygienických a společenských norem. Důležité také je, že 
se žáci učí pravidelnému stravování. Ve školní jídelně se dítě obyčejně setkává s více 
druhy jídel, než na které bylo doposud zvyklé, což přispívá k dovednosti měnit v dospě-
losti své stravovací návyky a učit se přijímat nová jídla.

Školní jídelna se však také může stát místem, které v dítěti navozuje pocit úzkos-
ti. Negativní zkušenosti spojené s jídlem mohou ovlivnit vyučovací proces, vztah se 
spolužáky i učiteli, někdy mohou vést až k výskytu neurotických potíží. V některých 
případech, na některých školách učitelé kontrolují, zda žák dojedl celý oběd a nevrací-li 
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příliš velké zbytky. Přitom mnohdy nejsou brány ohledy na to, že dítě již je syto. Tato 
situace je pro žáky stresující, bojí se, že za nedojedení jídla budou potrestáni. 

Vliv vrstevnické skupiny na stravování ve školní jídelně je také důležitý. Nega-
tivní vyjádření dominantního spolužáka o vzhledu nebo chuti předkládaného pokrmu 
často vyprovokuje řetězovou reakci v postoji k jídlu.

Jak uvádí Fraňková (Fraňková, 2000), z výzkumů školního stravování vyplývá, 
že se v posledních letech zlepšuje skladba jídel. Spotřeba sádla a másla klesá. Tyto suro-
viny jsou nahrazovány rostlinnými oleji. Spotřeba rybího a drůbežího masa stoupá. Je-li 
školní stravování kvalitní, může pomáhat odstraňovat některé nevhodné návyky nebo 
špatné stravovací zvyklosti z rodiny.

Školní stravování, stejně jako výživa člověka obecně, musí splňovat požadavky 
nutriční bezpečnostní, musí  zrcadlit  spotřební koš. 

Spotřební koš
Jde o průběžně aktualizovaný soubor výživových norem, tedy limity, které 

musí respektovat tvůrce jakéhokoliv školního jídelníčku. Spotřební koš je utvořen na 
základě výživových doporučeních v ČR a určuje měsíční spotřebu vybraných druhů 
potravin na strávníka a den v gramech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravuje novelu vyhlášky 
o školním stravování. Důvodem této novelizace jsou vždy nové poznatky z oblasti 
výživy. Tuto novelu je v prvé řadě nutno projednat s Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
Jeden z problémů je hodnocení kvality potravin podávaných ve školních jídelnách. 
Kvalita potravin se v současné době hodnotí pomocí spotřebního koše. Spotřební 
koš je stanoven počítačovou metodou na základě dosud platných výživových dávek. 
V souvislosti s novelizací bude nutno dosavadní spotřební koš upravit nebo popřípadě 
zvolit jinou metodu sledování naplňování doporučených denních dávek živin ve škol-
ských zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví navrhlo řídit nutriční hodnotu stravy ve 
školních jídelnách pomocí doporučené pestrosti stravy měsíčního jídelníčku.

Jídelníček ve školních jídelnách sestavuje v prvé řadě příslušné stravovací 
zařízení samo. Spotřební koš naplňuje na základě svých smluv s dodavateli potra-
vin. Za složení jídelničku odpovídá vždy ředitel stravovacího zařízení. K podobě 
jídelníčku se mohou vyjádřit i rodiče prostřednictvím Školní rady. Jejich představa 
však musí být vždy v souladu se spotřebním košem. V případě, že rodiče a škola 
nesdílí stejný názor na podobu jídelníčku, rozhoduje o jeho složení stravovací zaří-
zení (tedy často zároveň i škola). Školní stravování není povinné, je tedy na rodi-
čích, zda-li se této služby využijí či nikoliv.

Kult těla
„Pokud nedojde k uspokojivé identifikaci s vlastním tělem, může ve vztahu 

k němu převážit negativní postoj, nenávist a odmítání. Tělo, s nímž nejsou spokojeny, 
mohou chápat jako viníka všech svých problémů a trestat je. S ním bývá spojována i 
neúspěšnost v sociálních vztazích, profesi apod. Vznik těchto problémů sice obvykle 
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na vzhledu nezávisí, ale přesto je mnoho dívek přesvědčeno, že by na tom byly lépe, 
jen kdyby byly atraktivnější, tj. štíhlejší“ (Vágnerová, 2004).

Společenské normy kladou větší důraz na fyzickou přitažlivost u žen než
u mužů (procentuální zastoupení žen s poruchami příjmu potravy je proto zřejmě vyšší 
než v případě mužů). Žádoucí podoba mužského těla má odlišný charakter než je ideál  
ženský. Mužský ideál směřuje k mužnému, svalnatému tělu. Posilování může být stejně 
návykové jako anorexie u žen.

Média nám předkládají jasný obraz ideálu ženské krásy. Prezentace velmi 
hubených dívek např. na soutěžích krásy, reklamách a  podobně ovlivňuje  vnímání 
těla u mladých žen a dívek – stávají se jejich vzory a mnohdy pro většinu žen nedo-
stižným ideálem. Čím více se reálný vzhled odlišuje od „ideálu“ o to více roste riziko 
vniku pocitu méněcennosti, komplexu podceňování se a v horším případě i depresí.

Alarmující je, že „kultu těla“podléhají stále mladší děti. Často již i jedenáctileté 
děti napodobují své rodiče a okolí v dodržování nejrůznějších typů redukčních diet, 
odmítají jíst, pozorují se v zrcadle, nebo naopak pohled na sebe odmítají. Za svůj vzhled 
se stydí a nemají se rády.

„Čelit médiím se musíme učit odmalička – proto je třeba už dětem ve škole 
neustále poukazovat na mechanismy ovlivňování a vštěpovat jim hodnoty, které jsou 
v reklamách i médiích opomíjeny.“ (Konečná, 2005).

Poruchy příjmu potravy
„Poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších, a pro svůj chronický průběh, 

závažné somatické, psychické a sociální důsledky, i jedním z nejzávažnějších onemoc-
nění dospívajících dívek a mladých žen. Působí dlouhodobé obtíže nejen postiženým, 
ale i jejich sociálnímu prostředí“(Krch, 1999).

Mezi nejčastěji popisované formy patří mentální anorexie a mentální bulimie. 
I přes odlišnost vyhublých anorektiček a bulimiček, jejichž váha se často pohybuje 
v normálu, jsou si obě poruchy velmi podobné. Pro oba syndromy je typický strach 
z tloušťky, extrémní zaujetí vlastním vzhledem, pozorování vlastního tělesného sché-
matu – tato představa bývá často zkreslená. Obě tyto formy onemocnění se vyznačují 
patologickým zacházením s jídlem. Často dochází ke změnám stravovacích návyků 
pod zástěrkou tzv.zdravé výživy. Velmi oblíbeným se v tomto období stává vegetari-
ánství nebo makrobiotika.

Poruchy příjmu potravy jsou typickým onemocnění mladých žen a dívek. Nevy-
hýbají se však ani mužům. Nejčastěji udávaný poměr mezi chlapci a dívkami je 1:10. 
Prognóza onemocnění není jednoznačná. U 30 až 40 % se obtíže objevují i po absol-
vování léčby. V 1 % končí onemocnění sebevraždou a asi 6 % na následky nemoci 
umírá.

Cíl výzkumu
Cílem této práce je zjištění stavu výživy a stravovacích návyků žáků II. stupně 

základní školy.   
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Stanovení hypotéz

Po vyhodnocení všech dotazníků (celkově 143 respondentů), jsme se změřily na 
dvě skupiny respondentů, které nás zaujaly nejvíce, a proto jsme je následně podrobily 
dalšímu zkoumání. V první skupině jsme si jako kritérium zvolily dívky a chlapce, 
kteří již drželi nebo drží redukční dietu v souvislosti s rizikem vzniku poruchy příjmu 
potravy. 

Pro druhou skupinu jsme si zvolily společný znak – správné rozvržení jídelníčku 
dle zásad zdravého stravování  na 5 jídel/den – stravování 5x denně.  Toto kritérium pro 
nás bylo výchozí při tvorbě hypotéz u této skupiny. Obě skupiny jsme rozdělily na dívky 
a chlapce a šetření bylo provedeno u každého pohlaví zvlášť.

Charakteristika výzkumného souboru
Ve výzkumné časti jsme se zaměřily na žáky II.stupně základní školy - konkrétně 

se jedná o žáky 7.–9. ročníků, jejichž věk se pohybuje mezi 12 – 16 let. Celkový počet 
respondentů byl 143, počet dívek – 59 a počet chlapců – 84. Věkové rozložení této sku-
piny bylo následující: 12 let – 5,59 %, 13 let – 42,66 %, 14 let – 34, 97 %, 15 let – 15, 
39 %, 16 let – 1, 39 %.

Metody a techniky výzkumu
K provedení výzkumu jsme zvolily kvantitativní techniku - dotazník. Při kon-

struování položek dotazníku jsme použily uzavřené a otevřené otázky. Dotazník byl 
rozdělen do tří oblasti – 1. oblast se týká oblasti školního stravování, 2. oblast je věno-
vána stravovacím zvyklostem v rodině a volnému času respondenta, 3. oblast je malou 
sondou do patologie stravovací návyků.

Realizace a zpracování výzkumu
Výzkum jsme realizovaly v časovém období květen – červen 2007 na ZŠ Kří-

dlovická  30b, v Brně. Bylo nám umožněno realizovat výzkum v rámci hodin rodinné 
výchovy.

Pro žáky 6.–9. ročníku jsou zde zřízeny výběrové třídy s rozšířenou výukou 
matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Jejich učební plán je rozšířen
o tyto předměty: matematika, fyzika, chemie a informatika.

ZŠ Křídlovická je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzi-
ty v Brně. Jako taková poskytuje četné pedagogické praxe studentům a podílí se na 
výzkumných projektech fakulty.

Výsledky výzkumu
Z otázek 1–4 (Stravuješ se ve školní jídelně? Vyhovuje ti tato forma stravování? 

Kdyby sis mohl/a vybrat stravovala by ses raději doma nebo ve školní jídelně? Proč jsi 
si vybral/a tento typ stravování?) vyplývá, že necelých 80 % dívek z celkového počtu 
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dívek a 84,5 % chlapců z celkového počtu chlapců se stravuje ve školní jídelně. Ze žáků, 
kteří se ve školní jídelně stravují, toto vyhovuje 83 % dívek a 71,8 % chlapců, opět 
z celkového počtu chlapců a dívek.

Pro ilustraci uvádíme procentuální rozvržení volby jídla ve sledovaném obdo-
bí. Pro volbu I.jídla se vyjádřila ve sledovaném období většina žáků; 50–80 % žáků 
si volilo klasickou českou kuchyni (nejmenší oblibě se těšila masová směs s pórkem 
a dušenou rýží, největší oblibě pečené kuře se seznamem, brambory). Pro volbu jídla II. 
Se rozhodlo 12–47 % žáků; toto jídlo je méně tradiční masitý pokrm (nejmenší oblibě 
se těšila játra na tymiánu s mandlemi a největší zájem byl o bramborové knedlíky plně-
né uzeným masem, dušené zelí). Pro volbu jídla III.se vyjádřilo 2–16 % žáků; jedná se
o různé druhy vegetariánské stravy (nejmenší zájem byl o celerový salát s jablky
a nivou, nejvíce chutnal ovocný salát se šlehačkou).

Otázka číslo 3, dotazující se na preferenci stravovacího místa, již opět zahrnuje 
plný počet respondentů. Z odpovědí respondentů, vyplývá, že 54,2 % dívek by prefe-
rovalo stravování doma a  44,1 % školní jídelnu. U chlapců je preference domácího 
stravování vyšší - 77,4 %, oproti tomu ve škole jen 20,2 %. U dívek i chlapců nalézá-
me nejednoznačné odpovědi. K této otázce se vyjadřovali i respondenti nestravující 
se ve školní jídelně. Za zmínku stojí, že  4 dívky a 2 chlapci, nenavštěvující školní 
jídelnu by preferovali stravování v ní. Z odpovědí dívek vyplývá, 67, 8 % má ke 
svému stravování lepší podmínky doma a 32,2 % ve škole. 85,7 % chlapců má lepší 
podmínky pro stravování doma, 9,5 % ve školní jídelně a 4,8 % chlapců se nedokázalo 
rozhodnout.

Z otázek číslo 5 a 6 (Svačíš ve škole? Pokud svačíš, kdo ti připravuje 
svačinu?)vyplývá, že 89,8 % dívek ve škole svačí. Z toho 58,5 % svačinu chystají rodi-
če, 26,4 % si ji připravují samy a 15,1 % dostává peníze, za které si svačinu kupuje. 10,2 
% dívek ve škole nesvačí. Na otázku, zda ve škole svačí, chlapci odpovídali ano v 88,1 
%. Z toho 59,5 % chystají svačinu rodiče, 18,9 % si ji připravují sami a 21,6% dostává 
peníze, za které si svačinu kupuje. 11,9 % chlapců ve škole nesvačí.

Otázka 12 se týkala  ovlivňování stravování rodičem dítěte: 
Z uvedených výsledků vidíme, že 50,8 % dívek se cítí ve svém stravování rodiči 

ovlivněno, 35,6 % vliv rodičů nepociťují a 13,6 % pociťuje částečný vliv. Chlapci se cítí 
ovlivňování z 59,5 %, neovlivňování ze 27,4 % a částečně 13,1 %.

52,5 % dívek se stravuje stejně jako jejich rodiče, 32,2 % se stejně nestravuje, 
15,3 % částečně stejně. Chlapci se stravují stejně jako jejich rodiče ze 60,7 %, 26,2 % se 
nestravuje stejně, 13,1 % částečně stejně.

Z otázek číslo 15 a 16 (Existují ve vaší rodině nějaká omezení ve stravě? Důvody 
omezení ve stravování v rodině?) vyplývá, že omezení ve stravě se v rodinách dívek objevu-
je pouze ve 3,4 % a v rodinách chlapců ve 2,4 %. U dívek se dvou případech jedná o vegeta-
riánství a u chlapců v jednom případě o makrobiotiku a v případě druhém o veganství.

Otázka 17(Jak často si kupuješ nebo konzumuješ pochutiny (brambůrky, čoko-
lády apod.) nám ukazuje, že dívky si kupují pochutiny nejčastěji 2 –3krát týdně, a to 
v  27,1 % a se stejným procentuálním zastoupením 1krát za dva týdny. 57,9 % dívek 
si kupuje pochutiny a preferují sladké pochutiny. 61,9 % chlapců si pochutiny dopřeje 
2–3krát týdně a 50 % tvoří sladkosti.
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Na dotaz, kolikrát denně žáci jí odpověděli žáci,že dívky se nejčastěji stravují 
3 - 4krát denně, chlapci ze 33,3 %  6krát a více.

V rodinách dívek se setkáváme s redukčními dietami v 45,8 % a v rodinách 
chlapců v 51,2 %.

Přestože procento dívek i chlapců, které diety nedržely nebo nedrží není vyšší 
nežli procento diety dodržujících, jsou tato čísla alarmující – dívky držící diety 28,8 %, 
chlapci 10,7 %.

Jak vyplývá z otázky na míru spokojenosti s vlastní postavou (Jsi spokojena 
se svou postavou?) většina respondentek odpovídá kladně. Musím však upozornit na 
fakt, že procentuální zastoupení vyloženě negativních nebo spíše negativních odpo-
vědí je vysoké. Rizika spojená s negativním vnímáním vlastního těla úzce souvisí
s poruchami příjmu potravy a kultem těla. S dostupných zdrojů je známé, jak nebez-
pečný tento fakt může být, jak může ovlivnit vlastní sebehodnocení apod. nemluvě 
o tom, že děti v tomto vývojovém období by měly mít zabezpečen dostatečný přísun 
živin pro svůj zdravý rozvoj, což dle našeho názoru při držení redukčních diet není 
možné.

Jak  uvádí odborná literatura, rodiče jsou pro dítě velkým vzorem (samozřejmě 
nejen co se týče stravovacích návyků). Této skutečnosti odpovídají i výsledky odpovědí 
na otázku v dotazníku, která zjišťuje na míru ovlivnění dětí jejich rodiči ve stravování. 
Převážná část dívek, která drží nebo držela redukční diety, má v rodině člena, který rov-
něž drží dietu. Je zajímavé, že většina dívek svou odpověď doplnila o informaci, který 
ze členů rodiny to je. Ve většině případů to byly matky a na druhém místě byly uváděny 
starší sestry.

Při tvorbě této hypotézy III. (Předpokládaly jsme, že dívky/chlapci držící 
redukční dietu  se nestravují ve školní jídelně) jsme vycházely z předpokladu, že 
dívky, držící diety, se snaží co nejvíce zúžit svůj jídelníček, samozřejmě nejen tím, že  
nebudou obědvat ve školní jídelně, ale např. tak, že nebudou obědvat vůbec. Z odpo-
vědí některých respondentek vyplývá, že důvodem stravování ve školní jídelně není 
preference tohoto místa, ale např. to, že rodiče jsou příliš zaměstnáni, nebo bydlí příliš 
daleko od školy. Naproti tomu, v dotaznících nalézáme odpovědi, které velmi kladně 
hodnotí jídla a podmínky ve školní jídelně a také fakt, že dívky mohou jíst společně 
se svými kamarádkami. Neobvyklé nejsou ani odpovědi typu, že ve škole děti nikdo 
nekontroluje, nikdo se nezajímá kolik toho snědí.

V odpovědích některých respondentek najdeme dle našeho názoru známky pato-
logického chování. Důvod….“ proč by si jedna z dotazovaných preferovala stravovat se 
doma…“ je „doma mě u jídla nikdo nevidí, nesleduje mě co jím a jak moc jím“. Další 
důvody,které se objevovaly byly, že dívky si mohou připravit jídlo samy jaké chtějí 
a mohou tak hlídat svůj energetický příjem.

O důležité roli rodiče jako jídelního vzoru(ot. Drží někdo ve tvé rodině dietu za 
účelem zhubnutí ) jsme zjistily, že chlapci ve dvou případech uvádí, kdo z rodiny dietu 
drží – v jednom případě to byl otec a ve druhém případě držel respondent dietu zároveň 
se svou starší sestrou.

Chlapci stejně jako dívky zmiňují fakt, že rodiče jsou příliš zaměstnáni, proto 
nemají čas jim obědy připravovat.

V uvedených odpovědích nenacházíme žádné podobné známky patologického 
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chování (rozdílnost odpovědí u dívek). Chlapci většinou preferují domácí stravování ze 
zvyku, z větší a lepší nabídky pokrmů.V jednom případě je zde zmíněn faktor hlučnosti 
školní jídelny. Objevuje se zde také preference školní jídelny na základě společného 
stravování s kamarády.

Důvody, proč se dívky nestravují ve školní jídelně, jsou následující: 1 respon-
dentka uvádí, že ve školní jídelně nejsou vegetariánská jídla (je vegetariánka). Ve dvou 
případech dívkám jídlo připravují rodiče a 1 respondentka si obědy vaří sama. V této 
skupině převažuje preference školní jídelny jako místa ke stravování (13 dotázaných 
preferuje školní jídelnu, 5 preferuje stravování doma). Jako důvod výběru školní jídelny 
je nejčastěji uváděn: „můžu obědvat společně s kamarádkami“, často je zmiňována kva-
lita a chutnost pokrmů a také to, že žáci mají na výběr ze tří jídel.

Jedna respondentka odpověděla: „kdyby to šlo, nestravovala bych se raději 
vůbec“.

Většině chlapců stravování ve školní jídelně vyhovuje, ale kdyby měli na výběr 
stravovali by se raději doma. Jako důvod nejčastěji uvádí: „doma je doma“.

Chlapci si častěji jak dívky uvědomují, že rodiče přes týden nemají čas jim obědy 
vařit. Dívky často jako důvod uváděly, že rády obědvají se svými kamarádkami, což 
chlapci nezmiňují. Nevyjadřují se také ke kvalitě pokrmů ani k možnosti jejich výběru.

Souhrn
V praktické části jsme se pomocí dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno 

na jedné z brněnských základních škol, se žáky 7.-9. ročníků, chtěly dozvědět jaké jsou 
jejich stravovací návyky a identifikovat skupinu, u  které je možné předpokládat riziko 
vzniku poruch příjmu potravy.  Tohoto šetření se zúčastnilo 143 respondentů, z toho 59 
dívek a 84 chlapců. Respondenty jsme záměrně rozdělily dle pohlaví, neboť jsme chtěly 
zjistit míru odlišnosti podle pohlaví. 

Téma výživy by nemělo být opomíjeno z důvodů narůstajících problémů souvi-
sejících se špatným osvojením stravovacích návyků. Výživu, je třeba vidět v kontextu 
života společnosti, rodiny a osobnosti vyvíjejícího se jedince.
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EATING HABITS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
Abstract: The probe is in the field of primary schools catering for pupils, deals 

with the eating habits of pupils in second level primary school in Brno. It is based on a 
history of school meals, which monitors to the present. Using a questionnaire and inter-
views with pupils compares eating in the family and at school. It deals with the influence 
of family eating habits on the choice of meals in the school canteen. In a contribution to 
analyse the specific data obtained from 150 pupils Brno schools and theories are com-
pared with a healthy diet. The authors of the attempt to find a relationship between the 
satisfaction of pupils with school board and school climate. 

Key words: diet, eating habits, nutrition, satisfaction, school climate, school 
meals, family
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HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV 
VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV 

ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL
NA SLOVENSKU

Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ

Súhrn: V uvedenom príspevku predkladáme hodnotenie stravovacích návykov 
vybranej vzorky respondentov slovenských základných a stredných škôl. Potrebné zdro-
jové údaje sme získali pomocou dotazníka, ktorý bol vypracovaný v rámci  projektu 
„Zdravá výživa“ Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave v rokoch 2006 - 2007. 
Dotazník vyplnilo 2534 respondentov. Otázky v dotazníku boli rozdelené na štyri oblasti 
osobné údaje informácie o type rodiny,  bydlisku, zamestnanosti rodičov a majetkové 
pomery, vzdelanie rodičov, výživa a stravovacie návyky. Na základe štatistického vyhod-
notenia výsledkov môžeme skonštatovať, že vek a vzdelanie rodičov ovplyvňujú stravo-
vacie návyky respondentov.

Kľúčové slová: stravovacie návyky, výživa, žiaci

Teoretické východiská
V súčasnosti čelíme veľmi ťažkým životným podmienkam. Väčšina z nás žije 

v extrémnom napätí a zhone. Trpíme vplyvom znečisteného ovzdušia, plného prachu 
a toxických látok, so zníženým obsahom kyslíka. Nadmerný hluk zvyšuje našu ner-
vozitu. Čoraz väčšiu časť našej práce nahrádzajú stroje. Práca kladie na väčšinu z nás 
len minimálne fyzické nároky, preto nemáme dostatok pohybu. Neúprosná spoločenská 
a profesijná konkurencia, vyrovnávanie sa s neriešiteľnými konfliktami, ktorých zo dňa 
na deň pribúda, a mnohé iné vplyvy životného prostredia spôsobujú, že sme čoraz viac 
chorí, telesne i duševne. Ak k tomu pripočítame naše vrodené chyby a dispozície, je nám 
zrejmé, prečo narastá počet organických porúch, neuróz a psycho-somatických ochorení 
(Diehl, 2002). 

Súčasný nepriaznivý stav obyvateľstva zvoní na poplach a núti človeka urobiť 
niečo v prospech vlastného zdravia a neostať v nečinnosti. Posledné roky priniesli veľké 
zmeny v životnom štýle ľudskej populácie, no prax a prognózy sú znepokojujúce. Pre 
mnohých je charakteristický nadmerný príjem kalórií a stravy nevyváženej na živiny.  
Konzumácia živočíšnych potravín s obsahom nasýtených tukov a cholesterolu sa ďalej 
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zvyšuje. Príjem vitamínov, minerálov, vlákniny a iných prospešných látok, ktoré obsa-
hujú určité potraviny v prirodzenom stave, vážne ohrozuje tendencia jesť rafinované 
alebo spracované výrobky. Svet okolo nás je prechemizovaný a to sa týka ovzdušia, pra-
covného a životného prostredia, potravy, ktorú prijímame, ale aj nadmernej konzumácie  
chemických prípravkov vo forme liekov, ktorá má u nás stúpajúcu tendenciu a kto-
rá zdražuje už aj tak vysoké životné náklady. Zmeniť takýto neprirodzený štýl života, 
poznávať silu prírodných prostriedkov, mať dostatok pohybu, odpočinku, zdravú stra-
vu, pozitívny životný postoj a vedomie, že mnohí z nás môžu pre svoje zdravie urobiť 
viac ako ktorýkoľvek lekár či medicínsky objav, to všetko sú  len niektoré z možností, 
ako si organizovať svoj život tak, aby v ňom bolo čo najviac zdravia a pohody (Foster, 
1994). 

Zdravie je to najdrahšie, čo človek má. Každý by si ho mal chrániť a svoju životo-
správu usmerňovať tak, aby si ho zdravie udržal, pokiaľ možno do čo  najvyššieho veku 
svojho života. Neodmysliteľnou súčasťou životosprávy človeka je aj výživa, ktorá je 
jedným z najdôležitejších fyziologických predpokladov, ktorými môžeme preventívne 
pôsobiť na predchádzanie rôznym civilizačným ochoreniam, najmä srdcovo-cievneho 
systému, cukrovke, rakovine, ale aj chudokrvnosti, osteoporóze, môžeme ňou upevňo-
vať imunitný systém a podobne. Toto potvrdzujú aj vedecké expertízy, ktoré uvádzajú, 
že zdravie človeka je okrem iných faktorov podmienené 40–60 % práve výživou. 

Prví lekári predpisovali proti chorobám pravdepodobne hlavne jedlo. Z mnohých 
dochovaných záznamov vyplýva, že napríklad Plinius tvrdil, že kapusta vylieči osem-
desiat percent chorôb a cibuľa dvadsaťosem. Cesnak bol považovaný za svätú rastlinu. 
Podobne by sme mohli pokračovať ďalej. Moderné výskumy dokazujú, že starovekí 
lekári aj keď nič nevedeli o mikróboch, hormónoch, vitamínoch či cholesterole a opie-
rali sa iba o skúsenosti vlastné, svojich predkov a blízkych, sa vo svojich poznatkoch 
nemýlili.  Medzi jvýznamnejšie potraviny, ktoré dodávajú telu hlavné látky zabezpe-
čujúce zdravie a pohodu, patria predovšetkým zelenina, ovocie, obilniny, strukoviny, 
olejniny a pochutiny (Bodlák, 2002).

Každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo zdravé. Preto ak chceme, aby si dieťa do 
svojho budúceho života odnieslo ten najväčší dar, a to zdravie, je potrebné s ozdravo-
vaním výživy začať v rodine zmenou doposiaľ zaužívané prístupu k zostave jedálneho 
lístka a kuchynskej úprave pokrmov. To znamená, preniesť sa zo zabehaného tradičné-
ho stereotypu k novým, často netradičným druhom pokrmov, ich kuchynskej príprave 
a zaradeniu do rodinného stravovania. Je to dôležité i preto, že sa počas dlhoročnej 
poradenskej praxe často stretávame s dedičnými chorobami, ktoré častokrát ovplyvňuje 
príprava pokrmov a jedál, ktorých recepty sa dedia z pokolenia na pokolenie súbežne s 
rovnakými chorobami (Ostertágová, 2005).

Rodičia sa pri výchove svojich detí zväčša, aj keď podvedome, opierajú  o názo-
ry a zvyklosti, podľa ktorých boli sami vychovávaní. Pritom každý z nich pochádza z 
iného prostredia, a tak sa aj ich názory môžu často značne odlišovať. Jednou zo základ-
ných podmienok správneho pôsobenia na dieťa je výchovné zjednocovanie rodičov. 
Musia sa dohodnúť a snažiť sa o rovnaký cieľ a metódu (Gregora, 2004).

Výživa detí a mladistvých musí zabezpečovať všestranný rozvoj organizmu. 
Mal by byť vypestovaný návyk na zeleninové prílohy, šaláty, dostatočný prísun ovocia 
a pod. (Halačka a kol., 1988).
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Za pestrosť a kvalitu stravy, jej rozloženie do jednotlivých denných porcií 
sme zodpovední my, rodičia. Koľko toho dieťa zje, nechajme na ňom. Chuť do jedla 
sa riadi aj obdobím vývoja. V prvom roku, keď dieťa najviac rastie, jedáva každé 
zdravé dieťa s veľkou chuťou. V druhom roku sa tempo rastu spomaľuje, a preto 
je taktiež túžba po jedle menšia. Začiatok školskej dochádzky sa často vyznačuje 
tým, že dieťa horšie jedáva, a horšie spáva. Nechuť niekedy vedie až k rannému 
zvracaniu a odmietaniu ranného jedla. Na vine býva nervozita, množstvo zážitkov v 
škole a nedostatok času pred odchodom do školy. Inokedy môže byť príčinou pre-
chodného nechutenstva zvýšená teplota prostredia, alebo veľká únava. Samozrejme 
sa za nechutenstvom môžu skrývať rôzne závažné ochorenia, ktoré sa nemôžu pod-
ceňovať (Gregora, 2004).

K udržaniu zdravia potrebuje organizmus nielen energeticky primeranú, dosta-
točne pestrú stravu, ale veľký význam má aj optimálny stravovací režim, teda počet den-
ných jedál, pravidelná doba ich podávania pri zachovaní primeraných intervalov medzi 
jedlami a ich vzájomná proporcionalita, vyváženosť v množstve a kvalite. Z hľadiska 
optimálneho vývoja a výkonnosti nie je to záležitosť zanedbateľná a veľký význam má 
zvlášť v detskom veku (Béderová, 1993).

Cieľ výskumu
Cieľom výskumu bolo pomocou dotazníka, ktorý bol vypracovaný v rámci  pro-

jektu „Zdravá výživa“ Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave v rokoch 2006–
2007  zistiť stravovacie návyky žiakov vybraných  základných a stredných škôl, ako aj 
informácie umožňujúce sociálno – ekonomickú analýzu získaných údajov.

Hypotézy výskumu

Hypotéza 1: Predpokladáme, že mladší žiaci budú mať lepšie stravovacie návyky.
Hypotéza 2: Predpokladáme, že žiaci z ekonomicky lepšie situovaných rodín, 
budú mať lepšie stravovacie návyky.
Hypotéza 3: Predpokladáme, že vzdelanie rodičov ovplyvňuje stravovacie návyky.
Hypotéza 4: Predpokladáme, že pohlavie má vplyv na stravovacie návyky.

Charakteristika výskumnej vzorky

Skupinu respondentov tvorili žiaci rôznych ročníkov druhého stupňa základ-
ných škôl a žiaci stredných škôl, pričom sme dostupným výberom zaraďovali školy 
z miest, i obcí. Základné školy boli reprezentované ZŠ Gorkého v Trnave, ZŠ A. 
Kubinu v Trnave, ZŠ Špartakovská v Trnave, ZŠ Atómová v Trnave, ZŠ Hrnčiarovce 
nad Parnou a ZŠ v Cíferi, ZŠ Podzámska v Hlohovci, ZŠ Červeník. Stredné školy 
boli reprezentované žiakmi Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici (SZŠ), 
Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Považskej Bystrici (SOUs) a Združenej 
strednej školy hotelových služieb a obchodu v Púchove (ZSŠhso), Združená stredná 
škola hotelových služieb a obchodu Trenčín, Stredná priemyselná škola stavebná E. 
Belluša v Trenčíne, Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury v Trnave, Súkromné 
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stredné učilište gastronómie, služieb a obchodu v Trnave, Gymnázium v Považskej 
Bystrici, Stredná združená škola v Novom Meste nad Váhom, Gymnázium M.R. 
Štefánika v Novom Meste nad Váhom, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťa-
ny, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany. Celkový počet respondentov 
výskumnej vzorky respondentov bol 2534 žiakov. Percentuálne zastúpenie chlapcov 
bolo 50,8 % a dievčat 40,2 %. Veková štruktúra výskumnej vzorky bola od 10 do 20 
rokov.

Metóda a priebeh výskumu
Informácie o výžive a stravovacích návykoch žiakov sme získali pomocou 

dotazníka.  Dotazník bol vypracovaný Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave pre 
potreby projektu „Zdravá výživa“ a do jeho obsahu sme nijakým spôsobom nezasa-
hovali. Dotazník bol rovnaký pre všetky vekové skupiny a všetky školy, obsahoval 21 
položiek a bol rozdelený na štyri oblasti:

- osobné údaje žiaka – pohlavie, vek, výška váha,
- informácie o type rodiny a jej členoch, bydlisku, zamestnanosti rodičov a majet-

kové pomery,
- vzdelanie rodičov,
- výživa a stravovacie návyky.

Jednotlivým odpovediam v dotazníku sme priradili číselné hodnoty podľa ich 
správnosti, aby bolo možné štatisticky vyhodnotiť a porovnať jednotlivé oblasti, ako aj 
porovnanie jednotlivých ročníkov.

Údaje získané dotazníkom a vedomostným testom sme spracovali do tabuľky, 
ktorú sme vyhodnotili viacnásobnou analýzou rozptylu v programe Statistica.

Výsledky výskumu a diskusia
V tejto štúdii sme sledovali stravovacie návyky vybranej skupiny responden-

tov z rôznych základných a stredných škôl na Slovensku. Vyhodnotenie stravova-
cích návykov sme uskutočnili na základe veku respondentov, sociálnej situácie ich 
rodiny, dosiahnutej úrovne vzdelania ich rodičova na základe ich pohlavia. Štatis-
tické prepočty a hodnoty preukaznosti jednotlivých sledovaných vplyvov uvádzame 
v tabuľke 1.

Tabuľka 1
Vplyv jednotlivých faktorov na stravovacie návyky
Sledovaný faktor SS St. voľnosti MS F p
Vek 16,79 1 16,793 0,8374 0,360390
Sociálna situácia 213,71 1 213,712 10,6575 0,001138**
Vzdelanie rodičov 227,74 1 227,740 11,3570 0,000784**
Pohlavie 340,19 1 340,189 16,9646 0,000041**
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Na základe tejto tabuľky môžeme skonštatovať, že sa potvrdil vysoko preuka-
zný vplyv sociálnej situácie rodiny respondenta, dosiahnutej úrovne vzdelania rodičov 
respondenta a pohlavia respondenta na jeho stravovacie návyky. 

Vyhodnotenie hypotéz
Hypotéza 1, v ktorej sme predpokladali, že mladší žiaci budú mať lepšie stra-

vovacie návyky ako starší žiaci, sa nepotvrdila (P = 0,360390). Vychádzali sme z pred-
pokladu, že mladší žiaci, do ktorej skupiny zaraďujeme najmä 10 až 12 ročných, majú 
lepšie stravovacie  návyky ako žiaci vyšších ročníkov a stredných škôl, pretože ich 
stravovacie návyky sú zatiaľ kontrolované a kontrolovateľné rodičmi a ovplyvnené stra-
vovaním v školských stravovacích zariadeniach. U starších žiakov sa zvyčajne objavuje 
tendencia vyhýbať sa pravidelnému stravovaniu v školských stravovacích zariadeniach 
a prednosť dávajú v súčasnosti veľmi obľúbeným „fast-foodom“. Dievčatá, najmä vo 
vyšších ročníkoch, v súvislosti s trendom vzhľadu vychudnutých modeliek, sa, z obavy 
pred priberaním, vyhýbajú akémukoľvek stravovaniu. Grafické znázornenie tohto vply-
vu je v grafe 1, na základe ktorého je jednoznačné, že vek v nami sledovanej vzorke 
respondentov nemal vplyv na stravovacie návyky.

Graf 1
Vplyv veku na stravovacie návyky respondentov
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V hypotéze 2 sme predpokladali, že žiaci z ekonomicky lepšie situovaných rodín, 
budú mať lepšie stravovacie návyky. Táto hypotéza sa potvrdila (P = 0,001138**). Pri 
stanovovaní hypotézy sme vychádzali z predpokladu, že žiaci, ktorý žijú v ekonomicky 
lepšie situovaných rodinách budú mať lepšie stravovacie návyky, pretože práve priazni-
vejšia ekonomická situácia rodiny im umožní konzumáciu energeticky aj výživovo hod-
notnejších potravín, najmä mimosezónneho ovocia a zeleniny, a rozšíri možnosti rôzno-
rodých fyzických aktivít. Môže sa tu však odraziť aj v súčasnosti tak často diskutovaný 
problém, že hoci rodičia zabezpečia svojim deťom dostatok materiálnych prostriedkov, 
nedokážu im zabezpečiť dostatok svojej pozornosti, starostlivosti a záujmu. Výhoda sa 
tak môže stať aj nevýhodou, pretože práve dostatok materiálnych prostriedkov a vyba-
venia domácnosti a detských izieb, môže dieťa pripútavať do stoličky pri počítači alebo 
kresla pred televízorom, s čím je často spojený nekontrolovaný nadmerný energetický 
prísun v podobe sladkostí alebo slaných pochúťok a na druhej strane absolútny nedos-
tatok športových fyzických aktivít a zdravého pobytu v prírode.  V nami sledovanej 
vzorke respondentov sme však jednoznačne zistili, ako je aj znázornené v grafe 2, že 
respondenti, ktorých sociálna situácia bola lepšia, mali aj lepšie stravovacie návyky, 
pravdepodobne to súvisí aj s výsledkami ďalšej hypotézy, v ktorej sme zisťovali vplyv 
vzdelania rodičov na stravovacie návyky.

Graf 2
Vplyv sociálnej situácie rodín respondentov na ich stravovacie návyky 
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V hypotéze 3 sme predpokladali, že vyššie vzdelanie rodičov bude pozitív-
ne ovplyvňovať stravovacie návyky ich detí, uvedená hypotéza sa potvrdila (P = 
0,000784**). Tak ako v predchádzajúcej hypotéze, aj tu sme predpokladali výraznejší 
vplyv rodičov na stravovacie návyky  respondentov – žiakov a to vzhľadom na ich 
vzdelanie. Predpokladali sme, že rodičia s ukončeným vyšším vzdelaním majú záujem
a dostatok informácií v oblasti zdravej výživy a majú osvojené zásady racionálnej výživy 
a stravovania, pretože poznajú a uvedomujú si význam výživy a zdravého životného 
štýlu pre zdravie členov ich rodiny, v prvom rade ako prevencia pred vznikom rôznych 
ochorení, a tento predpoklad sa aj preukázal, čo vidíme aj v grafe 3. Pri tejto hypotéze 
je opätovne dôležité zdôrazniť význam rodiny pri vytváraní stravovacích návykov detí, 
pretože tieto vedomosti a s nimi súvisiace správne stravovacie návyky, výrazne ovplyv-
ňujú stravovacie návyky ich detí. 

Graf 3
Vplyv vzdelania rodičov respondentov na ich stravovacie návyky 
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návyky. V grafe 4 môžeme vidieť, že stravovacie návyky dievčat boli naozaj na oveľa 
lepšej úrovni ako stravovacie návyky chlapcov.  

Graf 4
Vplyv pohlavia na stravovacie návyky respondentov

Záver
Informácií a odporúčaní o tom, ako zdravo žiť a zdravo sa stravovať je v súčas-

nej a dostupnej literatúre veľké množstvo. Niektoré sa opakujú, niektoré zovšeobecňujú, 
niektoré sa rozporujú, mnohé sa menia s pribúdaním vedeckých poznatkov, naopak tie, 
ktoré vychádzajú z tradícií a ideológií sú prísne dogmatické a neberú do úvahy naj-
novšie lekárske poznatky.

V našej štúdii sme nechceli priniesť odporúčania, ako sa zdravo stravovať, ale 
chceli sme zistiť, aké sú stravovacie návyky žiakov základných a stredných škôl na Slo-
vensku. Tieto sme posudzovali z hľadiska veku respondentov, ich pohlavia, sociálnych 
možností ich rodiny, ako aj vzdelania rodičov. Na základe štatistického vyhodnotenia 
môžeme skonštatovať, že stravovacie návyky nami skúmanej vzorky respondentov boli 
ovplyvnené pohlavím, sociálnou situáciou ich rodiny a vzdelaním ich rodičov.

Na základe zistených výsledkov si dovoľujeme odporučiť, aby sa na školách, 
ale i v rodinách venovalo viac pozornosti zdravej výžive a otázkam zdravého životné-
ho štýlu. Mládež by mala byť oboznámená s rizikami, ktoré prináša na jednej strane 
obezita ako dôsledok nadmerného príjmu potravy s vysokou energetickou hodnotou 
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a nedostatku aktívneho pohybu, a na druhej strane aké vážne negatívne dôsledky môže 
priniesť hladovanie a minimálny príjem energeticky hodnotnej potravy pre zachovanie 
štíhlej postavy.  

Je dôležité, aby si najmä dospievajúci uvedomili, že v každom mladom človeku, 
ale predovšetkým zdravom mladom človeku je budúcnosť a zdravie ďalších generácií. 
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 EVALUATING THE EATING HABITS FROM THE
CHOSEN SAMPLE OF PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS IN SLOVAKIA 

Abstract: In this article we discuss the evaluation of eating habits from the cho-
sen sample of primary and secondary school students (respondents) in Slovakia. The 
needed data was gained with the help of a questionnaire which was disposed within the 
project „Healthy nourishment“ by the State educational institute in Bratislava during 
the years 2006 – 2007. The questionnaire was filled out by 2534 respondents. The qu-
estions were divided to four regions, personal data, information about the family type, 
place of residence, employment of the parents, property ratio, education of the parents, 
nourishment and eating habits. Based on statistical analysis we can claim, that the age 
and education of the parents influence the eating habits of the respondents. 

Key words: eating habits, nourishment, students
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JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ
NA SLOVENSKU OBÉZNA?

Ivona PAVELEKOVÁ, Viera PETERKOVÁ

Súhrn: V roku 2006 sme priamym meraním výšky, hmotnosti a obsahu tuku 
v tele respondentov  zisťovali mieru obezity na vybraných základných školách na Slo-
vensku. Zo zistených údajov sme vypočítavali Body mass index (BMI), ktorý priamo 
určuje mieru obezity vybranej vzorky respondentov. Po porovnaní nami zistených BMI 
s odporúčanými hodnotami pre jednotlivé vekové kategórie môžeme skonštatovať, že 
u vekovej skupiny 12 – 15 rokov je počet respondentov s podváhou je vyšší ako počet 
respondentov s nadváhou, čo naznačuje, že väčším problémom pre túto vekovú skupinu 
sú rôzne formy chudnutia a diét než prejedanie sa. V kategórii respondentov s podvá-
hou dominujú dievčatá, ktoré sú oveľa zraniteľnejšie „módnymi“ trendami než chlapci. 
Naopak najväčšia miera obezity sa prejavila u 10 ročných detí, v tejto kategórii domi-
noval výskyt obezity u chlapcov.

Kľúčové slová: obezita, žiaci, body mass index, obsah tuku

Teoretické východiská
Obezita, problém súčasnosti. Z biologického hľadiska sa jedná o metabolické 

ochorenie, nadbytok tukového tkaniva v organizme, posudzované z hľadiska veku, výšky 
a pohlavia dieťaťa, v dôsledku ktorého vzniká množstvo komplikácií. Stúpajúca tendencia 
výskytu obezity u detí nás núti zamyslieť sa nad možnými riešeniami a začať tento problém 
riešiť. Početné vedecké štúdie v tejto oblasti dokazujú, že z detí, ktoré sú obézne, vyrastú až 
na 80 % obézni dospelí (Johnson, Birch, 1994; Patrick, Nicklas, 2005; Cullen et al, 2002; 
Wardle et al, 2001; Davidson, Birch, 2001).  

Len u malého percenta detí so zistenou obezitou je jej príčinou ochorenie hormonál-
neho systému alebo genetická porucha. Väčšinou je obezita u detí zapríčinená nesprávnymi 
stravovacími návykmi a nedostatkom pohybu. Dokonca je zistená korelácia obezity detí
a obezity ich rodičov, pričom, ak je jeden z rodičov obézny, riziko vzniku obezity u dieťaťa 
je trojnásobné, ak obaja, až desaťnásobné. Je zrejmé, že rodičia určujú stravovacie a pohy-
bové návyky svojich detí a tým formujú jeho celkový životný štýl (Lori et al, 2007). 

Aké sú najčastejšie komplikácie vznikajúce v dôsledku obezity u detí? Výskyt 
porúch látkovej premeny tukov a cukrov, narušenie prirodzenej štruktúry pečene a v závis-
losti od hladiny tukov v krvi nadmerné ukladanie tukov v pečeni. Obézne deti trpia čas-
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tejšie deformitami pohybového systému a chronickými ochoreniami dýchacieho systému. 
Už v najmladšom veku sa vytvárajú zmeny v cievach, ktoré v dospelom veku vedú k strate 
ich pružnosti. Adolescenti so závažnou nadváhou alebo obezitou majú často aj vysoký 
krvný tlak. Špecifikom tejto problematiky u detí je možná porucha prirodzeného nástupu 
pohlavného vyzrievania a rastu, ak sa obezita rozvíja v rannom detstve. Celosvetovo viac 
ako 22 miliónov detí do 5 rokov a 155 miliónov detí v školskom veku trpí vážnou nadváhou 
a obezitou (www.modernaskola.sk).

Z vyššie uvedených príčin sa zisťovaním miery obezity u detí zaoberá množstvo 
štúdií, v ktorých sa rôzni autori pokúšajú buď na základe dotazníkových prieskumov alebo 
priamym meraním zistiť nadváhu, resp. obezitu určitej vzorky detí vybranej geografickej 
oblasti, štátu, resp. mesta. 

Georgias a Nassis (2007) zisťovali priamym meraním mieru nadváhy a obezity u 6 
až 17 ročných detí z Grécka, ich vzorku tvorilo 6448 študentov, pričom zistili, že % na-
dváhy je 16,9 % u chlapcov a 17,6 % u dievčat a % obezity je 3,8 % u chlapcov a 3,3 % 
u dievčat. Tieto hodnoty varírovali podľa veku respondentov, pričom miera nadváhy i obe-
zity bola vyššia v mladšej vekovej kategórii (6 až 9 ročných). 

Podobnú štúdiu uskutočnili Julliusson et al (2007), ktorí porovnávali zistenú mieru 
nadváhy a obezity v rokoch 2003 až 2006 s údajmi z rokov 1971 až 1974 zisťovanými 
v Bergene, v Nórsku. Veková štruktúry ich výskumnej vzorky bola 4 až 15 rokov. Na 
základe vyhodnotenia odchýlky od odporúčaných priemerných hodnôt pre BMI a posud-
zovania obsahu tuku zistili, že výskyt nadváhy a obezity má v Nórsku výrazne stúpajúcu 
tendenciu. 

Jakimaviciene - Tutkuviene ( 2007) posudzovali vývoj BMI u predškolskej mládeže 
vo Vilnuse,  v Litve za posledných 20 rokov. Zistili, že BMI sledovanej vekovej kategórie 
(3–6 rokov) sa nemení, s výnimkou 6-ročných dievčat, u ktorých zaznamenali stúpajúci 
charakter. 

Zisťovaním vplyvu politiky jedného dieťaťa na mieru obezity čínskych detí 
v deväťdesiatych rokoch sa zaoberali Yang (2007). Zistil priamu závislosť zvyšovania na-
dváhy a obezity s klesajúcim počtom detí v rodinách. 

Azda najväčší rozmach výskytu nadváhy a obezity je v Spojených štátoch americ-
kých, podľa štatistík sa tento údaj pri porovnaní rokov 1980 a 2000 strojnásobil, zisťova-
ním miery nadváhy a obezity v USA a  Veľkej Británii sa zaoberá štúdia Ikeda et al (2006), 
ktorí okrem samotného zisťovania výskytu  obezity posudzovali aj rizikové faktory pre jej 
vznik a  preventívne opatrenia v školách a v rodine.

Cieľ výskumu
Cieľom predkladanej štúdie bolo posúdiť mieru obezity vybranej vzorky žia-

kov základných škôl na základe BMI, zisťovaného výpočtom z priamo meranej výšky 
a hmotnosti respondentov a obsahu tuku v ich organizme.

Hypotézy výskumu
H1 Predpokladáme, že mladší žiaci budú mať lepšie stravovacie návyky ako 

starší a aj obsah tuku a hodnoty BMI budú u nich vyrovnanejšie.
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H2 Predpokladáme, že väčšie precento dievčat bude dosahovať optimálne hod-
noty obsahu tuku a hodnoty BMI .

Charakteristika výskumnej vzorky
Výskum sme uskutočnili na ôsmych základných školách, štyroch mestských ško-

lách – ZŠ Poprad, ZŠ Kežmarok, ZŠ Trnava, ZŠ Hlohovec a štyroch základných školách  
na dedinách – ZŠ Štrba, ZŠ Spišská Teplica, ZŠ Červeník, ZŠ Trakovice. Výskumnú 
vzorku tvorili žiaci druhého stupňa, ročníkov 5.– 9., pričom z každého ročníka sme 
skúmali jednu triedu. Celkový počet respondentov bol 755. Počty žiakov v skúmaných 
školách vybraných na základe dostupného výberu uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Počet žiakov v jednotlivých školách

Metóda a priebeh výskumu
Výskum na uvedených základných školách sme uskutočnili na začiatku roku 

2006. Po vyplnení dotazníka, sme priamym meraním pomocou metra zistili výšku žia-
kov a pomocou špeciálnych digitálnych váh ich hmotnosť a obsah tuku v percentách. Na 
zistenie obsahu tuku bolo potrebné zadať  hmotnosti aj údaje o pohlaví, veku a výške. 
Namerané hodnoty sme vpísali do dotazníka.

Dotazník, ktorý sme použili v našom výskume sme vyhodnotili kvantitatívne. Bol 
rovnaký pre všetky vekové skupiny a všetky školy. Jeho obsah pozostával z osobných 
údajov žiaka (pohlavie, vek, výška, hmotnosť) a z tabuľky, v ktorej respondenti určovali 
na základe pravidelnosti konzumácie preferenciu k vybraným druhom potravín.

Z údajov v dotazníku sme každému žiakovi osobitne vpočítali BMI, pomocou 
vzorca: BMI = súčasná telesná váha v kg / (telesná výška v m)2. Vzorec na výpočet BMI 
a tabuľku s odporúčanými hodnotami BMI pre jednotlivé vekové kategórie sme získali 
na webovej stránke http://romana.webzdarma.cz/ (tabuľka 2).

Tabuľka 2 Hodnoty BMI pre chlapcov a dievčatá
Vek Chlapci Dievčatá
11 16-19 16 - 19
12 16,5 -19,5 17 - 20,4
13 17 - 20 18 - 21
14 18 - 21 18,5 - 22
15 19 - 21,5 19 - 23
16 19,5 - 22 19,5 - 23
17 20 - 23 20 - 23

 ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ
 Poprad Kežmarok Štrba Sp.Teplica Hlohovec Trnava Červeník Trakovice
 Chlapci (1) 56 52 41 41 48 46 31 54
 Dievčatá (2) 55 67 40 45 63 44 34 38
 Together 111 119 81 86 111 90 65 92
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Pri vyhodnocovaní stravovacích návykov, sme každej odpovedi v tabuľke prira-
dili číselnú hodnotu podľa jej správnosti. Následne sme uskutočnili štatistické vyhod-
notenie všetkých našich získaných hodnôt. Toto vyhodnotenie sme realizovali počítačo-
vým programom Statistica, pomocou Wilksovho testu, ktorý zisťuje vplyv jednotlivých 
faktorov na zistené BMI, obsah tuku a stravovacie návyky.

Výsledky výskumu a diskusia
V našom výskume sme chceli zistiť, ako súvisia stravovacie návyky responden-

tov vybraných základných škôl s obsahom tuku v ich tele a hodnotami BMI. Na základe 
zistených výsledkov sme vypočítavali korelácie medzi nimi, pričom sme nebrali do úva-
hy vek, pohlavie ani miesto bydliska. Hodnoty korelácií medzi obsahom tuku, hodnotou 
BMI a stravovacími návykmi uvádzame v tabuľke 3.

Tabuľka 3 Korelácie medzi obsahom tuku, BMI a stravovacími návykmi

Korelácie BMI TUK NÁVYKY

BMI 0,9458 0,0849
 P=0,00013** P=0,091

TUK 0,9458 0,1022
 P=0,00013** P=0,042*

NÁVYKY 0,0849 0,1022  
 P=0,091 P=0,042*  

Ako sme očakávali, korelácie medzi hodnotami BMI a obsahom tuku sú vysoko 
preukazné, čomu zodpovedá hodnota P = 0,00013 uvedená v tabuľke 3. Zároveň sme 
predpokladali, že stravovacie návyky budú výrazne ovplyvňovať obsah tuku a hodnoty 
BMI v tom zmysle, že dôsledkom nesprávnych stravovacích návykov sa bude zvýšovať 
obsah tuku v tele respondentov  a hodnoty BMI. Zistili sme, že vzťah medzi stravova-
cími návykmi a obsahom tuku je preukazný (P = 0,042), čiže sa potvrdzuje dôležitosť 
ovplyvňovania správnych stravovacích návykov. Korelácia medzi stravovacími návyk-
mi a hodnotami BMI dosiahla hodnotu P = 0,091, čo považujeme za hranicu preu-
kaznosti tohto vzťahu, predpokladáme, že pri väčšej výskumnej vzorke, resp. dodržaní 
pravdivosti preferencií potravín v niektorých dotazníkoch by jej hodnota mohla byť ešte 
preukaznejšia. 

Vyhodnotenie hypotéz
Na základe štatistického spracovania sme vyhodnotili stanovené hypotézy, 

pričom sme porovnávali vplyv veku a pohlavie na stravovacie návyky, obsah tuku 
a BMI.

V hypotéze 1 sme predpokladali, že mladší žiaci budú mať lepšie stravovacie 
návyky ako starší a aj obsah tuku a hodnoty BMI budú u nich vyrovnanejšie. Náš pred-
poklad vychádzal z toho, že starší žiaci skôr uprednostňujú jedlá rýchleho občerstvenia 
ako mladší žiaci, u ktorých je na stravovanie kladený väčší dôraz zo strany rodičov.
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Graf 1 Vplyv veku na obsah tuku, BMI a stravovacie návyky

Hypotéza 1 sa potvrdila. Zistili sme, že vek mal štatisticky preukázaný vplyv na 
stravovacie návyky, obsah tuku a BMI, čo je zrejmé z grafu 1. Stravovacie návyky sa 
vekom  zhoršovali, to znamená, že mladší žiaci sa stravovali lepšie, čomu zodpovedali 
aj nižšie hodnoty BMI a obsahu tuku, čo môže súvisieť aj s väčším ovplyvňovaním 
stravovacích návykov zo strany rodičov v mladšom veku. 

V hypotéze 2 sme predpokladali, že dievčatá budú mať lepšie stravovacie návy-
ky ako chlapci, čomu bude zodpovedať obsah tuku a hodnoty BMI. Náš predpoklad 
vychádzal zo skutočnosti, že ženy všeobecne majú tendenciu viac sa starať o svoje 
zdravie ako muži. Túto skutočnosť potvrdzuje viacero zahraničných výskumov, napr. 
aj výskum realizovaný v Turecku, zameraný na konzumáciu ovocia a zeleniny u štu-
dentov. Výskumnú vzorku tvorili náhodne vybraní študenti oboch pohlaví zo siedmych 
univerzít. Zistilo sa, že ženy konzumovali podstatne viac ovocia a zeleniny ako muži 
(Unusan, 2004).  
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Graf 2 Vplyv pohlavia na obsah tuku, BMI a stravovacie návyky

Táto hypotéza sa  potvrdila len čiastočne. Dievčatá síce mali lepšie stravovacie 
návyky ako chlapci, aj keď nie až také výrazné, ako sme očakávali, ale ich obsah tuku 
bol viditeľne vyšší v porovnaní s chlapcami, čo však môže byť dané aj fyziologickým 
vývojom v tejto vekovej kategórii. Tiež hodnoty BMI boli u dievčat vyššie ako u chlap-
cov, čo je zrejmé z grafu 2.

Pre vylúčenie vplyvu veku na definovanie vplyvu pohlavia sme vypočítavali 
vplyv veku na stravovacie návyky, obsah tuku a hodnoty BMI pre jednotlivé vekové 
kategórie dievčat a chlapcov, ich výsledky sú uvedené v grafe 3.

Graf  3 Vplyv veku a pohlavia na obsah tuku, BMI a stravovacie návyky

Keďže nás zaujímal aj konkrétny výskyt podvýživy a obezity u jednotlivých 
respondentov, rozhodli sme sa vyhodnotiť jednotlivé vekové skupiny podľa pohlavia 
z hľadiska hodnôt BMI.  Vypočítali sme priemerné, ako aj minimálne a maximálne 
hodnoty BMI, ktoré sme porovnali s odporúčanými hodnotami pre jednotlivé vekové 
kategórie, ktoré sú uvedené v tabuľke 2. Keďže sme nezistili odporúčané hodnoty BMI 
pre vekovú skupinu 10ročných, použili sme pre nich hodnotenie 11ročných, pretože 
sme nepredpokladali rozdiel v týchto hodnotách.

Pohlav ie; LS Means

W ilks  lambda=,79451, F(3, 386)=33,278, p=0,0000
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Tabuľka 4 Vypočítané hodnoty BMI žiakov

Vek Pohlavie BMI Priemer BMI     min. BMI   max.
Odporúčaný Počet

žiakovBMI

10 1 18,82074 16,74112 20,90037 16 – 19 18
10 2 20,17459 18,37358 21,97560 16 – 19 30
11 1 18,66240 17,62259 19,70221 16 – 19 63
11 2 18,29805 17,40679 19,18932 16 – 19 74
12 1 18,82558 17,88503 19,76612 16,5 – 19,5 82
12 2 19,03447 17,96451 20,10442 17 – 20,4 66
13 1 19,47066 18,48420 20,45711 17 – 20 72
13 2 19,91973 18,90766 20,93181 18 – 21 74
14 1 19,45946 18,43379 20,48512 18 – 21 80
14 2 20,31391 19,41340 21,21441 18,5 – 22 89
15 1 19,07850 17,80499 20,35200 19 – 21,5 52
15 2 20,52414 19,27636 21,77191 19 – 23 55

Pri porovnávaní priemerných hodnôt BMI oboch pohlaví všetkých vekových 
skupín s odporúčanými hodnotami BMI sme zistili, že len priemerná hodnota BMI 
10ročných dievčat bola vyššia (BMI = 20,17459), ako je stanovený rozsah hodnôt pre 
túto vekovú skupinu (BMI 16–19). To znamená, že niektoré dievčatá z tejto vekovej 
skupiny mali nadváhu. Ostatné priemerné hodnoty BMI zodpovedali stanoveným roz-
sahom hodnôt pre príslušné vekové skupiny.

Graf  3 
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Rovnako sme porovnávali minimálne a maximálne hodnoty BMI. Zistili sme, 
že podvýživa sa vyskytla iba u 15ročných chlapcov. Ich minimálna hodnota BMI 
bola nižšia ako BMI = 19. Naproti tomu miernu nadváhu sme zaznamenali u viace-
rých vekových skupín a to u 11ročných chlapcov aj dievčat, 12ročných a 13ročných 
chlapcov. Obezita sa vyskytla prekvapivo u najnižšej vekovej skupiny t.j. u 10roč-
ných chlapcov aj dievčat.

Záver
Ak chceme, aby z našich detí vyrástli zdraví dospelí, mali by sme ich nau-

čiť, ako zdravo žiť a správne sa stravovať. Dôležitú úlohu tu zohráva premyslená 
a systematická výchova k zdravej výžive a stravovaniu. Osobitný dôraz sa kladie na 
osobnosť a prácu učiteľa. Každý učiteľ by sa mal zdravo stravovať, riadiť sa zásadami 
zdravého životného štýlu a byť pozitívnym príkladom pre žiakov. Mal by podporovať 
pozitívne postoje žiakov k zdravej výžive a byť veľmi dobrým prameňom informácií 
v danej oblasti.

Vedenie školy má tiež svoje nezastupiteľné miesto v ovplyvňovaní zdravej 
výživy detí. Môže ovplyvniť zloženie stravy v školskej jedálni a rovnako má možnosť 
ovplyvniť, aké potraviny a nápoje sa budú predávať v školskom bufete (ak škola má 
svoj bufet) a pod. Ďalšou možnosťou je spolupráca s rodičmi. Tu má škola svoje mož-
nosti. Môže pre rodičov zabezpečiť prednášky odborníkov a diskusie k téme „zdravá 
výživa“.

Cieľom predkladanej štúdie bolo priamym meraním a vážením respondentov 
zistiť ich hodnoty BMI a hodnoty obsahu tuku v ich tele a  pomocou dotazníka zistiť 
ich stravovacie návyky. Na základe našich meraní, výpočtov a odpovedí z dotazníka 
sme dospeli k záveru, že stravovacie návyky žiakov sa s narastajúcim vekom zhor-
šovali. Starší žiaci sa stravovali horšie ako mladší, čomu zodpovedal aj vyšší obsah 
tuku a vyššie hodnoty BMI. Čo sa týka pohlavia, dievčatá síce mali lepšie stravova-
cie návyky ako chlapci, ale obsah tuku v ich telách bol viditeľne vyšší v porovnaní 
s chlapcami. U chlapcov sme najvyšší obsah tuku zaznamenali vo veku 10 rokov, kým 
dievčatá mali najvyšší obsah tuku vo veku 14 rokov. Dievčatá v tomto veku prechádza-
jú obdobím puberty, ktoré sa prejavuje prudkým rastom a ukladaním väčších zásob 
tuku v organizme. Fyziologické faktory môžeme teda považovať za jeden z dôvodov, 
prečo mali dievčatá vyšší obsah tuku ako chlapci. Ďalším dôvodom vyššieho obsahu 
tuku u dievčat, môže byť prekračovanie výživových noriem, ktoré vedie k tučnote. 

Na záver by sme chceli zdôrazniť dôležitosť učenia detí k zdravému spôsobu 
života už od útleho veku. Ak budeme u detí podporovať správne výživové návyky, 
viesť ich ku konzumácii ovocia, zeleniny a dbať na ich pravidelný pohyb vytvoríme 
im tak predpoklady pre zdravší život v dospelosti. Užitočné by bolo, keby sa spoluprá-
ca školy a rodiny rozširovala a prehlbovala aj v tomto smere. Chceme tým zdôrazniť, 
aké je dôležité pôsobenie učiteľov a rodičov na deti a mládež, na ich zdravý telesný 
a duševný vývoj. Preto by mali učitelia za aktívnej účasti rodičov  pripravovať deťom 
čo najviac podujatí so zameraním na zdravú výživu. Môžu to byť  napríklad spoločné 
výlety, športové dni či diskusie o zdravej výžive. Na realizáciu týchto aktivít by sa 
vždy mali nájsť finančné prostriedky a nemala by chýbať ochota spolupracovať.
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DO SLOVAK TEENAGERS HAVE OVERWEIGHT?
Abstract: In the year 2006 we investigated trough direct measurement of height, 

weight and the content of fat in the body of respondents the extent of overweight on 
chosen primary schools in Slovakia. From the collected data we calculated the Body 
mass index, which directly  measures the extent of overweight on the chosen sample of 
respondents. After the comparation of our realized BMI with the recommended values 
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for the particular age categories we can state, that in the age category of 12 – 15 years 
is the number of respondents with underweight higher than the number of respondents 
with overweight, what indicates that a bigger problem of this category are several forms 
of losing weight and diets, rather that over eating. In the category of respondents with 
underweight dominate the girls, which are much vulnerable by „mode“ trends, than 
boys. On the other hand the highest extent of overweight became evident at 10 years old 
children, in this category the occurrence of overweight dominated under boys. 

Key words : overweight, students, body mass index, level of fat
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GENDER A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Lucie ZORMANOVÁ

Abstrakt: Poruchy příjmu potravy postihují až 3 %  dívek a žen, nejčastěji ve 
věku od 13 do 25 let, může se však vyskytovat u žen v jakémkoliv věku a také u mužů. 

Mezi sociální a kulturní faktory podmiňující vznik PPP patří rychle měnící se 
kultura, která přináší módní ideál, negativní vliv reklamy a medií, ukazující vyhublé 
modelky jako ideál krásy. 

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, anorexie, bulimie, mýtus krásy, dívčí 
časopisy

Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie, chorobné přejídání) se řadí 
ke psychosomatickým chorobám, kterým říkáme poruchy příjmu potravy. 

Touto poruchou trpí z 95 % dívky ve věku 13–25 let, může se vyskytovat však
u žen v jakémkoliv věku a také mužů (www. stripky.cz/nemoci/vyziva/anorexie). Jeli-
kož tyto choroby patří k  psychickým onemocněním,  chování spojené s anorexií či 
bulimií není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez 
pomoci druhých nemoci zbavit.

Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o cokoli jiného než jídlo a  vlastní posta-
vu (především u anorexie), nesoustředěností a náladovostí. (www.anabell.cz_ Mentální 
anorexie; Krch, 2005)

Odmítáním potravy se dívka vždy snaží “řešit” nějaký problém, především pro-
blémy citové, nejčastěji jde o nesplněná přání, úzkost, stres a depresi (http://nemoci.
abecedazdravi.cz/anorexie-a-bulimie )

Existuje celá řada poruch přijímání potravy, ale všechny mají jeden společný 
znak, a tím je nenormální vztah k jídlu. 

Anorexie (anorexia nervosa, anorexia mentalis) je typická tím, že člověk odmítá 
potravu proto, že se mylně domnívá, že má nadváhu (Krch, 2002).

„Mentální anorexie je onemocnění, při němž se postižení (většinou mladé dívky 
či ženy) snaží zabránit ztloustnutí, často jen domnělému nebo souvisejícímu s vývo-
jem sekundárních ženských pohlavních znaků (zvětšení prsou, boků, typické ukládá-
ní tuků). Pacientky odmítají jídlo, vyvolávají si zvracení, později se u nich skutečně 
vyvine nechutenství, někdy však vystřídané takřka nezvladatelnou chutí k jídlu (buli-
mií). Dochází k výraznému tělesnému poklesu tělesné hmotnosti (pacientky však stá-
le samy sebe považují za tlusté), mizí menstruační krvácení. S vyhublostí kontrastuje 
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vysoká aktivita postižených. Bývají často další psychické změny (hysterické a neurotic-
ké rysy, lhavost, nezralost osobnosti, sexuální nezralost), později se rozvinou i tělesné 
příznaky související s dlouhodobým odmítáním potravy. Léčba je obtížná, uplatňují se 
psychofarmaka a psychoterapie. V těžkých případech metabolického rozvratu je nut-
ná hospitalizace s umělou výživou.“ (Vokurka, Hugo, 2000, s.276). Přes 90 % takto 
postižených osob jsou ženy a touto nemocí jsou postiženy 3 % žen. (www.osel.cz/index.
php?clanek=1398)

  
Bulimie je onemocnění, při kterém se pacient nezřízeně přejídá a po jídle si 

vyvolává zvracení.
„Mentální bulimie je onemocnění s opakovanými atakami přejídání se silným 

puzením k jídlu a provázené současně neadekvátní snahou zabránit ztloustnutí (zvra-
cení, užívání projímadel apod.) (Vokurka, Hugo, 2000, s 55). Bulimií jsou postiženy 
1 - 2 % dívek. Postižené osoby obvykle zkonzumují velké množství potravy, hlavně 
sladká a tučná jídla (až 20000 kcal ) a následně se tohoto přebytku zbavují zvracením, 
užíváním laxativ a diuretik. Toto chování zůstává často skryto, protože pacienti jedí nor-
málně ve společnosti a tuto poruchu tají. Typické znaky zahrnují rozrušení zubní sklo-
viny způsobené kyselým pH zvratků, nadutými tvářemi vlivem oteklých slinných žláz 
a odřenými prsty při vyvolávání zvracení a značnou dehydrací. (www.osel.cz/index.
php?clanek=1398; Kocourková, 1998)

Anorexie a bulimie odrážejí často intenzivní strach z tloustnutí, vyvolaný větši-
nou citovými problémy (http://nemoci.abecedazdravi.cz/anorexie-a-bulimie)

Příčiny
Na vznik PPP má vliv mnoho různých faktorů působících současně, hovoří se o 

bio-psycho-sociální podmíněnosti PPP.
Mezi sociální a kulturní faktory podmiňující vznik PPP patří rychle měnící se 

kultura, která přináší módní ideál, negativní vliv reklamy a medií, předpojatost společ-
nosti vůči obézním, tlak na ženy v souvislosti s profesí (modeling) či sportovní kariérou 
(balet, gymnastika, tanec) 

K biologickým faktorům řadíme ženské pohlaví, jež je náchylnější k tomuto one-
mocnění, puberta (a s ní spojená emoční labilita, vnitřní nejistota...) Dalším „spouště-
čem“, jež hraje velkou roli jsou jisté životní události: mohou to být narážky na tělesný 
vzhled, problémy v rodině, sexuální zneužívání, nemoc, odloučení od rodiny. Vznik 
PPP může podpořit také výskyt PPP v okolí, hlavně v rodině.

Důležitou složkou, jež má vliv na vznik PPP, jsou osobnostní a psychické 
charakteristiky dané osoby (zaměření na úspěch, dodržování společenských norem a 
rodičovských hodnot, chybějící nezávislá vůle, negativní sebehodnocení, rigidita, per-
fekcionismus, sklon k depresím a úzkosti. (www.anorexieabulimie.estranky.cz/stranka/
mentalni-anorexie-v-kontextu-rodinneho-systemu; Maloney, 1998)

Mýtus krásy bývá definován jako normativní vzhled, který je ženám a mužům 
vnucován ženskými časopisy, vrstevníky, módním a kosmetickým průmyslem. (www.
feminismus.cz)
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Ženské časopisy

Médiem, které ženám mýtus krásy velmi úspěšně zprostředkovává, jsou ženské 
časopisy. 

Jejich poselství je jednoduché: být krásná není záležitostí osudu, výbavou příro-
dy, krásná může být každá žena pokud se bude řídit návody obsaženými v časopisech. 
Tyto zaručené recepty jsou provázány s reklamami kosmetického průmyslu, který dik-
tuje obsah časopisů. (zenskaprava.ecn.cz/cz/krasa)

Dívčí časopisy a mýtus krásy
 Dívčí časopisy stejně jako další média používají genderové stereotypy. Uka-

zují, že pro dívky jsou důležité dvě věci: být krásná v souladu s obecně přijímanými 
normami společnostmi, kde krásná je štíhlá a mladá (Wolf, 2000; McRobbie, 1991),
a mít kluka. Dívka, jež má kluka, je ve společnosti vrstevnic hodnocena lépe než ta, kte-
rá ho nemá. Pro tento cíl jsou dívky schopny udělat hodně i změnit samy sebe a potlačit 
svou individualitu. Krása je také jen prostředkem k tomu, jak „ulovit“ kluka (McRobbie, 
1991; Herrmann, 2000). 

Zkoumala jsem obsah 20 časopisů z let 2002–2007, 10 výtisků časopisu Dívka a 
10 výtisků časopisu Cosmogirl.

Cílem výzkumu bylo odpovědět si na otázku: Jsou dívky a ženy v těchto dvou časo-
pisech prezentovány ve většině případů jako objekty krásy a heterosexuálníxh vztahů?

Z cíle výzkumu vychází následující hypotézy: 
H1: Téma týkající se zkrášlování ve sledovaných časopisech převažuje nad ostat-

ními tématy (Wolf, 2000; McRobbie, 1991)

H2: Ve sledovaných periodikách je druhé nejčastější téma vztah dívek a chlapců 
(McRobbie, 1991; Herrmann, 2000).

Metoda
Byla použita metoda obsahové analýzy, neboť pomocí ní lze převádět verbál-

ní text a obrazy na měřitelné proměnné. Byla použita kvantitativní obsahová analýza, 
která se zaměřila na poměr rozsahu daného tématu v jednotlivých časopisech ve vztahu 
k rozsahu daného periodika. Rozsah bude počítán v cm2 plochy a to v případě jak textu 
tak i obrazů. 

Výsledky 
H1: se potvrdila:  časopis Cosmogirl má 100 stran (28600cm2), z čehož 9274-

10868 cm2 zabírá téma o péči o vzhled a módě. Časopis Dívka má 90 stran (48600 cm2), 
přičemž tato problematika je obsažena na 11880-15120 cm2, tj. cca 1/3 časopisu.
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H2: se potvrdila:  V časopise Cosmogirl zabírá téma heterosexuálních vztahů 
5148-5720 cm2. V časopise Dívka je tato problematika obsažena na 7020-8100 cm2, tj. 
cca 1/5 časopisu. 

Dívka z března 2004 sice v článku Jídelníček pro štíhlou linii varuje před nebez-
pečím diet, bulimii a anorexii a radí dívkám vyváženou stravu a pohyb, avšak celý časo-
pis je přesycen stejně jako ostatní fotkami hubených modelek, hereček a zpěvaček. 

Dívka z dubna 2004 přináší reportáž v článku Operace prsou v sedmnácti letech 
o dívce, která podstoupila plastickou operaci poprsí. V článku nejsou popsána žádná 
možná negativa plastické operace, je zde o ní pojednáno jako o zcela normální běžné 
věci, která dívkám dopomůže stát se krásnou. Je zde doslova napsáno: „Jsem neskuteč-
ně šťastná. Mohu se na sebe v klidu podívat do zrcadla a poprvé v životě mě začalo bavit 
nakupování spodního prádla.“ „Díky plastice mám krásná prsa“. 

Dívkám je doporučováno, aby potlačily svou individualitu a změnily se k jaké-
musi „ideálnímu obrazu“  popsanému v těchto časopisech. 

V Cosmogirlu z ledna 2007 je například článek Změň se hned teď. Najdi si kluka, 
změň barvu očí, ustřihni si vlasy, nauč se věštiti. 

Také proto, aby dívka „sbalila“  kluka musí potlačit svou individualitu, o čemž 
například pojednává článek v Cosmogirlu z července 2007 Sbal si toho svého, kde je 
doslova uvedeno: „Měla bys vědět, že (skoro) každého kluka je možno sbalit. Zkus se 
adaptovat na jeho prostředí.“  

Závěr
Poruchy příjmu potravy jsou velmi vážným a poměrně častým onemocněním, 

mají největší desetiprocentní úmrtnost ze všech psychických chorob. 
Na vzniku této choroby se z velké části podílejí média, jež nám ukazují obraz 

dokonalé ženy jako ženy mladé, štíhlé a krásné. Lidé tento vnucovaný obraz krásy berou 
jako jediný možný a mnoho žen a dívek se proto snaží takto vypadat, což může vést 
k poruchám příjmu potravy. Proto je důležitou funkcí školy  informovat žáky o tom, co 
to je anorexie a bulimie a o koncích této nemoci a budovat v nich zdravé sebevědomí.  
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GENDER AND EATING DISORDERS

Abstract: 3 % of girls and women have the Eating disorders, especially in the 
age of from 13 to 25 years old. But every women no depends on age and also men  may  
suffer on it. 

The social and cultural causes of beginning of the Eating disorders are culture 
with her ideal of very slim women which is mean as a very beautiful, a negative influ-
ence of advertisement and medias. 

Key words: eating disorders, anorexia, bulimia, myth of beauty, girls´ magazi-
nes
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BIOPOTRAVINÁM  PATŘÍ  BUDOUCNOST

Drahomíra HOLUBOVÁ

Souhrn: Náš zdravý život také záleží na kvalitě potravin, které jíme. Příspěvek 
pohlédne do problematiky projektového vyučování, nastíní úkol  ekologických projektů 
a pro ilustraci naznačí námět matematických environmentálních projektů, ve kterých 
učitelé s žáky mohou na ukázkách určených k realizaci během školního roku (na vycház-
kách, výletech, ve škole v přírodě aj.) ověřovat i demonstrovat ekologické poznatky 
v praxi.

Klíčová slova: biopotraviny, ekologické zemědělství, zdravý životní styl,  projek-
ty s ekologickou tematikou 

1. Úvod
Už jste někdy zkusili biopotravinu? Že ne? Nevíte, kde ji koupit? V mnoha pro-

dejnách už oddělení s bioprodukty jsou. Někde už existují dokonce i samostatné obcho-
dy. Biopotravinám patří budoucnost. 

Jenže mnozí ani nevědí, co to biopotravina ve své podstatě je. Představují si např. 
sójové boby, tofu sýry, ale i nejrůznější műsli. Někdy si to dokonce spojují s rčením, 
že co je zdravé – a v tomto případě biopotraviny zdravé skutečně jsou – není příliš 
chutné.

Předpona bio- má však svůj vlastní význam. Pod označením bioprodukty se totiž 
skrývají suroviny tzv. kontrolovaného ekologického zemědělství. Jde o způsob hos-
podaření s velmi šetrným vztahem k půdě, rostlinám a zvířatům. Samozřejmostí je, že 
pěstování rostlin je bez chemických postřiků, umělých hnojiv, takže nedochází k poško-
zení životního prostředí. Zvířata se pasou na loukách, které nejsou hnojeny umělými 
přípravky. Krmí se přirozenými krmivy bez stimulátorů růstu či hormonálních příprav-
ků. Při zpracování masa nejsou pak používána žádná umělá barviva, aromatické nebo 
konzervační látky, ochucovadla nebo další cizorodé přídavné látky.

Každá biopotravina musí být označena identifikačním kódem kontrolního orgá-
nu, ať je to zelenina, ovoce, obiloviny, luskoviny, olejniny nebo maso, syrové mléko, 
vejce nebo výrobky ze živých zvířat. Dokonce na biopotraviny myslí i zákon o ekolo-
gickém zemědělství a Nařízení rady Evropského hospodářského společenství. České 
biopotraviny poznáme podle kódu CZ–KEZ. Je u nich zároveň zelená zebra jako sym-
bol biopotravin.
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Biopotraviny, ať už mléčné výrobky, pečivo nebo maso, jsou dražší než běžné 
výrobky. Odrážejí totiž náklady na výrobu vysoce kvalitních potravin a výrobci tyto 
vyšší náklady zohledňují i v ceně. Jsme-li tedy ochotni za zdravou biopotravinu si při-
platit, pak musíme počítat s tím, že dáme o pár korun, možná desetikorun víc, než za 
stejný produkt, který není biopotravinou.

Ti, kdo okusili biopotravinu, většinou se k ní vracejí, a někteří dokonce na ni pře-
šli natrvalo. Tvrdí, že maso z ekologických chovů chutná lépe než běžné maso. Biopro-
dukty většinou obsahují méně vody, více sušiny, nutričních látek a vitamínů než obdob-
né konvenční výrobky. Právě kvalita krmiva, volný pohyb zvířat na pastvě, bezstresová  
porážka pozitivně ovlivňují chuť. Bioprodukty budou na český trh pronikat stále víc 
v souvislosti s tím, že většina lidí si přeje přejít na zdravý životní styl a omezit chemiká-
lie, které do sebe dostáváme prostřednictvím jídla, na co možná nejmenší míru.

Pokud ruku v ruce s tím půjde i rozvoj zdravého životního prostředí, pak to může 
vést k dalšímu, poměrně výraznému prodloužení délky života.

2. Projekty s ekologickou tematikou
Nově formulované úkoly vzdělávání pro 21. století kladou důraz na rozvíjení 

všech stránek osobnosti tak, aby žáci lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti 
a dovednosti důležité pro život v rychle se měnícím světě. Umožňují zavádět do vyučo-
vání matematiky různé nové formy, především projektovou výuku.

Důležitým požadavkem environmentální výchovy v matematice je propojení 
rozptýlených poznatků a utváření integrovaného pohledu na danou problematiku. Mate-
matika by měla poskytovat žákům jednoduché a názorné prostředky k popisu kvantita-
tivních stránek světa, jak ho poznávají v běžném životě i v ostatních vyučovacích před-
mětech. Učí samostatně pozorovat a popisovat okolní prostředí, vztahy lidí k prostředí, 
získávat a třídit informace týkající se ekologické problematiky, získané poznatky kritic-
ky zvažovat v jejich souvislostech, domýšlet možné důsledky různých lidských aktivit 
(pozitivních i negativních), nápaditostí a tvořivostí podněcuje zájem o způsoby řešení 
ekologických problémů. Matematika tak vede žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na 
ochraně životního prostředí.

Pro ilustraci je uveden příklad matematického projektu s ekologickou tematikou.

3. Projekt: Zdravá zahrádka
Úkol: opakování učiva matematiky 2–3. ročníku ZŠ
Časová dotace: 1–2 vyučovací hodiny
Věková skupina: 3. třída
Motivace: „Děti, víte, že i na zahrádce budeme potřebovat umět počítat?“

Motivační výklad, formulace zadání úkolu:
U nás na EKO zahrádce, kde pěstujeme rostliny bez chemických hnojiv a bio-

logický odpad zpracováváme kompostováním, máme stonožku, říkáme jí Božka. Má 
velice ráda matematiku a pořád si na zahrádce počítá a také si pro nás připravuje různé 
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zajímavé úkoly. Pár takových zajímavých a záludných úkolů si připravila i pro vás. 
Zvládnete je vypočítat?

1.  Stonožka Božka nám připravila tabulku, ve které jsou početní úkony. Do 
tabulky vepíšeme výsledek a tento výsledek si najdeme na obrázku se sto-
nožkou a přiřadíme ke každému výsledku jedno písmeno. Kdo správně počí-
tal, vyjde mu pěkná tajenka!

   9 +   7  = 16 R  11 –   6 =
 81 – 80  =  52 – 50 =
 20 –   7  =    8 +   3 =
   8 +   5  =  13 –   8 =
 25 –   2  =  20 –   6 =
 95 – 80  =  67 – 50 =
   9 +   9  =  90 – 80 =
 42 – 40  =  11 –   9 =
 30 –   2  =  98 – 70 =
 36 – 30  =  11 –   5 =

 [RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE]

2.  Stonožka Božka si vymyslela zajímavé slovní úlohy. Umíš je vypočítat?
Tatínek má ve skleníku 90 sazenic kedlubnů. Soused jich má devětkrát méně. 

Kolik sazenic kedlubnů má soused? Tatínek sazenice vydatně zalévá. Do konvičky se 
vejdou 4 litry vody a sazenice zalil 6 konvemi. Kolik litrů vody tatínek na zalití sazenic 
potřeboval?

3.  Na obrázku je nakreslena naše zahrádka ze samých geometrických útvarů. 
Stonožka Božka se ptá: „Rozpoznáš tyto geometrické útvary?“
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Vybarvi: ... zeleně
 ... žlutě
 ... modře
 ... hnědě

Na zahrádce má babička tůňku, která je dokola obrostlá rákosím. Božka tam 
schovala příklady. Vypočítej příklady, které do rákosí ukryla stonožka.



189

4. Opět záludné slovní úlohy od stonožky Božky. Poradíš si s nimi?
Babička sbírá bylinky a suší je na čaj. 1. den nasbírala 4 ošatky, 2. den nasbíra-

la 6x více než 1. den a 3. den nasbírala 2x méně než druhý den. Kolik ošatek bylinek 
nasbírala babička za 3 dny?

Maminka pěstuje okrasné květiny. Doma má maminka 17 prázdných květináčů 
a v zahradnictví si ještě 15 květináčů koupila. Kolik prázdných květináčů má maminka 
doma nyní?

5.  Babička zasadila na zahrádce krásné květiny a stonožka Božka si na jejich 
lístcích procvičuje násobky. Zkus to také!

Minulý víkend stonožka Božka pozorovala včelku, jak opyluje květy. Mezi květy 
nám vyznačila cestu, kudy včelička letěla. Dokážeš vypočítat celou trasu, kterou musela 
včelka uletět, aby všechny květy opylovala? Výsledek zapiš do zvonku.

6. Slovní úloha od Božky:
Dědeček má rád ovoce, a proto zasadil 9 jabloní, 2x více švestek než jabloní a 3x 

méně broskvoní než švestek. Kolik ovocných stromů dědeček zasadil?

7. Babička si ohraničila záhonek provázkem, abychom jí nepošlapali sazeničky. 
Záhonek má tvar obdélníku. Stonožka Božka se ptá: „Zvládneš podle plánku změřit, jak 
dlouhý provaz babička potřebovala k ohraničení záhonku?“
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1 cm = 1 m

8. Slovní úloha od Božky:
Na zahrádce babičce vyrostla divizna. 1. den divizna měřila 4 cm, 2. den měřila 

o 6 cm více jak 1. den a 3. den měřila 6x více než 1. den. Kolik cm měřila divizna 2. a 
3. den?

9. Na záhon si babička zasázela saláty. Stonožka Božka se ptá: „Umíš dokreslit 
druhou polovinu záhonu podle osové souměrnosti s osou o?“

4. Závěr
Cílem projektové metody je řešit úkol, který je konkrétní, má smysl, je reálný, 

vychází ze života a po zpracování se do něj zase vrací. Práce na projektu dává žákům 
možnost uplatnit se podle svých možností, spolupracovat s ostatními a být jim prospěš-
ný, zažít pocit úspěchu ale i významu vzdělávání. Děti se učí nikoliv jen pro budoucí 
život, ale učí se žít právě teď, v tomto okamžiku. Učí se poznávat sebe i jiné, znát svou 
cenu a uplatnit se.

Pomocí projektové výuky je možné překonávat strnulost zažitých forem a metod 
vyučování, odtrženost od životní skutečnosti, nezáživnost odborných výkladů a pamět-
ného učení bez souvislostí a z toho plynoucí nízký zájem dětí o učení.

Projektové vyučování je náročná forma výuky, která vyžaduje hodně času na 
přípravu i mnoho odborných znalostí a organizačních schopností v práci učitele.
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BIO-FOOD IS OUR FUTURE
Abstract: A healthy life of us also depends on the quality of food we are eating. 

This  contribution looks into the problems of project teaching, outlines the task of eco-
logical projects and as an illustration points out a theme of mathematical environmental 
projects, in which teachers and pupils can verify and demonstrate ecological knowledge 
in real life – in examples set for realisation during the school year (on excursions, trips, 
in schools in nature, etc.).

Key words: bio-food, ecological agriculture, healthy life style, projects on eco-
logical themes
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SOMATICKÝ VÝVIN VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU 
ŠTÝLU DIEVČAT V OBDOBÍ ADOLESCENCIE

Barbora MATEJOVIČOVÁ, Alexandra BEZÁKOVÁ, Lenka KOPRDOVÁ

Súhrn: Adolescencia je vývinové obdobie medzi pubertou a ranou dospelosťou, 
spravidla 15 až 20 rokov veku, v ktorom sa končí pohlavný vývin a dozrievanie organiz-
mu. Patrí medzi rozhodujúce obdobia z hľadiska formovania jedinca zo stránky telesnej, 
funkčnej, neuropsychickej i sociálnej (Buchanec a kol., 2001). 

Definíciu životného štýlu uvádza slovník spoločenských vied ako: „výber urči-
tého spôsobu uspokojovania potrieb človeka a spôsob, akým si človek usporiadal svoj 
každodenný život.“ 

Negatívnym faktorom dnešnej doby je nízka pohybová aktivita adolescentov. Väčši-
na technických vymožeností, ktoré používame – autá, televízia, počítač, diaľkové ovláda-
nie prístrojov a mnoho ďalších odstraňuje telesnú námahu a pohyb z každodenného života 
(Koldeová a kol., 2002). Podľa Beleja (1996) negatívne vplyvy v telesnom a pohybovom 
rozvoji dávame do súvislosti s narastajúcou hmotnosťou, ktorá pravdepodobne súvisi s 
neracionálnou výživou a postupným úbytkom pohybovej aktivity, najmä u dievčat.

Ľudia, ktorí nezačnú fajčiť do 20. roku svojho života obvykle už nezačnú vôbec. 
Až 85  % fajčiarov získa návyk už v adolescencii (Fenwicková, Smith, 1994).

Počas prechodu z detstva do dospelosti si adolescent upevňuje vzory správanie 
a tvorí si životný štýl, ktorý ovplyvňuje súčasné i budúce zdravie. Adolescent môže znížiť 
riziko rozvoju chronických chorôb v dospelosti napríklad zdravou stravou, nefajčením 
a pohybovou aktivitou.

Kľúčové slová: adolescencia, životný štýl, somatické parametre

Súbor a metódy
Výskumný súbor tvorilo 145 študentiek 1. ročníka UKF v Nitre s priemerným 

vekom 19,5 rokov. Telesný vývin sme hodnotili pomocou nasledujúcich charakteristík: 
telesná hmotnosť, telesná výška, obvod brucha a obvod bokov (FETTER, 1967). Určili 
sme u každej probandky BMI (Body Mass Index) a index WHR (waist-to-hip ratio) 
podľa BEŇA (2003). Príslušné telesné parametre a z nich vypočítané indexy určujú 
stav výživy dievčat. Životný štýl sme hodnotili pomocou dotazníkovej metódy. Dotaz-
ník tvorili otázky zamerané na stav pohybovej aktivity, spôsob trávenia voľného času 
a počet fajčiacich dievčat.
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Výsledky a diskusia

Pre kvantitatívne stanovenie obezity je dnes celosvetovo uznávaným meradlom 
BMI, ktorý sa využíva k hodnoteniu výživového stavu jedinca. Spracované hodnoty 
BMI u nášho súboru 145 dievčat a ich zaradenie do jednotlivých kategórii na základe 
rozdelenia podľa BEŇA (2003) uvádza graf 1.

Z výsledkov vidíme, že najväčšie zastúpenie (t.j. 77,2 %) je v kategórii normálna 
hmotnosť,  tučnota u  2,1 % dievčat. Novšie výskumy naznačili, že rozloženie tuku v 
tele môže byť dôležitejšie než jeho množstvo. Nadmerný tuk v hornej alebo brušnej 
časti tela predstavuje pre zdravie väčšie nebezpečenstvo než tuk v dolnej časti tela kon-
centrovaný v bokoch a stehnách. Pomer obvodu brucha k obvodu bokov, WHR index, 
je dobrým ukazovateľom rozloženia tuku v tele. Čím je tento pomer vyšší (u žien viac 
ako 0,85), tým sa predpokladá väčšie riziko kardiovaskulárnych chorôb (Kaplan, Sallis 
a Petterson, 1996). Hainer (1996) a Svačina (2000) uvádza, že zdravotne ideálna hodno-
ta je do 0,85 a zdravotné riziko predstavuje pomer väčší ako 0,85. 

Graf 1 Kategórie BMI 

Na základe týchto kritérií sme previedli rozdelenie u nášho skúmaného súboru. 
Pri hodnotení rozloženia tuku v tele, sme zistili že 130 dievčat (89,7 %) z celkového 
počtu má podľa indexu WHR zdravotne ideálnu distribúciu tuku a len 15 dievčat, t.j. 
10,3 % je zaradených podľa indexu WHR do skupiny s zdravotným rizikom (graf 2).

Graf 2 Kategórie WHR
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Z hľadiska pohybovej aktivity s prihliadnutím k dosiahnutým hodnotám indexov 
BMI a WHR sa nevyskytli vyššie hodnoty u študentiek, ktoré nemajú žiadnu pohybovú 
aktivitu alebo len nepravidelnú. Ďalej sme zistili, že iba 44,1 % dievčat aktívne športuje 
a 12,4 % nemá žiadnu pohybovú aktivitu. Nepravidelne športuje 43,4 % dievčat (graf. 
3,4,5).

Graf  3 Pohybová aktivita

Graf 4 Kategórie BMI v skupinách rozdelených podľa pohybovej aktivity
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Graf 5 Kategórie WHR v skupinách rozdelených podľa pohybovej aktivity

Na základe vyhodnotenia dotazníka bolo zistené, že z celkového počtu dievčat 
vôbec nefajčí každý deň 74,47 % dievčat, čo hodnotíme veľmi pozitívne ( graf 6).

Graf 6 Frekvencia fajčenia
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Dospeli sme k týmto najdôležitejším záverom:
Priemerná telesná výška sledovaného súboru adolescentných dievčat je 167,8 
cm, priemerný obvod brucha je 75,43 cm, priemerný obvod bokov je 96,96 cm.
Najväčšie zastúpenie je v kategórii normálna hmotnosť (77,2 %), chudosť 
bola zistená u 16,6 % dievčat a chorobná chudosť nebola zistená ani u jednej z 
dievčat. Nadhmotnosť bola zistená u 4,1 %, tučnota u 2,1 % a chorobná tučnota 
nebola zistená.
89,7 % dievčat má podľa indexu WHR zdravotne ideálnu distribúciu tuku a 10,3 
% je zaradených do skupiny s zdravotným rizikom.
44,1 % aktívne športuje a 12,4 % nemá žiadnu pohybovú aktivitu. 
Nezaznamenali sme vyššie hodnoty BMI u študentiek, ktoré nemajú žiadnu ale-
bo nepravidelnú pohybovú aktivitu.  
V kategórii zdravotne ideálne s nepravidelnou pohybov aktivitou je 92,1 % 
dievčat, s aktívnou je 89,1 % dievčat a so žiadnou pohybov aktivitou 83,3 
%dievčat.
V kategórii zdravotné riziko s nepravidelnou pohybov aktivitou je 7,9 % dievčat, 
s aktívnou je 10,9 % dievčat a so žiadnou pohybov aktivitou 16,7 %dievčat. 
Spôsob trávenia voľného času sledovaného súboru dievčat je vcelku priaznivý, 
pri televízii, videu a počítači trávia čas respondentky iba zriedka alebo nikdy, 
najčastejšie počúvajú hudbu, a cez víkend sa chodia zabávať.
Z celého súboru dievčat 74,47 % vôbec nefajčí a iba 13 dievčat, t. j. 8,97 %, 
fajčí každý deň.
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SOMATIC DEVELOPMENT IN RELATIONSHIP TO LIFE 
STYLE AT GIRLS IN ADOLESCENCE 

Abstracts: Adolescence is transition between puberty and timely adulthood, on 
age 15 to 20 years, when sexual development and maturation are finished. It belongs to 
important period of lifetime from view on bodily, functional, neuropsychical and social 
forming (Buchanec et al., 2001). Definition of life style by social dictionary as: „choose 
some way of satisfy need and way which human arranges own lifetime“. 

Nowadays low physical activity is negative factor of adolescent. Most of all tech-
nical amenities we use – cars, television, computer and other remove motion effort and 
motion from everyday life (Koldeová et al., 2002). By Beleja (1996) negative influence 
in bodily and psychical development have influence to increase weight which is probably 
related with no rational nutrition and decrease of physical activity, principally at girls.

Research by Fenwick and Smith (1994) confirm people don’t start smoking to 20 
years they usually never start. As much as 85 % smokers acquire behavior in adolescence.

During the transition from childhood to adulthood, adolescents establish patterns 
of behavior and make lifestyle choices that affect current and future health. Adolescent 
could decrease their risk of developing chronic diseases in adulthood, for example 
behaviors such as eating nutritiously, not using tobacco and physical activity.

Key words: adolescence, life style, somatic parameters 
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PŘÍSTUP A VĚDOMOSTI STUDENTŮ 
STŘEDNÍCH ŠKOL K ÚSTNÍ HYGIENĚ

Magda TALIÁNOVÁ

Souhrn: Ústní hygiena je záležitostí každého jednotlivce a spočívá především 
v domácí péči o chrup a dutinu ústní. Tato péče je integrální součástí osobní hygieny  
civilizovaného člověka a její význam je stejný jak v primární, tak sekundární i terciální 
prevenci onemocnění zubů a parodontu. Pro zjištění znalostí a přístupu mládeže k úst-
ní hygieně bylo provedeno šetření u studentů středních škol ve Východních Čechách. 
Dotazováni byli studenti tří typů škol – gymnázia, střední zdravotnické školy a střední 
integrované školy obchodní.

Klíčová slova: ústní zdraví, ústní hygiena, pomůcky k dentální hygieně, prevence

Teoretická východiska
Každý člověk je povinen dbát o své ústní zdraví. Stav orálního zdraví mohou 

kladně ovlivňovat dvě formy stomatologické péče: péče léčebná a péče preventivní. 
Vzniku onemocnění v dutině ústní dokáží zabránit pouze účinná preventivní opatření 
hlavně z oblasti primární prevence. Mezi základní opatření, kterými je možno dosáh-
nout ústního zdraví, je na prvním místě dosažení vyhovující úrovně ústní hygieny, které 
je možné pouze získáním vhodných a osvědčených návyků, které se pěstují u člověka od 
útlého věku a jsou odborně kontrolovány. Především rodiče je nutné poučit o nebezpečí 
vzniku zubního kazu a způsobech, jak se toho vyvarovat. Rodiče také musí vědět, že 
nesou odpovědnost za hygienu a stav chrupu u svých dětí. Na výchově k ústní zdraví se 
však může podílet i škola. Existují mateřské školy, které se aktivně podílí na výchově 
k ústnímu zdraví ať už z vlastní iniciativy nebo v rámci preventivních programů, např. 
v libereckém kraji projekt „Zdravý zoubek“. Na základních a středních školách může 
pozitivně přispět projekt SZÚ „Dětský úsměv“. Tento projekt je zaměřen zejména na 
výběr vhodných pomůcek k dentální hygieně, metodiku čištění zubů a praktický nácvik 
těchto metod. Studenti jsou seznámeni také s hlavními příčinami vzniku zubního kazu 
a s preventivními opatřeními, která zabraňují vzniku zubního kazu. Ústní hygiena je 
definována jako osobní údržba čistoty a hygieny zubů a ústních struktur, včetně protetic-
kých náhrad a ortodontických přístrojů čištěním zubů a stimulací  tkání, masážemi dásní 
hydroterapií i jinými procedurami doporučenými lékařem či hygienistkou pro zachová-
ní zubního a ústního zdraví.
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Ústní hygiena je záležitostí každého jednotlivce a spočívá  především v domácí 
péči o chrup a dutinu ústní.Tato péče je integrální součástí osobní hygieny civilizova-
ného člověka a její význam je stejný jak v primární, tak sekundární i terciální prevenci 
onemocnění zejména zubů a parodontu.

Cílem ústní hygieny je:

1. zabránit poškození tvrdých zubních tkání kazem 
2. zabránit vzniku zánětu na tkáních parodontu čili parodontitidy 
3. udržet léčebný výsledek po léčbě měkkých a tvrdých tkání.

Hlavním úkolem ústní hygieny je přispět k udržení ústního zdraví, které lze cha-
rakterizovat jako stav plné normality a funkční výkonnosti zubů a jejich odpůrných 
struktur, jakož i okolních částí ústní dutiny, ale i struktur souvisejících se žvýkáním a 
maxilofaciálním komplexem  Ústní hygienu můžeme rozdělit na:  

• individuální ústní hygienu, kterou vykonává každý člověk sám.
• profesionální ústní hygienu, která je prováděna prováděna stomatologem či den-

tální hygienistkou ve své ambulanci.

Dosažení vyhovující úrovně ústní hygieny je možné pouze získáním vhodných a 
osvědčených návyků, které se pěstují u člověka od útlého věku a jsou odborně kontrolovány.

Cíl výzkumu
Cílem práce bylo zhodnocení úrovně ústní hygieny u mládeže v oblastech péče 

o dutinu ústní, čištění zubů a znalostí z oblasti dentální hygieny. Úroveň dentální hygi-
eny hodnotím na základě srovnání názorů studentů jednak dle škol a jednak dle pohlaví 
s nejnovějšími názory stomatologů a dentálních hygienistů.

Hypotézy
– Znalosti v péči o dutinu ústní mají lepší studenti zdravotnické školy než studenti 

gymnázia.
– Doplňujících pomůcek k čištění zubů používají více děvčata než chlapci.
– Horizontální metodu čištění zubů používá více chlapců než děvčat.
– Znalosti ze somatologie chrupu mají lepší studenti SZŠ než studenti gymnázia a SOŠ.
– Preventivní prohlídky dodržují častěji děvčata než chlapci.

Metodologický postup
Ve výzkumné části jsem se pokusila o kvalitativní sondu do oblasti dentální hygieny. 

K získávání  dat do  práce  jsem použila  metodu dotazníku. Dotazník je  rozdělen  do  3 částí. 
V první části jsou otázky vztahující se k celku péče o dutinu ústní, v druhé části 

jsou otázky zaměřené na čištění zubů a ve třetí části pak otázky zaměřené na znalosti 
v oblasti somatologie chrupu. Celkem bylo rozdáno 240 dotazníků. Všechny dotazníky se 
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mi vrátily zpět řádně vyplněné. Získaná data jsou zaznamenána do grafů, ve kterých jsou 
uvedeny relativní hodnoty (%) sledovaných jevů pro jednotlivé školy a pro pohlaví. 

Ačkoliv byly mezi školami a pohlavími zjištěny rozdíly, ze statistického hlediska 
se však tyto rozdíly jeví nevýznamnými.

V tabulkách a grafech jsem používala tyto zkratky: SZŠ – střední zdravotnická 
škola, SOŠ – střední obchodní škola, GYM – gymnázium

Charakteristika výzkumného vzorku  - výzkumného šetření se zúčastnilo 240 respon-
dentů ze 3 středních škol – gymnázia, střední zdravotnické školy - obor Všeobecná sestra a 
Zubní laborant) a integrované střední školy obchodu a služeb obor Sportovní management. 
Z každé školy bylo náhodně vybráno 80 studentů  z toho bylo 40 dívek a 40 chlapců ve věku 
od 15–19 let. Po rozdání dotazníku jsem studenty seznámila  s účelem mé práce a podala jim 
základní instrukce k vyplnění. Na vyplnění dotazníku měli studenti 25 minut.

Interpretace výsledků

Stomatologové doporučují, aby se první návštěva u stomatologa uskutečnila při-
bližně ve 2 letech věku dítěte. Tuto variantu zvolilo 32,5 % gymnazistů, 27,5 % studentů 
obchodní školy a 25,5 % studentů střední zdravotnické školy.
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Pravidelné stomatologické prohlídky 2 x ročně podstupuje 85 % studentů zdra-
votnické školy, 82,5 % studentů obchodní školy a 80 % gymnazistů.

Pravidelné stomatologické prohlídky 2 x ročně dodržuje z dotazovaných 83,3 % 
dívek a 81,6 % chlapců.

 

Doporučuje se začít s péčí o dutinu ústní hned po narození. Tuto variantu zvolilo 
15 % studentů zdravotnické školy, 35 % studentů obchodní školy a 32,5 % gymnazistů.
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Informovanost stomatologem v oblasti dentální hygieny se zdá dostatečná 62,5 % 
studentů zdravotnické školy, 65 % studentů obchodní školy a 52,5 % gymnazistů. Ze všech 
dotazovaných studentů odpovědělo 60 %, že informovanost stomatologem je dostatečná.

Dívky i chlapci shodně odpověděli v 60 %, že se jim jeví informovanost stoma-
tologem o dentální hygieně dostatečná.

Při volbě zubní pasty je pro většinu dotazovaných rozhodujícím kritériem dopo-
ručení lékaře. Tuto variantu zvolilo 45 % studentů zdravotnické školy, 40 % studentů 
obchodní školy a 35 % gymnazistů.
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Stomatologové se shodují, že dítě by si mělo čistit zuby samo přibližně od 3 let. Tento 
názor má shodně 52,5 % studentů na všech třech školách.Variantu přibližně od 4 let zvolilo 
37,5 % studentů zdravotnické školy, 27,5 % studentů obchodní školy a 30 % gymnazistů.

Ačkoliv nejoptimálnější by bylo čistit si zuby po každém jídle, z praktického 
hlediska je to téměř nemožné, a tak stomatologové doporučují čistit si zuby minimálně 
2x denně. Většina studentů (82,5 % studentů zdravotnické školy, 85 % studentů, 90 % 
gymnazistů) odpověděla, že si zuby čistí 2 x denně.

Většina z dotazovaných studentů (90 % studentů zdravotnické školy, 100 % stu-
dentů obchodní školy a 95 % gymnazistů) odpověděla, že k čištění zubů používá kla-
sický zubní kartáček.
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Kartáček a zubní pastu používají všichni dotazovaní studenti. Dentální nit používá 25 
% studentů  zdravotnické školy, 17,5 % studentů obchodní školy a 27,5 % gymnazistů. Ústní 
deodorant používá po 10 % studentů zdravotnické a obchodní školy a 7,5 % gymnazistů. 
Ústní vodu používá jen 7,5 % studentů zdravotnické školy a 5 % studentů obchodní školy.

Kartáček a zubní pastu používají všichni chlapce a děvčata. Dentální nit používá 
26,6 % děvčat a 18,3 % chlapců, ústní vodu 10 % děvčat a 8,3 % chlapců a ústní deo-
dorant pouze 1,6 % chlapců.

Stomatologové tvrdí, že přibližný věk, ve kterém dítě zvládne bez problému používat 
dentální vlákno, je 12 let. Tuto variantu zvolilo shodně 17,5 % studentů na každé škole. 
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Optimální velikost pracovní části zubního kartáčku pro dospělého člověka má 
být 25 mm. Tuto variantu zvolilo 8 % studentů zdravotnické školy, 12,5 % studentů 
obchodní školy a 30 % gymnazistů.

Stomatologové doporučují používat u dospělého člověka středně tvrdé zubní 
kartáčky. S touto variantou souhlasilo 55 % studentů zdravotnické školy, 70 % studentů 
obchodní školy a 57,5 % gymnazistů.

Nejdůležitějším kritériem počátku podávání zubní pasty je schopnost dítě vypla-
chovat si ústa. Tuto variantu si zvolilo 30 % studentů zdravotnické školy, 35 % studentů 
obchodní školy a 50 % gymnazistů.
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Krouživá metoda je nejčastěji používaná u studentů zdravotnické školy (55 %) 
a u studentů gymnázia (50 %). Studenti obchodní školy (37,5 %) nejčastěji používají 
metodu horizontální.

Krouživou metodu používá 36,6 % dívek a 46,6 % chlapců. Zatímco na druhém 
místě je u dívek (31,6 %) metoda horizontální, tak u chlapců (20 %) shodně Stilmanno-
va a Chartesova metoda.

Stomatologové doporučují u dětí použít krouživou metodu. Tuto variantu zvolilo 
57,5 % studentů zdravotnické školy, 65 % studentů obchodní školy a 20 % gymnazis-
tů.
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Znalosti o přísunu fluóru do organismu má pouze 30  % studentů zdravotnické 
školy, 42,5  % studentů obchodní školy a 57,5  % gymnazistů.

V mléčném chrupu se nevyskytují třenové zuby. Tuto odpověď si zvolilo po 45 
% studentů na zdravotnické a obchodní škole a 67,5 % gymnazistů.

Medové zuby jsou zuby se zubním kazem. Tuto variantu správně vybralo 17,5 % 
studentů zdravotnické školy, 12,5 % studentů obchodní školy a 20 % gymnazistů.

Diskuse
Provedené šetření prokázalo, že znalosti studentů v oblasti ústní hygieny nejsou 

zcela dostačující a ukázala se zde potřeba po vyšší informovanosti studentů. Jsou zde patr-
né rozdíly mezi jednotlivými typy škol. Znalosti studentů gymnázia a zdravotnické školy 
byly srovnatelné. Studenti střední odborné školy obchodní vykazovali horší výsledky než 
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studenti gymnázia a SZŠ. Má-li se situace zlepšit je důležité, aby se zlepšila informovanost 
mládeže v ordinaci stomatologa či dentální hygienistky. Rodiče by měli více kontrolovat  
stav ústní hygieny u dětí a zároveň by měli aktivně vyhledávat informace o nových tren-
dech v ústní hygieně. Důležitou roli při výchově k ústnímu zdraví by měli mít také učitelé. 
Bohužel z praxe však vyplývá, že toto téma je opomíjeno. Učitelé jsou totiž přesvědčeni, 
že na takové téma nemají ve svých hodinách prostor a že výchově k ústnímu zdraví se mají 
věnovat pouze rodiče a stomatolog. Většina dotazovaných učitelů však připouští, že tento 
problém by mohl být alespoň částečně odstraněn zavedením předmětu Výchova ke zdraví 
do školních osnov. V současné době se dostávají do škol letáčky zaměřené na zubní hygi-
enu u žáků druhých tříd, které mohou učitelé využívat v předmětu Prvouka.Tímto směrem 
by se měla edukace vyvíjet i v dalších ročnících.

Závěr
Na závěr bych chtěla podotknout, že dokonalá ústní hygiena s fluoridací a zdra-

vou výživou vede k uchování zdravého a kompletního chrupu. To by mělo být cílem 
každého studenta, neboť krásné a zdravé zuby jsou vizitkou každého jedince. Jestliže je 
péče o zuby nedostatečná pak existuje vysoké riziko vzniku stomatologického onemoc-
nění, které může vyústit i případnou ztrátou chrupu. Vzhledem k růstu cen stomatolo-
gických služeb dochází i ke značné finanční zátěži.
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ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE 
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: Oral hygiene is a concern of every individual and consists, first of 
all, in the home care of dentition and of the oral cavity. This care is an integral part of 
the personal hygiene of a civilised man and its importance is the same in both primary 
and secondary, or tertiary, prevention of teeth diseases of parodontium. To find out the 
knowledge of and the attitude of the youth to the oral hygiene investigation has been 
performed among secondary school students in East Bohemia.

Interrogated were students of three school types: of a grammar school, medical 
college, and of an integrated business school.

Key words: oral health, oral hygiene, utilities for dental hygiene, prevention
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RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – 
ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK

Kamila POSLUŠNÁ, Halina MATĚJOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ

Souhrn: Osteoporóza je závažné metabolické onemocnění projevující se ve vyš-
ším věku nejčastěji tzv. osteoporotickými zlomeninami, což jsou hlavní morbidity a inva-
lidity starších lidí. Postihuje především ženy, ale není vzácné ani u mužů. Nejefektivnější 
je prevence tohoto onemocnění v dětském věku a v době dospívání, kdy si organismus 
vytváří největší zásoby vápníku. Práce zjišťuje dotazníkovou metodou znalosti, postoje
a chování dospívajících dívek ve věku 14–19 let týkající se rizikových faktorů osteo-
porózy, konkrétně fyzické aktivity, kouření a výživy a zaznamenává rozdíly znalostí v 
závislosti na věku a typu školy. V oblasti výživy stanovuje průměrný příjem nutrientů, 
které mají vztah ke kostnímu zdraví (vápník, fosfor, vitamin D, bílkoviny a sodík). Budou-
cím cílem této práce je intervenční program na podporu takového chování, které bude
v souladu se zdravým životním stylem podporujícím vývoj kostí a udržení svalové hmoty.

Klíčová slova: dospívající dívky, osteoporóza, rizikové faktory, znalosti, pohybo-
vá aktivita, příjem vápníku, kouření

Úvod
Osteoporóza je závažné metabolické onemocnění kostí postihující stále více lidí na 

celém světě. Prevence této nemoci je často zaměřena až na ženy po menopauze, když už se 
často objeví sklony k tomuto onemocnění nebo první známky úbytku kostní hmoty. Nejdů-
ležitější je však prevence primární, a to v dětském věku a v dospívání, kdy je předcházení 
osteoporóze vlastně nejsnazší. Tělo si totiž tvoří největší zásoby vápníku do 25. až 30. roku 
věku. Potom už dochází k pomalému odbourávání kostní hmoty. 

Mezi hlavní rizikové faktory, které lze ovlivnit, patří nízký příjem vápníku ve stravě, 
nízká pohybová aktivita a kouření. Zásadním faktorem, který ovlivňuje kostní denzitu, je 
příjem vápníku stravou v dětství, dospívání a časné dospělosti. Lidé, kteří si v mládí vytvo-
řili větší zásoby vápníku, mají ve věku, kdy jsou ohroženi osteoporózou, více kostní hmo-
ty k odbourávání (Sienkiewicz, 2003). Pohybová aktivita výrazně přispívá ke zdraví kostí. 
Tělesná zátěž je fyziologickým podnětem osteoblastické činnosti a kostní novotvorby. Z hle-
diska prevence osteoporózy jsou nejvhodnější aktivity spíše silového charakteru nebo akti-
vity s použitím nějakého sportovního náčiní, kdy je vyvíjena zátěž na kosti. Jsou to zřejmě 
zvláště ty aktivity, které způsobují nárazovou zátěž, jako je např. gymnastika, krasobruslení, 
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basketbal, volejbal apod. Poskytují totiž příznivější efekt na kosti než sporty, jako je plavání 
nebo jízda na kole, které zatěžují kosti jen minimálně (Geusens, 1998). Alarmující je stále 
častější sedavý způsob života u dětí a dospívajících. Zvláště závažný je tento trend u dívek,
u kterých je navíc sedavý způsob života častější než u chlapců (Vincente-Rodríguez, 2006).

Mezi rizikové faktory osteoporózy a v jejím důsledku i snadnějšího vzniku zlo-
menin kostí se objevuje i kouření. Vysvětlení negativního působení kouření na kosti není 
jednoduché, protože jednotlivé složky kouře zasahují různě do metabolismu kostní tkáně 
(Kocián, 1998). Sienkiewicz (2003) uvádí, že ženy kuřačky ztratí do doby, kdy dosáhnou 
menopauzy o 5 až 10 % více kostní hmoty než nekuřačky. Dalšími ovlivnitelnými riziko-
vými faktory osteoporózy je vyšší příjem alkoholu, kofeinu a kolových nápojů. Nápoje 
typu Coca Cola obsahují mnoho fosforu, což vede k hypokalcemii a k osteoporóze (Koci-
án, 2002). Proto je vysoký příjem těchto nápojů nežádoucí, a to zvláště u dětí a dospíva-
jících. K osteoporóze přispívá také nedostatek vitaminu D. K tomu může dojít zejména u 
lidí, kteří tráví většinu dne v uzavřeném prostoru. Z dalších vlivů výživy na stav kostního 
minerálu je dlužno se zmínit o nedostatku bílkovin. K tomu může dojít např. ve stravě 
veganů a některých makrobiotiků, protože chybí stavební materiál pro kostní tkáň. Na dru-
hé straně strava s nadbytkem živočišných bílkovin působí rychlejší resorpci kostí zřejmě 
zvýšenou acidifikací organismu při oxidaci aminokyselin s obsahem síry (Kocián, 1997). 
S vysokým příjmem bílkovin jde ale většinou ruku v ruce také zvýšený příjem vápníku. 
Tak se kalciurický efekt vysokého příjmu bílkovin minimalizuje. Adekvátní ochranu kostí 
pravděpodobně poskytuje poměr vápník:bílkoviny ≥ 20:1 (mg:g). Vysoký příjem bílkovin 
tedy nemusí mít při adekvátním příjmu vápníku škodlivé účinky na kost (Heaney, 1998).

Cílem primární prevence osteoporózy je zajištění dosažitelného maxima kostní hmo-
ty během dětství a dospívání a udržení této kostní hmoty v dospělosti. Toho by mělo být 
dosaženo zdůrazněním a zajištěním přiměřeného přívodu vápníku a bílkovin v potravě, při-
měřeného zásobení vitaminem D a C, přiměřené fyzické aktivity a vyloučením toxických 
vlivů prostředí.

Tato práce se zabývá právě ovlivnitelnými rizikovými faktory, konkrétně faktory 
životního stylu, a zjišťuje úroveň znalostí dospívajících dívek v této oblasti. Práce se zamě-
řuje na postoje dívek a jejich skutečné chování, tedy příjem vápníku ve stravě, úroveň pohy-
bové aktivity a výskyt kouření.

Cíle práce a hypotézy
Cílem této práce bylo zhodnotit znalosti, postoje a chování dospívajících dívek týka-

jící se rizikových faktorů osteoporózy, konkrétně fyzické aktivity, kouření a výživy, a zjistit 
rozdíly znalostí v závislosti na věku, pohlaví a typu školy. V oblasti výživy stanovit průměr-
ný příjem nutrientů, které mají vztah ke kostnímu zdraví, a to vápníku, fosforu, vitaminu D, 
bílkovin a sodíku.

Hypotéza 1: Existuje závislost mezi znalostmi týkajícími se pohybové aktivity a skuteč-
nou pohybovou aktivitou dívek.

Hypotéza 2: Existuje závislost mezi znalostmi týkajícími se výživy a skutečným výživo-
vým chováním dívek.
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Hypotéza 3: Existuje závislost mezi znalostmi týkajícími se kouření a kouřením u dí-
vek.

Soubor a metody
Soubor tvořilo 323 dívek a 225 chlapců ve věku 14–19 let ze čtyř škol na jižní Mora-

vě, přičemž větší pozornost byla věnována souboru dívek. 38 dívek a 36 chlapců bylo ze 
Základní školy Pražská ve Znojmě, 158 dívek a 145 chlapců z Gymnázia Vídeňská v Brně, 
64 dívek a 34 chlapců z Gymnázia Křenová v Brně a 64 dívek a 10 chlapců ze SOU a SOŠ 
Jánská v Chrlicích. 

Ke zjištění znalostí, postojů a chování byl použit dotazník. Jako vzor pro jeho 
sestavení byl zvolen dotazník z podobně zaměřené studie provedené v roce 2003 
v Kanadě (Anderson, 2005). Vzorový dotazník byl upraven a doplněn. Obsahuje 34 
otázek zjišťujících základní údaje o respondentech, znalosti, postoje a chování týkající 
se pohybové aktivity, kouření a příjmu vápníku. Pro zjištění výživových zvyklostí byl 
použit frekvenční dotazník a čtyřiadvacetihodinový recall. Do čtyřiadvacetihodinového 
recallu respondenti na místě zapisovali, co snědli a vypili předchozí den.

Výsledky
Znalosti

V tabulce 1 jsou uvedena procenta správných odpovědí na otázky zjišťující znalosti dívek.

Tab. 1: Frekvence správných odpovědí na otázky týkající se znalostí

Otázka správná 
odpověď %

Znalosti (pohybová aktivita):
Kosti jsou živé tkáně, které k tomu, aby byly zdravé a silné, potřebují zátěž při tělesné 
aktivitě. Ano 45%

Pravidelná tělesná aktivita pomáhá tělu lépe využít vápník. Ano 61%

Tělesná aktivita může pomoci zabránit ztrátě svalové hmoty (svalů) při hubnutí Ano 82%

Nadměrná tělesná aktivita v kombinaci s přísnou dietou může urychlit růst kostí. Ne 81%
Nepravidelná menstruace nebo její úplná ztráta v důsledku nadměrného cvičení může 
zvýšit riziko osteoporózy Ano 32%

Znalosti (výživa):
Konzumací samotné zeleniny je obtížné pokrýt potřebnou dávku vápníku. Ano 81%

Dospívající potřebují více vápníku než děti ve věku 6ti let. Ano 25%

Pití velkého množství kolových nápojů nebo kávy může poškozovat kosti. Ano 39%

Znalosti (kouření):
Kouření cigaret nepoškozuje zdraví. Ne 92%

Kouření cigaret urychluje růst kostí. Ne 93%

Kouření cigaret může vézt k osteoporóze. Ano 42%
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Pro srovnání znalostí ve dvou věkově odlišných skupinách byl určen podíl dívek, které 
měly všechny otázky v dané oblasti správně. Starší dívky měly lepší znalosti pouze v oblasti pohy-
bové aktivity. V oblastech výživy a kouření byla úroveň znalostí mírně vyšší u mladších dívek.

Pro srovnání znalostí mezi chlapci a dívkami byla použita skupina chlapců a dí-
vek ze základní školy a z gymnázia (215 chlapců a 259 dívek). U obou skupin byl určen 
podíl respondentů, kteří měli všechny otázky v dané oblasti správně. Dívky měly mírně 
vyšší úroveň znalostí pouze v oblasti kouření. V oblasti pohybové aktivity a výživy měli 
o něco lepší znalosti chlapci.

Ve skupinách 221 dívek z gymnázia a 64 dívek z učiliště byl opět stanoven podíl 
dívek, které měly všechny otázky v dané oblasti správně. V oblasti pohybové aktivity, 
výživy i kouření je úroveň znalostí lepší u dívek z gymnázia než u dívek u učiliště.

Postoje

V oblasti pohybové aktivity a výživy projevilo více než 50 % dívek žádoucí 
postoj. V oblasti kouření si 32,7 % dívek myslí, že kouření cigaret může vézt k osteopo-
róze, 24,3 % si to nemyslí a 43 % dívek si není jistých.

Chování

96,3 % dívek uvedlo, že se věnuje chůzi nejméně 30 minut za den po většinu 
dní v týdnu, nebo alespoň 3 hodiny za celý týden. Pravidelně se ve volném čase věnuje 
sportu 52 % dívek. Nejčastější frekvence pohybové aktivity byla 2x za týden, a to u 30,3 
% dívek. 3,1 % dívek se věnuje sportu méně než 1x za měsíc. 40,3 % dívek uvedlo, že 
jejich pohybová aktivita obvykle trvá 30–60 minut a 26,6 % uvedlo délku 60–90 minut. 
Nejčastěji byla uvedena střední intenzita pohybové aktivity, a to v 56 %. Ve 22 % byla 
uvedena vysoká intenzita a v 15 % intenzita mírná.

27,9 % dívek kouří. Nejvíce kouří dívky z učiliště – 53 %. Na gymnáziu kouří 
23,5 % dívek a na základní škole 10,5 % dívek (Tab 2). 

Tab. 2: Odpověď na otázku „Kouříš cigarety?“

odpověď základní škola gymnázium učiliště celkem

Ano
absolutní četnost 4 52 34 90

relativní četnost 10,5% 23,5% 53,1% 27,9%

Ne
absolutní četnost 34 169 30 233

relativní četnost 89,5% 76,5% 46,9% 72,1%

V souboru kuřaček je průměrný věk první cigarety 12,93 ± 2,45 let (SD). Nejty-
pičtější hodnota v daném souboru je 14 let. Průměrný počet denně vykouřených cigaret 
u dívek je 7,44 ± 5,98 (SD). Největší je průměrný počet denně vykouřených cigaret 
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na učilišti, a to 10,48 ± 7,1 (SD). 17 % dívek, které nyní kouří, začalo kouřit před 12. 
rokem. 58 % dívek začalo kouřit ve 12 až 14 letech. 25 % dívek začalo kouřit až po 14. 
roce. 71,1 % dívek, které kouří, odpovědělo, že už někdy zkoušely přestat kouřit. 52,8 
% dívek chce nyní přestat kouřit.

Frekvenční dotazník
V tabulce 3 jsou vyznačeny frekvence konzumace jednotlivých potravin. 

Tab 3: Frekvenční dotazník

 potravina téměř 
nikdy

1-3x za 
měsíc

1x 
týdně

2-3x 
týdně

1x 
denně

2-3x 
denně

4 a více 
x denně

mléko 9,00% 11,80% 17,10% 25,80% 25,20% 10,60% 0,60%
tvrdý sýr 3,10% 11,50% 19,30% 43,80% 18,30% 3,70% 0,30%
jogurt 7,10% 8,10% 16,10% 35,10% 27,00% 5,60% 0,90%
tvaroh 28,30% 46,00% 16,80% 7,80% 0,90% 0,30% 0,00%
mléčné nápoje 13,80% 25,40% 21,30% 19,40% 14,70% 4,70% 0,60%
sardinky s (kostmi) 63,40% 30,60% 5,00% 0,90% 0% 0% 0%
brokolice 44,70% 40,10% 10,90% 4,00% 0% 0,30% 0%
tavený sýr 12,10% 12,70% 21,10% 35,10% 14,00% 3,40% 1,60%
kolový nápoj 27,30% 29,50% 18,60% 17,10% 4,00% 2,20% 1,20%
káva (s kofeinem) 38,50% 11,80% 11,50% 11,80% 14,00% 10,90% 1,60%

Čtyřiadvacetihodinový recall
Příjem vápníku vyšší než 1200 mg, což je hodnota doporučená v návrhu VDD 

pro ČR (Blattná, 2005), mělo jen 11,7 % dívek. 36,8 % dívek mělo příjem vápníku 
nižší než 600 mg. Průměrný poměr vápník : fosfor je 1 : 1,65. 97 % dívek mělo příjem 
vitaminu D nižší, než je doporučená dávka. 74 % dívek překračuje doporučenou denní 
dávku sodíku.

Ověření hypotéz
Hypotéza 1 se nepotvrdila, nebyla nalezena závislost mezi znalostmi týkajícími se pohy-
bové aktivity a skutečnou pohybovou aktivitou.

Hypotéza 2 se nepotvrdila, nebyla nalezena závislost mezi znalostmi týkajícími se 
výživy a výživovým chováním, konkrétně příjmem vápníku.

Hypotéza 3 byla potvrzena. Byla prokázána závislost mezi znalostmi týkajícími se kou-
ření a kouřením. Na 5 procentní hladině významnosti platí, že ve skupině dívek, které 
věděly, že kouření cigaret může vést k osteoporóze, kouří méně dívek než ve skupině 
dívek, které to nevěděly.
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Diskuze

Pro účinnou prevenci osteoporózy jsou nutné znalosti ovlivnitelných rizikových 
faktorů, pozitivní postoje k nim a hlavně odpovídající vhodné chování. Chování však 
nemusí vždy korespondovat s příslušnými znalostmi a postoji.

Znalosti týkající se pohybové aktivity jsou u dívek poměrně dobré. Dívky dobře 
věděly, že tělesná aktivita může zabránit ztrátě svalové hmoty při hubnutí. Znalosti týka-
jící se výživy nejsou příliš dobré. Poměrně dobrá je úroveň znalostí v oblasti kouření. 
Skoro všechny dívky věděly, že kouření cigaret poškozuje zdraví a že neurychluje růst 
kostí. Více než polovina dívek však nevěděla, že kouření může vézt k osteoporóze.

Bylo provedeno srovnání zjištěných výsledků znalostí s výsledky kanadské studie 
(Anderson, 2005). Jde o podobně zaměřenou studii, některé výsledky jsou tedy srovnatelné. 
Anderson aj. zjišťoval znalosti, postoje a chování 227 kanadských dívek ve věku 12–16 
let. V této práci byl sledován soubor 323 dívek ve věku 14–19 let. Úspěšnost v různých 
otázkách se někdy výrazně lišila, v obou skupinách však byly znalosti o pohybové akti-
vitě docela dobré. V oblasti výživy výrazně více dívek v Kanadě vědělo, že pití velkého 
množství kolových nápojů a kávy může poškozovat kosti. V oblasti kouření jsou znalosti 
obou skupin vyrovnané.

Po srovnání znalostí mladších a starších dívek bylo zjištěno, že starší dívky měly 
statisticky významně lepší znalosti jen v otázkách pohybové aktivity, v dalších dvou 
oblastech byly znalosti mírně lepší u mladších dívek. Je možné, že na základní škole 
jsou žáci více poučováni o zdravém životním stylu a dochází tak k osvojení příslušných 
znalostí. Svůj dopad mohou mít i různé intervenční programy na základních školách. Na 
střední škole už možná působení školy na studenty není tak výrazné.

Dívky z učiliště mají ve všech oblastech nižší znalosti než dívky z gymnázia. 
V oblasti pohybové aktivity byl rozdíl znalostí statisticky významný. Může to být způ-
sobeno jak nižší úrovní vzdělání, tak rodinným prostředím, které u této skupiny může 
být nepodnětné a zanedbávající. U dívek z gymnázia může být naopak rodinné prostředí 
podnětné a podporující. Toto však nemusí vždy platit. Znalosti jsou samozřejmě zís-
kávány nejen ve škole, ale i v mimoškolním prostředí. Na gymnáziu mají dívky širší 
všeobecný přehled, kdežto znalosti dívek z učiliště jsou spíše omezené na učební obor.

Pohybová aktivita není vzhledem k věku dívek na příliš dobré úrovni. Nutno brát 
v úvahu, že nízká úroveň pohybové aktivity má podíl i na vzniku dalších onemocnění 
chronického charakteru. Musíme také přihlížet k tomu, že úroveň pohybové aktivity 
byla zjišťována pouze dotazníkovou metodou a nezbývá tedy než spoléhat na věro-
hodnost uvedených odpovědí. Úroveň pohybové aktivity tedy může být ve skutečnosti 
nižší.

Přibližně čtvrtina dotazovaných dívek kouří. Nejvyšší výskyt kuřáctví na učilišti 
je zřejmě způsoben někdy nižší socioekonomickou úrovní rodin dívek z učiliště, ale i 
sociálním tlakem vrstevníků. Na učilišti je také nejnižší průměrný věk první cigarety a 
nejvyšší průměrný počet denně vykouřených cigaret.

Výsledky frekvenčního dotazníku nejsou nejlepší. Přestože u mléka byla nejčastěji 
zvolena frekvence konzumace 2–3x týdně (25,8 %), téměř 38 % dívek uvedlo frekvenci 
nižší než 1x týdně včetně. Naopak velice často konzumovaným mléčným výrobkem jsou 
tavené sýry. 35,1 % dívek je konzumuje 2-3x týdně. Tuto frekvenci musíme vzhledem k 
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vysokému obsahu fosforu v tavených sýrech, který přispívá k nevhodnému poměru váp-
ník : fosfor, považovat za příliš vysokou. Bylo by vhodné příjem tavených sýrů snížit a 
nahradit ho sýry tvrdými. Celá čtvrtina dívek konzumuje kolové nápoje více než 1x týdně, 
což není zanedbatelné. Poměrně vysoké procento dívek uvedlo, že kávu s kofeinem pije 
2–3x denně, a to 10,9 %. To je vzhledem k věkové struktuře souboru docela hodně. Může 
to být způsobeno častým umísťováním nápojových automatů na kávu v budovách škol.

Výsledky 24-hodinového recallu jsou neuspokojivé. Průměrný příjem vápníku, 
který činí 757 ± 367 mg/den (SD), je nízko pod doporučenou dávkou. Téměř 40 % dívek 
mělo příjem nižší než 600 mg Ca/den. Poměr vápník : fosfor by měl být pro optimální 
zdraví kostí 1,3 : 1, při špatném vstřebávání vápníku až 2:1 (Dostálová, 2005). Skutečný 
zjištěný poměr je však spíše opačný, a to 1 : 1,65, což situaci ještě zhoršuje. Průměrný 
příjem sodíku u dívek byl 3556 mg, tedy asi 3,5 g. Podle doporučení by denní příjem sodí-
ku neměl překročit 2,4 g denně. Zvýšený příjem sodíku výrazně zvyšuje kalciurii, čímž 
snižuje využitelnost vápníku.

Nebyla nalezena závislost mezi znalostmi o pohybové aktivitě a skutečnou pohybo-
vou aktivitou. Dívky totiž zřejmě nesportují proto, že by si byly vědomy toho, že pohybová 
aktivita působí preventivně proti některým nemocem, např. osteoporóze. Sportují proto, že 
je to baví, setkávají se při sportu se svými kamarády, jsou ke sportu vedeny v rodině, nebo 
chtějí snížit nebo udržet svoji tělesnou hmotnost. Nebyla nalezena závislost ani mezi zna-
lostmi týkajícími se výživy a skutečným výživovým chováním, konkrétně příjmem váp-
níku. Dospívající dívky totiž nepovažují osteoporózu za nemoc, která je aktuálně ohrožu-
je, proto nutně jejich znalosti a postoje nesouvisí se správným chováním. Mezi znalostmi 
týkajícími se kouření a kouřením byla v tomto šetření stejně jako v Kanadě prokázána závis-
lost (Anderson, 2005). Přece jen dívky, které vědí, že kouření může poškodit jejich zdraví 
a kosti, spíše nekouří než dívky které to nevědí. Zlepšení znalostí dívek by tedy mohlo 
přispět ke snížení počtu mladých kuřáků, nebo alespoň k zastavení vzestupného trendu.

Závěry
Znalosti týkající se pohybové aktivity a kouření ve vztahu ke zdraví kostí jsou 

poměrně dobré. Úroveň znalostí týkajících se výživy není příliš dobrá.
Starší dívky (17–19 let) mají statisticky významně vyšší úroveň znalostí týkají-

cích se pohybové aktivity než mladší dívky (14–16 let). V oblastech výživy a kouření 
mají mírně vyšší úroveň znalostí mladší dívky.

Dívky mají lehce vyšší úroveň znalostí týkajících se kouření než chlapci. V oblas-
ti pohybové aktivity a výživy ale mají mírně lepší znalosti chlapci.

Dívky z gymnázia mají vyšší úroveň znalostí než dívky z učiliště zejména 
v oblasti pohybové aktivity, ale i výživy a kouření.

Postoje dívek k rizikovým faktorům osteoporózy jsou celkově příznivé v oblasti 
pohybové aktivity a výživy. Postoje v oblasti kouření jsou spíše nepříznivé.

Přibližně čtvrtina dotazovaných dívek kouří. Na učilišti kouří více dívek než na 
gymnáziu a základní škole.

Úroveň pohybové aktivity je vzhledem k věku dívek nedostačující. Pozitivně 
lze však hodnotit, že přes polovinu dívek pravidelně sportuje, a to nejčastěji 2x za 
týden.
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Výživové chování dívek je neuspokojivé. Mají nízký příjem vápníku a vitaminu 
D, příliš vysoký příjem sodíku a poměry vápník : fosfor a vápník:bílkoviny jsou nepří-
znivé.

Nebyla nalezena závislost mezi znalostmi týkajícími se pohybové aktivity a sku-
tečnou pohybovou aktivitou.

Nebyla nalezena závislost mezi znalostmi týkajícími se výživy a výživovým 
chováním, konkrétně příjmem vápníku.

Byla prokázána závislost mezi znalostmi týkajícími se kouření a kouřením. 

Vzhledem k uvedeným závěrům je žádoucí v rámci vhodného intervenčního 
programu zlepšit znalosti dívek zejména v oblasti nutričních rizikových faktorů 
osteoporózy, ale i v dalších oblastech. Je potřeba, aby dívky pochopily, že osteopo-
róza není jen problémem jejich maminek a babiček, ale že by jí měly a mohou před-
cházet právě v jejich věku. Bylo by vhodné, aby dívky byly poučeny o důležitosti 
výživy v prevenci osteoporózy a v zájmu pestrosti stravy seznámeny i s jinými 
zdroji vápníku než jen mléčnými výrobky. Zvýšení konzumace mléka a mléčných 
výrobků je však také žádoucí. Důraz by měl být kladen také na poučení dívek o 
škodlivém vlivu kouření na kostní tkáň. Dívky by měly být vedeny k pravidelnému 
sportu a být poučeny o nejvhodnějším druhu pohybové aktivity z hlediska preven-
ce osteoporózy. Těchto závěrů bude využito v intervenčním programu, který bude 
pokračováním této studie, a bude mít za cíl podpořit chování vhodné pro prevenci 
osteoporózy.

Literatura
ANDERSON, K. D. a kol. Osteoporosis knowledge, beliefs, and practices among adolescent fema-

les. Journal of Adolescent Health, 2005, č. 36, s. 305–312.
BLATTNÁ, J. a kol. Výživa na začátku 21. století. Praha: Společnost pro výživu, 2005. 79 s. ISBN 

80-239-6202-7.
DOSTÁLOVÁ, J.; ČURDA, L. Význam tavených sýrů ve výživě, FZV, duben 2005. [cit. 12. února, 

2007] Dostupné na World Wide Web: http://www.fzv.cz
GEUSENS, P. Osteoporosis in clinical practise: a practical guide for diagnosis and treatment. 

London: Springer, 1998. 182 s. ISBN 3-540-76223-X.
HEANEY, R. P. Excess dietary protein may not adversely affect bone. Journal of Nutrition, 1998, 

roč. 128, č. 6, s. 1054 – 1057
KOCIÁN, J. Osteoporóza a osteomalacie. Praha: Triton, 1997. 207 s. ISBN 80-85875-37-3.
KOCIÁN, J. Nepříznivý vliv kouření na kosti. Praktický lékař, 1998, roč. 78, č. 7, s. 349–350.
KOCIÁN, J. Osteoporóza u mužů. Praha: Triton, 2002. 140 s. ISBN 80-7254-225-7.
SIENKIEWICZ, S. F.; NOSS, W. E. Nutrition concepts and controversies, ninth edition. Belmont: 

Thomson Wadsworth, 2003. 579 s. 
VINCENTE-RODRÍGUEZ, G. How does exercise affect bone development during growth? Sports 

Medicine, 2006, roč. 36, č. 7, s. 561 – 569.



219

RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE 
AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES

Abstrakt: Osteoporosis is a serious metabolic disease, occuring at later age, 
most frequently through osteoporotic fractures – which are the main morbidities 
and invalidities at the old age. Mostly women are suffering from it but it isn´t rare 
among men as well. The most effective prevention of this disease is founded during 
childhood and adolescence when the organism creates the greatest reserves of cal-
cium. The work uses questionnaire method to find out about the knowledge, atti-
tudes and practices of adolescent females (age of 14–19) regarding the risk factors 
of osteoporosis, specifically the physical activity, smoking and nutrition. It also 
records the differences in knowledge in correlation to age and school type. In the 
nutrition area it determines the average intake of those nutrients that relate to the 
bone health (calcium, phosphorus, vitamin D, proteins and sodium). The future goal 
of this work is an intervention programme aimed at support of such behaviour that 
would be consistent with the healthy lifestyle, supporting the osteogenesis and the 
maintenance of muscles.  

Key words: adolescent females, osteoporosis, risk factors, knowledge, physical 
activity, calcium intake, smoking
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OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM 
ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM 

Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ 
PROJEKT TIMSIS

Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Petr KACHLÍK, Ilka VAĎUROVÁ

Souhrn: Dítě trpící závažným či chronicky probíhajícím onemocněním předsta-
vuje nejen významný medicínský, ale též výchovný a pedagogický problém. Mezinárodní 
projekt TIMSIS mapuje názory a potřeby rodičů a pedagogů v několika evropských 
zemích pomocí dotazníkového šetření. Výsledky ukazují, že je velmi důležitá vhodná a 
správná informovanost rodičů o podstatě choroby dítěte, jejích komplikacích, terapii 
a řešení krizových stavů. Rodiče by měli též komunikovat s pedagogem, uvědomit ho 
o povaze onemocnění jejich dítěte, o možnostech integrace ve třídě, o omezeních při 
výuce. Rodiče se setkali s vedlejšími účinky léků, s dopadem nemoci na psychiku dítěte 
a s ovlivněním každodenního života dítěte. Z pohledu rodičů je nejdůležitější osobou ve 
škole třídní učitel, který by měl rovněž mít o nemoci žáka nejvíce informací a v přiměře-
né míře informovat spolužáky. 

Klíčová slova: děti, rodiče, učitelé, škola, nemocnice, onemocnění, dotazník, 
pomoc, TIMSIS, projekt

Úvod
Projekt TIMSIS (Teacher In-Service Training Material Concerning Pupils with 

Serious and Chronic Illnesses in Both Regular and Hospital Attached Schools)

Projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacích materiálů spojených s problema-
tikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak na skupinu dětí s chro-
nickým onemocněním. TIMSIS je adresován učitelům, kteří se zabývají problematikou 
neintegrace dětí a dospívajících s těžkou a/nebo chronickou chorobou (nádory, epilep-
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sie, diabetes, cystická fibróza, ADHD a poruchy příjmu potravy) zpět do kmenových 
škol.

Děti s chronickým či jiným závažným onemocněním musí čelit řadě obtíží – jed-
ná se zejména o psychickou a fyzickou zátěž. Vyskytují se problémy spojené s častou 
absencí žáků, vyčleněním z běžného školního prostředí, obtíže spojené s re-integrací 
zpět do kmenové školy, problémy v rodině a mnohé další. Tato skutečnost zcela přiro-
zeně znamená značnou překážku v jejich vzdělávání.

Mnoha obtížím, které jsou spojeny s nemocí, nelze zabránit, lze však zmír-
nit důsledky jejich dopadu na dítě s vleklou chorobou. Řadě negativ lze předchá-
zet a je možné se na návrat žáka zpět do pedagogického procesu připravit. Žáci se 
po ukončení léčby vracejí zpět do kmenové školy, je třeba propojit složky peda-
gogického, psychologického a sociálního působení na žáka. V neposlední řadě 
je nutno poskytnout informace o problematice chronického onemocnění všem 
zúčastněným.

Projekt se převážně zaměřuje na tato onemocnění:
• nádorové choroby,
• diabetes,
• průduškové astma,
• cystická fibróza,
• poruchy příjmu potravy,
• ADHD,
• epilepsie.

Partneři projektu

Projekt TIMSIS je realizován pod patronací EU v rámci programu Sokrates/
Comenius. Mezi partnery patří university a školy při nemocnicích účastnických zemí:

• Česká republika (MU, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky; 
Základní škola při FN Brno, Černopolní 9),

• Finsko (University of Helsinki, Department of Teacher Education),
• Norsko (Oslo University College, Hospital School in Oslo),
• Německo (Ludwigsburg University of Education, Institute of Educational 

Science, Hospital school at the Olgahospital),
• Maďarsko (Mosdós Hospital School),
• Rusko (associate partner – State University of Education, Samara).

Hlavní aktivity projektu

• zpráva o situaci v účastnických zemích, srovnávací analýza – kontrasty a změny, 
výměna zkušeností,

• mezinárodní výzkum potřeb učitelů a rodičů dětí s chronickým onemocněním 
– jaké informace potřebují, s jakými problémy se potýkají,
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• vytvoření podpůrných, poradenských a informačních materiálů v multimediální 
podobě (WWW, CD-ROM, DVD, video...),

• testování, evaluace a distribuce vyvinutých materiálů.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu TIMSIS je vyvinout informační, edukační a další pod-

půrné materiály pro vzdělávání a další vzdělávání učitelů s cílem podpořit proces re-
integrace a péče o děti s chronickým onemocněním. Vytvořené materiály jsou určeny 
zejména učitelům kmenových škol. Jejich prostřednictvím jsou dále poskytovány rady 
ostatním vyučujícím, jakým způsobem by měli pomoci dětem/žákům k co nejlepšímu 
zařazení zpět do kolektivu svých vrstevníků. 

Materiál a metodika
Cílové skupiny

Budoucí materiály a koncepty jsou určeny především učitelům kmenových škol. 
Další cílovou skupinou jsou učitelé ve školách při nemocnicích, zejména kvůli zlepšení 
spolupráce mezi jejich zařízeními a kmenovými školami. Vedlejšími cílovými skupina-
mi jsou samy nemocné děti a jejich rodiče.

Očekávané výstupy

• zmapování současné situaci v oblasti vzdělávání dětí s chronickým onemocně-
ním,

• mezinárodní výzkum týkající se potřeb učitelů a rodičů nemocných dětí ohledně 
potřebných informací a rad,

• rozvoj modulárních kursů v multimediální formě,
• produkce didaktických materiálů a výukových materiálů (zejména na CD-ROM 

a na Internetu),
• publikace výsledků.

Projekt je zaměřen na skupinu dětí/žáků s chronickým onemocněním. V péči 
o tuto skupinu je nutná kooperace učitelů kmenových škol, učitelů v nemocnici, 
a v neposlední řadě i rodičů. V současné době však chybějí materiály a možnosti 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti. Specifičnost projektu 
spočívá nejen v rozšíření kompetencí cílových skupin, ale i v obohacení této proble-
matiky o prakticky využitelné materiály. Součástí projektu je rovněž mezinárodní 
výzkumné šetření, zaměřené na zjištění skutečných potřeb učitelů a rodičů nemoc-
ných dětí.

Dotazování bylo uskutečněno ve všech účastnických zemích projektu TIMSIS 
(ČR, Finsko, Norsko, Německo, Maďarsko, Rusko). Tento příspěvek informuje
o výsledcích dotazování rodičů dětí s chronickým a/nebo závažným onemocněním. 
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Realizace dotazníkového šetření probíhala v několika krocích:

• definování cílů,
• tvorba dotazníků (verze pro rodiče, verze pro učitele),
• pilotní studie,
• sběr dat,
• zpracování získaných údajů,
• analýza výsledků a jejich kompletace,
• publikace zjištěných informací.

Realizace výzkumného šetření byla rozdělena do několika etap, z nichž první 
byla zaměřena na tvorbu obou dotazníků. Hlavním úskalím byla srozumitelnost dotaz-
níků ve všech původních jazycích partnerů projektu. Následně, po vytvoření obou ver-
zí, následovala pilotní studie. Poté byly vytvořeny finální verze dotazníků v anglickém 
jazyce, které pak byly přeloženy do jazyků národních.

Tvorba dotazníků

Byly vytvořeny dva rozdílné původní dotazníky. Jeden byl určen pro rodiče dětí 
s chronickým onemocněním, druhý pro učitele nemocných žáků. Cílem bylo na zákla-
dě realizovaného šetření identifikovat skutečné potřeby a problémy, se kterými se jak 
učitelé, tak rodiče v oblasti péče, podpory a edukace chronicky či jinak závažně nemoc-
ného žáka potýkají. Vzhledem k rozsahu výzkumného projektu a problému v tomto pří-
spěvku prezentujeme přehled výsledků, získaný z dotazování, zaměřeného na zjišťování 
potřeb učitelů chronicky či jinak závažně nemocných žáků. Vlastnímu reprezentativní-
mu výzkumnému šetření předcházela pilotní studie. Představu o velikosti dotazovaného 
vzorku podává tab. 1.

Každý dotazník mapoval několik specifických oblastí. Dotazník pro rodiče sledoval: 

• komu by měly být poskytnuty informace o nemoci dítěte,
• které informace jsou z pohledu rodiče důležité pro třídního učitele a které pro 

spolužáky,
• zkušenosti rodičů se speciálními potřebami nemocného žáka.

Výsledky výzkumného šetření hrály klíčovou roli při realizaci výstupů pro-
jektu, zejména pak při tvorbě webových materiálů pro učitele a rodiče nemocných 
žáků/dětí.

Tabulka 1: Četnost dotazovaných pedagogů v jednotlivých zemích

Dotazník 
pro rodiče

Všechny 
země

Česká 
republika

Finsko Německo Maďarsko Norsko Rusko

N 243 50 56 30 51 32 24
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Výsledky dotazování rodičů chronicky či závažně nemocných dětí

Výsledky mezinárodního dotazování rodičů nemocných dětí jsou prezentovány 
tabulkovou formou s uvedenými relativními četnostmi (%). Rodiče reagovali na každou 
otázku výběrem pozice na škále 1–5, přičemž 1 představovala nejméně závažné chápání 
problému, 5 naopak jeho chápání nejzávažnější.

Tabulka 2: Odpovědi na otázku Jak je podle Vašeho názoru důležité poskytnout infor-
maci o nemoci Vašeho dítěte třídnímu učiteli?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 19,8 6,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0
2 4.1 2,0 0,0 1,8 0,0 0,0 8,7
3 1,2 2,0 0,0 1,8 0,0 3,1 0,0
4 6,6 20,0 3,3 5,4 0,0 3,1 4,3
5    max 68,2 70,0 96,7 91,1 96,1 93,8 87,0

Tabulka 3: Odpovědi na otázku Jak je podle Vašeho názoru důležité poskytnout infor-
maci o nemoci Vašeho dítěte ostatním učitelům?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 18,6 15,2 0,0 1,8 23,5 0,0 13,0
2 12,2 10,9 6,7 0,0 0,0 3,1 13,0
3 12,7 26,1 23,3 7,3 0,0 18,8 4,3
4 16,5 19,6 43,3 10,9 0,0 21,9 17,4
5    max 40,1 28,3 26,7 80,0 76,2 56,3 52,2

Tabulka 4: Odpovědi na otázku Jak je podle Vašeho názoru důležité poskytnout infor-
maci o nemoci Vašeho dítěte spolužákům?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 22,5 16,3 3,3 5,5 27,5 3,1 47,8
2 17,1 20,4 3,3 7,3 0,0 0,0 21,7
3 16,7 30,6 23,3 16,4 0,0 9,4 26,1
4 11,7 18,4 16,7 12,7 0,0 21,9 0,0
5    max 32,1 14,3 53,3 58,2 72,5 65,6 4,3
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Tabulka 5: Odpovědi na otázku Jak je podle Vašeho názoru důležité poskytnout infor-
maci o nemoci Vašeho dítěte ostatním žákům ve škole?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 20,9 30,4 23,3 5,6 76,5 10,0 60,9
2 34,6 32,6 50,0 5,6 0,0 6,7 13,0
3 17,1 26,1 23,3 22,2 0,0 26,7 4,3
4 11,1 8,7 3,3 18,5 0,0 26,7 13,0
5    max 16,2 2,2 0,0 48,1 23,5 30,0 8,7

Podle rodičů by měly být informace o nemoci dítěte poskytnuty jak třídnímu 
učiteli, tak ostatním vyučujícím (tab. 2–5). Informováni by měli být rovněž spolužáci a 
ostatní kamarádi žáka, avšak relativní četnost odpovědí bylo u této otázky nižší (zejmé-
na dle názoru rodičů z České republiky, Finska a Ruska). Lze uvažovat, že odlišná by 
měla být forma a rozsah sdělovaných informací. Z výsledků vyplývá, že “nejinformova-
nější” osobou ve škole by měl být třídní učitele žáka. Právě na informace sdělené rodiči 
a důležité pro třídního učitele se zaměřila další část dotazníku.

Tabulka 6: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů základ-
ní informace o charakteru onemocnění dítěte?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 3,3 2,0 0,0 0,0 11,8 0,0 4,3
2 1,7 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
3 5,0 10,0 0,0 7,1 0,0 3,2 8,7
4 9,5 14,0 10,0 14,3 0,0 9,7 8,7
5    max 80,5 68,0 90,0 78,6 88,2 87,1 73,9

Tabulka 7: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů základ-
ní informace o lécích a léčebném režimu nemocného dítěte?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 13,7 24,0 3,3 1,8 33,3 0,0 8,7
2 6,2 12,0 10,0 7,1 0,0 3,2 4,3
3 15,4 28,0 13,3 23,2 0,0 6,5 17,4
4 17,4 18,0 20,0 25,0 0,0 19,4 30,4
5    max 47,3 18,0 53,3 42,9 66,7 71,0 39,1
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Tabulka 8: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů základ-
ní informace o možných vedlejších účincích léků?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 18,8 14,3 0,0 3,6 66,7 0,0 8,7
2 2,5 4,1 6,7 1,8 0,0 0,0 4,3
3 15,1 24,5 10,0 20,0 0,0 9,7 30,4
4 16,7 22,4 26,7 21,8 0,0 16,1 17,4
5    max 46,9 34,7 56,7 52,7 33,3 74,2 39,1

Tabulka 9: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů základ-
ní informace o psychické reakci dítěte na své onemocnění?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 14,6 8,2 0,0 0,0 60,8 0,0 0,0
2 2,1 6,1 0,0 1,8 0,0 3,2 0,0
3 9,2 10,2 20,0 12,5 0,0 6,5 8,7
4 17,9 24,5 26,7 25,0 0,0 12,9 21,7
5    max 56,3 51,0 53,3 60,7 39,2 77,4 69,6

Tabulka 10: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů 
základní informace o vlivu onemocnění dítěte na strukturu dne?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 19,9 12,2 0,0 1,8 72,5 3,1 13,0
2 1,2 2,0 0,0 1,8 0,0 0,0 4,3
3 8,3 16,3 0,0 8,9 0,0 3,1 26,1
4 19,1 24,5 23,3 26,8 0,0 21,9 21,7
5    max 51,5 44,9 76,7 60,7 27,5 71,9 34,8

Tabulka 11: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů 
základní informace o tom, kdy/jak často jde dítě k lékaři/do nemocnice ?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 15,5 8,2 3,3 7,4 49,0 0,0 13,0
2 6,3 8,2 3,3 13,0 0,0 3,1 8,7
3 15,9 22,4 16,7 22,2 0,0 21,9 13,0
4 15,1 10,2 26,7 20,4 0,0 12,5 34,8
5    max 47,3 51,0 50,0 37,0 51,0 62,5 30,4



228

Tabulka 12: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů 
základní informace o uzpůsobení výuky/rozvrhu dítěte?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 20,1 12,5 0,0 3,6 72,5 6,3 4,3
2 2,5 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0
3 15,1 18,8 6,7 21,8 0,0 21,9 26,1
4 18,4 16,7 26,7 29,1 0,0 15,6 30,4
5    max 43,9 52,1 66,7 34,5 27,5 56,3 39,1

Tabulka 13: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů základ-
ní informace o rozpoznání příznaků onemocnění ve škole a správné reakci na ně? 

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 6,3 10,0 0,0 0,0 17,6 0,0 4,3
2 1,7 2,0 0,0 3,7 0,0 0,0 4,3
3 5,4 12,0 3,3 3,7 0,0 12,9 0,0
4 12,6 10,0 16,7 18,5 0,0 16,1 21,7
5    max 73,6 66,0 80,0 72,2 82,4 71,0 69,6

Tabulka 14: Odpovědi na otázku Jak důležité pro učitele jsou podle mínění rodičů základ-
ní informace o reakci v případě výskytu nenadálých zdravotních komplikací u dítěte? 

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 8,0 8,2 0,0 0,0 27,5 0,0 4,3
2 1,7 2,0 0,0 1,9 0,0 3,3 4,3
3 3,8 8,2 0,0 5,6 0,0 3,3 4,3
4 8,0 10,2 6,7 11,1 0,0 13,3 8,7
5    max 78,1 71,4 93,3 79,6 72,5 80,0 78,3

Všechny informace zmíněné výše (tab. 6–14) jsou z pohledu rodiče nemocné-
ho žáka pro učitele důležité. Z toho vyplývá, že učitel by měl být řádně informován o 
samotném onemocnění svého žáka, léčebném režimu, o možných vedlejších účincích 
medikamentů (nižší četnost odpovědí rodičů z Maďarska). Velmi důležité je z pohledu 
rodičů sdělit učiteli dopady onemocnění na psychiku dítěte, rozpoznání příznaků one-
mocnění a způsoby reakce na naléhavé situace (výskyt nenadálých zdravotních kompli-
kací). Onemocnění a jeho léčba mají obvykle dopad na strukturu dne dítěte, o čemž by 
dle názoru rodičů měl být učitel rovněž informován. Důležitost uvedených položek byla 
potvrzena dvěmi třetinami dotazovaných rodičů.
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Tabulka 15: Odpovědi na otázku Jak důležité pro spolužáky ve třídě a ostatní žáky školy 
jsou podle mínění rodičů základní informace o nemoci dítěte? 

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 10,9 18,4 6,7 1,8 15,7 0,0 34,8
2 4,2 12,2 3,3 3,6 0,0 3,2 0,0
3 16,7 18,4 33,3 23,6 0,0 12,9 17,4
4 10,5 14,3 3,3 12,7 0,0 19,4 17,4
5    max 57,7 36,7 53,3 58,2 84,3 64,5 30,4

Tabulka 16: Odpovědi na otázku Jak důležité pro spolužáky ve třídě a ostatní žáky školy 
jsou podle mínění rodičů informace o zacházení s dítětem v nemocnici/u lékař ?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 36,6 39,6 13,3 14,5 84,3 16,1 34,8
2 9,7 12,5 20,0 18,2 0,0 3,2 0,0
3 25,6 35,4 50,0 25,5 0,0 38,7 13,0
4 11,8 0,4 6,7 23,6 0,0 16,1 13,0
5    max 16,4 2,1 10,0 18,2 15,7 25,8 39,1

Tabulka 17: Odpovědi na otázku Jak důležité pro spolužáky ve třídě a ostatní žáky školy jsou 
podle mínění rodičů informace o ovlivnění každodenního života a volného času dítěte nemocí?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 13,8 20,0 3,3 3,6 35,3 3,2 4,3
2 10,4 18,0 16,7 16,4 0,0 0,0 8,7
3 22,1 34,0 30,0 32,7 0,0 19,4 13,0
4 16,3 14,0 30,0 18,2 0,0 25,8 21,7
5    max 37,5 14,0 20,0 29,1 64,7 51,6 52,2

Tabulka 18: Odpovědi na otázku Jak důležité pro spolužáky ve třídě a ostatní žáky školy jsou 
podle mínění rodičů informace o správném chování v případě výskytu naléhavé situace?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 11,4 10,0 6,7 5,5 25,5 0,0 20,0
2 5,5 4,0 6,7 7,3 0,0 3,2 20,0
3 14,3 26,0 23,3 14,5 0,0 6,5 20,0
4 9,3 14,0 16,7 12,7 0,0 9,7 0,0
5    max 59,5 46,0 46,7 60,0 74,5 80,6 40,0
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Tato sekce dotazníku (tab. 15–18) byla zaměřena na zjištění názoru rodi-
čů na informace, které by měly být sděleny spolužákům a ostatním kamarádům 
nemocného dítěte. Z výsledků vyplývá, že dle názoru respondentů by měli být žáci 
informováni o základní charakteristice onemocnění. Rodiče v Rusku si myslí, že 
by spolužáci měli vědět o tom, co se děje u lékaře, opačného názoru jsou rodiče 
v České republice, kterým se tato informace nejeví jako podstatná. Oproti tomu 
byl vyjádřen souhlas s informací o dopadu nemoci na každodenní život spolužáka. 
Vysoké procento rodičů souhlasí s nutností informovat spolužáky o první pomoci 
v případě výskytu nenadálé situace.

Tabulka 19: Odpovědi na otázku Mělo/má Vaše dítě problémy v oblasti sociálních vzta-
hů ve třídě?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 50,2 37,5 33,3 56,4 65,9 68,8 27,3
2 12,1 12,5 20,0 7,3 18,2 9,4 4,5
3 19,0 29,2 23,3 10,9 11,4 15,6 31,8
4 9,5 12,5 10,0 16,4 2,3 0,0 13,6
5    max 9,1 8,3 13,3 9,1 2,3 6,3 22,7

Tabulka 20: Odpovědi na otázku Máte vlastní zkušenost, že Vaše dítě nechtělo/nechce 
jít do školy?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 54,4 35,4 36,7 71,4 72,5 56,3 40,9
2 12,7 18,8 20,0 7,1 10,0 9,4 13,6
3 15,4 14,6 20,0 16,1 7,5 18,8 18,2
4 10,1 20,8 13,3 3,6 5,0 9,4 9,1
5    max 7,5% 10,4% 10,0% 1,8% 5,0% 6,3% 18,2%

Tabulka 21: Odpovědi na otázku Je Vaše dítě kvůli nemoci pozadu v některých před-
mětech?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 37,4 27,1 10,0 47,3 51,2 40,6 40,9
2 16,5 8,3 23,3 9,1 20,9 31,3 13,6
3 21,7 33,3 20,0 21,8 16,3 18,8 13,6
4 13,0 14,6 26,7 10,9 4,7 3,1 27,3
5    max 11,3 16,7 20,0 10,9 7,0 6,3 4,5
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Tabulka 22: Odpovědi na otázku Má Vaše dítě kvůli nemoci nižší sebehodnocení?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 37,4 29,2 23,3 37,7 45,2 53,1 36,4
2 16,7 25,0 13,3 7,5 19,0 21,9 13,6
3 22,0 16,7 43,3 28,3 21,4 3,1 18,2
4 16,3 20,8 13,3 18,9 9,5 18,8 13,6
5    max 7,5 8,3 6,7 7,5 4,8 3,1 18,2

Tabulka 23: Odpovědi na otázku Bylo/je Vaše dítě kvůli své nemoci emočně nevy-
vážené?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 33,3 31,9 30,0 21,8 46,7 40,6 31,8
2 16,0 14,9 10,0 20,0 13,3 21,9 13,6
3 23,4 34,0 26,7 20,0 17,8 18,8 22,7
4 14,3 10,6 10,0 14,5 20,0 9,4 9,1
5    max 13,0 8,5 13,3 23,6 2,2 9,4 22,7

Tabulka 24: Odpovědi na otázku Setkalo/setkává se Vaše dítě osobně s vedlejšími účin-
ky léků?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 37,9 32,7 10,0 33,9 47,6 50,0 13,6
2 13,8 16,3 23,3 21,4 19,0 9,4 13,6
3 12,9 14,3 26,7 10,7 23,8 18,8 18,2
4 15,8 20,4 23,3 14,3 4,8 15,6 36,4
5    max 19,6 16,3 16,7 19,6 4,8 6,3 18,2

Tabulka 25: Odpovědi na otázku Bylo/je třeba u Vašeho dítěte kvůli nemoci upravit 
denní režim (fysioterapie, spánek, dieta, školní výuka…)?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 30,2 20,9 23,3 32,7 39,5 43,8 13,6
2 9,3 14,0 16,7 7,3 14,0 0,0 0,0
3 14,2 23,3 16,7 18,2 9,3 3,1 9,1
4 14,7 11,6 13,3 10,9 14,0 18,8 27,3
5    max 31,6 30,2 30,0 30,9 23,3 34,4 50,0
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Tabulka 26: Odpovědi na otázku Potřebuje Vaše dítě  zvláštní hygienická opatření?
Pozice 

na škále
Všechny 

země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 41,3 41,7 26,7 45,5 63,2 31,3 27,3
2 13,3 12,5 36,7 10,9 10,5 6,3 4,5
3 16,9 18,8 13,3 7,3 21,1 15,6 36,4
4 8,9 8,3 6,7 14,5 2,6 6,3 13,6
5    max 19,6 18,8 16,7 21,8 2,6 40,6 18,2

Tabulka 27: Odpovědi na otázku Je Vašemu nemocnému dítěti poskytována stejná péče 
jako jeho vrstevníkům?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 26,7 21,3 6,7 34,5 44,4 12,5 38,1
2 13,1 10,6 6,7 29,1 5,6 6,3 9,5
3 17,2 14,9 16,7 18,2 22,2 12,5 19,0
4 12,7 19,1 23,3 3,6 11,1 12,5 9,5
5    max 30,3 34,0 46,7 14,5 16,7 56,3 23,8

Tabulka 28: Odpovědi na otázku Byli učitelé ve škole ochotní ke spolupráci?
Pozice 

na škále
Všechny 

země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 8,7 6,1 3,3 3,6 11,4 6,9 31,8
2 6,5 8,2 3,3 3,6 9,1 6,9 9,1
3 13,5 10,2 20,0 12,5 15,9 6,9 18,2
4 16,5 18,4 23,3 17,9 15,9 6,9 13,6
5    max 54,8 57,1 50,0 62,5 47,7 72,4 27,3

Výše uvedená část dotazníku (tab. 19–28) byla zaměřena na specifické potřeby 
definované skupiny žáků ve škole. Méně než 20 % rodičů zaznamenalo obtíže v oblasti 
sociální integrace svého nemocného dítěte. Ve Finsku, Rusku a Německu byla relativní 
četnost vyšší. Rodiče masivně nepozorovali, že by jejich dítě odmítalo chodit do školy 
(tento problém byl z uvedených zemí častěji zjištěn v České republice, Rusku a rovněž 
i ve Finsku). Rodiči bylo rovněž uvedeno, že je jejich dítě vinou svého onemocnění ve 
škole „pozadu“, nejvíce byl tento problém prezentován dotazovanými rodiči ve Finsku 
a v České republice. Rodiče mají též zkušenosti s nižším sebehodnocením svého dítěte 
spolu s problémy v emocionální sféře.

Problematika vedlejších účinků léků byla vyzdvižena zejména rodiči v Maďar-
sku. Rodiče ze všech zemí se setkali s nezbytností přizpůsobit denní režim dítěte a učinit 
jistá opatření hygienického rázu. Pozitivním výsledkem je zjištění rodičů, že k jejich 
nemocnému dítěti bylo přistupováno stejně jako k jeho vrstevníkům a rovněž byla vyjá-
dřena ochota učitelů s rodinou spolupracovat.
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Tabulka 29: Odpovědi na otázku Jak velké jsou Vaše zkušenosti se spoluprací mezi 
školou při nemocnici a běžnou školou Vašeho dítěte?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 36,6 20,0 34,5 39,3 32,7 45,2 65,2
2 7,1 16,0 13,8 1,8 0,0 6,5 8,7
3 15,1 22,0 20,7 21,4 0,0 12,9 13,0
4 10,5 16,0 20,7 12,5 0,0 9,7 4,3
5    max 29,8 26,0 10,3 25,0 67,3 19,4 8,7

Tabulka 30: Odpovědi na otázku Jak důležitá je podle Vašeho názoru další asistence 
školy při nemocnici s běžnou školou Vašeho dítěte?

Pozice 
na škále

Všechny 
země
(%)

Česká 
republika

(%)

Finsko
(%)

Německo
(%)

Maďarsko
(%)

Norsko
(%)

Rusko
(%)

1    min 7,2 6,0 3,4 5,6 4,0 12,9 17,4
2 2,1 4,0 0,0 3,7 0,0 0,0 4,3
3 15,6 30,0 13,8 11,1 0,0 12,9 34,8
4 15,2 28,0 27,6 14,8 0,0 12,9 8,7
5    max 59,9 32,0 55,2 64,8 96,0 61,3 34,8

Zkušenost se spoluprací mezi školou při nemocnici a školou kmenovou (tab. 
29) má více než 40 % dotazovaných rodičů, nejnižší četnost pozitivních odpovědí se 
vyskytla mezi rodiči v Rusku. Podle většiny rodičů je asistence školy při nemocnici i 
nadále důležitá (tab. 30). Z těchto odpovědí vyplývá, že je třeba poukazovat na nutnou 
spolupráci kmenových škol (učitelů) a škol při nemocnici.

Závěr
Výstupy (materiály pro cílové skupiny) projektu TIMSIS by měly korespon-

dovat s výsledky dotazníkových šetření mezi rodiči a učiteli nemocných žáků. Jak 
bylo uvedeno, důležitá je informovanost učitelů, zejména pak třídního učitele. Dob-
rá informovanost je založena na odpovídající spolupráci rodičů a učitele. Z šetření 
vyplynulo, že informace jsou potřebné i pro ostatní vyučující, a rovněž i spolužáky 
nemocného dítěte. Je tedy třeba zaměřit se v budoucích projektech i na otázky, jak 
a nakolik informovat. 

Zejména informování spolužáků se může některým pedagogům jevit jako 
problematické. Důležité je samozřejmě i to, aby učitele obdržel od rodičů všechny 
podstatné údaje vztahující se k chorobě dítěte. Mnohdy se pro rodiče i samotné 
učitele jedná o „novou“ situaci, na kterou nebyli připravováni. Proto je třeba se na 
rozhovor s rodiči připravit, promyslet si možné otázky. Jak rodiče uvedli, setkali se 
s vedlejšími účinky léků/léčby, s dopadem nemoci na psychiku dítěte, nemoc mnoh-
dy ovlivňuje každodenní život dítěte. 
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Cílem celého procesu je možnost respektování individuálních potřeb dítěte a 
umožnění jeho reintegrace zpět do kmenové školy, které může napomoci i spolupráce 
se školou při nemocnici.

Z pohledu rodičů je nejdůležitější osobou ve škole třídní učitel, který by měl být 
rovněž tím, kdo získá o nemoci žáka nejvíce informací. Učitel by měl rovněž informovat 
spolužáky. 

Třídnímu učiteli by měly být poskytnuty tyto informace:
• základní informace o nemoci,
• informace o medikaci/léčbě a případných vedlejších účincích,
• informace o dopadu nemoci na psychiku,
• vliv nemoci na strukturu dne dítěte,
• četnost návštěv u lékaře,
• informace o možné adaptaci rozvrhu pro potřeby žáka,
• rozpoznání symptomů a poskytnutí pomoci v naléhavých situacích.

Spolužákům by měly být poskytnuty tyto informace:
• základní informace o nemoci,
• vliv nemoci na každodenní život dítěte,
• správná reakce v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Rodiče mají zkušenosti s těmito problematickými situacemi:
• vedlejší účinky léků,
• nezbytnost adaptace dne, přijetí hygienických opatření.
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QUESTIONS ABOUT EDUCATION OF PUPILS SUFF-
ERING FROM CHRONIC DISEASE OR ANOTHER GRA-
VE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW– 
INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS

Abstract: A child suffering from grave illness or chronic disease presents not 
only a significant medical but also educational and pedagogical problem. Internatio-
nal project TIMSIS maps parents’ and teachers’ opinions and needs in several Euro-
pean countries by means of a questionnaire survey. The results show that as far as 
parents are concerned, it is essential to be informed in a suitable and right way about 
the essence of their child’s disease, about its complications, therapy, and resolving of 
critical stages. Parents should also communicate with the teacher; let him/her know 
about the nature of the disease, options of integration in the class, restrictions in the 
instruction. The parents have encountered the side effects of drugs, the impact on their 
child’s psyche, and the influence on everyday life. From the parents’ point of view, 
the most important person at school is the class-teacher, who should be provided with 
most information on the disease of the pupil, and should inform the other pupils to an 
adequate extent.

Key words: children, parents, teachers, school, hospital, disease, questionnaire, 
help, TIMSIS, project
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DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO 
UČITELE ZŠ

Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ

Souhrn: Frekvence výskytu této nemoci zaznamenává již řadu let prudký vze-
stup. Značně proto vzrostla pravděpodobnost, že se v jedné třídě učitel s diabetickým 
žákem setká. Učitelům vybraných ZŠ byly nejprve distribuovány dotazníky, jejichž otáz-
ky byly konstruovány tak, aby z odpovědí na ně vyplynulo, jaké jsou znalosti učitelů 
o tomto onemocnění. Úkolem bylo mj. zjistit, zda učitelé jsou schopni pomoci žákovi, 
který upadl do diabetického komatu nebo kterého potkala jiná - běžnější - komplikace  
této choroby. Odpovědi z dotazníků ukázaly, že učitelé by uvítali příručku, která by je o 
tomto onemocnění stručně, avšak kompletně a s ohledem na jejich konkrétní situaci ve 
třídě informovala. Na základě těchto přání byl proto sestaven manuál, který učitelům 
vysvětluje většinu skutečností, se kterými se musí diabetik denně vypořádat. Informace 
jsou podány s tím cílem, aby učitelé věděli, jak správně zareagovat na možnou akutní 
komplikaci a aby se nebáli dítě zapojit do všech školních aktivit. 

Klíčová slova: diabetes mellitus, žák, základní škola, pedagog, studie, dotazník, 
manuál

Úvod
Diabetes mellitus I. typu je stále ještě nevyléčitelná choroba, která postihuje 

děti a mladistvé. Veřejností je diabetes často vnímán jako onemocnění postihující starší 
generaci, které lze ve většině případů zvládat dietou, popřípadě v kombinaci s léky. U 
dětí je však diabetes onemocněním zcela odlišným, jiná je příčina i průběh choroby 
a dítě je trvale odkázáno na injekční podávání inzulínu. V celé zemi tak žije kolem 
2000 dětí, kterým nezbývá, než se se svou nemocí vyrovnat a naučit se s ní žít. Velmi 
důležitou roli tak hraje edukace jak samotného pacienta, tak jeho okolí, zejména rodiny 
a školy. Pokud nejsou nejbližší příbuzní dítěte vhodně a včas informováni o možných 
komplikacích, nemohou včas a správně pomoci, a to by mohlo diabetika stát život či 
těžce poškodit jeho zdraví. Hlavním úkolem pacienta se tak stává celoživotní kompen-
zace diabetu, neboť špatně léčená cukrovka vede k pozdějším chronickým komplikacím 
(Kopecký, 1986; Vavřinec, 1995; Vávrová, 2002).    

Téměř každý osmý učitel má dnes ve své třídě žáka s diabetem a v budouc-
nosti bude problematika diabetu ještě aktuálnější. I když se informovanost pedagogů 
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za posledních dvacet let zlepšila, je snahou diabetologů implementovat problematiku 
chronicky nemocných dětí do osnov pregraduální výuky na pedagogických fakultách 
(Podroužková, 1994; Michaličková, 1996; Hlavicová, 2002).

Podstata a příčiny onemocnění
Diabetes mellitus je též označován jako úplavice cukrová, cukrovka. „I když 

cukrovka bývá dnes řazena k tzv. civilizačním chorobám, patří ve skutečnosti  mezi 
nejstarší nemoci, které lidstvo zná“ (Švejnoha, 1998: 5).

Diabetes mellitus tvoří nehomogenní skupinu onemocnění různé etiologie, 
jejichž společným jmenovatelem je hyperglykémie – zvýšená hladina cukru v krvi, a 
v jejím důsledku glykosurie – nález cukru v moči. Onemocnění je podmíněno abso-
lutním nebo relativním nedostatkem inzulínu při jeho snížené účinnosti a je provázen 
komplexní poruchou metabolismu  cukrů, tuků a bílkovin (Středa, 1985; Rybka, 1985, 
1988; Blaha; 1999; Anděl, 2001).

Diabetes mellitus I. typu (IDDM – inzulin dependentní diabetes), „závislý na inzulínu“
Onemocnění je důsledkem selektivní destrukce beta buněk vedoucí k absolutní-

mu nedostatku inzulínu a životní závislosti na jeho exogenním podávání.  

Imunitně podmíněný diabetes – ke zničení beta buněk dochází na podkladě 
buněčného autoimunitního procesu, který probíhá u geneticky predispo-
novaných osob. Autoimunitní proces může probíhat pomalu s pozvolnou 
ztrátou beta buněk. Proto  mohou zpočátku chybět příznaky ketoacidózy a 
onemocnění může klinicky imponovat jako DM I. typu. DM typu I se může 
projevit v kterémkoli věku. Přítomnost obezity nevylučuje diagnózu DM 
I. typu   
Idiopatický diabetes mellitus I. typu – jeho etiologie není známa. Klinicky 
jsou nemocní absolutně závislí na přívodu exogenního inzulínu, mají sklon 
ke ketoacidóze, nejsou prokazatelné známky autoimunity.

Etiopatogeneze  diabetu I. typu

„Na vzniku diabetu se podílejí faktory genetické v kombinaci s vnějšími vli-
vy“ (Brázdová a kol., 2000: 27). Příčinou vzniku diabetu I. typu je vrozená odchyl-
ka obranyschopnosti organismu, imunitního systému, která se může projevit až po 
stimulaci vyvolávajícím faktorem. Tím mohou být různé infekce, chemikálie, stres 
atp. Vyvolávající činitel aktivizuje T-lymfocyty, které svým cytotoxickým účinkem 
destruují i beta buňky slinivky břišní. Postupně dochází k tvorbě protilátek namíře-
ných proti vlastní tkáni. Tento proces může probíhat několik týdnů, ale i řadu let, a 
označuje se jako autoimunitní destrukce beta buněk slinivky břišní. „Autoimunitní 
destrukcí mohou být postiženy i buňky jiných orgánů, např. štítné žlázy, podvěsku 
mozkového, cév apod.“ (Brázdová a kol., 2000: 28).

a)

b)



241

Výskyt diabetu v populaci (dle Lebl a kol., 1998)

Diabetes I. typu  postihuje asi jedno z dvou tisíc dětí a mladistvých do 18 let 
věku (celkem v České republice něco přes 1800 dětí a dospívajících). Diabetes II. typu 
postihuje téměř každého dvacátého člověka. V ČR je tedy půl miliónu lidí s diabetem 
II. typu, z nichž někteří o této své poruše ještě ani nevědí. Zatímco diabetes I. typu se 
projevuje obvykle náhle a jeho příznaky nelze přehlédnout, může se diabetes II. typu 
zjistit náhodou a porucha dlouho nemusí činit potíže.

Ve výskytu diabetu I. typu jsou značné regionální rozdíly, s největším výskytem 
v severských zemích (Finsko, Skotsko, Švédsko) a nižším v jižních (Japonsko, Francie), 
sezónní  vlivy, rozdílné životní podmínky a prostředí, migrace a genetické dispozice.
         Riziko vzniku diabetu I. typu (dle Brázdová a kol., 2000) je v běžné populaci 0,4 %. 
Pokud nemocí trpí matka, je její dítě ohroženo třemi procenty, je-li nemocný otec, pak je 
potomek ohrožen osmi procenty, a jsou-li nemocní oba rodiče, je riziko přenosu 30 %. 

Metodické poznámky
Cílem pilotního šetření bylo zmapování informovanosti žáků o cukrovce I. typu, 

jejích projevech a možnostech pomoci nemocnému. Rovněž šlo o sestavení metodické 
příručky pro učitele žáků s diabetem.

Informace od žáků byly získány pomocí anonymního nestandardizovaného 
dotazníku o 10 položkách, z toho 6 bylo uzavřeného charakteru výběru odpovědí, 1 
polouzavřená a 3 otevřené. Otázky byly zaměřeny na zdroje informací o diabetu, příčiny 
a příznaky cukrovky, úkony první pomoci.

Data byla sbírána ve dvou náhodně vybraných základních školách v okrese Brno-
venkov. Dotazováni byli žáci 8. a 9. ročníků v 5 třídách. Šetření, které se uskutečnilo 
během měsíce května 2006, se celkem zúčastnilo 109 respondentů, z toho 55 dívek 
(50,5 %) a 54 chlapci (49,5 %). Jejich průměrný věk byl 14,32 let ± 0,67 roku. 

Data byla zpracována pomocí programů EpiInfo (Dean a kol., 1994–2004) a Sta-
tistica for Windows (StatSoft Inc., 2000–2005). K bivariační analýze bylo užito x2 testu.

Výsledky pilotního šetření
Výsledky jsou prezentovány tabulkovou formou (absolutní a relativní četnosti) 

a slovním komentářem. Dotazník vyplnilo celkem 109 žáků. Soubor tvořilo 55 dívek 
(50,5 %) a 54 chlapci (49,5 %). 

Tab. 1: Přehled odpovědí na otázku „Kdo Ti o nemoci zvané „cukrovka“ pověděl?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Učitel 35 32,1
Rodiče 58 53,2
Spolužák/kamarád  3   2,8
Lékař  2   1,8
Někdo jiný 11 10,1
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 Žáci nejčastěji jako informátora uvedli vlastní rodiče, a to celkem v 53,2 %.  Na 
druhé místo se s 32,1 %  staví učitel a v kategorii „někdo jiný“ žáci jmenovali prarodiče. 
Spolužáka nebo kamaráda a lékaře udali žáci pouze v pěti případech.

Tab. 2: Přehled odpovědí na otázku „Co je typické pro dětskou cukrovku?“, celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Doživotní podávání
inzulínu ve formě léků

24 22,1

Doživotní podávání
inzulínu injekčně

54 49,5

Úplný zákaz konzumace
sladkých potravin

31 28,4

Z nabízených možností žáci v 49,5 % vybrali správnou odpověď. Ovšem i čet-
nost zbývajících dvou možností je poměrně vysoká.

Tab. 2a: Přehled odpovědí na otázku „Co je typické pro dětskou cukrovku?“ – dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%)
n=55

Chlapci (%)
n=54

Doživotní podávání
inzulínu ve formě léků

27,3 16,7

Doživotní podávání
inzulínu injekčně

40,0 59,3

Úplný zákaz konzumace
sladkých potravin

32,7 24,0

 Při srovnání dle pohlaví odpovědělo správně více chlapců, a to 59,3 %, oproti 
dívkám, které správnou odpověď uvedly ve 40 %, i když rozdíl není statisticky význam-
ný (p=0,126; x2 test).

Tab. 3: Přehled odpovědí na otázku „Co je to inzulín?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Látka, která snižuje
hladinu cukru v krvi

79 72,5

Látka, která zvyšuje
hladinu cukru v krvi

17 15,6

Nevím 13 11,9

Na otázku „Co je to inzulín?“ odpověděli žáci ve většině případů správně (v 72,5 
%). Rozdíly v odpovědích dívek a chlapců byly minimální.
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Tab. 4: Přehled odpovědí na otázku „Co je to glukagon?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Látka, která snižuje
hladinu cukru v krvi

18 16,5

Látka, která zvyšuje
hladinu cukru v krvi

55 50,5

Nevím 36 33,0

Žáci sice v 50,5 % zvolili správnou odpověď, ale nebyli si příliš jisti. V 33 % 
totiž odpověděli „nevím“, což je relativně vysoké číslo. V četnosti odpovědí dle pohlaví 
se nevyskytly výrazné rozdíly. 

Tab. 5: Přehled odpovědí na otázku „Máš spolužáka/spolužačku, kamaráda/kamarádku, 
který má cukrovku?“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Ano 17 15,6
Ne 92 84,4

17 žáků (15,6 %) uvedlo, že má spolužáka nebo kamaráda, který trpí cukrovkou. 
Proto by bylo jistě vhodné, aby byli o této nemoci více informováni a mohli tak pomoci 
v případě některé z akutních komplikací.

Tab. 6: Přehled odpovědí na otázku „Dostaly se Ti ve škole do rukou nějaké materiály 
s informacemi o cukrovce?“– celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Ano 19 17,4
Ne 90 82,6

Celkem k 19 žákům (17,4 %) se dostaly nějaké materiály s informacemi o 
cukrovce. Informovanost žáků by ale měla být podstatně vyšší. Na každé škole by 
se měly objevit brožurky, letáky nebo plakáty o cukrovce, upozorňující zejména 
na možné akutní komplikace diabetika, jako je např. hypoglykémie. Důležité je 
rozeznat příznaky a vědět, jak postiženému adekvátně pomoci. Pokud je ve třídě 
diabetik, mělo by být samozřejmostí poučit všechny jeho spolužáky.
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Tab. 6a: Přehled odpovědí na otázku „Dostaly se Ti ve škole do rukou nějaké materiály 
s informacemi o cukrovce?“– dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%) 
n=55

Chlapci (%) 
n=54

Ano 25,5 9,3
Ne 74,5 90,7

Co se týče pohlaví, kladně odpověděly vícekrát dívky (v 25,5 %) oproti chlapcům 
(v 9,3 %). Rozdíl je statisticky signifikantní na 5 % hladině významnosti (p=0,0259; x2 
test).

Tab. 7: Přehled odpovědí na otázku „Pokud se k Tobě dostaly materiály s informacemi 
o cukrovce, napiš, jaké materiály to byly (např. leták, článek  v časopise, kniha – pokud 
si vzpomeneš, uveď i název) a kdo Ti je dal.“

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Časopis 7 36,8
Leták 7 36,8
Kniha 4 21,1
Internet 1 5,3

Jako zdroj informací o cukrovce sloužily nejčastěji časopis a leták, shodně 
v 36,8%. Knihu zmínili žáci celkem v 21,1 % a internet v 5,3 %. Název knihy nebo 
časopisu, ani zdroj, který jim materiály poskytl, žáci neuvedli.

Tab. 8: Přehled odpovědí na otázku „Jak se navenek může u člověka s cukrovkou pro-
jevit nedostatek cukru v krvi (hypoglykémie)?“ – celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Bledost  1  0,9
Bolest hlavy  2  1,8
Nevolnost/slabost  8  7,4
Pocení  2  1,8
Změna chování  2  1,8
Ztráta vědomí 14 12,9
Nevím 80 73,4

Celkem 80 žáků (73,4 %) vůbec nevědělo, jak se navenek může u člověka proje-
vit hypoglykémie. Ze správných odpovědí byly nejčastější ztráta vědomí (12,9 %), tedy 
projev těžké hypoglykémie, a nevolnost nebo slabost (7,4 %). Bledost, bolest hlavy, 
pocení a změna chování byly zmíněny jen v jednom nebo dvou případech.
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Tab. 8a: Přehled odpovědí na otázku „Jak se navenek může u člověka s cukrovkou pro-
jevit nedostatek cukru v krvi (hypoglykémie)?“ – dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%)
n=55

Chlapci (%)
n=54

Bledost   1,8  0,0
Bolest hlavy   3,6  0,0
Nevolnost/slabost 10,9  3,7
Pocení   0,0  3,7
Změna chování   3,6  0,0
Ztráta vědomí 14,6 11,1
Nevím 65,5 81,5

Dívky vyšly z hodnocení lépe. Celkem 19 (34,5 %) jich vědělo správnou odpo-
věď. 10 chlapců (18,5 %), kteří odpověděli, zmínilo pouze 3 správné možnosti, a to 
nevolnost nebo slabost, pocení a ztrátu vědomí. Rozdíl v součtu správných a chyb-
ných odpovědí dle pohlaví se pohybuje na hranici statistické významnosti (p=0,0583; 
x2 test).

Tab. 9: Přehled odpovědí na otázku „Jak bys postupoval/a v případě, že Tvůj spolužák/
spolužačka, kamarád/kamarádka s cukrovkou ztrácí vědomí vlivem těžké hypoglyké-
mie ? Můžeš sám/sama nějak pomoci?“

Co se týče schopnosti pomoci člověku, který ztrácí vědomí vlivem těžké 
hypoglykémie, 42 žáků (38,5 %) odpovědělo „nevím“. Ti, kteří by zareagovali, by 
nejčastěji zavolali lékaře (ve 30,3 %), a také podali postiženému cukr (12 %) nebo 
něco sladkého (7,3 %). 12 žáků (11 %) by zavolalo na pomoc druhou osobu a 
jeden (0,9 %) by zavolal rodičům postiženého. Jako nesprávná se objevila v něko-
lika případech také  odpověď „podat pacientovi inzulín“, což je zásadní chyba, 
která by jeho stav ještě zhoršila. Ani jednou se nevyskytla možnost „aplikovat 
diabetikovi glukagon“.  Výrazné rozdíly v odpovědích  mezi pohlavími nebyly 
zaznamenány.

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Podat cukr 13 12,0
Podat něco sladkého   8   7,3
Zavolat lékaře 33 30,3
Zavolat pomoc 12 11,0
Zavolat rodičům postiženého   1   0,9
Nevím 42 38,5

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Podat cukr 13 12,0
Podat něco sladkého   8   7,3
Zavolat lékaře 33 30,3
Zavolat pomoc 12 11,0
Zavolat rodičům postiženého   1   0,9
Nevím 42 38,5
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Tab. 10: Přehled odpovědí na otázku „Chtěl/a by ses dozvědět něco víc o cukrovce?“ 
–  celý soubor

Odpovědi Absolutní četnost(n) Relativní četnost (%)
Ano 65 59,6
Ne 44 40,4

Více jak polovina dotázaných (59,6 %) odpověděla, že by se ráda dozvěděla 
něco více o cukrovce. Mimo jiné také proto, že nevěděli, jak by mohli pomoci člověku, 
který ztrácí vědomí vlivem hypoglykémie.

Tab. 10a: Přehled odpovědí na otázku „Chtěl/a by ses dozvědět něco víc o cukrovce?“ 
– dle pohlaví

Odpovědi Dívky (%)
n=55

Chlapci (%)
n=54

Ano 76,4 42,6
Ne 23,6 57,4

Mezi odpověďmi tříděnými dle pohlaví byl nalezen statisticky vysoce signifi-
kantní rozdíl, a to na hladině 0,1 % (p=0,000327; x2 test). Mezi dívkami bylo 76,4 % 
těch, které by se o nemoci chtěly dozvědět více. Chlapci by chtěli být lépe informováni 
jen ve 42,6 %.

Diskuse
Z prezentovaného pilotního průzkumu díky malému vzorku a jeho omezenému 

výběru nelze dělat zevšeobecňující závěry. Může posloužit jako východisko a podnět 
při organizaci reprezentativních studií k problematice dětského diabetu a znalostem o 
něm.

Byly záměrně osloveny děti z mimobrněnských škol, aby bylo možné zjistit, jaké 
jsou znalosti a informovanost žáků 8. a 9. ročníku základní školy ve vesnickém a malo-
městském prostředí o diabetu. Autoři předpokládali, že na brněnských školách se žáci o 
diabetu dozvídají, mají též více příležitostí se potkat s vrstevníky, kteří jím trpí, rovněž 
nabídka literatury a vzdělávacích materiálů by měla být širší a rozmanitější.

Dalším námětem k realizaci kromě výzkumu na reprezentativním populačním 
vzorku může být srovnání stavu ve velkoměstě a na vesnici (v maloměstě), event. mul-
ticentrická studie.

Cílem  výchovy je, aby se dítě naučilo při léčbě spolupracovat a aby mohl dospí-
vající převzít léčbu diabetu do svých rukou. S výchovou je nutné začít ihned po stanove-
ní diagnózy diabetu. U malých dětí lze využít světa pohádek, názorně ukázat, která jídla 
jsou dovolena a která zakázána. Školní dítě se naučí, většinou se zájmem, samo vyšet-
řovat moč, pochopí, že cukr v krvi lze snižovat podáváním inzulínu, že množství cukru 
v moči je odrazem množství cukru v krvi, že je  třeba upravovat dávky inzulínu. Od 8 
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let si může školák aplikovat injekce sám, od 12–13 let je schopný zvládnout poučky o 
přizpůsobování dávek inzulínu, všechno spíš prakticky (Dub, Brožek, 1983; Kopecký, 
1986; Lebl, 1998; Hlavicová, 2002).

Jedinečnou školou diabetologie pro děti a dospívající jsou letní nebo zimní rekre-
ačně výukové dia-tábory. V nich se děti učí vážnou i zábavnou formou, teoreticky i 
prakticky, jak získat nadvládu nad cukrovkou. Koncem pobytu si všechny píchají samy 
inzulín, dovedou správně odpovídat na otázky: „Jak se pozná hypoglykémie?“, „Co 
musí při hypoglykémii dělat?“, „Co je to glukagon?“. K správnému dia-táboru patří 
ranní budíček, vyšetřování moče, ordinace inzulínu, píchání inzulínu před snídaní (a 
před večeří), ranní rozcvička, soutěživé hry, dlouhé putování přírodou, večerní předsta-
vení, besedy o cukrovce a společenské hry, vedení táborového deníku a spoustu dalších 
aktivit.

Mezi prvními na světě založil takový letní tábor z vlastních prostředků v lesích 
u Clevelandu v r. 1930 náš americký krajan dr. John. V Evropě byl první letní tábor pro 
děti s cukrovkou uspořádán v r. 1936 v Československu (Škvor, 1995; Etzwiler, 1994).

Diabetických dětí přibývá, a proto autoři sdělení kromě průzkumu navrhli 
příručku pro učitele žáků s diabetem, která by jim pomohla objasnit skutečnosti 
spjaté s nemocí. Podobná příručka by měla být k dispozici na každé škole a v kaž-
dé třídě, aby i žáci věděli, jak pomoci spolužákovi nebo kamarádovi s cukrovkou. 
Včasná a správná pomoc může zachránit diabetikovi, který upadá do bezvědomí, 
život.

Závěr
V rámci pilotní studie bylo realizováno anonymní dotazníkové šetření na vzorku 

109 žáků 8. a 9. ročníku 5 tříd 2 mimobrněnských základních škol. Dotazník obsahoval 
10 položek a byl zaměřen na základní vědomosti o juvenilním diabetu, zdroje informací 
a možnosti pomoci spolužákovi v nouzi.

O diabetu se žáci nejčastěji dozvídají od rodičů (polovina vzorku) a od učitelů 
(třetina). Polovina dětí si spojuje juvenilní typ diabetu s injekčním podáváním inzu-
línu, správnou odpověď vybralo více hochů (60 %) než dívek (40 %), i když rozdíl 
není statisticky signifikantní. Tři čtvrtiny oslovených vědí, co je inzulín, polovina zná 
glukagon.

Přibližně 16 % dětí zná vrstevníka s diabetem, pouze 17% vzorku se setkalo 
s informačními materiály o cukrovce, dívky významně více (p<0,05). Jako zdroj infor-
mací o cukrovce sloužily nejčastěji časopisy a letáky, méně knihy a internet. 

Za varující je třeba považovat, že tři čtvrtiny dětí vůbec nevěděly, jakými pří-
znaky se může u člověka projevit hypoglykémie. Ze správných odpovědí byly nejčastěji 
zmiňovány ztráta vědomí, nevolnost a slabost. Třetina dívek dokázala správně zařadit 
hypoglykemické příznaky, u chlapců jen pětina, rozdíl mezi pohlavími je na hranici 
statistické významnosti 5 %. Přibližně 40 % dotazovaných nevědělo, jak se zachovat 
v případě, že by jejich vrstevník byl postižen těžkou hypoglykemií. Ti, kteří zareago-
vali, by nejčastěji zavolali lékaře (30 %) nebo jinou osobu (10 %), podali postiženému 
cukr nebo něco sladkého (20 %).Výrazné rozdíly v odpovědích  mezi pohlavími nebyly 
zaznamenány.
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Podrobnější informace o diabetu toužilo získat 60 % vzorku, dívky podstatně 
více (76 %) oproti hochům (43 %), p<0,001.

Výstup do pedagogické praxe
Ukázalo se, že ve sledovaném vzorku byla relativně nízká informovanost o pro-

blematice juvenilního diabetu, a to včetně úkonů první pomoci. Jako významný infor-
mační zdroj děti uváděly rodiče a pedagogy. Aby učitelé byli vybaveni recentními 
poznatky o cukrovce a dokázali dětem přiměřeně vysvětlit otázky spojené se vznikem, 
příznaky, terapií a režimovými opatřeními, je třeba, aby se již ve své pregraduální výuce 
seznámili se základy diabetologie. Pedagogům již v praxi může napomoci metodická 
příručka, kterou autoři sestavili.

Ukázky z manuálu:
1) Obsah manuálu

Než začnete
Úvodem
Podstata cukrovky I. typu
Léčba inzulínem

Pomůcky k aplikaci inzulínu
Pomůcky diabetika pro samovyšetření

Měření glykémie
Glykemický profil
Vyšetření moči

Strava diabetika I.typu
Akutní komplikace diabetu a jejich léčba

Mírná hypoglykémie
Střední hypoglykémie
Těžká hypoglykémie
Glukagon
Hyperglykémie
Ketoacidóza

Sport a diabetes I. typu
5 základních  pravidel  pro fit
10 faktorů zvyšující riziko hypoglykémie
10 kroků ke snížení rizika hypoglykémie
Úprava stravování při sportu
Výběr sportu
Pohybová aktivita dítěte s diabetem
Závěrem
Použité informační zdroje
Dedikace
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2) Ukázka z manuálu

Akutní komplikace diabetu a jejich léčba

Celoživotním úkolem diabetika je hlídat si hladinu glykémie, a tím se vyhnout 
pozdějším komplikacím. Hodnoty glykémie se udávají v jednotkách milimol na 
litr. U zdravého člověka se glykémie pohybuje od 3,3 mmol.l-1 do 6 mmol.l-1. 
Jen krátce po jídle je o něco vyšší, ale za hodinu již klesá pod 7,7 mmol.l-1 a pokles 
pokračuje až do hlídaného rozmezí, tj.  od 3,3 mmol.l-1 do 6 mmol.l-1. Pokud klesne hod-
nota glykémie pod 3,3 mmol.l-1, je pacient ohrožen hypoglykémií. Mozek je glukózou 
málo zásobován a jeho činnost začíná váznout. Hypoglykémie nevzniká u člověka, kte-
rý nemá diabetes, neboť jeho tělo začne okamžitě produkovat hormony, které glykémii 
zvýší. Příznaky hypoglykémie jsou různé a mají individuální charakter. Většinou jsou 
to hlad, bušení srdce, dvojité vidění, pocit mravenčení okolo úst, v noci děsivé sny, 
potivost, ráno bolest hlavy. Hypoglykémie může probíhat i bez počátečních subjektiv-
ních příznaků! Diabetické dítě týdně prodělá i několik hypoglykémií, z nichž naprostá 
většina přichází nepoznána v noci.

Příčiny hypoglykémie (Lebl a kol., 1998):
-  příliš mnoho inzulínu,
-  příliš mnoho jídla,
-  neobvykle mnoho pohybu,
-  alkohol.

Mírná hypoglykémie (Brázdová, 1998)
Příznaky:  hlad, únava, slabost, porucha soustředění, nervozita, pocení, bledost.
Hladina krevního cukru: 3–4 mmol.l-1

Léčba: 10–20 g sacharidů ve formě pečiva, ovoce, čokolády

Obr. 1: Léčba mírné hypoglykémie (Brázdová, 1998)
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Vyskytne-li se mírná hypoglykémie před plánovanou dávkou jídla, stačí se běžně 
najíst. Na lehkou hypoglykémii je nutné si vzít menší množství sacharidů, předejde se 
tak  zbytečnému zvýšení hladiny krevního cukru.

Vyskytne-li se hypoglykémie v době působení rychlého inzulínu, může se pro-
hlubovat rychleji a trvá kratší dobu. Dojde-li k hypoglykémii v době působení inzulínu 
s dlouhodobějším účinkem, probíhá mírněji, ale trvá delší dobu.

Střední hypoglykémie (Brázdová, 1998)

Příznaky: jsou dány sníženou dodávkou cukru mozku a nervům a ovlivněny obranný-
mi mechanismy organismu: podrážděnost až agresivita, porucha jemné motoriky – třes 
rukou, zhoršená artikulace, bolesti hlavy, neostré vidění, zrychlený puls, bušení srdce.
Hladina krevního cukru: 3–2 mmol.l-1

Léčba: 10–20 g sacharidů ve formě cukru, sirupu (2–4 kostky cukru, cukr v tekuté for-
mě se vstřebává rychleji)

Obr. 2a: Léčba střední hypoglykémie (Brázdová, 1998)

Obr. 2b: Další možnost léčby střední hypoglykémie (Brázdová, 1998)
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Dítě by mělo informovat o pocitech hypoglykémie pro případ zhoršení stavu! 
Pokud příznaky přetrvávají i po 10–15 minutách, je nutné vzít si znovu cukr. Pokud se dia-
betik cítí lépe, měl by sníst 10–20 g sacharidů ve formě pečiva nebo ovoce. Vyskytne-li se 
střední hypoglykémie před plánovanou dávkou jídla, stačí se po zmírnění příznaků najíst.

Těžká hypoglykémie (Brázdová, 1998)
Příznaky: jsou způsobeny výrazným nedostatkem cukru v nervové tkáni i v celém orga-
nismu, poruchou jejich funkcí. Tyto příznaky člověk není schopen hodnotit, okolí si 
však všimne nepřiměřeného chování.

-  spavost či agresivita,
-  nepřiměřený pláč či smích
-  zmatenost a porucha koordinace připomínající opilost,
-  ztráta vědomí,
-  křeče.

Hladina krevního cukru: pod 2 mmol.l-1

Léčba: spočívá na pomoci druhé osoby

Obr. 3: Léčba těžké hypoglykémie (Brázdová, 1998)

Diabetikovi musí být podáno 30–50g sacharidů ve formě sladkých roztoků nebo 
sirupů ústy. Při poruše vědomí, pokud není pacient schopen potravu přijímat ústy, apli-
kujeme glukagon (viz dále) a případně sladké tekutiny konečníkem.

Pokud nenastane zlepšení stavu po 10 minutách, je nutné volat rychlou záchran-
nou službu (155), nemocný potřebuje podat glukózu přímo do žíly. Zlepší-li se vědomí 
nemocného, okamžitě se musí podat 20–30 g sacharidů ve formě sladkých tekutin. Cítí-
li se pak lépe, má sníst 10–20 g sacharidů ve formě pečiva.

Těžká hypoglykémie může přejít do bezvědomí, objeví se křeče a může být bez-
prostředně ohrožen život. Zvláště na druhém stupni by měli být spolužáci  diabetika 
poučeni o tom, co dělat v případě hypoglykémie. Je možné si např. v hodině některého 
z předmětů – výchova ke zdraví, rodinná výchova, biologie či tělocvik – vyzkoušet, jak 
pomoci diabetikovi v případě nouze. Je také vhodné umístit obrázek nebo text s postu-
pem pomoci v případě těžké hypoglykémie ve třídě i v kabinetě. 
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DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELE-
MENTARY SCHOOL TEACHERS

Abstract:The frequency of Diabetes mellitus has sharply increased recently. 
Consequently, there is a high probability that teacher meets a diabetic pupil in the class. 
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The questionnaires were distributed among teachers from selected elementary schools. 
The questions were put to find out what kind of knowledge teachers have about this 
disease. The aim of this task was to learn about the teachers’ ability of helping the pupil 
who fell into a diabetic coma or who has a more common complication connected to 
this disease. The questionnaire replies showed that teachers would welcome a short 
information handbook with reference to the actual situation of a diabetic pupil in the 
class. On the basis of these requests the handbook was written. It explains teachers the 
everyday reality that the diabetic child has to cope with. The aim of the information is 
to get teachers know how to react to possible urgent complications and how to involve 
the child in school activities.

Key words: diabetes mellitus, pupil, elementary school, teacher, study, questi-
onnaire, handbook
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
VE VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII

Tomáš DOLEŽAL

Souhrn: Příspěvek popisuje výzkumný vzdělávací projekt zaměřený na osvětu 
týkající se nemoci epilepsie. Osvěta byla realizována se 1122 žáky ze 3. až 5. tříd ZŠ 
z celé ČR formou lekce dramatické výchovy, projekce animovaného filmu a výkladu. 
Účinnost metod byla porovnávána dotazníkovým šetřením.  

Klíčová slova: epilepsie, osvěta, dramatická výchova, výklad, film, dotazníkové 
šetření

Východiska a cíle projektu:
Východiskem celého projektu byl vzdělávací program České ligy proti epi-

lepsii a EPISTOPU (komplexní projekt zaměřený na podporu nemocných s epilep-
sií v ČR), jehož cílem bylo rozvoj stávajících a získání nových vědomostí o epilepsii u 
žáků prvního stupně základních škol a jejich učitelů. Dalším cílem bylo také využití dra-
matické výchovy jako formy osvěty a její srovnání s jinými metodami (výklad, film).

Realizátoři výzkumu:
doc. Jaroslav Provazník - katedra tvořivé dramatiky DAMU Praha 
doc. MUDr.Vladimír Komárek, CSc. - Dětská neurologická klinika FN Motol Praha 
Česká liga proti epilepsii a její pracovní skupina EPISTOP 
Realizátory jednotlivých forem osvěty byli učitelé a další pedagogičtí pracovníci ze 
základních škol a dalším školských institucí z celé ČR 

Výzkum probíhal od ledna do června 2003. 

Výzkumný postup:
Na vybraných školách byli žáci adekvátním způsobem seznámeni s problemati-

kou epilepsie:

  první skupina učitelů využila projekce předem připraveného animovaného 
filmu;
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  druhá skupina využila výklad – slovní sdělení podstatných informací o tom-
to onemocnění; 

  třetí skupina pedagogů připravila pro děti lekci dramatické výchovy,  kde 
bylo využito jako hlavního edukačního  prostředku hry v roli a v situaci.

Stav vědomostí byl zjišťován dotazníkovým šetřením jednak před a těšně po 
zhlédnutí  filmu, po výkladu a zrealizované lekci, jednak po uplynutí  půl roku, poté 
došlo ke komparaci výsledků. 

Otázky v dotazníku:
 Jak poznáš, že má někdo epilepsii?
 Jak to vypadá, když má někdo epileptický záchvat?
 Co uděláš, když tvůj kamarád dostane záchvat?
 Co si myslíš o dětech, které mají epilepsii?
 Myslíš si, že děti s epilepsií jsou:
 Co musí dělat děti, které mají epilepsii?
 Co si myslíš, že by se změnilo, kdybys dostal(a) epilepsii?

K jednotlivým otázkám byly nabídnuty různé možnosti odpovědí. Jedna z nich 
byla ta správná.

Osvěta formou lekce dramatické výchovy – popis realizace:
Témata a východiska:

 Ústřední námět - příběh s názvem DOBRODRUŽSTVÍ NA OSTROVĚ:
  „Děti stejně staré jako vy vyrážejí na člunu na ostrov uprostřed rybníka. Na ostrově se 
něco nezvyklého stane....“ 

 Další tématické motivy ZÁCHRANA, SPOLUPRÁCE, STRACH, ÚNAVA. 

Tato východiska umožnila hned od počátku děti aktivně zapojit do činnosti (pří-
pravné, spojovací a uvolňovací aktivity) a v samém závěru pak i hlubší prožitek z  „hra-
ní si“ na  příběh. 

Struktura aktivit lekce:
  rozehřívací a úvodní aktivity: honička se záchranou, místo po mé levici je volné... 
 ZÁCHRANA
 herecká hra  na štronzo (vyjadřování-sdělovaní nálad a emocí)

       ÚNAVA, STRACH
  dramatická hra Vor          SPOLUPRÁCE
 živé obrazy - vztahy a jejich hierarchie  na jednotlivých lodích (vyjadřování a sdělo-

vaní vztahů, stavů a pocitů)
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 krátké etudy – rozehrávaní toho, co se děje na ostrově (od štronza do štronza), po 
jejich přehrání vybírá třída společně zajímavé momenty, vytváří se živé obrazy, do kte-
rých učitel zadá některému z aktérů, aby předvedl projevy epileptického záchvatu  
 hra v roli horká židle (nabídka lékař, rodič, poučený kamarád, sourozenec…): 

„Máte možnost pozvat si sem někoho, kdo by nám mohl vysvětlit, co se s vaším 
kamarádem děje.“  Děti si většinou vybíraly lékaře, neboť přišly na to, že s danými 
jedinci něco není zdravotně v pořádku.

Využity byly jednoduché metody a techniky, aby jejich vysvětlování nebylo 
složité a zdlouhavé a snadno je mohli pochopit i žáci ze tříd s menší či žádnou zkuše-
ností s dramatickou výchovou.  

Lekce byla zrealizována v rámci výzkumu s pěti třídami (3 x 3. třída, 2 x 5.tří-
da).

Mírně modifikovanou verzi této lekce nabízíme jako výukový program v SVČ 
Lužánky,Brno. Ze strany škol je o ní velký zájem.

Výsledky výzkumu:
Celkem se výzkumu účastnilo 1 122 dětí ze 3. až 5. tříd základních škol z celé ČR. 
Porovnání výsledků dotazníkového šetření z hlediska rozsahu a zapamatování 

nově získaných vědomostí ukázalo, že nejúčinnější formou osvěty byla projekce animo-
vaného filmu, méně účinnou byla lekce dramatické výchovy. Forma výkladu se nedo-
stala na srovnatelnou úroveň předchozích dvou.

DRAMA EDUCATION IN EDUCATIONAL PROJECT
FOCUSED ON EPILEPSY

Abstract: This essay describes research educational project focused on enligh-
tenment concerning epilepsy. 1 222 children from the third, fourth and fifth classes from 
whole Czech Republic participated in this research. Used methods were drama educa-
tion, lecture and film. Effectiveness of methods was compared through questionnaire 
enquiry.

Key words: epilepsy , enlightenment, drama education, lecture, film, question-
naire enquiry  
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XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA 
ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH 

OCHORENÍ V DETSKOM VEKU

Ľubica JAKUŠOVÁ, Aurel DOSTÁL

Súhrn: Pri hodnotení výživy človeka sa vo všeobecnosti kladie dôraz predovšet-
kým na jej energetickú a biologickú hodnotu. V posledných rokoch sa vedci zaujímajú 
o výživu aj z aspektu  možnej kontaminácie xenobiotikami. Mimoriadna pozornosť sa 
venuje predovšetkým kvalite výživy  v detskom veku. V príspevku autori  uvádzajú  niek-
toré zdravotné dôsledky prívodu toxických látok potravou v jeho jednotlivých vekových 
obdobiach, s dôrazom na mykotoxíny. 

Kľúčové slová: xenobiotiká, detský vek, výživa

Úvod
Výživa už od prvých dní života jedinca významne ovplyvňuje jeho zdravie aj 

v ďalších rokoch. Má vplyv na prevenciu alebo vznik akútnych a chronických ochorení. 
V súčasnosti pribúdajú početné štúdie týkajúce sa účinkov toxických látok v environ-
mente na organizmus človeka. 

Väčšina xenobiotík sa v ľudskom organizme metabolizuje za možného vzniku 
neúčinných detoxikačných produktov, alebo aj toxickejších látok s mutagénnym, kan-
cerogénnym, nefrogénnym, imunotoxickým účinkom. 

Absorpcia, distribúcia, metabolizmus a exkrécia xenobiotík  v organizme je iná 
u detí  ako u dospelých jedincov. Kľúčovým faktorom v ich rozdielnom  pôsobení je aj 
rozdielna senzitivita receptorov, maturácia tkanív, gastrointestinálna motilita, nezrelosť 
biotransformačných procesov, zloženie črevnej mikroflóry, a tiež  membránová per-
meabilita, renálna exkrécia glomerulárna filtrácia, tubulárna resorpcia. Okrem toho, so 
zreteľom na telesnú hmotnosť, deti prijímajú väčšie množstvo potravy ako dospelý člo-
vek.   Preto reakcie sa u nich môžu líšiť nielen samotným priebehom, ale aj intenzitou. 

Imunitný systém a xenobiotíká
Hlavným následkom negatívneho pôsobenia xenobiotík na imunitný systém je 

narušenie optimálnej imunitnej reaktivity organizmu. Xenobiotiká môžu pôsobiť pri 
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vzniku autoimunitných ochorení alebo spôsobiť  ich progresiu. Najmä kovy, organické 
rozpúšťadlá a silice sa dávajú do súvisu so vznikom autoimunitných ochorení u člo-
veka. 

Z environmentálnych škodlivín majú výrazný imunosupresívny účinok mykot-
oxíny, polychlórované bifenyly, pesticídy, olovo a kadmium. 

Hormonálny systém je zodpovedný za životne dôležité funkcie, ktorých naruše-
nie môže viesť k závažným poškodeniam orgánov.

Nezanedbateľný podiel zo spektra xenobiotík tvoria xenohormóny, známe pod 
označením endokrinné rozrušovače, endokrinné disruptory – „endocrine disrupters”. 
Sú to hlavne pesticídy, chlórované uhľovodíky, ftaláty, obzvlášť perzistentné organické 
polutanty a ďalšie početné organické zlúčeniny.

Xenohormóny spôsobujú rozvrat hormonálneho systému, ktorý je v úzkom pre-
pojení na imunitný a nervový systém. 

Značný význam pre správnu činnosť slizničného imunitného systému čreva má  
aj stav črevnej mikroflóry. Zvýšené množstvo škodlivín v potrave môže ovplyvňo-
vať zloženie črevnej mikroflóry, tým nepriaznivo pôsobiť na črevnú epitelovú bariéru 
a na imunitný systém sliznice čreva, ktorý zohráva  nezanedbateľnú úlohu v etiopato-
genéze chronických zápalových ochorení čreva na autoimunitnom podklade. Celiakia, 
M.Crohn, ulcerózna kolitída.

Na kaskáde imunopatologických reakcií vedúcich k poškodeniu črevnej sliznice 
spolupôsobia genetická predispozícia a environmentálne faktory.

Potravinové antigény, bakteriálne produkty, toxíny a škodliviny z environmentu 
sú predisponujúcim faktorom k narušeniu črevnej permeability, a  tým môžu viesť k 
rozvoju alergických a autoimunitných ochorení.

Záver
Zdravie rastúceho a vyvíjajúceho sa dieťaťa závisí od správnej výživy. Biologic-

ky hodnotná strava má mať zastúpenie živín v adekvátnej kvantite, kvalite a proporcio-
nalite, s čo najmenším obsahom kontaminujúcich látok, xenobiotík.

Literatúra 

BAKEN, K. A.; VANDEBRIEL, R. J.; PENNINGS, J. L.; KLEINJANS, J. C.; van 
LOVEREN, H. Toxicogenomics in the assessment of immunotoxicity. 
Methods, 2007, Jan 41, s.132–141.

Ballotti, S.; Chiarelli, F.; de MARTINO, M. Autoimmunity: basic mechanisms and implica-
tions in endocrine diseases. Part II. Horm Res 2006, 66, č. 3, s. 142–152.

BRANDTZAEG, P.: The changing immunological paradigm in celiac disease. Immunol 
Lett, 2006, Jun 15, 105, s. 127–139.

GEBBERS, J. O. The environment and autoimmunity – from external causes to inner 
conflicts. Schweiz Rundsch Med Prax, 2001, Nov. 1, s. 1913–1922.

HAVARINASAB, S.; HULTMAN, P. Organic mercury compounds and autoimmunity. 
Autoimmun Rev, 2005. Jun 4 (5), s. 270–275. 



261

KIMBER, I.; DEARMAN, R. J. Immunologic basis for autoimmunity and the potential 
influences of xenobiotics. Toxicol Lett, 2002, Feb. 28, s.77–81.

PENA, A. S. Contribution of genetics to a new vision in the understanding of inflam-
matory bowel disease. World J Gastroenterol, 2006, Aug 14, 12 (30), s. 
4784–4787. 

ROWLEY B.; MONESTIER, M. Mechanisms of heavy metal-induced autoimmunity. 
Mol Immunol, 2005, May, 42 (7), s. 833–838. ,

STROLIN, B. M.; WHOMSLEY , R.; BALTES, E. L. Differences in absorption, dis-
tribution, metabolism and excretion of xenobiotc between the paediatric 
and adult populations. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2005, Oct.1, s. 
447–471.

Táto práca je súčasťou projektu VEGA č. 1/4247/07 „Výživa matiek vo vzťahu k 
výskytu vybraných mykotoxínov v materskom mlieku a ich vplyv na klinické parametre 
novorodencov a dojčiat“.

XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGE-
NESIS OF SOME DISEASES IN CHILD´S AGE

Abstract: When evaluation of  human diet, emphasis is placed in general on its 
energetic and biological quality.  Of recent years scientists are interested in diet from 
a viewpoint of its possible contamination  with xenobiotics. Special attention is paid 
mainly to the quality of diet in child´s age. In the article, authors mention some health 
effects of food intake of toxic substances with emphasis on mycotoxins, at particular 
period stages.

Key words: xenobiotics, child´s age, nutrition
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PRVÉ VÝSLEDKY ANALÝZY 
OCHRATOXÍNU-A  V MATERSKOM MLIEKU 

NA SLOVENSKU

Jela ČAJDOVÁ, Aurel DOSTÁL

Súhrn: Autori analyzovali vzorky materského mlieka na zistenie možnej konta-
minácie mykotoxínom ochratoxín A. Použili rýchlu a vysoko účinnú separačnú metódu 
kvapalinovej chromatografie HPLC. Materské mlieko poskytli matky dobrovoľne a bolo 
odobraté priamo na detskej klinike. Výsledky prvých analýz tohto druhu u nás sú zhr-
nuté v tabuľke. K údajom získaným uvedenou chromatografickou metódou sú doložené 
podmienky analýz. 

Kľúčové slová: materské mlieko, ochratoxín A, analýza HPLC, výsledky analýz

Úvod
Z množstva xenobiotík vyskytujúcich sa v potravinách predstavuje ochratoxín A  

jeden zo závažných mykotoxínov.  Tento mykotoxín tvoria plesne rastúce a množiace 
sa zvlášť na niektorých druhoch potravín. Vhodné živné prostredie sú cereálie, ktoré sú 
základnou surovinou pre produkciu potravín každodenného konzumu. 

Mykotoxíny sa z ľudského organizmu vylučujú aj materským mliekom. V závis-
losti od znečistenia životného prostredia a konzumovaných potravín xenobiotikami 
môže byť aj materské mlieko kontaminované.

Podmienky kvalitatívneho a kvantitatívneho určenia ochratoxínu A 
K analýze sme použili zariadenie HPLC Merck Hitachi v zostave s fluorescenč-

ným detektorom L-7480  

Pracovný postup:  

Analyzovaný podiel vzorky materského mlieka sme extrahovali n-hexánom. 
Extrakciou bola odstránená tuková zložka mlieka.

Následnou extrakciou elučným činidlom vodného roztoku 1 % NaHCO3 sme z 
beztukovej zložky mlieka získali ochratoxín A.
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Prefiltovaný podiel zmiešaný s tlmivým roztokom sme purifikovali a ochratoxín 
A sme zakoncentrovali na imunoafinitnej kolónke (IAC) špecifickej pre tento mykot-
oxín.

Ochratoxín A sme z prečisteného a zakoncentrovaného extraktu separovali v 
HPLC systéme s reverznými fázami a s použitím fluorescenčného detektora bol urobený 
jeho dôkaz a stanovenie.

Podmienky v systéme HPLC: 

teplota v termostate s umiestnenou analytickou kolónou: 35  0C 
použitá analytická kolóna: LiChroCART 125-4 s náplňou LiChrospher RP-18,  
zloženie mobilnej fázy:  acetonitril – voda – kyselina octová  v objemovom pomere 
51:47:2
prietok mobilnej fázy: 1 ml/min.
fluorescenčný detektor: 333 nm excitačná vlnová dĺžka, 433 nm emisná vlnová 
dĺžka  
nástrek, injektážny objem: 80 μl

Výsledky dôkazu a stanovenia ochratoxínu A v materskom mlieku
Tabuľky nameraných hodnôt ochratoxínu A vo vzorkách materského mlieka a 

vysvetlivky použitých skratiek

Namerané hodnoty ochratoxínu A  vo vzorkách materského mlieka

Označenie 
vzorky MM

Objem vzor-
ky na analýzu

[ml]

Počet IAC
[ks]

Hmotnostná koncen-
trácia ochratoxínu A

[ng/l]

Dátum analýzy

1 60 2 9,7  05.04.07
2 25 1 ND (4,8) 29.03.07
3 50 2 ND (4,8) 05.04.07
4 30 1 ND (4,8) 29.03.07
5 70 3 ND (4,8) 05.04.07
6 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
7 60 2 ND (4,8) 11.04.07
8 60 2 2,3  11.04.07
9 50 2 47,6  23.03.07
10 25 1 ND (4,8) 29.03.07
11 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
12 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
13 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
14 25 1 ND  (4,8) 16.08.07
15 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
16 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
17 25 1 < 14,4  (6,4) 14.08.07

-
-

-
-

-
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18 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
19 25 1 < 14,4  (5,7) 14.08.07
20 25 1 ND  (4,8) 16.08.07
21 25 1 ND  (4,8) 16.08.07
22 25 1 ND  (4,8) 16.08.07
23 25 1 < 14,4   (5,3) 16.08.07
24 25 1 ND  (4,8) 16.08.07
25 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
26 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
27 50 1 5,0 14.08.07
28 50 1 5,4 14.08.07
29 25 1 < 14,4  (6,8) 14.08.07
30 50 1 0,6 14.08.07
31 25 1 ND  (4,8) 14.08.07
32 25 1 ND  (4,8) 14.08.07

Použité skratky
ND  (4,8) Nedetekovateľné použitou metódou
< 14,4 Menej ako hodnota LOQ, ale vyššie ako LOD
LOD Limit detekcie metódy Pre danú metódu LOD = 4,8 ng/l
LOQ Limit kvantifikácie metódy Pre danú metódu LOQ = 14,4 ng/l

Zabezpečenie kvality meraní

Druh materiálu

Certifikova-
ná hodnota 
ochratoxínu 

A
μg/kg

Povolený 
interval 

hodnôt och-
ratoxínu A
μg/kg

Nameraná 
hodnota 

ochratoxínu 
A

μg/kg

Výťaž-
nosť%

1
T1742
Baby Food (FAPAS®) 0,60 0,34 - 0,87

0,49 81,7

0,54 90,0

2 Matricový prídavok štandardu ochratoxínu A  ku vzorkám

Záver
Materské mlieko môže byť kontaminované rozmanitými škodlivinami a nie 

je možné uviesť celé škálu týchto látok. Vzhľadom k tomu, že materské mlieko je 
prvá výživa dieťaťa, významne ovplyvňujúca jeho ďalší vývoj, domáce a zahranič-
né  štúdie sú zamerané nielen na obsažnosť najtoxickejších, ale aj menej toxických 
xenobiotík. 
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V rámci nášho výskumu sme sa zamerali na sledovanie výskytu nefrotoxického 
mykotoxínu ochratoxín A. Sú to nielen naše prvé výsledky, ale aj prvé zistenia na Slo-
vensku. Podľa doposiaľ zistených hodnôt môžeme konštatovať, že nie sú alarmujúce. 
Najvyšší obsah sme zistili 47,6 ng ochratoxínu A v jednom litri materského mlieka, 
pričom z 32 analyzovaných vzoriek sme toxín dokázali v 31 % podrobených rozboru. V 
analytickom určení ochratoxínu A pokračujeme. 
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Táto práca je súčasťou projektu VEGA č. 1/4247/07 „Výživa matiek vo vzťahu k 
výskytu vybraných mykotoxínov v materskom mlieku a ich vplyv na klinické parametre 
novorodencov a dojčiat“.

THE FIRST RESULTS OF ANALYSES OF OCHRATOXIN 
A IN HUMAN MILK IN SLOVAKIA

Abstract: The authors analysed samples of human milk with a view to find 
potential contamination with a mycotoxin - ochratoxin A. A rapid and effective separati-
ve method the HPLC was used. Donors offered their human milk voluntarily and it was 
taken right at the clinic of children. The results of such kind of analyses in our country 
are summarized in the table. The analysis conditions are added to the data obtained by 
the referred chromatographic method.

Key words:  human milk, ochratoxin A, HPLC analysis, results of analyses
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INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY – 
INTERVENCE V PODPOŘE ZDRAVÍ

Ludmila SKÁLOVÁ, Lumír KOMÁREK, Věra KERNOVÁ, 
Hana JANATOVÁ
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