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School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

ÚVOD

Výzkumný záměr Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ŠKOLA A 
ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ je naplánován na dobu řešení v letech 2005 až 2010 a 
tato publikace, které dáváme název PRAXE SOUČASNÉ ŠKOLY A VÝCHOVA KE 
ZDRAVÍ  ukazuje část problematiky, která je v rámci tohoto projektu zkoumána. Jejími 
autory jsou především řešitelé tohoto výzkumného záměru, ale také naši i zahraniční 
odborníci, které toto téma zajímá a snaží se přispět k jeho řešení. Vztah „školy“ a „zdra-
ví“ je velmi aktuální ať již z hlediska současných společenských a odborných doku-
mentů (máme zejména na mysli program Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro 
21. století“ a všechny materiály z něho vycházející a pro oblast našeho školství zásad-
ní „Rámcové vzdělávací programy“, které výrazně upozorňují na otázky zdraví), nebo 
proto, že současná společnost zákonitě dospívá ve vzdělávacích a kulturních prioritách 
k otázkám zdraví. Inspirativní je v této souvislosti pojetí zdraví podle SZO/WHO jako 
„stavu úplné fyzické, duševní a sociální pohody, a nejen pouhá nepřítomnosti nemoci 
nebo vady“ (1947), či ještě stručněji jako „schopnosti vést sociálně a ekonomicky pro-
duktivní život“ (1977), kdy pojetí zdraví překračuje hranici somatickou a je určováno 
také psychologicky a sociálně. V tomto chápání zdraví mají pak velkou úlohu také soci-
ální a kulturní instituce, zejména škola. 

Předkládaná kolektivní monografie PRAXE SOUČASNÉ ŠKOLY A VÝCHO-
VA KE ZDRAVÍ shrnuje texty, které ukazují, co vše se v dnešním školství dělá pro 
výchovu pro zdraví. Jde o pestrou paletu a kniha představuje článek navazující na před-
chozí bádání (publikace School and Health 21/1, Brno 2006 a School and Health 21/2, 
Brno 2007 a další studie) a současně je dílčím východiskem pro další etapy výzkumu.

Problematika, kterou se zde zabýváme, není lokálně omezená. Vidíme to z mezi-
národní studie autorů B.Bajd, L. Praprotnik, J. Matyášek, kde jsou srovnávány znalosti 
ze somatologie mezi našimi a slovinskými budoucími učiteli. Výzkum chápání zdraví 
ve vztahu ke kvalitě života zkoumají J. Šimíčková-Čížková, B. Vašina a P. Šišák, což 
je velmi důležité, neboť zdraví v pojetí mladých studentů je často velmi pragmaticky 
a úzce vymezované. Výchovným cílem z hlediska psychologie zdraví je„zdravá osob-
nost“, jejímu formování prostřednictvím motivace k učení věnují pozornost Z. Stránská 
a I. Poledňová. Otázkami výuky, které by měly přinést znalosti umožňující budovat 
výchovu ke zdraví, se z různých aspektů zabývají A. Sandanusová a  J. Pavelková, J. 
Svobodová a P. Sládek a M. Havelková, P. Kachlík, Š. Strandová a A. Weisová. Cel-
kově se zde, bohužel, obvykle konstatuje, že handicapy v odborných znalostech ve 
sledovaných oblastech v současné škole přetrvávají. Výchova ke zdraví je v koncepci 
„Rámcových vzdělávacích programů“ spojena s tělesnou výchovou, která má převážně 
pohybově rekreační charakter a nevyužívá projektovaného kurikula orientovaného také 
na vědomosti a dovednosti v oblasti podpory zdraví (V. Mužík). Tyto informace dopl-
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ňuje výzkum M. Trávníčka. Pohybovou aktivitou dětí předškolního věku se zabývají A. 
Ondrejková a J. Gubricová  a základní výzkumné údaje o měření zdravotně orientované 
zdatnosti a správném držení těla u dětí na 1. stupni základní školy prezentuje J. Vrbas.

Důležitou oblastí výchovy ke zdraví je dopravní výchova. Dopravní úrazy bývají 
nejčastějším závažným zraněním mladých lidí. Touto problematikou se zabývají texty 
M. Stojana a P. Peciny, a to jak hlediska mezinárodního, tak z pohledu přípravy učitelů 
na tuto výchovu.

Velmi závažnou oblastí výchovy ke zdraví je prevence závislostí. Tato pro-
blematika má množství aspektů a je velmi rozpracovaná, ale stále zde jsou aktuální a 
nevyřešené úkoly. Nutnost studia závislosti ve vztahu k sociální patologii, zejména ke 
skupinám sociálně znevýhodněných dětí z kulturně málo podnětného prostředí doka-
zuje J. Liba; otázkám primární drogové prevenci na základních školách se věnuje T. 
Čech, situaci drogové scény na Masarykově univerzitě popisuje výzkum P. Kachlíka 
a M. Havelkové. Veřejné mínění často očekává významné vztahy mezi některými spe-
cifickými sociálními skupinami a sklonem k závislosti, které však nemusejí existovat. 
Tak E. Marádová a M. Žižka ukazují, že subkultura drogová a subkultura piercingová 
nejsou totožné, tedy že „jedinci s piercingem nejsou zároveň i uživateli návykových 
látek“. Velkou kapitolou v prevenci závislostí je nikotinismus; „kouření cigaret bylo 
označeno za hlavní příčinu předčasných úmrtí lidí na celém světě.“ V naší publikaci 
se těmto otázkám z různého pohledu mu věnují J. Schlarmannová, L. Lengyelová a L. 
Žáček a  D. Hrubá a I. Žaloudková. V rámci našeho projektu je také vyvinut a ověřován 
primárně-preventivní program „Normální je nekouřit“, který je zaměřen na děti na 1. 
stupni základní školy. Protidrogovou prevenci lze ve škole budovat z různých pozic; jak 
k tomuto účelu využít literární výchovy ukazuje N. Sieglová.

Kolektivní monografie, která je další publikací v řadě odborných prací projektu 
ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ, ukazuje, co vše je nutno v této oblasti řešit, 
přičemž se zaměřuje hlavně na ty problémy, kterým se členové badatelského týmu spe-
ciálně věnují. Dílčích témat studia škola versus zdraví je nepřeberné množství a přejeme 
si, aby tato publikace byla podnětem, výzvou a příspěvkem k jejich řešení.

Evžen Řehulka
řešitel výzkumného záměru 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
MSM0021622421
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School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ
STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY

UNIVERZITY LUBLAŇ (SLOVINSKO)
A PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY

UNIVERZITY V BRNĚ (ČR)
O KARDIOVASKULÁRNÍM SYSTÉMU

 Barbara BAJD, Luka PRAPROTNIK, Jiří MATYÁŠEK

Souhrn: Poznání základních struktur a funkcí našeho těla je nutností pro každo-
denní život, zvlášť pro budoucí učitele, kteří budou předávat své znalosti žákům ve 
školách a ponesou odpovědnost za blaho a bezpečí dětí, které budou mít ve své péči. 
Základní znalost struktury a funkcí našeho těla v raném věku podporuje prevenci nemocí 
a pomáhá nám chovat se odpovědně vůči našemu zdraví v pozdějším věku. V naší studii 
jsme pokládali studentům 1. ročníku obou pedagogických fakult otázky, jaké jsou jejich 
představy o kardiovaskulárním systému. Porovnávali jsme odpovědi českých a slovin-
ských studentů, kteří budou učiteli základních a nižších středních škol. Chtěli jsme si 
ověřit, kolik vědomostí o oběhovém systému si udrželi po absolvování všeobecné střední 
školy (gymnázia), zda rozumějí hlavním funkcím systému krevního oběhu, funkce srdce 
a zda pochopili, proč potřebujeme dýchat.

     
Klíčová slova: představa dětí o kardiovaskulárním systému, srdce, krev, cévy, 

dýchání    

Úvod
Jedna z nejdůležitějších částí biologického syllabu na základních a středních 

školách se týká struktury a funkcí lidského těla. Základní vzdělání by mělo dát žákům 
znalosti jejich vlastního těla, aby si osvojili způsoby chování, kterými by předcházeli 
některým nemocem a díky kterým by žili zdravě. Všichni vědí, že musíme jíst, pít
a dýchat, ale víme, jak je zapojeno naše tělo do těchto činností? Některé skutečnosti při-
jímáme, aniž bychom současně chápali jejich příčinu. Dokonce malé děti vědí, že krev 
je červená, ale jen málo z nich ví, že jsou dva různé odstíny červené – světlá a tmavá – 
a jaký je mezi nimi rozdíl (Bajd, 2006). Většina dětí nakreslí srdce jako na Sv. Valen-
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týna a mnoho z nich si uvědomuje spojitost mezi srdcem a láskou, ale téměř žádné si 
neuvědomuje, že srdce je rozděleno přepážkou na levou a pravou část. Proč potřebu-
jeme dvě poloviny srdce ? Proč má srdce čtyři oddíly? Rozumí žáci funkci dvojitého 
oběhu v lidském těle – s krví vstupující do pravé části srdce, odkud je pumpována do 
plic, a s okysličenou krví následně pumpovanou z plic zpět do levé části srdce, odkud 
koluje po zbytku těla? Co se krví roznáší po těle ?

Zatímco většina malých dětí ví, že musíme dýchat, abychom zůstali naživu, 
neví již proč tomu tak je. Je pro ně obtížné pochopit procesy na úrovni buněk, obzvlášť 
děti ještě malé, které nejsou schopny abstraktního myšlení. Avšak u starších dětí po 
dovršení 12 let školní docházky lze předpokládat, že budou znát strukturu buňky a 
buněčných částí a budou jim známy i procesy probíhající v mitochondrii. Vše živé 
získává energii k životním funkcím z potravy. Výdej této energie je dýchání. Zatím-
co většina živých organismů potřebuje kyslík k výdeji energie, mnoho druhů bakterií 
a kvasinek může dýchat anaerobně, bez kyslíku.

 V našem výzkumu jsme se chtěli zabývat rozsahem studentských znalostí a 
poznatků o lidském těle. Zejména jsme se snažili zkoumat, kolik vědomostí o stav-
bě těla a jeho funkcích načerpali budoucí učitelé za svých školních studií a kolik 
vědomostí si uchovali do příchodu na univerzitu. Znají strukturu a rozumějí funk-
cím svého těla? Pokud jejich znalosti nebyly úplné, chtěli jsme zjistit příčinu tohoto 
nedostatku.  

Slovinský a český vzdělávací systém a student
Na slovinských ZŠ se žáci setkávají dvakrát se strukturou a funkcemi lidské-

ho těla: poprvé ve čtvrté třídě, podruhé ve třídě deváté. Na všeobecné střední škole 
si znovu osvěží znalosti buněk a lidského těla, rozšiřují si a prohlubují si znalosti 
získané na ZŠ. V ČR se žáci rovněž učí  dvakrát o lidském těle: poprvé v páté třídě, 
podruhé v osmé nebo v deváté třídě s tím, že na všeobecné střední škole se s touto 
látkou mohou setkat znovu, na vyšší úrovni. 

Jeden z cílů našeho výzkumu bylo zjistit, zda je nějaký rozdíl mezi odpo-
věďmi slovinských a českých studentů. Domníváme se, že rozdíly mezi odpověďmi 
slovinských a českých studentů se mohou odvíjet od různého zastoupení předmět-
ných témat v syllabu všeobecné střední školy a v přístupu k výuce předmětů v obou 
národních vzdělávacích soustavách. Předpokládali jsme, že studenti přijatí na univer-
zitu budou mít základní znalosti o lidském těle, tj. že budou např. vědět, proč máme 
srdce, že srdce sestává ze čtyř komor, že je členěno na levou a pravou polovinu.  
Vycházeli jsme z toho, že studenti budou znát: 

- barvu krve, neboť mají vlastní zkušenost z poranění, 
- že krev má dvě různé barvy v závislosti na obsahu kyslíku,
- proč máme v těle krev,
- hlavní úlohu krve a srdce, neboť o tom se učili ve škole,
- nezbytnost a prvotní účel dýchání, neboť ve škole se učili o buňkách

a buněčných procesech, 
- hlavní zdroj(e) jejich znalostí o tělesné stavbě a funkci.
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Metody

Do průzkumu jsme zahrnuli 132 studentů – 82 z Pedagogické fakulty Univerzity 
Lublaň, Slovinsko a 50 studentů z brněnské Pedagogické fakulty Masarykovy Universi-
ty, Česká republika. Ve všech případech šlo o studenty prvního ročníku, kteří za sebou 
neměli žádnou vysokoškolskou výuku o lidském těle. Veškeré jejich znalosti stavby 
lidského těla a funkcí se odvíjely od jejich dřívější výuky.

 Studenti obdrželi dotazník se 7 otevřenými otázkami. Nejprve měli po paměti 
namalovat srdce a pak se pokusit odpovědět následující otázky:

– Proč máme srdce?
– Proč máme v těle krev?
– Jakou má krev barvu?
– Jak krev tělem protéká?
– Proč dýcháme?
– Co dýcháme?
– Kde jste získal(a) informace potřebné k zodpovězení výše uvedených otázek?
 
Pro vyplnění dotazníku nebyl stanoven žádný časový limit. Dotazník pro brněn-

ské studenty byl přeložen z původního slovinského jazyka do češtiny, zatímco jejich 
odpovědi byly opět přeloženy do slovinštiny. Odpovědi byly analyzovány v programu 
Excel a prezentovány v tabulce pro srovnání. 

Výsledky
Většině studentů činilo potíže nakreslit srdce. Někteří je nakreslili jako v 

dětském časopise nebo jak bývá na pohlednici a jen velmi málo jich je vykreslili 
reálně, jaké je v našem těle. Kresby kategorizujeme do pěti skupin podle stupně 
kompletnosti a věrnosti zobrazení.V první kategorii byly zařazeny kresby srdce se 
čtyřmi oddíly (dvě předsíně a dvě komory) a cévami. V druhé kategorii byly kresby 
se čtyřmi oddíly (v tabulce komorami), ale nesprávně umístěnými cévami. Ve třetí 
kategorii byly obrázky těch, kteří nakreslili pouze interventrikulární septum bez 
cév. V poslední kategorii byly obrázky bez komor, nesprávných tvarů a poloh cév 
(tabulka 1).  

Tabulka 1

 Charakteristika Počet % odpovědí 
  dotazovaných studentů studentů
 SLO CZ SLO CZ
 1. 4 komory a cévy   7   6   8 12
 2. 4 komory a nesprávně umístěné či chybějící cévy  17 26 20 52
 3.  Pouze interventrikulární septum 18   2 22   4
 4. Pouze tvar srdce   7   2   8   4
 5. Chybějící komory, chybějící septum, nesprávný tvar 33 14 40 28
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Většina obrázků znázorňovala srdce zevnitř, ačkoliv k tomu nebyl dán pokyn. 
Obrázky podstatné části slovinských studentů (40 %) byly bez komor, bez septa a cév, 
zatímco více než polovina českých studentů nakreslila srdce s komorami.

Proč máme srdce ?

Na tuto otázku většina studentů odpověděla, že srdce pumpuje krev do těla. Tak-
to odpovědělo 83 % slovinských studentů a 70 % českých. Někteří také uvedli, že srdce 
potřebujeme k životu (9 % slovinských a 20 % českých studentů).

 
Proč máme v těle krev ?

Zatímco podstatná část (43 %) slovinských studentů se domnívá, že krev přenáší 
potravu, stejně odpověděla pouze 4 % českých studentů (Tabulka 2). 24 % českých 
studentů ve srovnání s 11 % slovinských studentů uvedla, že krev přenáší kyslík, zatím-
co téměř stejné procento z obou skupin (24 % a 27 %) uvedlo, že krev přenáší kyslík, 
oxid uhličitý a živiny. Pouze několik studentů uvedlo, že funkcí krve je ochrana proti 
škodlivým mikroorganizmům a jiným látkám. Malá část českých studentů (6 %) ve 
svých odpovědích zmínila erythrocyty, leukocyty a thrombocyty, ze slovinských stu-
dentů nikdo.

Tabulka 2

Jakou má krev barvu ?

Většina slovinských studentů (82 %) a 26 % českých studentů tuto otázku zod-
pověděla tak, že uvedla, že máme červenou krev (tabulka 3). Podstatná část českých 
studentů byla podrobnější a uvedla, že krev může být tmavě nebo světle červená (44 
%), zatímco takto odpovědělo pouze 11 % slovinských studentů. Pouze několik slovin-
ských studentů (4 %) uvedlo, že krev je tmavě červená, zatímco u českých studentů šlo 
o významně větší počet (24 %).

Tabulka 3
 

 Proč máme v těle krev? SLO CZ
 Roznáší živiny po těle 43 %   4 %
 Roznáší kyslík, oxid uhličitý a živiny 27 % 24 %
 Roznáší kyslík 11 % 28 %
 Neví   5 % -
 Kvůli fungování některých procesů   4 %   2 %
 Abychom mohli žít 2 % 4 %
 Kvůli ochraně 1 % 6 %

 Jakou má krev barvu ? SLO CZ
 Červenou 83 % 26 %
 Tmavě a světle červenou 11 % 44 %
 Tmavě červenou  4  % 24 %
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Jak krev tělem protéká ?
 
Odpovědi slovinských a českých studentů byly velmi podobné: 72 % českých a 

78 % slovinských studentů uvedlo, že krev proudí krevními cévami, a 26 % českých a 
21 % slovinských studentů uvedlo, že krev proudí celým tělem.

Proč dýcháme ?  

Odpovědi byly velmi podobné (tabulka 4). Celkem 57 % slovinských studentů a 
70 % českých se domnívá, že dýcháme, abychom získali kyslík, a někteří (23 % a 18 %), 
že dýcháme, abychom žili. Pouze 15 % slovinských studentů a 4 % českých studentů 
uvedlo, že dýcháme, abychom produkovali energii.

 
Tabulka 4

Co dýcháme ?

Největší část studentů se domnívá, že dýcháme vzduch, 46 % slovinských studentů 
a 50 % českých studentů (tabulka 5). Je zajímavé, že slovinští studenti odpověděli vz-
duch bez dalšího komentáře , ale všichni čeští studenti, kteří takto odpověděli, současně 
rozvedli, že vzduch je směs kyslíku, oxidu uhličitého a dalších plynů. Významné pro-
cento studentů (44 % slovinských studentů a 22 % českých) pouze zmínilo kyslík. 
Avšak poměr odpovědí, že vdechujeme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý, byl stejný 
u slovinských studentů i u českých. Někteří čeští studenti si jsou vědomi znečištěného 
vzduchu a uvedli, že vdechujeme také jiné plyny a pevné částice.

 
Tabulka 5

Kde jste získal(a) informace potřebné k zodpovězení výše uvedených otázek?

Většina studentů (68 % ve Slovinsku a 58 % v České republice) uvedla, že získali 
své znalosti ve škole (tabulka 6). Rodina, knihy a televize ovlivnila méně studentů z obou 
zemí, zatímco  menší množství českých studentů (5 %) rovněž uvedlo svůj osobní zájem.

 Proč dýcháme ? SLO CZ
 K získání kyslíku 57 % 70 %
 Abychom žili 23 % 18 %
 K zisku energie 15 %   4 %
 K výměně plynů -   8 %

 Co dýcháme ? SLO CZ
 Vzduch 47 % 50 %
 Kyslík 44 % 22 %
 Vdechujeme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý  10 % 12 %
 Směs plynů a znečištěného vzduchu -   8 %
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Tabulka 6

Diskuze
Ačkoliv se počty slovinských a českých studentů lišily, jednalo se o reprezenta-

tivní vzorky, a proto se domníváme, že jejich různé odpovědi mohou být spolehlivým 
indikátorem. Kresby českých studentů obsahovaly více informací než kresby slovin-
ských studentů: více českých studentů vědělo, že srdce má čtyři oddíly a menší množství 
namalovalo srdce bez podrobností. Ať je to způsobeno čímkoliv, obrázky naznačují, že 
čeští studenti jsou lépe informováni o struktuře srdce.

Zatímco vysoké procento studentů si zřetelně uvědomovalo primární funkci 
srdce, je přesto překvapující zjištění k našemu zklamání, že někteří vysokoškolští stu-
denti po dokončení všeobecného středního vzdělání stále neví, jaká je hlavní funkce 
srdce. Odpověď “máme srdce, abychom žili” nepopisuje jeho funkci. U této otázky jsme 
očekávali lepší výsledky, obzvláště když srdeční tep a tlukot srdce jsou zjevné při běhu 
a jiné tělesné aktivitě.

Pokud jde o funkci krve, většina slovinských studentů (70 %) uvedla, že krev 
roznáší živiny po těle, zatímco takto odpověděli 28 % čeští studenti. Téměž jedna 
čtvrtina z každé skupiny studentů uvedla, že krev roznáší kyslík, oxid uhličitý a živiny, 
z čehož vyplývá podobná úroveň znalostí ohledně tohoto aspektu. Avšak pouze jeden 
slovinský student uvedl, že krev má také ochrannou funkci – ve srovnání s 6 % českých 
studentů. Studenti obou skupin si evidentně neuvědomovali významnou úlohu krve 
při transportu nejen plynů a živin, ale i hormonů, enzymů a odpadních látek. Krev 
hraje rovněž důležitou úlohu při srážení a zástavě krvácení a při regulaci acidobazické 
rovnováhy těla (pH) tím, že roznáší tlumící látky. Další klíčová role spočívá v tom, 
že obsahuje krevní buňky, proteiny a protilátky přispívající k zánětlivým a imunním 
odezvám. Velmi málo odpovědí (pouze 6 % českých studentů a žádný ze slovinských 
studentů) rozlišovalo mezi různými typy krevních buněk - erythrocyty, leukocyty a 
thrombocyty. Ačkoliv se studenti o tom nepochybně museli učit ve škole, je velmi 
pravděpodobné, že nikdy nepozorovali krevní buňky pod mikroskopem a nespojují si 
je s funkcí krve.

Čeští studenti byli preciznější, když dokázali rozlišovat dva různé odstíny červené 
krve – tmavou a světlou – a domníváme se, že si pravděpodobně uvědomují rozdíl mezi 
okysličenou krví a neokysličenou krví s oxidem uhličitým. Asi dvě třetiny obou skupin 
tvrdily, že krev teče v krevních cévách a jedna třetina, že cirkuluje celým tělem. Dom-

 Kde jste získal(a)      
 informace potřebné k   
 zodpovězení výše 
 uvedených  otázek?
  SLO CZ
 Ve škole 68 % 58 %
 Rodina 11 % 18 %
 Knihy 11 % 14 %
 TV 8 %   6 %
 Můj osobní zájem -   5 %
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níváme se, že tito studenti také vědí o krevních cévách, ale odpověděli způsobem, který 
nám neumožnil zjistit rozsah jejich znalosti. 

Člověk obvykle nerozlišuje mezi vdechováním a dýcháním – v každodenním 
životě říkáme, že dýcháme plícemi a ryby dýchají žábrami. Ale plíce a žábry jsou pouze 
orgány, kterými vstupuje vzduch z okolí do těla. Samotné dýchání ve skutečnosti probíhá 
na úrovni buněk, kdy je kyslík dopravovaný krví přijímán mitochondriemi, které jej 
přemění na energii uloženou v molekulách obsahujících vápník, především glukózu, 
vysoce energetické svazky ATP. Podíl studentů, kteří odpověděli, že dýcháme proto, 
abychom získali energii, byl malý, zejména mezi českými studenty. Ve školní výuce 
se studentům evidentně nedostalo dostatek informací o významu dýchání, o dýchacím 
procesu a jeho úloze v energetické výměně. Je to poněkud překvapující, že poté, co se 
učí o buněčné skladbě a funkci, si studenti nepamatují, proč živé organizmy dýchají, a 
že bakterie a kvasinky používají jiný způsob získávání životně důležité energie.

Všichni víme, že dýcháme vzduch obsahující kyslík. Statisticky významné pro-
cento studentů  odpovědělo na otázku, co dýcháme, slovem “vzduch” a neoznačilo 
primární plyn, avšak otázka byla otevřená a studenti nemuseli odpověď rozvíjet. Je 
zajímavé, že někteří čeští studenti zmínili špinavý vzduch se zjevným vědomím vlivu 
znečištění životního prostředí na své zdraví a pravděpodobně s uvědoměním si znečištění 
a environmentálních témat obecně.

 Hlavní činitel negativně ovlivňující správné pochopení u žáků je nedostatek 
vizualizace probíraných procesů a nemožnost propojit si tak různé prvky soustavy. Je 
jim obtížné přednášet o vnitřních orgánech, když nemají přímou zkušenost s oběhovým, 
zažívacím a dýchacím ústrojím. Studenti se o tom mohou dozvídat z knih a obrázků a 
nemusejí mít konkrétní zkušenost s tím, o čem se učí. Typickým výsledkem je prosté 
více či méně zdařilé memorování, ale vždy bez získání přehledu a pochopení celého sys-
tému. Takže v mnoha případech nejsou jejich myšlenky exaktní a mnohdy jsou výslovně 
nesprávné. Pokud oni, mladí učitelé, bezpečně nepochopili strukturu a funkce lidského 
těla, budou mít potíže o tom učit malé děti a poskytovat jim zjednodušené, ale správné 
informace o jejich těle. Učinili jsme poznatek, že v mnoha případech se studenti naučili 
a namemorovali tato důležitá témata o pojmy, avšak bez porozumění jim.

Podle našeho průzkumu je škola prvotním zdrojem studentových informací o 
tomto tématu jak ve Slovinsku, tak v ČR. Někteří studenti se o tom dozvídali rovněž v 
rodině a z knih, a překvapivě málo studentů zmínilo televizi a dokonce nikdo nezmínil 
internet. Přitom popularita televize a internetu stoupá a mohou se stát dobrým zdrojem 
informací díky své názornosti. Nové mediální technologie mohou poskytovat kvalitní 
obrázky a vhodné animace toho, co probíhá skrytě v lidském těle. Měli bychom proto 
dát ve školách zelenou informačním technologiím. Nelze se však spoléhat na vysílání 
jako náhražku, neboť není dostatek vzdělávacích pořadů a studenti se na ně neradi dívají 
ve svém „volném čase”. 

Od našeho průzkumu jsme očekávali pozitivnější zjištění. Došli jsme k tomu, 
že čeští a slovinští studenti mají obdobné problémy v pochopení struktury a funkcí lid-
ského těla. Co můžeme pro zlepšení učinit ? Měli bychom věnovat více času vyučování 
o lidském těle na školách, měli bychom zlepšit didaktický přístup k předmětu nebo lépe 
motivovat žáky k učení tohoto tématu?
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Podle našeho názoru problém nespočívá v zastoupení poznatků o lidském těle
v rozvrhu či v počtu odučených hodin. Hlavní problémem je, že studenti se stále učí tupě 
memorovat bez vizualizace orgánů a pochopení funkcí systému. Modely soustav orgánů (jako 
např. oběhový systém) mohou studentům pomoci při vizualizaci (Bajd, Praprotnik 2004), 
zatímco zdůraznění vztahu mezi základním pochopením struktury těla a funkcí a pevnějším 
zdravím a předcházením nemocem by mělo zvýšit motivaci studentů učit se těmto tématům. 

Náš dotazník ukázal, že v okamžiku přijetí na univerzitu ke studiu učitelství 
mají jak slovinští, tak čeští studenti jisté základní znalosti o svém vlastním těle, ale často 
bez dostatečného pochopení funkcí tělesných soustav. Naše výsledky ukazují na určité 
rozdíly v podrobnostech odpovědí slovinských a českých studentů (např. okysličená 
a odkysličená krev; získávání energie a výměna plynů; vdechování nečistot) které mohou 
odrážet odlišné zastoupení těchto témat v syllabu střední školy a v přístupu k učení tohoto 
tématu v obou zemích. Ověření této možnosti by si vyžadovalo početnější vzorek studentů a 
podrobnější dotazník, jakož i podrobné srovnání výuky biologie a jeho zastoupení ve školním 
rozvrhu v obou zemích.

Literatura:
BAJD, B.; PRAPROTNIK, L. Raná věda: úloha modelů učení o lidském těle. Annales, 

Koper, 2006, s. 435-446.
BAJD, B.; PRAPROTNIK, L. Hrajme si s oběhovou soustavou. Naravoslovna solnica 

2004, 9, č. 1, s. 22-24.

BASIC KNOWLEDGE OF THE CARDIOVASCULAR 
SYSTEM: A COMPARISON BETWEEN STUDENTS OF 
THE FACULTIES OF EDUCATION IN LJUBLJANA 
(SLOVENIA) AND BRNO (CZECH REPUBLIC)

Abstract: A basic knowledge of the structure and function of our bodies is fun-
damental to our everyday life and health. Such knowledge is particularly important for 
teachers who both disseminate it to their pupils and have responsibility for the welfare 
and safety of the children in their care. A basic understanding of bodily structure and 
function at an early age also promotes responsible, healthy behaviour and can minimise 
risk of disease in later life. In this study we investigated the knowledge and understand-
ing of first-year education students about the cardiovascular system. We compared the 
responses of Slovene and Czech students who are training to teach in primary and lower 
secondary schools. In particular, we aimed to investigate how much knowledge of the 
circulatory system they had retained after completing upper secondary school (gymna-
sium), whether they understand the main roles of blood circulation through the body, the 
functions of the heart and why we need to breathe. 

Key words: children’s ideas about cardiovascular system, heart, blood, veins, 
breathing  
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School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

TÉMA ZDRAVÍ JAKO ASPEKT KVALITY 
ŽIVOTA UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ

Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Bohumil VAŠINA, Petr ŠIŠÁK

Souhrn: Ve studii jsme se pokusili postihnout vztah mezi vnímáním zátěže studia 
na vysoké škole a uvědomováním si kvality života. Kvalitu života jsme ověřovali meto-
dou SEIQoL (Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life). Metoda neklade 
předem kritéria, vychází z osobních představ respondenta o tom, co považuje ve svém 
životě za důležité. Mezi uvedenými hodnotami jsme se soustředili na významnost, kterou 
přikládají vysokoškolští studenti zdraví. Studijní zátěž jsme sledovali použitím dotazníku 
D. J. Abramise, který pomocí 4 – 7 stupňových škál hodnotí zátěž respondentů a její 
důsledky v běžném týdnu během studijního období. Sociální integraci studenta jsme 
zjišťovali Škálou sociální opory PSSS J. A. Blumenthala. 

Klíčová slova: zdraví, kvalita života, zátěž, sociální opora

Úvod
Změny ve vzdělávání na základních školách v České republice, které se realizují 

od školního roku 2007–2008, vycházejí z ideje úzké provázanosti vzdělání s jeho prak-
tickou využitelností. Školy dostaly k tvorbě vlastních vzdělávacích programů značnou 
autonomii. Učitelé mohou více ovlivňovat nejen formy, ale především obsah výuky. 
Mají ovšem zvýšenou odpovědnost za výsledky vzdělávání.

Základní teze nové koncepce vzdělávání jsou deklarovány v Rámcovém vzdě-
lávacím programu. Tento materiál vymezuje devět oblastí. Kromě jazykové přípravy
a matematiky jsou vzdělávací oblasti tvořeny několika obsahově blízkými obory. 
Vytváření větších obsahových celků s praktickým vyústěním do konkrétních vědomos-
tí a dovedností, klade také nové požadavky na přípravu pedagogů v průběhu vysoko-
školského studia. Na některých Pedagogických fakultách se proto otvírají nové studijní 
obory, například Výchova ke zdraví, která má obsáhnout požadavky vzdělávací oblasti 
Člověk a zdraví.

Výzkumné otázky a metody šetření
Tvorba studijního bakalářského oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdě-

lávání a následného magisterského oboru Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy 
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vedla k otázce, jaké místo zaujímá v hodnotové orientaci studentů učitelství „zdraví“, jaké 
jiné hodnoty a cíle preferují budoucí učitelé a jak tyto hodnoty souvisejí s péči o zdraví. 

Ve své studii jsme se pokusili zjistit vztah mezi vnímáním zátěže studia na vysoké ško-
le, sociální integrací studenta do nového, vysokoškolského prostředí  a kvalitou jeho  života. 

„Kvalita života je definována s ohledem na spokojenost daného člověka  dosa-
hováním cílů určujících směřování jeho života. Cíle směrování života jsou hodnoceny 
podle hierarchie hodnot (duchovní hlediska). Tato hierarchie se týká cílů, k nimž je 
životní úsilí daného člověka zaměřeno.“ (J. Křivohlavý 2001, s. 40)

Kvalitu života studentů jsme ověřovali metodou SEIQoL -  Schedule for the Eva-
luation of Individual Quality of Life (J. Křivohlavý 2001: 243), která neklade předem 
kritéria, ale vychází z osobních představ dotazovaného o tom, co považuje za důležité. 
Respondent má uvést pět životních cílů, které považuje pro sebe za důležité a míru 
uspokojení s nimi v procentech (0 % – 100 %). Dalším krokem je vyjádření důležitosti 
každého tématu v rámci uvedeného souboru pěti cílů tak, aby dal soubor dohromady 
100 %.  Následným údajem je označení místa na stupnici, která měří celkovou míru 
spokojenosti respondenta s vlastním životem (QLG).

Zátěž vysokoškolského studia jsme měřili pomocí Dotazníku studijní zátěže (D. 
J. Abramis), který  na čtyř až sedmi stupňové škále určuje míru stresorů: role nejistoty 
(RN), vnitřní konflikt (KR1), vnější konflikt (KR2), depresi (DE), úzkost (UZ), zlostnost 
(ZL), technickou výkonnost (TeV), sociální výkonnost (SoV) a zátěž studia (ZAT).  Dru-
hým testem studijní zátěže byl dotazník hardiness (C. Kolbasová), který obsahuje škály: 
kontrola – bezmocnost (CO), ztotožnění – odcizení (CN), výzva – hrozba (CA). Sociální 
integrace studenta byla zjišťována Škálou sociální opory PSSS (J. A. Blumenthal).

Zkoumaný soubor, výsledky šetření a diskuse
Zkoumaný soubor tvořili studenti učitelství z Pedagogické fakulty Ostravské 

univerzity v Ostravě a studenti sociální patologie z Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě. Základní data obsahuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1: Popis zkoumaného souboru
Fakulta Počet Muži Ženy Věk
PdF OU 108 13 95 19–23
FPF SU 68 20 48 20–26

Kvalita života měřená metodou SEIQoL pozitivně koreluje s faktorem kvali-
ty života měřené grafickou škálou QLG u obou skupin souboru: 1. skupina +0,348, 
2. skupina +0,384. Byl zde zjištěn nejtěsnější pozitivní vztah. Kvalita života studen-
tů hodnocená pomocí grafické škály záporně koreluje u první skupiny s rolí nejistoty: 
RN –0,3668, úzkostností UZ –0,6687, depresí DE –0,7050 a celkovou zátěží studia 
ZAT -0,7657. Hodnota SEIQoL negativně koreluje s vnější konfliktní rolí KR2 –0,219
a úzkostností UZ –2,217. U druhé skupiny zkoumaného souboru hodnota SEIQoL 
positivně koreluje s podporou od přátel SPC +0,249 a se zátěžovými faktory hardiness 
výzva-hrozba CA +0,243. 
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Hiearchie životních cílů podle metody SEIQoL obsahují tabulky a grafy.

Tabulka č. 2:  Preference  hodnot studentů učitelství

Hodnota 2. N
108

3. P
pořadí

4. %
ze 108

5. 
ohodnocení 
ze 100 %

6. P
pořadí

7. 
Uspokojení 

v %

8. P
pořadí

Zdraví 84 1 77,8 27,25 2 78,63 2
Rodina 77 2 71,3 25,88 4 74,17 3

Vzdělání 68 3 63,0 17,63 5 69,67 5
Partner(ka) 66 4 61,1 26,45 3 73,00 4

Přátelé 58 5 53,7 15,38 7 79,47 1
Zaměstnání 45 6 41,7 14,04 8 53,29 10

Životní
Pohoda

26 7 24,1 15,42 6 62,46 7

Materiální 
zajištění

24 8 22,2 9,17 10 54,71 9

Volnost  -
Svoboda

19 9 19,6 10,37 9 56,00 8

Víra v
Boha

12 10 11,1 36,25 1 63,00 6

Graf k tabulce č. 2
1 – zdraví, 2 – rodina, 3 – vzdělání, 4 – partner, 5 – přátelé, 6 – zaměstnání, 7 – životní 
pohoda, 8 – materiální zajištění, 9 – volnost, svoboda 10 – víra v Boha 
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Tabulka č. 3:  Preference  hodnot studentů sociální patologie 

Hodnota
2. N
68

3. P
pořadí

4. %
ze 68

5. 
ohodnocení 
ze 100 %

6. P
pořadí

7. 
Uspokojení 

v %

8. P
pořadí

Rodina 58 1 85,3 25,46 4 63,07 8
Přátelství 40 2 58,8 15,87 8 75,07 1

Láska 38 3 55,9 24,48 5 65,72 6
Zaměstnání 37 4 54,4 15,00 9 38,24 12

Zdraví 35 5 51,5 30,40 3 69,37 3
Vzdělání 31 6 45,6 18,37 6 66,29 4
Životní
Pohoda

17 7 25,0 16,00 7 64,41 7

Finanční 
zabezpečení

13 8 19,1 8,07 12 57,50 10

Koníčky 12 9 17,6 11,17 10 60,42 9
Sport 10 10 14,7 8,50 11 66,00 5
Víra 7 11 10,3 40,00 1 70,71 2

Pomáhat 
jiným

5 12 7,4 31,00 2 45,42 11

Graf k tabulce č. 3
1 – rodina, 2 – přátelství, 3 – láska, 4 – zaměstnání, 5 – zdraví, 
6 – vzdělání, 7 – životní pohoda, 8 – finanční zabezpečení, 9 – koníčky,
10 – sport, 11 - víra v Boha, 12 – pomáhat jiným
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U hodnot, které byly preferovány nejméně 5 respondenty, jsme provedli základní 
statistické třídění četností (2.– absolutní četnost, 3.– pořadí podle absolutní četnosti, 4.– 
relativní četnost, 5.– výpočet důležitosti hodnoty, tj. ohodnocení respondentem podílu 
ze 100 %, 6.– pořadí důležitosti hodnoty, 7.– míra spokojenosti s realizací hodnoty, tj. 
míra uspokojení v %, 8.– pořadí podle míry uspokojení).

Hodnota zdraví je mezi deseti preferováními hodnotami studentů učitelství na 
prvním nebo druhém místě. Většina studentů ji uvádí mezi důležitými životními cíly 
a můžeme ji považovat za nejdůležitější hodnotu. Celkové pořadí hodnot – cílů vyka-
zuje charakteristické známky věku, kdy vzdělání jako aktuální příprava na profesi je 
považováno za důležitější než zaměstnání. Celková skladba hodnot ukazuje na větší 
vazbu k sociálnímu prostředí, rodině a přátelům. Vedle četnosti je zajímavá důležitost – 
váha hodnoty. U respondentů, kteří uvádějí víru v Boha, má tato hodnota vysokou míru 
důležitosti, i když její četnost u obou souborů udává něco málo přes 10 % respondentů.

Hodnotový profil studentů sociální patologie ukazuje stejnou skladbu, ale jiné 
pořadí preferencí a rozdílnou významnost voleb. Zdraví má rovněž své pevné místo 
mezi prvními třemi hodnotami. Stejná je důležitost duchovních hodnot, spojená s vírou 
v Boha.  Větší variabilita uváděných hodnot může být ovlivněna vyšším věkem této čás-
ti souboru, jiným zaměřením vzhledem k studijnímu oboru a také větším počtem mužů 
ve skupině, než jak je tomu u studentů učitelství.

Výsledky ukazují, že mezi oběma skupinami je značná shoda. Prioritními cíli 
studentů jsou zdraví, rodina a partner. Profesionální hodnoty tvoří soulad a vzájemnou 
provázanost, která vytváří příznivé psychosociální klima pro rozvoj zdraví jedince. Ten-
to aspekt našeho šetření se  potvrdil i výpočtem korelačního koeficientu mezi aktuální 
spokojeností QLC a úrovní kvality života měřenou pomocí SEIQoL. U obou skupin 
hodnota SEIQoL koreluje významně s QLG, a to pozitivně (studenti učitelství 0.348, 
studenti sociální patologie, 0.384).

Uvědomujeme si, že námi předložená data jsou pouze sondou do problematiky. 
V každém případě metoda SEIQoL dává předpoklad pro kvalitativní analýzu a vytváří 
podmínky pro získání informací o hodnotové orientaci zkoumané populace, Může být 
užita pro  poznání, co daná populace považuje za důležité. Získané výsledky ukazují, 
že hodnota zdraví je studenty, kteří se připravují na učitelskou profesi vysoce ceněna. 
Naše výsledky jsou podobné autorům, kteří zkoumali hodnocení zdraví učitelů nebo 
kvalitu jejich života, či osobní předpoklady spokojnosti (Blatný, M. Osecká , L. Macek, 
P., 1998,  Mareš, J., 2005, Paulík, K,. 2004, Vašina, B., 2004, Řehulka, E., 2003, Mužík, 
L., 2003)

Závěr
Škola má při utváření a  rozvíjení zdraví vedle rodiny významné místo, a to přede-

vším kvalitou svého vzdělávacího programu v oblasti Člověk a zdraví. Pro rozvoj těchto 
programů na školách bude důležitá příprava odborníků výchovy ke zdraví. Se vzdělává-
ním pedagogů, kteří budou umět aktivně rozvíjet fyzické, duševní, sociální a duchovní 
zdraví, začala v tomto akademickém roce také Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 
Akreditovala dva obory ve studijních programech specializace s pedagogice.
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V naší studii jsme se pokusili ověřit pomocí metody SEIQoL a grafické škály 
QLG kvalitu života u vysokoškolských studentů. Zároveň jsme chtěli pomocí dotaz-
níku studijní zátěže najít předpokládané souvislosti mezi rolí nejistoty a konfliktní rolí 
jako možného zdroje zátěže vysokoškolských studentů a dopady zátěže, které zmíněný 
dotazník dovoluje diagnostikovat. Zdá se, že kvalita života měření SEIQoL nesnižuje 
subjektivní míru zátěže, ale mobilizuje síly k vyrovnání se se zátěží. Svědčí o tom sig-
nifikantní korelace z dotazníku hardiness se subfaktorem CA: výzva-hrozba, což lze 
interpretovat, že vyšší zátěž vyvolává výzvu k jejímu překonání, přičemž nesnižuje kva-
litu života. 

Domníváme se, že metoda SEIQoL zachycuje určitou trvalejší a jádrovou dimen-
zi kvality života. Zdá se, že proměnlivější část, která zaznamenává i  uspokojení či neu-
spokojení aktuálních potřeb, více reprezentuje grafická škála. Uvědomujeme si, že námi 
předložená data to naznačují, ale nelze říci, že potvrzují. Tento výzkum považujeme za 
sondu do nastíněné problematiky, které se chceme cíleně věnovat. Předložené výsledky 
považujeme spíše za data hodnotící z tohoto hlediska vysokoškolskou populaci přízni-
vě, i když si nedělají větší nárok na generalizaci uvedených zjištění.
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HEALTH AS AN ASPECT OF QUALITY OF LIFE OF 
UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: This study aims to determine the relation between the perception of 
study-related stress at university and students’ awareness of quality of life. Quality of 
life was evaluated using the SEIQoL method (Schedule for the Evaluation of Individual 
Quality of Life). The method does not pre-define criteria, but instead draws on respon-
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dents’ personal views of what they consider to be important in their own lives. Among 
the values mentioned, particular attention was devoted to the significance attributed by 
university students to health. Study-related stress was evaluated using a questionnaire 
developed by D. J. Abramis, which uses scales of 4 – 7 ranks to determine respondents’ 
stress levels and to evaluate their consequences in a standard week of study during the 
semester. Students’ social integration was determined using J. A. Blumenthal’s Percei-
ved Social Support Scale (PSSS).

Key words: health, quality of life, hardiness, social support





23

School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

ADEKVÁTNÍ MOTIVACE K UČENÍ – 
PŘEDPOKLAD ROZVOJE

ZDRAVÉ OSOBNOSTI ŽÁKŮ

Zdenka STRÁNSKÁ, Ivana POLEDŇOVÁ

Souhrn: Příspěvek se zabývá vybranými otázkami motivace k učení, která je 
nezbytným předpokladem výchovně vzdělávacího procesu. Motivace k učení je v pří-
spěvku vymezena jako předpoklad efektivity učení i jako  rozvoj   motivačních   a     auto-
regulačních dispozic. Vymezena je učební motivace v užším a širším pojetí a diskutová-
ny jsou některé problémy práce učitele s motivační sférou osobnosti žáka.

Klíčová slova: škola, učení, motivace, motivace k učení, diagnostika 

Učení je životním „údělem“ člověka od narození až do smrti. Probíhá po celý 
život jedince a patří k základním autoregulačním mechanismům, na jejichž základě se 
formuje vědomí, chování a osobnost jedince. Společnost sice vymezila pro učení určité 
časové období – školní věk, který následuje po období hry a předchází období práce, 
avšak učení se prolíná každou hrou i prací. Přesto je školní věk obdobím, v němž je 
možný maximální rozvoj dítěte. Pokud tato léta promarní, už nikdy je nedožene – jeho 
psychické kapacity nebyly náležitě využity v době pro jeho rozvoj nejpříhodnější.

Vstupem do školy se dítěti mění celý jeho život. Podstatně se rozšiřuje sociální 
oblast, jejímuž vlivu dítě podléhá,  dítě se přímo a konkrétně srovnává se spolužáky 
a na základě toho se učí stavět si osobní cíle a utvářet svou stupnici hodnot. Začíná 
se diferencovat jeho chování k dospělým a  členům vrstevnické skupiny, formuje se 
jeho osobní úroveň aspirací, jež je ovlivňována aspirační úrovní ostatních členů skupi-
ny. Školní výsledky jsou vždy  ovlivňovány kombinací vlastností celé osobnosti, avšak  
rozhodující význam mají vlastnosti motivační. Žák je sice vždy nějak motivován ke 
školní práci, ale jeho motivy, proč se učí, mohou být velmi různorodé. Motivace může 
klesat od motivace neadekvátní (žák se nezaměřuje na cíle dané školou a nechá se od 
nich snadno odvrátit) přes úroveň optimální, jež má největší pozitivní vliv na dosažení 
cíle, až k druhému pólu přílišné intenzity, která interferuje s efektivní činností ve škole 
(Homola, 1972). 

Pro výstavbu motivačního systému žáka je významná  kvalita jeho pohledu na 
sebe sama, především ve vztahu ke školním předmětům a k náplni školní práce, v čemž 
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škola hraje významnou úlohu. Vyučování dává žákovi příležitost systematicky se hod-
notit a srovnávat se s vrstevníky a vytvořená představa o sobě motivačně působí na 
žákův výkon ve škole. Žák se může dopouštět chyb nikoli pro nesnadnost úkolu, ale 
proto, že má o sobě určitý obraz, který vyvolává jistý druh jednání. Učitel by proto 
měl pomoci dítěti, aby si vypracovalo kladné postoje k sobě, protože ty jsou důležitým 
motivačním činitelem.

Motivace je nezbytným předpokladem vyučování a výchovného procesu a může 
podstatně zvyšovat efektivitu výchovně vzdělávacího působení. Silně ovlivňuje školní 
úspěšnost žáků, jejich výkony, ale i rozvoj žákovy osobnosti. Úzkou spojitost mezi 
motivací a školní úspěšností žáků potvrdili mnozí autoři (např. Hvozdík, 1986; Dočkal, 
Musil, Palkovič, Miklová, 1987; Ďurič a kol., 1986 a další). Motivace propůjčuje učeb-
ním činnostem žáka subjektivní smysl, čímž ovlivňuje míru úsilí, kterou žák při učení 
vynakládá. Motivace je jednou ze základních podmínek (podle některých autorů /např. 
Ames, 1992; McMillan, Simonetta, Singh, 1994 aj./  dokonce nejdůležitější, zásadní 
podmínkou) efektivního učení, protože může mít pozitivní dopad na pozornost (koncen-
traci) žáků, paměťové procesy (uložení a uchování v paměti), výdrž u učení, rychlost 
a hloubku učení, snížení únavy při učení atd. Motivace je také nutnou podmínkou roz-
voje schopností žáka – na její úrovni a kvalitě záleží, zda bude žák využívat či nevyuží-
vat svého schopnostního potenciálu a bude-li své schopnosti dále rozvíjet. 

Na  motivaci žáků k učení se můžeme dívat nejméně ze dvou hledisek: a) pro-
střednictvím motivace lze zvyšovat efektivitu učení (motivace je tedy využívána k usku-
tečnění učebních cílů); b) jde o samotný rozvoj motivačních a autoregulačních dispozic 
u jednotlivých žáků jako významný úkol a cíl školy; z tohoto druhého hlediska jde
o rozvoj potřeb, zájmů, vůle a jiných motivačních a autoregulačních zdatností. Tuto 
dvojí roli motivace nelze ve škole rozdělovat, protože motivování žáků pro učební čin-
nost závisí na rozvinutosti jejich motivačních dispozic a rozvoj motivačních dispozic je 
zase závislý na způsobech motivování žáků, interakci se žáky, organizačních formách 
apod. (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). 

Je důležité se na motivaci žáků dívat z  krátkodobého i dlouhodobějšího hlediska 
/ve smyslu dlouhodobé systematické práce  i ve smyslu dlouhodobého efektu/ (Rheinberg, 
Man, Mareš, 2001; Pavelková, 2002). Na rozdíl od motivování žáků z  hlediska momentál-
ní situace, kdy se opíráme o existující motivační stav žáků (jejich potřeby, zájmy), z  dlou-
hodobého hlediska se snažíme především o rozvoj motivačních dispozic žáka. Základem 
práce pro dlouhodobý efekt v oblasti motivace je především systematický rozvoj osobnost-
ní sféry potřeb žáků a rozvoj autoregulačních zdatností včetně aktivního vztahu k budouc-
nosti. V souladu s F. Rheinbergem, F. Manem a J. Marešem (2001) a I. Pavelkovou (2002) 
se domníváme, že je nutná i dlouhodobá podpora rozvoje žákovských zájmů a zaměření, 
výcvik vůle a podpora hlubokého zaujetí činností (tzv. flow motivace). Z dlouhodobého 
hlediska je tedy třeba pracovat na všech motivačních úrovních. 

V těchto souvislostech připomeňme ještě diskusi, kterou podnítili F. Rheinberg 
(1996 a, b) a F. Rheinberg, F. Man a J. Mareš (2001) úvahami o motivaci učení v užším 
a širším pojetí. Užší pojetí chápe motivaci k učení jako připravenost jedince provádět 
určité aktivity, protože si od nich slibuje  nárůst učení (Rheinberg, 1996 a). Pro toto užší 
pojetí je rozhodující, že žák má představu cílového stavu, která řídí jeho jednání, iniciu-
je jeho usilování o nárůst vědomostí a kompetencí: „žák chce získat vhled do problé-
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mu, chce lépe porozumět učivu, vidět souvislosti, a proto je určitým způsobem aktivní“ 
(Rheinberg, Man, Mareš, 2001, s. 156). Tento typ učení lze označit jako autoregulované 
učení, jak ho popisují Z. Helus a I. Pavelková (1992), J. Mareš (1998),  P. Pintrich 
(1995), D. H. Schunk a B. J. Zimmerman (1998). Do popředí vystupují autoregulační 
zdatnosti (sebezpevňování, metakognitivní zdatnosti, sebemonitorování, sebeinstruo-
vání jedince, autoprogramování učebních činností, řízení vlastní pozornosti a emocí, 
adekvátní reakce na úspěch a neúspěch apod.).

Širší pojetí chápe učební motivaci (Rheinberg, 1996 b, cit. dle  Rheinberg, Man, 
Mareš, 2001, s. 156) jako „připravenost jedince k bohatému spektru činností;  aby se 
je žák naučil provádět, musí dojít k nárůstu učení, ale toto učení se děje, aniž má žák 
před sebou jasnou vizi cílového stavu, aniž si uvědomuje nějakou intenci. Učitelé žáky 
podněcují k žádoucím aktivitám, aniž jim sdělí pravý účel prováděných činností – zís-
kání určitých kompetencí. Obvykle je vyučování koncipováno tak, aby bylo zábavné, 
aby bylo pokud možno „hravé“, aby bylo „orientováno na jednání žáků“, aby při něm 
panovala příjemná sociální atmosféra. Nárůst učení se z  pohledu žáka objevuje nepo-
zorovaně, jakoby mimochodem. Má podobu „vedlejšího produktu“, nikoli cíle, který je 
třeba splnit.“ Tento typ motivace k učení má  svůj význam, avšak byl by dysfunkční, 
kdyby se hravost a zábavnost výuky  stavěla na nejvyšší stupeň a opomíjelo se rozvíjení 
motivace k učení v užším pojetí, tedy kdyby se nepodporovala žákova potřeba být v ně-
čem kompetentní a rozvoj jeho autoregulačních zdatností. 

Učitel motivuje žáky ve vyučování jak vědomě, navozováním vhodných podmí-
nek, bohatých na komplexní incentivy, tak nevědomě, především způsobem interakce 
s jednotlivými žáky. Převažující motivace však nemusí být jen pozitivní. Může dokonce 
nastat situace, kdy žák je naopak motivován negativně – výsledkem je nechuť k učební 
činnosti, snaha pokud možno brzy ukončit školní docházku apod.

Motivování žáků je v přímém vztahu s efektivitou učitelova působení. Je ovliv-
něno výběrem učiva, způsobem jeho předkládání, organizací vyučování, vlastní inter-
akcí s žáky a jejich hodnocením (Hrabal, 1988). Postoje žáků k předmětu jsou projevy 
jejich motivovanosti. Žák, který pociťuje odpor k vyučovacímu předmětu a činnostem,  
může jen sotva podávat dobré výkony nebo výkony odpovídající jeho možnostem
a nepřistupuje s chutí k přípravě na vyučování.  Pokud má vhodné motivační dispozi-
ce, ty brzy zanikají, neexistuje-li motivace k jejich aktivaci a aplikaci. Žák, který má 
předmět rád, má tendenci chovat se opačně: je motivován k učení  a  je u  něj pravdě-
podobnější, že se získané dispozice uchovají a budou zasahovat do jeho reálné životní 
činnosti, pro niž se ve škole připravuje. Motivace žáka je však dále zpětně ovlivněna 
jeho školní úspěšností.

Učitelům by mělo jít o to, aby se u žáka vytvořila optimální motivační struk-
tura, která by mu umožňovala zvládat požadavky školy a zabezpečovala jeho sebere-
alizaci v učební činnosti. Podle I. Lokšové a J. Lokši (1999) má učitel uplatňovat ade-
kvátní způsoby vnější i vnitřní motivace pro utváření pevných  základů pozitivního 
rozvoje osobnosti žáka. Učitel musí motivaci přizpůsobovat cíli a obsahu vyučování 
i věku žáků. Musí rovněž zjistit, které potřeby jsou v individuální hierarchii daného 
žáka dominantní, aby mohl  příznivě ovlivňovat žákovu motivaci k učení a hodnotit její 
změny. Mimořádný význam z hlediska úspěšnosti pedagogického úsilí má proto prak-
tické využití co nejširšího repertoáru specifických diagnostických nástrojů k identifikaci 
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motivace k učení a k analýze její struktury a úrovně ve vyučovacím procesu. Na základě  
zjištěných poznatků mohou učitelé upravit či změnit svůj přístup ke konkrétním žákům
a podpořit jejich pozitivní vztah k učení. 

Formování pozitivního vztahu žáků k učení a jejich učební motivace by nemělo 
být náhodné a živelné, ale mělo by pružně reagovat na situace ve třídě. Existují také spe-
ciální motivační programy, jež lze začlenit do vyučování. E. Marušincová (in Klindová 
a kol., 1990) doporučuje zaměřit se na procesuální stránku motivace, tj. na pozitivní 
vztah k obsahu a formám činnosti, neboť kvalitní motivace nelze vždy dosáhnout jen 
úspěšným výsledkem.  Kladný  vztah k průběhu celé učební činnosti a zájem o její obsah 
pak může kompenzovat demotivační účinky neúspěchu. Ve shodě s E. Marušincovou 
(in Klindová a kol., 1990) se domníváme, že by ve vyučování mělo být více prostoru 
pro potěšení a pocit dobrodružství ze samotného poznávání a odhalování problémů, aby 
se učení u žáků nespojovalo jen s pocitem povinnosti, vynakládání úsilí nebo s obava-
mi a nejistotou. To je důležité zejména pro prospěchově slabší žáky. U těch bychom 
měli nejen snižovat úroveň strachu a nejistoty ve školní situaci, ale také změnit jejich 
nevhodný dominantní motivační typ.

Možnosti zvyšování motivace žáků k učení jsou mnohostranné. Je jen na učiteli, 
které principy bude respektovat, které metody  bude využívat a uplatňovat ve své praxi, 
do jaké míry a jakým způsobem. Problematika motivování žáků ve škole je velmi složitá 
a náročná, pro mnohé učitele není  vždy jednoduché ji v praxi cílevědomě uplatňovat. 
V souvislosti s tím  L. Mihálik (1988) doporučuje učitelům, aby se pokusili zodpovědět 
následující otázky, které by jim mohly pomoci zhodnotit, do jaké míry vlastně využívají 
možnosti motivace žáků ve vyučování:

 Ve kterých fázích vyučovacího procesu uplatňuji motivaci?
  Jaký druh motivace využívám? (Převažuje v mé práci kladná, nebo záporná 

motivace?)
 Jaká metodická opatření využívám na stimulování poznávacích zájmů žáků?
 Je můj výklad orientován problémově?
 Využívám učební cíle jako přitažlivé motivační prostředky?
  Motivuji méně  úspěšné žáky  tak, aby překonali negativní vztah k učení a 

nezájem o učení?
 Znají  žáci cíl a smysl učení, vzdělávání, sebevýchovy a seberealizace?
  Využívám klasifikaci a hodnocení tak, aby působily jako pozitivní motivační 

prostředek?
  Není pro žáka špatná známka negativní motivací, příčinou napětí, nervozity, 

strachu a obav?
 Uplatňuji pedagogický takt jako motivační prostředek?
 Překonávám těžkosti v učení a v chování svých žáků vhodnou motivací?
  Utváří se u žáků vnitřní motivace k učení? (Uvědomují si žáci význam plnění 

požadavků školy, cítí zodpovědnost za jejich plnění?)
 Vytvářím ve vyučování optimistickou náladu a tvořivou atmosféru?
  Využívám k motivování žáků metody mravní výchovy a úryvky z umělec-

kých děl?
 Využívám u žáků didaktické hry jako motivační prostředek? 
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ADEQUATE MOTIVATION FOR LEARNING –
A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF
A HEALTHY PUPILS’ DEVELOPMENT

Abstract: The contribution deals with selected issues of motivation for learning, 
which is an inevitable prerequisite for an educational process. Motivation for learning 
is here defined as both a prerequisite of learning effectiveness and as a development of 
motivating auto-regulating dispositions. Learning motivation in a narrower and wider 
conception is determined and some problems of the work of the teacher with the moti-
vation sphere of pupils’ personality are also discussed.

Key words: school, learning motivation for learning, diagnostics
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School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA EDUKAČNÉHO CD
V TEMATICKOM CELKU

„ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“

Anna SANDANUSOVÁ, Jaroslava PAVELKOVÁ

Abstrakt: V príspevku poukazujeme na vytvorenie edukačného CD k učebnici 
prírodovedy pre 4. ročník ZŠ, k tematickému celku „Človek a jeho životné prostredie“. 
Prácou sme sledovali implementáciu edukačných power-pointových prezentácií do kla-
sickej vyučovacej hodiny a následné porovnanie vedomostnej úrovne žiakov, ktorí sa 
tento tematický celok učili pomocou edukačného CD a tých, ktorí sa učili  bez použitia 
edukačného CD. 

Vytvorených bolo 9 power-pointových prezentácií k uvedenému tematickému 
celku. Prezentácie boli  overované na Základnej škole s materskou školou v Horných 
Obdokovciach. 

Súčasťou každej prezentácie sú testové otázky. Ich správne riešenie umožní žia-
kovi pokračovať ďalej v učive daného tematického celku. V prípade nesprávnej odpove-
de na testovú otázku sa zobrazí text, ktorý  žiak nepochopil. Po opakovanom prečítaní 
je predpoklad, že žiak odpovie na otázku správne. Z analýzy výsledkov testu, ktorý písali 
žiaci po odučení tematického celku „Človek a jeho životné prostredie“  vyplýva, že 
žiaci, ktorí pracovali s edukačným CD mali výsledky  o 6,34% lepšie, ako boli výsledky 
v triede, kde edukačné CD nebolo použité.

Kľúčové slová : edukačné CD, človek a životné prostredie, didaktický test

Úvod 
Masovokomunikačné prostriedky majú v súčasnosti veľký vplyv aj na proces 

výchovy a vzdelania v škole. Média nás zaplavujú množstvom informácií a vedieť sa 
v nich orientovať a využívať ich vo svoj prospech by malo patriť k základným kompe-
tenciám učiteľa (Lengyelfalusy, 2000). Ak chceme žiaka naučiť efektívne a zaujímavo, 
čoraz častejšie sa do vyučovania zaraďujú moderné informačné technológie. To platí 
i pre žiakov na prvom stupni základnej školy. Počítač je moderný informačný i komuni-
kačný nástroj, ktorý môže zvýšiť profesionalitu práce učiteľa. Nestačí školy zabezpečiť 
technikou, ale vytvoriť jasnú predstavu, čo od počítača požadovať, ako plánovať vyučo-
vací proces s novými výučbovými programami.
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Výhodou práce s počítačom je možnosť opakovať výklad v prípade potreby 
Programy môžu mať aj výrazný motivačný charakter – grafika, farba, zvuk, didaktické 
hry, názornosť, čím môžu žiakov pritiahnuť aj k menej atraktívnemu učivu. Práca s edu-
kačnými CD na hodinách prírodovedy je jednou z možností skvalitnenia a zefektívnenia 
vyučovacieho procesu. 

Význam informačno – komunikačných technológií  vo edukač-
nom procese

Informačné a komunikačné technológie nezohrávajú iba úlohu podporovateľa 
nového spôsobu vyučovania, ale menia doterajšiu formu, nielen metodiku vyučovania. 
Nové technológie nie sú určené k tomu, aby len pomáhali zľahčiť, zautomatizovať a zla-
cniť to, čo učitelia už robia. Musia pomôcť pri zásadnej zmene doterajšieho vzdeláva-
cieho procesu. Táto zmena má na nové informačno – komunikačné technológie dve po-
žiadavky: možnosť vytvorenia motivujúceho prostredia a dostupnosť k informáciám.

Splnenie obidvoch požiadaviek umožní záujemcom o vzdelanie dostupné infor-
mácie premeniť na znalosti. Vytvorenie dostupných informácií a vytvorenie motivujú-
ceho prostredia je úloha všetkých vzdelávacích pracovníkov, nielen učiteľov (Šimková, 
2006).

V súvislosti s informačnými kompetenciami sa zvyknú používať najmä dva poj-
my: informačná gramostnosť a počítačová gramotnosť. 

V súvislosti so zavedením metód a prostriedkov elektronického vzdelávania 
do edukačného procesu sa prejavuje pokles klasického významu školy pri získavaní 
informácií. V tejto súvislosti je potrebné osvojenie spôsobov, vyhľadávania a najmä 
spracovania informácií, čo vyžaduje zabezpečiť, už na základnom stupni počítačovú 
gramotnosť. 

Práca s IKT rozvíja vizuálnu predstavivosť lepšie ako iba používanie učebni-
ce. Pri príprave výučbových programov vychádzame aj z poznatkov, ktoré sú uvedené 
v učebnici Prírodoveda pre 4. ročník základných škôl autorov Stanko, Stanková (1998), 
je táto vhodnou duplikačnou, inštrumentálnou, opakovacou a samoštúdium podporujú-
cou učebnou pomôckou. Súčasné použitie učebnice a edukačného CD zabezpečuje rých-
lejšie a komplexnejšie osvojenie si učiva, dobrú spätnú väzbu a tiež slúži na overenie 
si fixovaných poznatkov. Klasickou tabuľou pri použití IKT môžeme chápať monitor 
počítača, ktorý navyše umožňuje preskupovanie, navrstvovanie a dopĺňanie obrazcov, 
transparentné prekrytie i zaradenie videosekvencií (Dytrtová, Sandanusová, 2005). 

Čím je väčší priestor pre žiaka, tým je vyššia individualizácia vyučovania. Ak má 
žiak možnosť postupovať pri vyučovaní vlastným spôsobom, je väčší predpoklad, že sa 
viac naučí, zvyšuje sa jeho sebadôvera, lebo riziko zlyhania je menšie. (Kosová, 1998)

Ciele práce 
Hlavným cieľom bolo poukázať na nové možnosti využívania IKT v 4. roční-

ku v predmete Prírodoveda, v tematickom celku „Človek a jeho životné prostredie“. 
Bolo vytvorených 9 power- pointových prezentácií na témy: Životné prostredie člo-
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veka, Význam vzduchu pre človeka, Význam vody pre človeka – vylučovanie tekutého 
odpadu, Význam potravy pre človeka – trávenie, Rozmnožovanie, Starostlivosť rodičov 
o dieťa po narodení, Zmeny vo vývine v období puberty, Zabezpečenie základných 
podmienok života človeka, Starostlivosť o zdravie.

Metodika práce
Po odučení tematického celku „Človek a jeho životné prostredie“ žiaci písali 

didaktický test, ktorého cieľom bolo zistiť ich vedomosti a porovnať ich s výsledkami, 
ktoré dosiahli v teste žiaci, ktorí sa tematický celok učili bez použitia power-pointových 
prezentácií.

Predpokladali sme, že žiaci, ktorí pracujú s uvedenými prezentáciami, môžu sa 
k učivu viackrát vrátiť, majú k dispozícií viac obrázkov a priebežne si môžu overovať 
správnosť pochopenia textu, napíšu didaktický test s lepšími výsledkami. Pri zostavo-
vaní multimediálnej prezentácie sme sa pridržiavali učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov. 

Postup pri vytvorení multimediálnej prezentácie 
Multimediálna prezentácia je vytvorená v programe PowerPoint, je rozdelená do 

viacerých snímok, ktoré sú navzájom poprepájané hyperlinkami, čo umožňuje žiakovi 
samostatný pohyb v prezentácii bez pomoci učiteľa (obrázok č.2). Naša prezentácia 
bola rozdelená na výkladovú časť a testovú časť. Žiak si po absolvovaní výkladu mohol 
overiť získané vedomosti v testovej časti. Prezentácia je určená pre žiaka, jej grafická 
forma má motivačnú úlohu. Okno programu Power-Point je rozdelené okrem obvyklých 
panelov s možnosťami po okrajoch na tri hlavné časti a z nich každá sa zameriava na 
niečo iné (miniatúry snímkov alebo osnova a snímky – obrázok č.1). 
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Obrázok č. 1: Možnosti programu Power-Point  

poznámky - pod snímkom v dolnej časti obrazovky 

V ľavej časti 
je zoznam 
vytvorených 
snímok, 
ktoré sú 
vzájomne 
prepojené

Aktuálna 

Štandardný panel 

s funkciami pre úpravu
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Obrázok č. 2: Princíp prepojení v prezentácii

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza výsledkov práce žiakov 
pri testovaní vedomostnej úrovne.

Žiaci 4. ročníka ZŠ Horné Obdokovce vypracovali test s 10 otázkami z tematic-
kého celku Človek a jeho životné prostredie. Otázky boli bodované od 1 do 7 bodov, 
čo vyplývalo z obtiažnosti úlohy. Test vypracovalo 23 žiakov, všetci predtým využívali 
edukačné CD.

Maximálny počet bodov, ktorý mohol daný žiak dosiahnuť, bolo 24. Z mož-
ných 552 bodov získali 523, čo je 94,55 %, priemer na žiaka je 22,74 bodu. Roz-
ptyl dosiahnutých bodov predstavoval hodnotu 3,84 a odchýlka od priemeru bola1,96 
bodu. Štandardná chyba v teste dosiahla hodnotu 8,62. Rovnaký test riešili aj žiaci 4. 
ročníka na ZŠ v Ludaniciach, ale tému sa učili bez využitia IKT. Výsledky uvádzajú 
tabuľky 1 a 2. 

Celkový počet bodov bol 488, teda o 35 bod menej ako v triede s IKT. Prieme-

Testová otázka má 3 
možnosti odpovede 
(2 nesprávne a 1 
správnu) 

Po kliknutí na 
nesprávnu možnosť 
sme prepojení na 
snímku s učivom 

Po naštudovaní sa 
žiak môže vrátiť 
späť k otázke 

Po kliknutí na 
správnu možnosť 
sme prepojení 
nasledujúcu otázku 

- Po kliknutí na toto tlačidlo, je žiak 
      vrátený späť k otázke  



34

ry boli teda 22,74, resp. 21,22. Index úspešnosti všetkých zo všetkých úloh bol 94,75
v škole s IKT, zatiaľ, čo na škole bez IKT bol index úspešnosti 88,41 %. 

Hodnoty rozptylu v počte bodov za jednotlivé testové úlohy boli na škole, kde 
sa nevyučovalo formou multimediálnej prezentácie, väčšie pri všetkých úlohách. Čo 
znamená, že bol väčší rozdiel v počte dosiahnutých bodov. V škole, kde sa vyučova-
lo formou multimediálnej prezentácie, boli hodnoty rozptylu z toho istého dôvodu 
menšie. Štandardná chyba dosiahla v škole bez IKT 0,55 a variačný koeficient až
12,47 %.

Ako vidno z výsledkov na škole s IKT (tabuľky č. 3 a 4) a z výsledkov v škole 
bez IKT (tabuľky č. 1 a 2), sú výsledky vo všetkých smeroch lepšie v škole, kde žiaci 
pri výučbe využili informačné a komunikačné technológie. 

Záver
Z výsledov nášho prieskumu vyplynulo, že výučba pomocou  multimediál-

nej prezentácie vzbudzuje väčší záujem u žiakov ako klasická hodina Tiež veľké 
množstvo obrázkov, animácií, a názorných schém uľahčuje žiakom pochopenie uči-
va. Vplyv na efektivitu edukačného procesu má i skutočnosť, že žiak môže prezen-
táciu používať viackrát a sebou, jeho vedomosti sú overované testovými úlohami 
priebežne. Takéto úlohy, problémové nevynímajúc (Čížková, 2002), motivujú aj 
slabších žiakov k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. Veríme, že podobné edu-
kačné CD sa budú využívať na hodinách prírodovedy častejšie a budú spestrením 
edukačného procesu..

Práca vznikla s finančnou podporou projektu CGA VI/7/2006. 
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THE POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF 
EDUCATIONAL CD IN THEMATIC PART  “MAN AND 
ENVIRONMENT”

Abstract: This paper is devoted to created educational CD for textbook of nature 
science (the 4th year-class of basic school) for thematic part “Man and Environment”. By 
this contribution we followed implementation of educational MS Power-Point presentati-
ons into classic lesson and post-confrontation of knowledge level of pupils, who learned 
this thematic part by educational CD and these, who learned it without using one.

We prepared 9 MS Power-Point presentations for introduced theme. Presentati-
ons were evaluated at the Basic school with kindergarten in Horných  Obdokoviach.

As a part of every presentation there are test questions. By their right solving, it 
can make possible to pupils to continue in exist thematic part. In case of wrong answer 
to test question pupils will see text which was bad understood by them. After repeated 
reading over it is hypothesized that pupils will answer the question well. From analy-
se of results of test, which was written by pupils after taught thematic part “Man and 
Environment”, follows that, pupils, who worked with educational CD, had results by 
6,34 % better than pupils, which did not use educational CD.

Key words: educational CD, man and environment, didactic test
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PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM 
VZDĚLÁVÁNÍ

Jindřiška SVOBODOVÁ, Petr SLÁDEK

Souhrn: Cílem této práce bylo nastínit možnosti změn ve výuce přírodních věd 
směrem k lepším operačním dovednostem studentů.

Klíčová slova: přírodovědná gramotnost, metody výuky přírodních věd

Východiska - stav řešené problematiky
Strategický význam technologických inovací ve 20. století si vynutil intenziv-

nější snahu o zlepšení neutěšeného stavu v přírodovědném vzdělání. Politováníhodná 
úroveň používání matematiky a přírodních věd laickou veřejností je odedávna stáli-
cí zkoumání pedagogických oborů. Pedagogické časopisy se po léta věnují popisům 
nových postupů, zaměřených na zvýšení matematické, fyzikální či obecně přírodovědné 
znalosti obyvatel. Historie však ukazuje, že tyto pokusy měly na celkový stav těchto 
znalostí zpravidla mizivý a časově omezený vliv. Jejich absolventi se sice různí v tom, 
jak dalece se jim vyučování líbilo, ale většina z nich stejně nedokáže použít nic z toho, 
co se měli naučit. O malém úspěchu dosavadních snah svědčí stále sílící důraz na pří-
pravu občanů k tzv. matematické a přírodovědné gramotnosti. 

Dnešní děti většinou nemají možnost volně běhat v přirodě nebo něco vyrábět 
v dílně. Prostředí, v němž vyrůstají,  není z pohledu přírodních věd „reálné“. Problémy, 
které  přináší dnešní životní styl, nevyžadují po jedinci dovednosti, jež jsou předmětem 
přírodních věd. A tak nechuť a pohodlnost lidí zabývat se skutečnými věcmi jde  ruku 
v ruce s úpadkem schopnosti kritického myšlení, oslabením představivosti, s nedostat-
kem soustavnosti, které jsou potřeba k tomu, aby člověk dokončil jakékoliv konkrétní 
dílo. 

Navíc na děti dotírají poznatky a dobrodružství ve stavu zcela hotovém, v médi-
ích k jejich vymyšlení nasadili svou fantazii jiní, obvykle štáby specialistů. Může tomu 
konkurovat jednoduchá obrazotvornost a podomácké kutění jedince? To, co vidí na 
obrazovce, je detailně vypracované, dokonalé a „pohodlné“ tak, jak to ve skutečnosti 
není.

Prožitky  typu: „tomu nerozumím,  netýká se mě to,  neumím to vyjádřit“ vedou 
k tomu, že pro studenty dané učivo ztrácí smysl, neboť jim neukazuje nic  dál, nepomá-
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há jim prožít skutečnost “oč jde”. Nejsou schopni mu přiřadit význam, a tak časem zcela 
na tyhle snahy rezignují. V případě potřeby získání nějaké odbornější způsobilosti jsou 
dnes k dispozici rychlokurzy pro konkrétní učivo, které pomáhají účastníkům vyhnout 
se námaze,  trochu jako kdyby technika zbavovala proces učení nutnosti překonávání 
překážek, trpělivosti a cvičení vůle.

Většina absolventů všech typů škol má jen deklarativní znalosti; přijali pouze to, 
co jim autority navykládaly nebo učebnice poskytly. Věcem rozumějí často méně než 
středověcí vzdělanci, kteří by sice hájili dnes překonaný názor, ale asi by o něm hovořili 
spíše jako o teorii, která vyhovuje pozorování než jako o něčem daném.1 

Realistickým úkolem školy je postavit studenty na vlastní intelektuální nohy: 
předat jim soubor základních metod a pojmů, z něhož by mohli vycházet při analýze 
svých životních situací. 

Přírodovědně gramotný člověk si musí na konkrétních příkladech bezprostředně 
vyzkoušet, jak se zkoumá příroda, jak se teorie vytvářejí, testují, potvrzují a dočasně přijí-
mají. Osvojení si těchto potřebných základů sice v principu lze dosáhnout čistě verbálně, 
ovšem tento způsob přístupu běžnému jedinci nestačí k získání schopnosti, které charak-
terizují přírodovědně gramotného člověka v širším smyslu. Skutečné porozumění teorií
a  pojmům se u většiny  rozvíne jen na základě konkrétní činnosti přes vlastní zkušenost. 

Nadaní jedinci si sice mohou osvojit jak vědecké znalosti, tak abstraktní způsob 
myšlení i bez předchozí praxe, avšak tomuto zlomku populace se to beztak podaří za 
jakýchkoli podmínek. Jinak by byla přírodovědná gramotnost ještě nižší.2

Proto snahy o reformní přístupy zatím  přes dobře míněné proklamace neuspěly, 
studenti i veřejnost nadále odolávají… Sebelepší výuka klasického typu zatím nedoká-
zala posun v operativní složce přírodních věd, ač jsou učebnice sebelépe ilustrovány a 
podpořeny videem či cíleným E-learningem. 

Hypotéza vysvětlení neutěšeného stavu
V přírodovědných oborech jsou studenti nejprve vystaveni přívalu nezvyklých 

termínů, pro které nemají vlastní motivaci ani životní zkušenosti. Tempo a rozsah pro-
bírání látky jim často nedovoluje myšlenky teorie vůbec vstřebat. 

Vůle k překonávání nechutě k ukázněné dlouhodobější soustředěnosti je oslabe-
na tím, že zatím se jim servírovaly hotové věci či aspoň polotovary. Ale přírodovědné 
zkoumání je práce s předpoklady, s pochybnostmi a jejich korekcemi a s uvědomováním 
si mezí při  „proměřování světa“ bez záruky lesku slávy a bohatství. Není samozřejmě 
třeba, aby  každá generace objevovala zákonitosti světa od počátku, ale každá generace 
má právo aspoň nahlédnout do procesu, kterým k soudobým přírodovědným znalostem 
lidstvo došlo. 

1 Srov. ARONS, A. B. ve sborníku LOCKHEAD J.; CLEMENT J. (eds.) Cognitive Process 
Instruction. Franklin Institute Press, Philadelphia 1979. 

2 Srov. ARONS, A. B. ve sborníku LOCKHEAD J.; CLEMENT J. (eds.) Cognitive Process 
Instruction. Franklin Institute Press, Philadelphia 1979. 



43

Realistické zajištění potřebného pochopení a získávání zkušeností by ovšem 
znamenalo, že se drasticky omezí množství látky, které může být probráno. Učitelé 
ani autoři učebnic se těžko k redukci učiva odhodlají, takže jejich žáci běžně nerozu-
mějí  přírodním vědám o nic lépe než jejich rodiče. Noví učitelé si myslí, že potíže
s pochopením tkví ve způsobu výkladu látky. Jsou přesvědčeni, že právě jejich podání 
– originální, nadšené a dokonale jasné – povede k úspěchu. Ve skutečnosti těžko dojde 
k významným posunům.3 

Kdybychom studentům namísto servírování pojmů a vztahů, na něž zatím jejich 
rozumové schopnosti nestačí, dopřáli možnost pohlédnout na přírodu prostřednictvím kon-
krétních, byť méně vznešených, problémů a konfrontovat ji s jejich vlastní zkušeností, získa-
li by dovednosti a vhled, jež odpovídají lépe tak často vyhlašovaným cílům přírodovědného 
vzdělávání. Dobrý učební plán přírodovědy pro základní školu, který by v rozumné míře 
preferoval jevy každodenního života před tajemným slovníkem moderní fyziky a chemie, by 
brzy  odhalil, že znalosti učitelů i jejich žáků jsou v tomto ohledu téměř stejné. 

Porozumění se tvoří v dialogu s druhými prostřednictvím aktivit, které mají 
základ v předchozí zkušenosti. To je východisko tzv. konstruktivistických pedagogic-
kých směrů. Ty stavějí na tom, že napřed studenta seznamují s myšlenkami a potom 
teprve s názvy. Pojmy syntetizují  z pozorovací zkušenosti. Pokud se zkoumají jevy, 
v souvislosti s nimiž je experiment nemožný, používá se metoda analogií, pozorování 
a zkoumání korelací. Například nyní je aktuální zkoumání  korelace mezi vzestupem 
teploty a lidskou aktivitou zvýšeným obsahem CO2.

Metodologický postup ke zlepšení stavu
Terminologická báze přírodních věd neumožní vždy potřebné znalosti budo-

vat výše uvedeným způsobem, nehledě k různé úrovni studentů a problémům s jejich 
klasifikací. Ovšem v rámci určitých celků by každé „studium“  mělo vždy přispět 
k lepšímu stylu myšlení a zkvalitňování tvorby úsudků. Právě proto je třeba učivo 
pečlivě vybírat. Ale nevynechávat to, co dělá např. fyziku fyzikou – aplikace v praxi, 
grafy, experimenty.  Grafická znázornění závislosti jsou mnohdy úplnější než zob-
razení pomocí vztahu nebo vzorce. Vztah platí jen pro speciální okolnosti, kdežto 
experimentální graf zachycuje zažitou skutečnost. Práce s grafy patří mezi operace 
pro studenty poměrně obtížné. Jistě by šlo zařadit jako používání grafického znázor-
nění a manuální tvorbou grafu do více školních aktivit. Člověk vnímá a ukládá do své 
paměti především věci, jevy a hodnoty, se kterými se setkává nejčastěji nebo které 
zažil osobně. Při svých úvahách pak těmto jevům, které jsou mu blízké, mimoděk 
přikládá větší váhu. 

Přírodní vědy nejsou jen vědomostním rámcem  pro uspokojení potřeb lidstva. 
Přírodovědecký obraz světa je kvalifikované optimistické hledání odpovědí, překoná-
vající strastiplnost řešení úloh, tento obraz je úžasný ve své schopnosti předvídat chová-
ní zkoumaných objektů a získávat reálné odhady výsledků. Dobře vyučované přírodní 
vědy mohou posilovat sebedůvěru jedince. Jsme-li obeznámeni s očekávaným rámcem 
událostí, máme možnost jednat a naše sebedůvěra roste. 

3 Srov. ARONS, A. B. ve sborníku LOCKHEAD J.; CLEMENT J. (eds.) Cognitive Process 
Instruction. Franklin Institute Press, Philadelphia 1979. 
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Přírodovědné vzdělání by mělo ovlivnit proces odhadování a předvídání 
jedince. Kvalitní odhad velikostí výsledku a schopnost rozhodnout, zda za urči-
tých okolností je konkrétní jev možný by měl patřit k základním cílům vzdělání.  
Konstanty přírody jsou objektivní čísla, která plynou z podstaty vesmíru. Jejich 
existence ukazuje, že příroda má vtištěny jisté pravidelnosti. Konstanty přírody jsou 
objektivní čísla, která vyplynula z podstaty vesmíru. Jejich existence naznačuje, že 
příroda oplývá neviděnými pravidelnostmi. Jsme zruční při měření a odhadu veli-
kosti těchto konstant, ale naše schopnost vysvětlit jejich přesný význam je zatím 
omezená. Nicméně s jejich pomocí získáváme všechny praktické předpovědi v pří-
rodě. Pro kvalitní odhad a rozhodování  postaveném na výsledcích tohoto odhadu je 
trénink rozměrů těchto konstant a  užitých  jednotek  užitečný. 

V každodenním životě lidé proces odhadu obvykle provádějí tak, že si sta-
noví známou hodnotu jako referenční bod a výsledný odhad získají tím, že se 
od něj posunou v určitém rozsahu a směru, které zrovna považují za správné. 
Zrádnost tohoto běžného intuitivního kroku je právě ve volbě rozsahu posunu. 
Rozsah posunu volí člověk velmi subjektivně a mnohdy nesprávně. Podsunout 
lidem určitý údaj jako referenční bod, jenž díky své neinformovanosti nedokáží 
při odhadu vhodně upravit, je častým reklamním a manipulačním trikem. Psycho-
logické pokusy prokázaly, že je snadné vychýlit lidský odhad čísla, o kterém toho 
člověk moc neví.4 

Dobrá či horší schopnost odhadu se nemusí projevit jen u číselných hod-
not. Člověk při řešení nové úlohy se obvykle snaží použít postupy, které již užíval 
s úspěchem dříve. Důležitá je u jedince rychlost odezvy na tu skutečnost,  že je 
v nové situaci použít nemůže, protože dříve sice  postupy vyhovovaly, ale v odliš-
ných souvislostech. Řešitel někdy v počátku  zaujme chybný postoj, od něhož se 
nechce (ze zkušenosti) odvrátit.

Při rozhodování o volbě lze odhadovat možné výsledky různých alternativ
z hlediska výsledných hodnot relevantních veličin. Často však člověk  odhaduje pouze 
rozdíly mezi výslednými hodnotami  a jejich hodnotami referenčními, obyčejně tu jsou 
hodnoty stávající. Při tomto relativním přístupu nás nezajímá samotný výsledný stav, 
nýbrž jeho změna oproti současnému stavu. Změnu hodnoty dané veličiny jsme totiž 
schopni zjistit pohodlněji a přesněji než její celkovou hodnotu a tak relativní způsob 
rozhodování je v praxi velice rozšířený a tudíž i manipulačně a mediálně „re-klamou“ 
zneužívaný. 

Rovněž syndrom rizikového chování v dospívání patrně souvisí se zkresleným 
vyhodnocováním situace. Adolescent intuitivně touží po změně, tudíž prioritně vyhod-
nocuje všechny volby s preferencí změny bez ohledu na cílový stav.  Způsobilost odhad-
nout důsledky svého jednání a chování v různých situacích, zájem o vlastní zdraví se 
teprve vytvářejí vlastní životní zkušeností. K tomu, aby toto stádium co nejrychleji pře-
konali, musejí  nést důsledky svých pochybení. Jejich životní odhady budou přesnější a 
orientovány dlouhodoběji.

4 ARONS A. B. The Various Language: An Inquiry Approach to the Physical Sciences. Teacher’s 
handbook. New York: Oxford University Press, 1977.
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Výuka přírodní věd může  přispět tím, že zařadí  zkušenostní aktivity,  základy 
vědecké metodiky a teorie odhadu do běžné praxe. Je to sice jen pomůcka,  ale jejím 
prostřednictvím si studenti mohou osvojit o obecnější dovednosti do běžného života. 

Závěr
Kolektiv didaktiků katedry fyziky PdF se již několik let snaží o změnu pojetí 

výuky přírodovědy a základoškolské fyziky tímto směrem prostřednictvím praktických 
a terénních cvičení. Pro dokumentaci a vlastní inspiraci lze nahlédnout na webovský 
portál katedry. To, zda upravená koncepce bude úspěšnější pro výsledný stupeň pří-
rodovědné gramotnosti lidí, uvidíme však, jak už to při všech koncepčních školních  
změnách bývá až za mnoho let.
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A VÝUKA GENETIKY 
NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK,
Štěpánka STRNADOVÁ, Andrea WEISOVÁ

Souhrn: Práce přináší výsledky anonymního dotazování, které bylo realizováno 
na vzorku 73 pedagogů vyučujících genetice v rámci přírodopisu na základních školách 
Jihomoravského regionu. Snaží se ověřit, zda se deficit odborné přípravy učitelů v biologii 
a genetice ze 60. let 20. století projevuje i v současnosti. Příspěvek též prezentuje přístup 
dnešních učitelů k výuce genetiky, sleduje, zda učitelé této vědecké disciplíny využívají i 
v otázkách výchovy ke zdraví. 

Bylo zjištěno, že většina pedagogů učí genetice ráda, se zaujetím, řada z nich si 
připravuje vlastní pomůcky. Handicap v odborných znalostech pedagogů z minulosti však 
stále přetrvává a výuka genetiky je erudovaně zajištěna pouze na 40 % sledovaných škol.

Klíčová slova: genetika, pedagog, pregraduální výuka,výchova ke zdraví, základ-
ní škola, žák

Úvod
Přestože byly základy genetiky položeny v naší zemi, vědecká éra genetiky 

a pravidelná výuka genetiky pro budoucí učitele základních škol byla v našem státě 
zahájena až v šedesátých letech minulého století (Havelková et al., 2007; Havelková et 
al., 2008). Toto se pochopitelně odrazilo na školách všech stupňů v naprostém nedostat-
ku odborných učitelů, kteří by genetiku rádi a erudovaně vyučovali.Tak vyrůstali žáci, 
kteří genetice vůbec nebo jen málo rozuměli. Je skutečností, že současní učitelé přírodo-
pisu, vyučující na našich základních školách, si často stěžují na nedostatečné vybavení 
znalostmi a dovednostmi z oblasti genetiky, kterých se jim dostalo na vysoké škole. 
Zmíněná fakta nás vedla k rozhodnutí zjistit, jaký je současný stav výuky genetiky na 
našich základních školách.

Materiál a metody
Anonymními dotazníky byli na vybraných školách Brněnska a Zlínska osloveni 

učitelé, kteří zde vyučují genetiku. Bylo obesláno celkem 236 základních škol. Návratnost 
činila 36,5 %. Byly hodnoceny odpovědi 73 respondentů, z toho 14 mužů a 59 žen.
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Získávání informací proběhlo dotazníkovou metodou. Nestandardizovaný dotazník 
obsahoval základní identifikátory (věk, pohlaví, délka pedagogické praxe) a 13 otázek, z toho 
5 s uzavřenou, 5 s polouzavřenou a 3 s otevřenou volbou odpovědí. Otázky byly zaměřeny 
na učebnice používané při výuce přírodopisu, jejich stručné zhodnocení a důvody oblíbenos-
ti či neoblíbenosti u pedagogů, zařazení výuky genetiky a její hodinovou dotaci, dostupnost 
a rozmanitost učebních pomůcek, důraz kladený na výuku genetiky, její oblíbenost učitelem 
a žáky, probíraná témata a názory na přechod k Rámcovému vzdělávacímu programu.

Pedagogové obdrželi před dotazováním stručnou informaci o záměru studie
a o jejích řešitelích spolu s jejich kontaktními adresami. Údaje byly elektronicky zazna-
menávány a následně statisticky zpracovány programy EpiInfo 6 En (Dean et al., 1994) 
a Statistica for Windows 7 Cz (StatSoft Inc., 2004). Pomocí statistických testů (x2, 
Fisher exact) byly zhodnoceny statistické významnosti rozdílů mezi znaky při dělení 
souboru dle pohlaví, dle fakult a dle ročníků.

Výsledky
Následující tabulky a grafy podávají přehled četností odpovědí oslovených peda-

gogů. Jako skupina 1 je označen podsoubor respondentů  z kraje Zlínského (n=36), jako 
skupina 2 podsoubor respondentů z kraje Jihomoravského (n=37). 

Tabulka 1: Zastoupení pohlaví ve vyšetřovaných souborech-do metodiky

Skupina Muži 
(n)

Muži 
(%)

Ženy
(n)

Ženy
(%)

Celkem
(n)

Celkem
(%)

1 9 64,3 27 45,8 36 49,3
2 5 35,7 32 54,2 37 50,7

Celkem 14 100,0 59 100,0 73 100,0

V obou souborech převažovaly ženy oproti mužům.

Tabulka 2: Délka praxe dle pohlaví

Délka praxe Muži
(n)

Muži 
(%)

Ženy
(n)

Ženy
(%)

Celkem
(n)

Celkem
(%)

0–5 let 3 21,4 20 34,5 23 31,9
5–10 let 5 35,7 4 6,9 9 12,5
10–15 let 2 14,3 8 13,8 10 13,9
15–20 let 0 0,0 11 18,9 11 15,3
20 let a více 4 28,6 15 25,9 19 26,4
Celkem 14 100,0 58 100,0 72 100,0

U žen byla zaznamenána nejčastější délka praxe 0-5 let, dále 15 let a více. U mužů 
byly zastoupeny téměř všechny kategorie délky pedagogické praxe s výjimkou položky 
15-20 let. Proto je rozdíl v uváděné délce praxe statisticky významný (p<0,05, x2) pouze 
v kategorii 15–20 let, kde muži absentují. Naopak, žen je zde asi jedna pětina.
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Tabulka 3: Obliba výuky genetiky dle pohlaví

Obliba výuky 
genetiky

Muži
(n)

Muži 
(%)

Ženy
(n)

Ženy
(%)

Celkem
(n)

Celkem
(%)

Učí rád(a) 13 92,9 38 64,4 51 69,9
Učí nerad(a) 1 7,1 21 35,6 22 30,1

Celkem 14 100,0 59 100,0 73 100,0

Tabulka č. 3 ukazuje rozdíl oblíbenosti výuky genetiky mezi muži a ženami. 
Pouze jeden z dotázaných mužů nerad vyučuje genetice, u žen takto odpověděla téměř 
polovina (p<0,05, Fisher exact). 

Tabulka 4: Důraz kladený na výuku genetiky

Důraz
na učivo

Muži
(n)

Muži 
(%)

Ženy
(n)

Ženy
(%)

Celkem
(n)

Celkem
(%)

Menší 0 0,0 17 29,3 17 23,6
Stejný 12 85,7 40 69,0 52 72,2
Větší 2 14,3 1 1,7 3 4,2

Celkem 14 100,0 58 100,0 72 100,0

Většina mužů nijak neupřednostňuje genetiku, kladou na ni stejný důraz jako na 
ostatní látku. Téměř třetina z dotázaných žen však přikládá genetice menší význam než 
jinému učivu (p<0,05, x2). Počet těchto respondentek v podstatě odpovídá počtu žen, 
které učí genetice nerady.

Graf 1: Ročník, ve kterém se vyučuje učivo genetiky (%)
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Ročník, ve kterém je genetice vyučováno, je většinou dán učebnicí, kterou se 
vyučující řídí, a nebo školním vzdělávacím programem jednotlivých škol. Více než 
polovina dotázaných vyučuje genetice v osmém ročníku. Pouze v 11 % případů dotázaní 
kombinují výuku v osmém a devátém ročníku. 

Graf 2: Počet vyučovacích hodin věnovaných genetice (%)

Většina respondentů vyučuje genetiku průměrně 5 hodin. Dvě hodiny jsou zmi-
ňovány jako minimální dotace. V opačném případě dva dotázaní uvádějí více než deset 
vyučovacích hodin.

Základní školy mají v současnosti k dispozici šest moderních učebnic přírodo-
pisu. Tyto tituly byly nabídnuty k výběru v dotazování plus jedna možnost pro volnou 
odpověď:

• KOČÁREK, E. Přírodopis pro 9. ročník základní školy. Praha: Jinan, 2001. 96 s. 
ISBN 80-86491-00-5.

• DOBRORUKA, L. Přírodopis III. 2. vydání. Praha: Scientia, 2001. 159 s. 
ISBN 80-7183-246-4.

• ČERNÍK, V., BIČÍK, V.  Přírodopis 3. 1. vydání. Praha : SPN, 1998. 80 s. 
ISBN 80-85937-97-2.

• KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK, J.  Ekologický přírodopis 8 pro 8. ročník základní školy 
a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. upravené vydání. Praha : Fortuna, 1999. 128 s. 
ISBN 80-7168-477-5.

• JURČÁK, J., FRONĚK, J. a kol. Přírodopis 6.  Olomouc : Prodos. 1997. 127 s.
ISBN 80-8580-647-9.

• HAVLÍK, I. Přírodopis pro 7. ročník. Brno : Nová škola. 1999. 87 s. ISBN 80-
8560-798-0

0

5

10

15

20

25

30

35

2 hod 3 - 4 hod 5 hod 6 - 8 hod 11 hod 12 hod



51

Nejčastěji používanou (viz graf 3) je učebnice nakladatelství Scientia, jako druhý se 
umístil Ekologický přírodopis nakladatelství Fortuna, jako třetí titul nakladatelství Fraus. 
Nejméně užívaná je učebnice nakladatelství Nová škola. Někteří dotázaní pedagogové uvá-
děli, že používají více učebnic, přičemž žáci mají k dispozici pouze jednu. Toto řešení situa-
ce je dobré zvláště v případě, kdy škola nemá finanční prostředky na nové učebnice.

Graf 3: Učebnice používané při výuce přírodopisu (%)

Výuka genetiky je podle grafu 4 u bezmála 70 % dotázaných oblíbená. Zbylých 
30 % genetice vyučuje nerado. Většinou pedagogové uváděli jako důvody důležitost 
znalosti genetiky do života, její propojenost s praxí a celkovou oblíbenost přírodopisu. 
Za zajímavý považujeme důvod jednoho z dotázaných, proč rád učí genetice. Citujeme: 
„Je to výzva, jak přimět spolupracovat a zaujmout i slabou třídu na obtížném tématu.“

Graf 4: Oblíbenost výuky genetiky u učitelů (%)
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Tabulka 5: Důvody neoblíbenosti / oblíbenosti výuky genetiky u učitelů

Proč neradi 
učí genetiku

Počet % Proč rádi 
učí genetiku

Počet %

Složité učivo pro žáky 8 42,1 Důležité do života 7 29,2
Obtížné na vysvětlení 3 15,8 Propojenost s praxí 5 20,8
Těžko představitelné 3 15,8 Rád(a) učí celý přírodopis 5 20,8
Mnoho pojmů 2 10,5 Zajímavé pro žáky 4 16,7
Složité pro učitele 2 10,5 Dlouhodobý zájem o obor 2 8,3
Nezáživné 1 5,3 Je to výzva 1 4,2
Celkem uvedlo 19 100,0 Celkem uvedlo 24 100,0

Tabulka 5 ukazuje různé důvody, proč mají nebo nemají dotázaní výuku genetiky 
rádi. Většina z dotázaných, kteří genetiku učí neradi, udává jako důvod složitost učiva 
pro žáky. V menší míře pedagogové uváděli obtížnost pro vysvětlování a představivost 
žáků a přílišné zatížení pojmy. Objevila se i odpověď, že je učivo složité i pro samotné-
ho učitele. Jeden z pedagogů vyzvedl jako důvod nezáživnost učiva. 

Tabulka 6: Další materiály používané ve výuce genetiky

Používáte 
další materiály

Počet odpovědí %

Ano 32 86,5
Ne 5 13,5

Celkem uvedlo 37 100,0

Používání dalších materiálů a pomůcek (tab. 6) je jednak nezbytnou součástí vyučo-
vání, jednak působí motivačně, a činí tak hodinu přitažlivější pro žáky. Usnadňuje též pocho-
pení probíraného učiva. Nejběžněji používaným doplňkem výuky jsou články z časopisů, 
nástěnné plakáty, rozšířené je i získávání informací z internetu a encyklopedií.

Graf 5:  Dostupnost dalších materiálů (%)
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V grafu č. 5 můžeme vidět, že 92 % dotázaných (z toho 41 % snadno a 51 % 
obtížně) dokáže získat další výukové materiály. Pouze v 5 % případů není učitel scho-
pen obstarat doplňující materiál a pomůcky, nebo je nepoužívá. U zbylých 3 % se 
můžeme pouze domnívat, z jakého důvodu dotázaní neodpověděli. Pravděpodobně též 
další pomůcky nepoužívají.

Graf 6: Vhodnost dalších materiálů (%)

V grafu 6, vztahujícímu se k otázce, zda jsou získané materiály vhodné pro výu-
ku na základní škole, vidíme, že tři čtvrtiny nově nalezených materiálů musejí být upra-
veny. Pouze necelá pětina nově nalezených materiálů je využitelná bez dalších úprav.

Tabulka 7:  Druhy užívaných materiálů a pomůcek

Druhy materiálů Četnost odpovědí %
Časopisy 10 18,9
Nástěnné obrazy 8 15,1
Internetové zdroje 7 13,2
Encyklopedie 6 11,3
Video 6 11,3
Knihy 6 11,3
Vlastní prezentace 3 5,7
Mendelianum 3 5,7
Nákresy 2 3,7
Didaktická hra 1 1,9
Beseda s dětským lékařem 1 1,9
Celkem 53 100,0
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Nejběžněji používaným doplňkem výuky jsou články z časopisů, nástěnné pla-
káty, rozšířené je i získávání informací z internetu a encyklopedií. Pouze 3 dotázaní 
pedagogové uvádějí, že chodí s žáky do muzea J. G. Mendela.

Graf 7:  Výuka genetických početních příkladů (%)

Součástí učiva genetiky nejsou jen pojmy a teorie, ale též genetické příklady, kte-
ré pomáhají propojit teorii a praxi. Nadpoloviční většina dotázaných (62 %) nevyučuje 
genetické početní příklady. Necelých 40 % respondentů znalost těchto příkladů od žáků 
vyžaduje (viz graf 7).

Tabulka 8: Témata vyučovaná v genetice

Témata
Počet odpovědí

(n=37)
%

Genetické pojmy 22 59,5
J. G. Mendel 17 45,9
Dědičnost krevních skupin 10 27,0
Genové inženýrství 9 24,3
Křížení 9 24,3
Geneticky podmíněné choroby 8 21,6
Klonování 7 18,9
GMO organismy 6 16,2
Mutace 6 16,2
Buněčné dělení 5 13,5
Genetické příklady 3 8,1
Laboratorní práce 1 2,7
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Největší prostor je ve výuce genetiky věnován pojmům. Téměř polovina dotáza-
ných učí o J. G. Mendelovi. Hojně rozšířené je také vyučování dědičnosti krevních sku-
pin, informování o genovém inženýrství, křížení a geneticky podmíněných chorobách. 
Méně se pak pozornost zaměřuje na klonování, geneticky modifikované organismy, 
mutace a buněčné dělení. Jen tři z oslovených učitelů uvedli vyučování příkladů, i když 
v předchozím grafu zmiňuje téměř 40 % dotázaných, že vyučují genetické příklady. 
Pouze v jednom případě je uvedeno používání laboratorních prací ve výuce genetiky.

Závěr dotazníku tvořila otevřená otázka: „Má výuka genetiky vztah k výchově ke zdra-
ví?“

Na tuto otázku odpověděli všichni dotázaní kladně a nejčastěji uváděli tato zdůvodnění:
• včasné zjištění genetické zátěže v rodině,
• narození zdravého dítěte – relativní jistota,
• zabránění vývoji zděděné choroby či vady,
• zjištění rizika vzniku nádoru a zabránění jeho vývoji,
• zjištění rizika vývoje patologických závislostí – možnost cílené primární prevence,
• léčba na úrovni genu – opravou vadného genu či výměnou za vhodnou formu genu
• transplantace orgánů. 

Závěry plynoucí z dotazování 
• Výuce genetiky je na zkoumaných základních školách v Jihomoravském kraji 

věnováno průměrně pět hodin během jednoho školního roku, nejčastěji v osmém 
ročníku.

• Nejvíce je ve výuce genetiky používána učebnice nakladatelství Scientia, ale 
učitelé nejlépe hodnotí učebnici nakladatelství Fraus.

• Pro doplnění učiva a motivaci žáků jsou do výuky v největší míře zařazovány 
časopisy, nástěnné plakáty a internetové zdroje. Doplňující materiál je pro uči-
tele většinou obtížně dostupný a musí být téměř vždy učitelem upravován pro 
potřeby výuky.

• Tématy vyučovacích hodin jsou většinou pojmy, informace o životě a díle J. G. 
Mendela a moderní témata, jako genové inženýrství, klonování, geneticky modi-
fikované organismy a mutace.

• Postoj učitele k danému učivu odráží postoj a zájem žáka!!!
• Většina dotázaných uvádí, že na genetiku kladou stejný důraz jako na ostatní 

látku.
• Ve srovnání s osnovami vidí učitelé v přechodu na Rámcově vzdělávací program 

větší pracovní zatížení a stejné výhody.

Diskuse
Jak již bylo uvedeno, na náš dotazník odpovědělo pouze necelých 40 % (36,5 %) 

dotázaných. Vznikla otázka – proč je toto číslo tak nízké. Vždyť učitelé základních škol 
jsou známí tím, že dotazníky zpravidla vyplňují ochotně a pečlivě.
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Po uzavření ankety jsme školám poděkovali za spolupráci. Několik dnů poté 
nám přišlo 58 zpráv, ve kterých se nám řada učitelů omlouvala.

Zmiňovali většinou tyto důvody:
• promiňte, neodpověděl jsem, protože genetice příliš nerozumím (39x),
• genetiku mám ráda, avšak neumím ji žákům základní školy vysvětlit (jsem absol-

ventkou oboru buněčná a molekulární biologie a genetika) - 1x,
• nevyučuji genetice – nezbývá mi na ni čas, spoléhám na střední školu (18x).

Tato dodatečná vyjádření učitelů vysvětlují příčinu, proč je počet vrácených 
dotazníků tak nízký. Odpověděli pouze ti, kteří nám mohli odpovědět. Ti učitelé, kte-
ří dotazník nevyplnili, genetiku dostatečně neovládají - jednoduše řečeno - neměli co 
vyplňovat.

Na dokreslení situace ještě dodáváme, že genetika pro základní školy začala být 
na Pedagogické fakultě MU vyučována až v roce 1990, vyučuje se jí zde tedy pouhých 
17 let.    Jsme proto oprávněni konstatovat, že ostatní učitelé, kteří na náš dotazník nere-
agovali, nám neměli co odpovědět - neučí genetiku, neovládají ji.

Můžeme proto konstatovat, že výuka genetiky je na Brněnsku a Zlínsku zajiš-
těna pouze na 40% ze sledovaných škol. Na 60 % škol není zajištěna vůbec nebo zcela 
nedostatečně.

Toto zjištění je pro naši pedagogickou fakultu velkou výzvou. Budeme muset 
koncentrovat své síly na přípravu učitelů přírodopisu v předmětu genetika a smazat tak 
postupně handicap, který na našich školách v současnosti existuje.

Závěr
Ze získaných dat vyplývá relativně optimistické zjištění: na těch základních ško-

lách, kde probíhá výuka genetiky, je tato výuka poměrně kvalitní. Mnozí učitelé vyučují 
genetiku rádi a obětavě si pro výuku tohoto předmětu zhotovují další materiály.

Výuka genetiky však, je v brněnském a zlínském regionu zajištěna pouze na 
necelých 40 % školách. Na 60 % školách není výuka genetiky v těchto regionech zajiš-
těna vůbec, nebo jen zcela nedostatečně.

Zjistili jsme tedy, že mezera ve znalostech učitelů, a tím i ve výuce geneti-
ky na základních školách, stále ještě existuje! Tento fakt znevýhodňuje naše žáky
v jejich budoucím zaměstnání i v životě, neboť genetika je důležitým, rychle se roz-
víjejícím vědním oborem, s úzkou vazbou na život na naší Zemi, na život člověka
a jeho zdraví.

Likvidace tohoto handicapu je důležitým úkolem pro všechny vysoké školy, kte-
ré připravují budoucí učitele přírodopisu.
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HEALTH EDUCATION AND GENETICS TEACHING IN 
ELEMENTARY SCHOOLS

Abstrakt: This report shows the results of anonymous inquiry that was realised 
on the sample of 73 pedagogues teaching genetics under the terms of natural history 
in primary schools in the South Moravia Region. It tries to prove whether the special 
preparation deficit of pedagogues teaching biology and genetics from the sixties of 20th 
century appears also nowdays. The contribution presents nowdays teachers’ approach 
to teaching genetics as well, it monitors whether teachers use this special subject also in 
the matter of health education.

It was found that majority of teachers like teaching genetics with concern, many 
of them make their own didactic tools for lessons. However, the handicap in teachers’ 
special knowledge still remains and the knowledgeable genetics teaching is guaranteed 
only in 40 per cent of monitored schools.

Key words: genetics, pedagogue, pregradual teaching, health education, primary 
school, pupil
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VZTAH MEZI PROJEKTOVOU
A REALIZAČNÍ FORMOU

KURIKULA V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vladislav MUŽÍK

Souhrn: Cílem příspěvku je porovnat projektované kurikulum tělesné výchovy 
s praktickou realizací tělesné výchovy na školách. Výzkumnou metodou je dotazníko-
vé šetření provedené na výběrovém souboru studentů 1. ročníku středních škol, tj. na 
souboru čerstvých absolventů základní školy. Výsledky naznačují, že v tělesné výchově 
existuje patrný nesoulad mezi projektovaným (zdravotně orientovaným) a realizovaným 
kurikulem. Stať přináší také aktuální poznatky o vztahu respondentů k pohybu a pohy-
bovým aktivitám. Získané poznatky mohou být východiskem jak pro případnou úpravu 
kurikula, tak i pro přípravu učitelů tělesné výchovy či pro příslušná opatření ve školské 
praxi. Příspěvek zdůrazňuje, že je třeba tělesnou výchovu na základní škole více zaměřit 
na zlepšení zdravotní gramotnosti žáků.

Klíčová slova: kurikulum, základní škola, tělesná výchova, výchova ke zdraví

Teoretická východiska
Současné české školství se nachází v procesu kurikulární reformy, jejíž součástí 

je zavádění nově pojaté „zdravotně orientované“ tělesné výchovy do škol všech stupňů. 
Příspěvek se proto zaměřuje na posouzení kurikulárního rámce tělesné výchovy v České 
republice, na porovnání zjištěných poznatků se zahraničím a na ověření připravenosti 
českého základního školství na realizaci nově pojaté tělesné výchovy.

Pojem tělesná výchova označuje v širším smyslu součást systému výchovy
a vzdělávání a v užším smyslu konkrétně vymezený vzdělávací obor definovaný vzdě-
lávacími dokumenty. Dle Standardu základního vzdělávání (1995) by současná tělesná 
výchova spolu s oborem výchova ke zdraví měly vést k růstu zdravotního vědomí
a chování občanů, resp. ke zlepšení jejich zdravotní gramotnosti, jak ji definuje Holčík 
(2004).

Výsledky výzkumu, které dále prezen tu je me, spadají do rozsáhlé oblasti zkou-
mání kurikula (srov. Maňák, Janík, 2005, 2006, 2007). Pojem kurikulum přitom chápe-
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me jako základní pedagogickou kategorii vymezenou Průchou, Walterovou a Marešem 
(2003). Dílčími koncepty kurikula jsou dle Průchy (2002) projektová forma kurikula, 
představující konkrétně plánované projekty obsahu vzdělávání (tj. zejména vzdělávací pro-
gramy aj.), a realizační forma kurikula, tvořící obsah vzdělávání předkládaný subjektům 
edukace (tj. konkrétní akty prezentace učiva).

Projektová forma kurikula bývá nejčastěji zkoumána obsahovou analýzou kuri-
kulárních dokumentů, úkolem výzkumníka je provést inter pretativní analýzu textu. Za 
nejvhodnější metodu pro výzkum reali zovaného kurikula bývá považováno pozorování. 
Vzhledem k náro kům, s nimiž je užití této metody ve výzkumu kurikula spojeno, se ale 
častěji upla tňují např. rozhovory či dotazníky.

Tým řešitelů výzkumného záměru, k jehož řešení má tato stať přispět, se již zabýval 
zkoumáním vztahu mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jak v tělesné výchově 
(např. Mužík, Trávníček, 2006, Mužík, Janík, 2007), tak i ve výchově ke zdraví (např. 
Mužíková, 2006a, 2006b). Získané poznatky naznačily nesoulad mezi projektovou a rea-
lizační formou kurikula a nastínily další možnosti zkoumání této problematiky. Inspira-
tivní mohou být zejména zahraniční práce, v nichž je zkoumán vztah mezi plánovanou 
výukou a reálnou výukou, přičemž se zohledňují kategorie předpokladů, cílů a procesů 
výuky (např. Egger, 2002).

Výzkumný problém
Výzkum se orientoval na posouzení vztahu mezi projektovaným a realizovaným 

kurikulem v tělesné výchově. Vycházel z obsahové analýzy projektové formy kurikula 
tělesné výchovy dané českými vzdělávacími dokumenty a z obsahové analýzy mezi-
národní komparace kurikulárního a realizačního rámce tělesné výchovy. Realizované 
kurikulum bylo zkoumáno pouze zprostředkovaně, a to na základě retrospektivní refle-
xe žáků, resp. absolventů základní školy (dále ZŠ). Vycházeli jsme z předpokladu, že 
absolvent ZŠ je způsobilý uvědomit si i posoudit poslání předmětu, který na ZŠ absol-
voval. 

Je zřejmé, že očekávaných vzdělávacích výsledků a efektů, tj. požadované zdra-
votní gramotnosti, může být dosaženo při shodě mezi projektovaným a realizovaným 
kurikulem. Je proto žádoucí, aby v tělesné výchově1 došlo:
−  ke shodě či přijatelné podobnosti mezi projektovaným kurikulem a učitelovým 

pojetím vyučovacího předmětu tělesná výchova,
− k přijatelnému osvojení projektovaných vědomostí žáky,
− k přijatelnému osvojení projektovaných dovedností žáky,
− k  přijatelnému vztahu žáků k vyučovacímu předmětu a k pohybové aktivitě,
− k hodnocení žáků v souladu s požadavky projektovaného kurikula2.

Metodologický postup
Výzkum projektové formy kurikula se opírá o metodu nekvantitativní obsahové 

analýzy textu (Gavora, 2000). Základním souborem českých dokumentů je Standard 
základního vzdělávání (1995) promítající se do vzdělávacích programů pro základní 
vzdělávání s názvem Základní škola, Obecná škola a Národní škola (MŠMT, 2006a), 
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dále Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (VÚP, 2005) a školský zákon 
(MŠMT, 2006b). Souborem zahraničních pramenů jsou především publikace autorů  
Pühse a Gerber (2005), Wiegerová (2005) a Liba (2005).

Výzkum realizační formy kurikula se zaměřuje na posouzení aktuální realizace 
tělesné výchovy v základním školství. Výzkumné otázky, které si autor klade, však 
mají přesah i do rezultátové či efektové formy kurikula (viz Průcha, 2002). Výzkumnou 
metodou je strukturovaný dotazník, do jehož položek byly promítnuty cílové kategorie 
projektovaného kurikula tělesné výchovy (tj. dílčí výsledek výzkumu projektové formy 
kurikula). Dotazník obsahoval 27 uzavřených otázek s alternativami odpovědí na čtyř-
stupňové škále: určitě ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), určitě ne (4). Některé uzavře-
né položky byly doplněny otevřenými otázkami s možností volných odpovědí.

Naším úmyslem bylo oslovit relativně homogenní skupinu respondentů. Proto 
byl dotazník předložen studentům 1. ročníku čtyřletého gymnázia, tj. studentům, kteří 
absolvovali základní školu na srovnatelné úrovni dosažených vzdělávacích výsledků. 
Tímto záměrným výběrem respondentů byli osloveni čerství absolventi co největšího 
počtu základních škol (v brněnském regionu).

Dotazník byl distribuován ve školním roce 2006/2007 na všechna brněnská čtyř-
letá gymnázia. Vráceno bylo 325 úplně vyplněných dotazníků, respondenty bylo 145 
hochů a 180 dívek1. Dotazník byl anonymní jak ve vztahu k respondentům, tak ve vztahu 
k posuzované tělesné výchově, resp. k příslušným školám či učitelům tělesné výchovy.

Výsledky byly vyhodnoceny věcně i statisticky. Byly zjištěny základní popisné 
charakteristiky odpovědí respondentů, statistická významnost rozdílu četnosti odpovědí 
mezi sledovaným souborem hochů a souborem dívek (metodou χ2 na pětiprocentní hla-
dině významnosti) a korelace mezi sledovanými proměnnými.

Výsledky výzkumu projektové formy kurikula v tělesné výchově
Obsahová analýza českých kurikulárních dokumentů 

Získané výsledky dovolují vymezit aktuální systém cílových kategorií projekto-
vaného kurikula v oboru tělesná výchova:
1  Projektované pojetí oboru tělesná výchova lze označit za „zdravotně orientované“ 

s cílem přispět ke zlepšení zdravotní gramotnosti populace (Holčík, 2004).
2 Projektované vědomosti jsou zaměřené:

-  na oblast zdraví prospěšného pohybu (vědomosti o využití pohybových čin-
ností pro zdraví, o kondiční přípravě a zdravotně orientované zdatnosti,
o vyrovnávání jednostranné zátěže a korekci svalových dysbalancí či oslabení 
aj.),

-  na oblast sportu a sportovních her (sportovní terminologie, pravidla sportů
a her, tělocvičné názvosloví, povelová technika, organizace sportovních sou-
těží aj.)

-  na oblast hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech (vědomosti o pohy-
bových činnostech v různém prostředí, zásady záchrany a dopomoci při pohy-
bových činnostech, základy první pomoci aj.).

1  Autor si je vědom, že obor tělesná výchova není na školách realizován pouze prostřednictvím vyučovacího 
předmětu tělesná výchova.
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3 Projektované dovednosti jsou zaměřené:
-  na oblast zdravotně kondiční (cvičení ke kompenzaci jednostranného zatížení 

organismu, cvičení pro přípravu organismu k různé pohybové činnosti a k 
navození vhodného stavu po ukončení pohybové činnosti, cvičení pro rozvoj 
zdravotně orientované zdatnosti, cvičení pro zpevňování a uvolňování těla a 
jeho částí, cvičení pro správné držení těla a pro odstranění svalových oslabení, 
základní testy zdravotně orientované zdatnosti a jejich využití v běžném životě 
aj.),

-  na oblast sportovní (dovednosti z atletiky, gymnastiky, sportovních a pohy-
bových her, úpolů; při vhodných učebních podmínkách dovednosti sezónních 
sportů, tj. turistiky a pobytu v přírodě, plavání, lyžování, bruslení).

4  Projektované postoje a zájmy se mají promítnout především do kladného vtahu 
k pohybovým aktivitám, do denního režimu s dostatečným množstvím pohybu a 
do přátelských meziosobních vztahů při pohybových činnostech (jednání v duchu 
fair-play, spolupráce a přátelské vztahy v kolektivu, vzájemný respekt, dopomoc 
slabšímu aj.).

Poznatek: Projektované kurikulum tělesné výchovy v České republice lze ozna-
čit za „zdravotně orientované“.

Obsahová analýza zahraničních koncepcí
Studium zahraničních pramenů dovoluje utřídit kurikulární přístupy k tělesné 

výchově v zahraničním školství do několika koncepčních variant. Vycházíme přitom 
z již publikované obsahové analýzy zahraničních koncepcí tělesné výchovy a výchovy 
ke zdraví (Mužík, Mužíková, 2007) a pro ucelenost si dovolujeme pouze rekapitulo-
vat:
1.  Tělesná výchova je obsahově spjata s výchovou ke zdraví, která je komplexně 

pojatá, v kurikulu je ale vymezena jako samostatný vzdělávací obor a vyučuje se 
obvykle jako samostatný předmět. Tělesná výchova je koncipována jako výchova 
k pohybové aktivitě v rámci zdravého životního stylu. Sportovní výkonnost a sou-
těživost nejsou dominujícími prvky této tělesné výchovy. Uvedený model preferuje 
Finsko a USA. 

2.  Tělesná výchova je obsahově propojena s výchovou ke zdraví a je uvedena i v názvu 
předmětu (např. tělesná výchova a výchova ke zdraví). Tělesná výchova není zamě-
řena na sportovní výkon, ale na podporu zdraví (v Evropě např. Švédsko, mimo 
Evropu Austrálie, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland).

3.  Tělesná výchova sleduje tzv. zdravotně orientované cíle, avšak obor výchova ke 
zdraví není v kurikulu explicitně vymezen. Mnohá témata výchovy ke zdraví (např. 
základy zdravé výživy, prevence sociálně patologických jevů, sexuální výchova 
aj.) jsou rozptýlena i do dalších předmětů, nebo nejsou v kurikulu obsažena vůbec. 
Tělesná výchova věnuje pozornost zejména základním hygienickým návykům, pre-
venci úrazů apod. (v Evropě volí tento model např. Anglie, Belgie, Litva, Maďar-
sko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, 
mimo Evropu Brazílie, Hongkong, Ghana, Izrael, Kanada, Tunisko).
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4.  Tělesná výchova se zaměřuje především na fyzickou zdatnost a sportovní výkon-
nost. Výchova ke zdraví je pouze součástí obecných cílů tělesné výchovy, kon-
krétní témata vztahující se k výchově ke zdraví nejsou vymezena (např. Bělorusko, 
Dánsko, Francie)

5.  Tělesná výchova převážně plní funkci pohybové rekreace během pobytu ve ško-
le. Žáci si sami vybírají aktivity z nabídky předložené učitelem (např. Nizozemí
a Nigérie). 

Poznatek: Lze konstatovat, že většina prezentovaných zemí vnímá důležitost 
propojení tělesné výchovy a výchovy ke zdraví v rámci základního vzdělávání. Tělesná 
výchova v zahraničí, obdobně jako u nás, mění svoji dřívější „sportovní“ orientaci na 
„zdraví podporující“. Současné kurikulum tělesné výchovy v České republice je tedy 
v souladu se zahraničními trendy.

Výsledky výzkumu realizační formy kurikula v tělesné výchově
Tělesná výchova na 2. stupni ZŠ není vyučována koedukovaně, proto byly 

odpovědi hochů a dívek vyhodnoceny samostatně. Statistickou deskripci sledovaných 
proměnných dokládají popisné charakteristiky uvedené v tabulkách 1 až 10 (průměr-
ná hodnota odpovědí zaznamenaná na čtyřstupňové škále, medián, modus, minimální
a maximální hodnota odpovědí, rozptyl, směrodatná odchylka a statistická význam-
nost rozdílů v četnosti odpovědí hochů a dívek). V interpretaci výsledků se ale 
pokoušíme především o věcné posouzení získaných poznatků.

Vnímali žáci učitelovo pojetí tělesné výchovy jako „zdravotně 
orientované“?

Při posuzování učitelova pojetí oboru tělesná výchova navazujeme na 
výsledky předchozího průzkumu, který naznačil, že realizované kurikulum v tělesné 
výchově má na základních školách spíše podobu aktivního odpočinku či pohybové 
rekreace než vyučovacího předmětu, kde by se mělo odpovídajícím způsobem pre-
zentovat projektované učivo (Mužík, Trávníček, 2006). Výsledky výzkumné sondy, 
které v tomto příspěvku předkládáme, výše uvedený poznatek potvrzují.

Většina respondentů uvádí, že tělesná výchova na základní škole sloužila 
především k aktivnímu odpočinku a pohybové zábavě (uvádí to téměř 90 % hochů 
i dívek). Dvě třetiny respondentů se domnívají, že se předmět zaměřoval i na zlep-
šování sportovní výkonnosti, ale téměř 40 % hochů a dívek usuzuje, že tělesná 
výchova spíše či určitě nepřispívala k udržování nebo zlepšování zdraví. Nejnižší 
průměrná hodnota odpovědí zaznamenaných na čtyřstupňové škále se vyskytuje u 
otázky Sloužila tělesná výchova na ZŠ především k aktivnímu odpočinku a pohybové 
zábavě?, a to jak u hochů (1,89), tak i u dívek (1,86).

Oba sledované soubory se téměř shodují také v odpovědích na další otázky, 
jak je možné vyčíst ze statistických údajů v tab. 1 a 2.

Ze statistických charakteristik je možné odvodit, že respondenti nemají 
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vyhraněný názor na pojetí realizované tělesné výchovy. Je však patrné, že projek-
tované „zdravotně orientované“ pojetí tělesné výchovy se zřetelněji nepromítlo do 
učitelova pojetí tělesné výchovy, tj. do realizační formy kurikula na ZŠ.

Přestože průměrná hodnota odpovědí na otázku Sloužila tělesná výchova na 
ZŠ především k jinému účelu? se blíží odpovědi spíše ne (průměrná hodnota odpo-
vědí u hochů 2,88; u dívek 2,74), najdeme odpovědi v rozsahu celé uplatněné škály 
(min. 1; max. 4). V případě kladných odpovědí na uvedenou otázku se u responden-
tů nejčastěji objevují doplňující odpovědi typu zlepšování vztahů v kolektivu.

Poznatek: Projektované „zdravotně orientované“ pojetí tělesné výchovy se 
na ZŠ zřetelněji nepromítlo do učitelova pojetí tělesné výchovy, tj. do její realizační 
roviny (resp. žáky obvykle nebylo takto vnímáno).

Tab. 1 Jak vnímali žáci učitelovo pojetí tělesné výchovy? Odpovědi hochů (n = 145):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Sloužila TV na ZŠ především
k aktivnímu odpočinku
a pohybové zábavě?

1,89 2 2 1 4 0,71 0,85 ne

Sloužila TV na ZŠ především ke
zlepšování sportovní
výkonnosti žáků?

2,21 2 2 1 4 0,81 0,90 ne

Sloužila TV na ZŠ především
k udržování a zlepšování
zdraví žáků?

2,32 2 2 1 4 0,81 0,90 ne

Sloužila TV na ZŠ především
k jinému účelu? 2,88 3 3 1 4 0,70 0,84 ne

Tab. 2 Jak vnímali žáci učitelovo pojetí tělesné výchovy? Odpovědi dívek (n = 180):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Sloužila TV na ZŠ především 
k aktivnímu odpočinku
a pohybové zábavě?

1,86 2 2 1 4 0,47 0,68 ne

Sloužila TV na ZŠ především ke
zlepšování sportovní výkonnosti žáků? 2,12 2 2 1 4 0,61 0,78 ne

Sloužila TV na ZŠ především 
k udržování a zlepšování zdraví žáků? 2,32 2 2 1 4 0,72 0,85 ne

Sloužila TV na ZŠ především
k jinému účelu? 2,74 3 3 1 4 0,72 0,85 ne
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Byl vzdělávací proces v tělesné výchově zaměřen na vědomosti 
z oblasti podpory zdraví?

Z kurikulárních dokumentů plyne, že tělesná výchova nemá být orientována pou-
ze na dovednosti (jak je často v praxi patrné), ale i na získávání vědomostí významných 
pro pohybovou aktivitu a zdravý způsob života.

Nejčetněji jsou na hodnotící škále (tab. 3 a 4) zastoupeny vědomosti o pravidlech 
sportů a her (průměrná hodnota odpovědí se blíží hodnocení spíše ano, u hochů i dívek 
je téměř shodná: 2,06 a 2,04). Odpovědi vztahující se přímo k podpoře zdraví, tj. k hygi-
eně a bezpečnosti při pohybových činnostech, k zásadám protahování a posilování nebo 
ke vlivu vytrvalostního (aerobního) pohybu na lidské tělo mají průměrnou hodnotu 
blížící se hodnocení spíše ne (viz tab. 3 a 4). Tento výzkumný poznatek lze pokládat za 
velmi závažný, neboť aerobní zatěžování organizmu patří k základní prevenci oslabení 
kardiovaskulárního systému člověka.

Poznatek: Z výsledků lze usoudit, že oblast vědomostí (zejména zdravotně ori-
entovaných) není v tělesné výchově na ZŠ dostatečně rozvíjena. Tuto domněnku však 
bude třeba dále zkoumat.

Tab. 3 Na jaké vědomosti byl zaměřen vzdělávací proces v tělesné výchově? Odpovědi 
hochů (n = 145):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o pravidlech
sportů a her?

2,06 2 2 1 4 0,91 0,96 ne

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o svalech a zásadách
jejich protahování a posilování?

2,54 3 2 1 4 1,18 1,09 ano

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o tělocvičném názvosloví
a povelové technice?

2,62 3 3 1 4 0,93 0,96 ano

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o hygieně
a bezpečnosti při pohybu?

2,71 3 3 1 4 0,78 0,88 ne

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o vlivu vytrvalostního
pohybu na lidské tělo?

2,72 3 3 1 4 1,09 1,04 ano

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o něčem jiném? 3,12 3 3 1 4 0,49 0,70 ne
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Tab. 4 Na jaké vědomosti byl zaměřen vzdělávací proces v tělesné výchově? Odpovědi 
dívek (n = 180):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o pravidlech sportů a her? 2,04 2 2 1 4 0,88 0,94 ne

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o hygieně a bezpečnosti
při pohybu?

2,69 3 3 1 4 0,69 0,83 ne

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o svalech a zásadách jejich
protahování a posilování?

2,77 3 3 1 4 0,87 0,93 ano

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti  o tělocvičném názvosloví
a povelové technice?

2,86 3 3 1 4 0,60 0,77 ano

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o vlivu vytrvalostního
pohybu na lidské tělo?

2,94 3 3 1 4 0,70 0,84 ano

Získal(a) jste v TV nějaké nové
vědomosti o něčem jiném? 3,12 3 3 1 4 0,42 0,65 ne

Byl vzdělávací proces v tělesné výchově zaměřen na dovednosti 
z oblasti podpory zdraví?

Výsledky prezentované v tab. 5 a 6 potvrzují, že tělesná výchova upřednostňuje 
dovednosti z oblasti sportu. Nejvíce respondentů uvádí, že se naučilo nové dovednosti 
ze sportovních her (přes 70 % hochů i dívek, průměrná hodnota odpovědí 1,93 a 1,81). 
Doplňující odpovědi upřesňují, že nejčastěji jde o dovednosti z volejbalu, následují 
dovednosti z atletiky (uvádí okolo 60 % hochů i dívek) a gymnastiky (přes 50 % hochů 
i dívek). Rozdíly v četnosti odpovědí mezi oběma skupinami respondentů přitom nejsou 
statisticky významné.

Naproti tomu odpovědi vztahující se k dovednostem důležitým zejména pro pří-
mou podporu zdraví (resp. zdravotně orientované zdatnosti) jsou nepřesvědčivé. Na 
otázku, zda se respondent v tělesné výchově naučil nějaké nové dovednosti z kondiční 
přípravy, odpovědělo určitě ano jen 17,6 % hochů (průměrná hodnota odpovědí je 2,80) 
a 7,1 % dívek (průměrná hodnota odpovědí je 3,05).

Poznatek: Současná tělesná výchova na ZŠ upřednostňuje dovednosti z oblasti 
sportu. Dovednostem z oblasti podpory zdraví, resp. zdravotně orientované zdatnosti 
není věnována dostatečná pozornost.
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Tab. 5  Na jaké dovednosti byl zaměřen vzdělávací proces v tělesné výchově? Odpovědi 
hochů (n = 145):

Otázka
Průměr
na škále 

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti ze sportovních her? 1,93 2 1 1 4 0,92 0,96 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z atletiky? 2,15 2 1 1 4 1,08 1,04 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z gymnastiky 2,42 2 2 1 4 1,03 1,02 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z kondiční přípravy? 2,80 3 3 1 4 1,09 1,04 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z jiné oblasti? 3,18 3 3 1 4 0,48 0,69 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z turistiky a pobytu
v přírodě?

3,28 3 3 1 4 0,51 0,72 ne

Tab. 6  Na jaké dovednosti byl zaměřen vzdělávací proces v tělesné výchově? Odpovědi 
dívek (n = 180):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové 
dovednosti ze sportovních her? 1,81 2 1 1 4 0,72 0,85 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z atletiky? 2,18 2 3 1 4 0,85 0,92 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z gymnastiky 2,43 2 3 1 4 0,97 0,99 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z jiné oblasti? 3,00 3 3 1 4 0,43 0,66 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z kondiční přípravy? 3,05 3 3 1 4 0,74 0,86 ne

Naučil(a) jste se v TV nějaké nové
dovednosti z turistiky a pobytu
v přírodě?

3,12 3 3 1 4 0,71 0,84 ne

Ovlivnila tělesná výchova vztah žáků k pohybu?
Ze získaných odpovědí plyne převažující kladný vztah respondentů k pohybu.

U hochů ani u dívek se na otázku Máte pohyb rád(a)? nevyskytuje odpověď určitě ne 
(viz hodnoty min. a max. v tab. 7 a 8).
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Oblíbenost předmětu tělesná výchova je méně průkazná, a to zvláště u dívek 
(průměrná hodnota odpovědí 2,09; max. hodnota 4). Z doplňujících odpovědí (avšak 
s poměrně nízkou celkovou četností) plyne, že by dívky uvítaly méně častou orientaci 
tělesné výchovy na sportovní výkonnost.

Věcnou významnost rozdílu mezi hochy a dívkami lze pozorovat u odpovědí na 
otázku, zda absolventi pokládají tělesnou výchovu za důležitý předmět. U hochů byl 
zjištěn modus v hodnotě 1, u dívek v hodnotě 3. 

Odpovědi na otázku směřující k obecnějšímu cíli předmětu tělesná výchova, tj. 
k utváření či zlepšování vztahu k pohybu, přinášejí výsledky v rozmezí celé hodnotící 
škály (1 až 4) a vykazují věcnou i statistickou významnost rozdílu v odpovědích hochů 
a dívek (medián i modus u hochů v hodnotě 2, u dívek v hodnotě 3).

Poznatek: Výsledky prokazují převažující kladný vztah žáků k pohybu. Součas-
ná tělesná výchova však významněji tento vztah neovlivňuje.

Tab. 7  Zlepšila tělesná výchova vztah žáků k tělesné výchově a pohybu? Odpovědi 
hochů (n = 145):

Otázka
Průměr
na škále 

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Máte pohyb rád(a)? 1,38 1 1 1 3 0,33 0,58 ne

Byla TV Vaším oblíbeným
předmětem? 1,73 1 1 1 4 0,82 0,90 ano

Pokládáte TV na ZŠ za důležitý
vyučovací předmět? 2,06 2 1 1 4 1,22 1,11 ano

Zlepšila TV na ZŠ váš kladný vztah
k pohybu? 2,31 2 2 1 4 0,91 0,95 ne

Tab. 8  Zlepšila tělesná výchova vztah žáků k tělesné výchově a pohybu? Odpovědi 
dívek (n = 180):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Máte pohyb rád(a)? 1,43 1 1 1 3 0,38 0,61 ne

Byla TV Vaším oblíbeným 
předmětem 2,09 2 1 1 4 0,97 0,99 ano

Pokládáte TV na ZŠ za důležitý
vyučovací předmět? 2,31 2 3 1 4 1,09 1,05 ne

Zlepšila TV na ZŠ váš kladný
vztah k pohybu? 2,54 3 3 1 4 1,00 1,00 ano
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Za co byli žáci v tělesné výchově hodnoceni?

Mezi stěžejní činnosti učitele, jimiž může ovlivňovat výsledky učení žáků, patří 
hodnocení a klasifikace. Pokusili jsme se proto orientačně zjistit, za co byli respondenti 
v tělesné výchově na ZŠ hodnoceni. Otázky jsou uvedeny v tab. 9 a 10.

Tab. 9  Za co byli žáci v tělesné výchově učitelem hodnoceni? Odpovědi hochů (n = 
145):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Byli jste hodnoceni učitelem
za sportovní výkony v běhu,
skoku, hodu, šplhu apod.?

1,58 1 1 1 4 0,65 0,81 ne

Byli jste hodnoceni učitelem 
za celkovou zdravotně orientovanou
zdatnost?

2,62 3 3 1 4 1,12 1,06 ano

Byli jste hodnoceni učitelem
za chování ke spolužákům
a fair-play?

2,72 3 3 1 4 0,87 0,93 ne

Byli jste hodnoceni učitelem
i za něco jiného? 3,19 3 4 1 4 0,75 0,87 ne

Byli jste hodnoceni učitelem 
za vědomosti o zdraví 
prospěšném pohybu?

3,24 3 4 1 4 0,80 0,90 ne

Byli jste hodnoceni učitelem za to,
jak jste byli pohybově aktivní
ve volném čase mimo školu?

3,39 4 4 1 4 0,65 0,80 ano

Byli jste hodnoceni učitelem
za vědomosti o sportu a hrách? 3,39 4 4 1 4 0,69 0,83 ne
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Tab. 10  Za co byli žáci v tělesné výchově učitelem hodnoceni? Odpovědi dívek (n = 
180):

Otázka
Průměr
na škále

1–4
Med. Mod. Min. Max. Rozpt. Sm.

odch.

Rozdíl
v odp.
H a D

Byli jste hodnoceni učitelem
za sportovní výkony v běhu,
skoku, hodu, šplhu apod.?

1,46 1 1 1 4 0,52 0,72 ne

Byli jste hodnoceni učitelem
za celkovou zdravotně orientovanou
zdatnost?

2,49 3 3 1 4 0,74 0,86 ano

Byli jste hodnoceni učitelem
za chování ke spolužákům a fair-play? 2,94 3 3 1 4 0,85 0,92 ne

Byli jste hodnoceni učitelem
 za něco jiného? 3,00 3 3 1 4 0,79 0,89 ne

Byli jste hodnoceni učitelem
za to, jak jste byli pohybově aktivní 
ve volném čase mimo školu?

3,20 3 3 1 4 0,58 0,76 ano

Byli jste hodnoceni učitelem 
za vědomosti o zdraví prospěšném
pohybu?

3,41 4 4 1 4 0,60 0,78 ne

Byli jste hodnoceni učitelem
za vědomosti o sportu a hrách? 3,52 4 4 1 4 0,48 0,69 ne

Z výsledků je patrné převažující hodnocení sportovní výkonnosti žáků (průměr-
ná hodnota odpovědí u hochů 1,58, u dívek 1,46; medián i modus 1). Zřetelně méně 
časté je hodnocení zdravotně orientované zdatnosti (průměrná hodnota odpovědí 2,62 u 
hochů a 2,49 u dívek; shodný medián i modus v hodnotě 3). Přitom je zaznamenán sta-
tisticky významný rozdíl v četnosti odpovědí hochů a dívek. Mj. se odlišnost projevuje 
v rozdílné četnosti jednoznačně záporných odpovědí „určitě ne“ u 24,7 % dotazovaných 
hochů a 11,4 % dotazovaných dívek. 

Opomíjené se jeví hodnocení vědomostí žáků o zdraví prospěšném pohybu, a to 
zejména u dívek, kde medián i modus nabývají hodnoty 4. 

Překvapující je převážně záporná odpověď na otázku, zda byli žáci hodnoceni za 
vědomosti o sportu a hrách (průměrná hodnota odpovědí je 3,39 a 3,52). Dokládá to již 
konstatovanou orientaci realizovaného kurikula na sportovní dovednosti a výkonnost.

Také hodnocení meziosobních vztahů při pohybové činnosti není přesvědčivé; 
průměrná hodnota odpovědí i medián a modus dokládají převládající odpověď spíše 
ne. 

Jak již bylo uvedeno, tělesná výchova má směřovat k začleňování pohybu do 
denního režimu. Jen 10,6 % hochů a 16,5 % dívek odpovídá kladně na otázku, zda byli 
hodnoceni také za pohybovou aktivitu mimo školu (průměrná hodnota odpovědí 3,39 u 
hochů a 3,20 u dívek).
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Zajímavé jsou doplňující odpovědi na otázku, zda byli žáci hodnoceni v těles-
né výchově i za něco jiného. Vyskytují se odpovědi typu: za docházku, za sympatie, 
za snahu, za ochotu. Několik doplňujících odpovědí bylo ve smyslu hlavně nezlobit 
učitele.

Poznatek: Žáci jsou v tělesné výchově na ZŠ hodnoceni převážně za sportovní 
výkonnost. Jejich celková pohybová aktivita ani úroveň zdravotně orientované zdatnos-
ti se do hodnocení žáků výrazněji nepromítají.

Některé výsledky vzájemných vztahů mezi proměnnými
Zjištěné hodnoty korelačních koeficientů značících závislost mezi sledovanými 

proměnnými nepřekračují relativně nízkou hodnotu 0,5. Výjimkou je hodnota 0,68 u 
souboru hochů a 0,61 u souboru dívek – shodně se vztahuje k získávání vědomostí 
(např. pokud respondenti získali vědomosti o svalech, osvojili si také vědomosti o vytr-
valostním pohybu).

Relativně nízký korelační koeficient 0,53 dokládá určitou závislost mezi „oblí-
beností“ a „důležitostí“ předmětu tělesná výchova (u hochů 0,53; u dívek 0,58).

Závislost mezi kladným vztahem k pohybu a oblíbeností tělesné výchovy je cha-
rakterizována korelačním koeficientem 0,45 u hochů a 0,46 u dívek. 

Další korelace nejsou věcně významné.

Poznatek: Pokud učitelé věnují pozornost získávání vědomostí žáků z oblasti 
podpory zdraví, pak jsou předkládané informace obvykle komplexně pojaté.

Shrnutí a závěr
Výsledky provedené výzkumné sondy nelze zobecnit ani přecenit, přesto upo-

zorňují na zjištěný nesoulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem v tělesné 
výchově na ZŠ. Naznačují, v kterých oblastech kurikula se nesoulad objevuje a jakých 
podob nabývá.

Absolventi se nejvíce přiklánějí k názoru, že realizované kurikulum v tělesné 
výchově na ZŠ má podobu aktivního odpočinku či pohybové rekreace. Tento výsledek 
by bylo možné považovat za pozitivní, pokud by byl provázen odpovídajícími efekty 
v oblasti vědomostí, dovedností nebo postojů žáků. Značná část respondentů nevnímá, 
zda se do učitelova pojetí tělesné výchovy promítá projektované „zdravotně orientova-
né“ kurikulum.

Realizace tělesné výchovy na ZŠ většinou není výrazněji zaměřena na prezen-
taci vědomostí. Jsou-li žákům v tělesné výchově vědomosti zprostředkovávány, pak se 
týkají především pravidel sportů a her, méně často oblasti zdraví prospěšného pohybu 
(včetně hygieny a bezpečnosti při pohybových aktivitách).

Zřetelněji není žáky vnímáno ani učení se novým dovednostem. Pokud vnímáno 
je, jde nejčastěji o dovednosti ze sportovních her, atletiky nebo gymnastiky. Jak nazna-
čují výpovědi absolventů, dovednostem z kondiční přípravy, která je základem zdravot-
ně orientované zdatnosti, není věnována odpovídající pozornost.
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Stěžejním cílem tělesné výchovy je utváření kladného vztahu žáků k pohybové 
aktivitě. Výsledky ukazují, že tělesná výchova nemá na zlepšení vztahu žáků k pohy-
bu průkazný vliv. Absolventi mají dle získaných výsledků kladný vztah k pohybu, ale 
méně vstřícný postoj k tělesné výchově.

Podle názoru absolventů jsou žáci nejvíce hodnoceni za sportovní výkony. Tento 
výsledek naznačuje rozpor mezi realizovaným obsahem vyučovacích hodin a hodno-
cením žáků. Výuka, jak již bylo uvedeno, má dle respondentů spíše podobu pohybové 
rekreace, ale žáci jsou následně hodnoceni za sportovní výkony. Usuzujeme, že učitelé 
tělesné výchovy takto jednají v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/20052.

Tělesná výchova má rovněž poskytovat žákům základní vědomosti a dovednosti 
pro smysluplné začleňování pohybových aktivit do denního režimu v rámci zdravého 
životního stylu. Podle většiny absolventů nebyla pohybová aktivita žáků v jejich vol-
ném čase učiteli sledována ani hodnocena.

Zaměříme-li pozornost na odlišnosti mezi realizovaným kurikulem u chlap-
ců a dívek, neshledáme z věcného hlediska významnější rozdíly, přestože statistická 
významnost v četnosti odpovědí byla prokázána v několika případech. Výjimkou je 
horší vztah dívek k předmětu tělesná výchova.

Závěr: Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že tělesná výchova na 
ZŠ má převážně pohybově rekreační charakter. Obsahem jsou nejčastěji sportovně 
pohybové aktivity. V rozporu s projektovaným kurikulem není v realizační rovině těles-
né výchovy věnována dostatečná pozornost specifickým vědomostem a dovednostem 
z oblasti podpory zdraví.

Výše shrnuté poznatky mohou mít význam pro realizaci kurikula, ale i pro jeho 
projektování na úrovni základního vzdělávání. Měly by být zohledněny také v přípravě 
učitelů tělesné výchovy. Autor je však vnímá zejména jako východisko pro další a hlub-
ší zkoumání této problematiky.
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RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT
AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM
IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

Abstract: The aim of this contribution is to compare the projected curriculum 
of physical education with practical implementation of physical education in schools. 
The research method is a questionnaire survey that covers a group of students in the 1st 
year of secondary school, i.e. the group of fresh graduates of primary school. The results 
point to an evident disharmony between projected (health oriented) and implemented 
curriculum of physical education. The results also bring topical piece of information 
about the respondents’ relation to exercising activities. Acquired information could be a 
starting point for the possible curriculum amendment and for the preparation of physical 
education teachers or for relevant steps in school practice. The contribution emphasises 
that physical education in primary school should be more focused on improvement of 
students’ health literacy.

Key words: curriculum, curriculum, primary school, physical education, health 
education
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PODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY DETÍ 
PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ

Súhrn: V práci ide o prezentáciu súčasných názorov a postojov rodičov na pra-
videlné pohybové aktivity detí predškolského veku, ktoré navštevujú MŠ a MŠ rozšírené 
o pohybovú prípravu. Prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplňovalo 210 respondentov 
sme u vybranej vzorky rodičov zisťovali osobný záujem rodičov o šport, ich športovú 
minulosť, účasť na spoločných pohybových aktivitách s dieťaťom, ekonomické postoje 
k športovaniu. Zaujímame sa o postoje rodičov k otázkam zdravia, telesnej a duševnej 
pohody dieťaťa. Na základe zistených skutočností autorky odporúčajú organizovať viac 
spoločných športových akcií s rodičmi, viesť deti ku kladnému vzťahu k telovýchove 
a športu, podporovať záujem o šport osobným príkladom a dôraz pripisovať dobrej 
psychickej pohode a radosti dieťaťa z pohybu.  

Kľúčové slová:  pohybová aktivita, motorika, materská škola, telesná výchova, 
šport, rodina, predškolský vek.

Teoretické východiská
V predškolskom veku dochádza k formovaniu jedinca, ktoré môže mať celo-

životný dosah. Často krát sa absencia správne orientovanej výchovy prejaví negatív-
nym spôsobom v neskoršom období, keď je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na 
„dobehnutie“ zameškaného z predchádzajúcich vývinových období. Popri iných, život-
ne dôležitých zručnostiach a návykoch, ktoré sa v uvedenom veku formujú, je potrebné 
upriamovať pozornosť aj na rozvoj pohybových zručnosti, návykov a postojov k vlast-
nému zdraviu. Jedným z významných činiteľov ovplyvňujúcich zdravie človeka je 
pohyb. Ako uvádza T. Perič (2004) v súčasnosti môžeme zaznamenať výrazný pokles 
pohybovej aktivity.  Uvedená skutočnosť sa v súčasnosti prejavuje ako jeden z hlavných 
negatívnych faktorov životného štýlu, ktorý vplýva na zdravie človeka a ovplyvňuje 
kvalitu jeho života. 

Ciele prieskumu
K zložkám, ktoré sa najaktívnejšie podieľajú na rozvoji osobnosti dieťaťa pred-

školského veku nesporne patria predškolské zariadenia a rodina. V našom prieskume 
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sme sa zamerali na preskúmanie problematiky pohybových aktivít a športu detí v obdo-
bí predškolského veku. 

Metodologický postup – charakteristika prieskumného súboru, 
metódy

Nakoľko sa v Trnavskom a Bratislavskom regióne vyskytujú aj športovo zame-
rané MŠ, zaujímal nás rozdiel medzi pohybovými aktivitami detí predškolského veku 
v jednotlivých typoch MŠ. Výskum sme zrealizovali za pomoci rodičov, ktorých detí 
navštevujú športovo zameranú MŠ a rodičov (n1=105) – ďalej 1. prieskumná skupi-
na, ktorých detí navštevujú bežný typ MŠ (n2=105) – ďalej 2. prieskumná skupina. 
Prieskum bol zrealizovaný na základe zámerného (1. prieskumná skupina) a dostupného 
(2. prieskumná skupina) výberu. Dotazovaní boli respondenti z Trnavského a Bratislav-
ského regiónu.

Výsledky prieskumu
V prvej časti prieskumu nás zaujímalo,  ktoré faktory sú pre rodičov významné 

pri výbere predškolského zariadenia. V jednotlivých odpovediach respondentov sme 
identifikovali následné kritériá a ich frekvencie sme pre lepšie porovnanie vyhodnotili 
v percentách.

Tabuľka č. 1 Faktory ovplyvňujúce rodičov pri výbere MŠ

IDENTIFIKOVANÉ FAKTORY 
OVPLYVŇUJÚCE VÝBER  MŠ

Percentuálne vyjadrenie frekvencie výskytu 
kategórii
1. prieskumná 

skupina
2. prieskumná 

skupina
Spolu

Dostupnosť MŠ z hľadiska bydliska   32 %  31 % 31,50 %
Zameranie predškolského zariadenia  11 %  12 % 11,50 %
Predchádzajúca (vlastná) skúsenosť  10 %  13 % 11,50 %
Dobrá povesť MŠ  46 %  38 % 42,00 %
Iné kritérium    1 %   6 % 3,50 %

Ako vyplýva z výsledkov v tabuľke č. 1, k najvýznamnejším faktorom ovplyv-
ňujúcim výber predškolského zariadenia patrí „dobrá povesť“ zariadenia, ktorá zvyčaj-
ne svedčí  o kvalite činnosti v zariadení. Pomerne významným faktorom ovplyvňujúcim 
výber zariadenia „dostupnosť zariadenia“ z hľadiska bydliska dieťaťa. Pomerne vyrov-
nanú frekvenciu v odpovediach respondentov sme zaznamenali v kritériu „zameranie 
predškolského zariadenia“ a „predchádzajúce (vlastná) skúsenosť“.  Ako iné kritérium 
rodičia uvádzali pekné prostredie zariadenia a dobré materiálne vybavenie. Je zaujíma-
vé, že vyššie percento v kritériu zameranie predškolského zariadenia dosiahli predškol-
ské zariadenia, ktoré boli vedením MŠ označené ako bežný typ predškolského zariade-
nia, v porovnaní so športovo zameranými MŠ. 
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V ďalšej časti dotazníka sme sa zamerali na zistenie skutočnosti, či rodič 
s dieťaťom vykonáva nejaké športové aktivity vo voľnom čase a ako často. 

Tabuľka č. 2  Pohybové aktivity rodiča s dieťaťom vo voľnom čase 
FREKVENCIA 
VYKONÁVANIA 
POHYBOVÝCH AKTIVÍT 
RODIČOV S DIEŤAŤOM 
VO VOĽNOM ČASE 

PERCENTUÁLNE VYJADRENIE FREKVEN-
CIE VÝSKYTU KATEGÓRII

1. prieskumná 
skupina

2. prieskumná 
skupina

Spolu

1x týždenne 25 %  20 % 22,50 %
Viackrát do týždňa 22 %  42 % 32,00 %
1x mesačne 3 %   5 %   4,00 %
Nepravidelne, sporadicky 45 %  25 % 35,00 %
Nevykonávam vôbec 6 %   8 % 7,00 %

Je potešiteľné, že 93 % rodičov vykonáva s deťmi vo voľnom čase aktivity špor-
tového zamerania. Medzi oboma porovnávanými skupinami sme v uvedenej oblasti 
neznamenali významnejšie rozdiely. Významný rozdiel v rámci sledovaných skupín 
sme zaznamenali pri otázke ako často vykonávajú rodičia športové aktivity so svojím 
dieťaťom mimo materskej školy. Ako vyplýva z výsledkov v tabuľke č. 2, najvyššie 
percento dotazovaných rodičov vykonáva s deťmi športovo zamerané aktivity nepravi-
delne.  V rámci porovnania sledovaných skupín, až 45 % respondentov 1. prieskumnej 
skupiny vykonáva športovo zamerané aktivity nepravidelne, sporadicky, kým prekva-
pivo najvyššie percento v rámci 2. prieskumnej podskupiny sme zaznamenali pri frek-
vencii viackrát do týždňa (42 %). 

V ďalšej otázke nás zaujímalo, ktorý z rodičov venuje športovým aktivitám 
s dieťaťom viac voľného času. Až 59 % respondentov  z 1. prieskumnej skupi-
ny a 55 % respondentov z 2. prieskumnej skupiny uviedlo, vo voľnom čase špor-
tujú spolu s dieťaťom obaja rodičia spolu. Uvedená skutočnosť pôsobí ako vhodný 
výchovný moment a zvyšuje kvalitu pohybového režimu detí. V porovnaní otcov 
a matiek, majú otcovia mierne väčšie zastúpenie vo venovaní voľného času dieťaťu 
prostredníctvom pohybových aktivít v rámci oboch sledovaných podskupín, v prie-
mere asi o 5 %. 

V 3. otázke sme sa zaujímali o skutočnosť, či rodičia v minulosti aktívne športo-
vali a či športujú aj v súčasnosti. 

Tabuľka č. 3 Prehľad o aktívnom športovaní v minulosti

AKTÍVNE VYKONÁVA-
NIE ŠPORTU RODIČMI 
V MINULOSTI 
A V SÚČASNOSTI

PERCENTUÁLNE VYJADRENIE 
1. prieskumná 

skupina
2. prieskumná 

skupina
Spolu

minu-
losť

súčas-
nosť

minu-
losť

súčas-
nosť

minu-
losť

súčas-
nosť

Áno 40 % 87 % 45 % 72 % 42,50 % 79,50 %
Nie 60 % 13 % 55 % 28 % 57,50 % 20,50 %
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Vzhľadom na skutočnosti, že rodina je v živote dieťaťa prvou inštanciou na 
odovzdávanie vzorov a voľby záľub, sme zisťovali či rodičia v minulosti aktívne špor-
tovali. Takmer polovica dotazovaných rodičov uviedla, že v minulosti aktívne špor-
tovala. Je prekvapivé, že s pribúdajúcim vekom sa počet športujúcich rodičov zvýšil 
v oboch dotazovaných skupinách rodičov. Aj keď je potrebné upresniť, že väčšina 
rodičov uviedla skutočnosť, že sa športovým aktivitám v súčasnosti venujú síce pra-
videlne, avšak viac-menej na úrovni rekreačnej. Zo športov, ktoré rodičia vykonáva-
li mali najvyššiu frekvenciu: plávanie, tenis, futbal, cykloturistika a turistika, avšak  
zaregistrovali sme aj atletiku, volejbal, basketbal, hádzanú a karate. 

Ako vyplýva z uvedených skutočností, väčšina rodičov si uvedomuje význam 
vykonávanie športových aktivít. Zaujímalo nás, či k uvedeným aktivitám vedú aj svoje 
deti vo voľnom čase, teda v čase, ktorý dieťa strávi mimo MŠ. 

Tabuľka č. 4  Účasť dieťaťa na športovo zameraných krúžkoch mimo MŠ
FREKVENCIA ÚČASTI 
DIEŤAŤA NA ŠPOR-
TOVO ZAMERANÝCH 
KRÚŽKOCH VO VOĽ-
NOM ČASE 

PERCENTUÁLNE VYJADRENIE FREKVENCIE 
VÝSKYTU KATEGÓRII

1. prieskumná 
skupina

2. prieskumná 
skupina Spolu

1x týždenne 30 % 17 % 23,5 %
Viackrát do týždňa 16 % 30 % 23 %
1x mesačne 1 % 8 % 4,50 %
Nepravidelne, sporadicky 0 % 0 %   0 %
Nenavštevuje vôbec 53 % 45 % 49 %

Mnohí rodičia so svojimi deťmi od útleho veku navštevujú rôzne športové krúžky 
ako sú napríklad plávanie, balet, gymnastika, hokej, tanec a iné. Z tohto dôvodu sme sa 
zaujímali o zistenie, či rodičia, ktorých deti navštevujú športovo zameranú MŠ, navšte-
vujú a deťmi aj športové krúžky mimo MŠ. Ako uvádza tabuľka č. 3, 30 % rodičov 1. 
prieskumnej skupiny a 17 % 2. prieskumnej skupiny sa zúčastňuje takejto športovej 
aktivity s dieťaťom raz do týždňa. 16 % respondentov 1. prieskumnej skupiny a 30 % 
respondentov 2. prieskumnej skupiny navštevuje športovo zameraný krúžok viackrát 
do týždňa. Uvedená skutočnosť je prekvapivá, avšak jedným z dôvodov častejšieho tré-
novania detí predškolského veku z 2. prieskumnej skupiny môže byť aj skutočnosť, že 
respondenti z 1. prieskumnej skupiny sa  zapájajú do tréningových aktivít v rámci MŠ. 

Tabuľka č. 5  Hodnotenie vplyvu pravidelného cvičenia na dieťa predškolského veku

HODNOTENIE VPLYVU PRAVI-
DELNÉHO CVIČENIA 

PRIDELENÁ PRIEMERNÁ ZNÁM-
KA V HODNOTENEJ OBLASTI

1. prieskumná
skupina

2. prieskumná
skupina

Zdravotný stav 2,21 1,78
Zlepšenie kondície 3,01 2,32
Zlepšenie koordinácie 2,73 2,42
Získanie nových pohybových zručností 1,89 2,15
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Názor respondentov z našej výskumnej vzorky na vplyv pravidelného pohybu pre 
dieťa predškolského veku sme zisťovali v ďalšej položke. Respondenti mali „oznámko-
vať“ vplyv pohybovej aktivity na svoje dieťa, pričom 1 znamenala najväčší vplyv, 5 zna-
menala najmenší vplyv na dieťa.  Možno konštatovať, že najväčší význam pravidelného 
pohybu pre dieťa rodičia vidia v zlepšení zdravotného stavu dieťaťa a v získaní nových 
pohybových zručností. Je paradoxné, respondenti, ktorých detí sa zúčastňujú pravidelných 
pohybových aktivít v športovo zameraných MŠ, hodnotili vplyv pohybových aktivít na 
dieťa až v troch položkách horšie, ako respondenti z bežných typov MŠ. 

Závery
V našom príspevku sme sa pokúsili o sondu ponúkajúcu prehľad o športovej 

aktivite detí predškolského veku. Ako vyplýva z prezentovaných výsledkov rodičia si 
v plnej miere uvedomujú význam športových aktivít v období predškolského veku. Je 
sympatické, že aj rodičia 1. prieskumnej skupiny sa napriek skutočnosti, že ich dieťa 
navštevuje športovo zameranú MŠ vo voľnom čase vedú dieťa k vykonávaniu športo-
vých aktivít, čím nepriamo podporujú výchovný zámer MŠ.  

Na záver môžeme skonštatovať, že do vytvárania vzťahu dieťaťa k športu je 
potrebné zaangažovať aj rodičov, pretože od pohybového uvedomenia rodičov v pod-
statnej miere závisí aké miesto bude mať pohybová aktivita a šport v živote dieťaťa.
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SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN  
IN PRE-SCHOOL YEARS

Abstract: The article presents actual parents’ attitudes to and opinions on regular 
physical activities of preschool children, which are attending kindergarten and kinder-
garten with extensive physical preparation. We have gathered the date using questi-



80

onnaire for 210 respondents chosen out of parents’ sample. We were aimed at finding 
out their personal interest about sport, their sportive background, and measure of their 
participation on sportive activities with their children and economic aspects of sporting 
(how they perceive it). We are also interested in parents´ attitudes to health, physical and 
psychological well being of their children. On the basis of outgoing results, the authors 
of the article suggest to organise more sportive activities where the parents can parti-
cipate with their children. They also suggest leading the children more toward positive 
attitude to physical training and sports and to support sportive interests of their children. 
Very important is to give a personal example and to pay attention to physical well being 
of the child and to his/her enjoy of movement. 

Key words: physical activity, movement, kindergarten, physical education (PE), 
sport, family, preschool age
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School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

TĚLESNÁ VÝCHOVA
POHLEDEM UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Marek TRÁVNÍČEK

Souhrn: Sdělení vychází z dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na poslání 
současné školní tělesné výchovy. Respondenty byli učitelé tělesné výchovy 1. i 2. stupně 
základních škol (n = 164). Výsledky šetření přinášejí informace o současném pojímání 
cílů tělesné výchovy jednotlivými učiteli. Závěry příspěvku mohou být vodítkem pro při-
způsobení kurikula tělesné výchovy potřebám školní praxe.

Klíčová slova: poslání tělesné výchovy, základní škola, tělesná výchova

1. Úvod
To, jaká je podoba školní tělesné výchovy, je dáno převážně její koncepcí 

vymezenou vzdělávacími dokumenty. Značný vliv na realizaci vyučovacího předmě-
tu má však v rozhodující míře pojetí vyučování učitelem a konkrétní podmínky učení. 
Právě na analýzu koncepce tělesné výchovy, učitelova pojetí vyučování a vyučova-
cích i učebních podmínek na 1. stupni základní školy (dále ZŠ) je zaměřena dílčí část 
projektu, který je orientován na oblast tělesné výchovy ve výzkumném záměru Škola 
a zdraví pro 21. století.1 

Cílem tohoto příspěvku je seznámení s pohledem učitelů ZŠ na poslání součas-
né školní tělesné výchovy. Toto poslání můžeme charakterizovat jako ucelený soubor 
cílů, které má školní tělesná výchova ve své podstatě naplňovat. Pokud bychom chtěli 
hledat teoretická východiska pro sestavení takovýchto cílů, měli bychom je najít ve 
Standardu základního vzdělávání, který je východiskem pro vznik vzdělávacích pro-
gramů. Podle Průchy (2002) tyto koncepty můžeme označit jako projektovou formu 
kurikula. Naproti tomu realizační formu kurikula tvoří obsah vzdělávání předkládaný 
subjektům edukace. Jde o konkrétní akty prezentace učiva realizované učiteli nebo 
výukovými médii.

2. Výzkumný problém
Je možné polemizovat o tom, zda se projektované kurikulum shoduje s vnímáním 

cílů tělesné výchovy tak, jak ho vidí současní učitelé tělesné výchovy na obou stupních 
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základní školy. Z našich dřívějších výzkumů, kdy jsme se zabývali vztahy mezi projekto-
vaným kurikulem a jeho realizací učiteli na základních školách (Mužík, Trávníček, 2006), 
vyplývá, že mezi jednotlivými kurikuly, tedy projektovaným a realizovaným, existují 
v tělesné výchově rozpory. Nejsou však tyto rozpory způsobeny do jisté míry odlišným 
pojímáním smyslu, cílů a funkce tělesné výchovy na ZŠ a nedostatečně kvalitním osvoje-
ní si projektovaného kurikula, tedy platných vzdělávacích dokumentů? Nevyučují učitelé 
tělesné výchovy spontánně, bez konceptuálních znalostí a teoretických východisek ke své 
práci? Pokusili jsme se najít odpovědi v naší výzkumné sondě, která by danou problematiku 
mohla osvětlit.

3. Výzkumná metoda
Jako výzkumnou metodu jsme zvolili dotazník. Dotazníkové šetření proběhlo 

v období školního roku 2006/2007. Dotazník byl distribuován studenty Pedagogické 
fakulty MU v rámci jejich souvislých pedagogických praxí na ZŠ. Tímto jsme se 
snažili postihnout větší počet základních škol v brněnském regionu. Dotazník byl 
určen učitelům tělesné výchovy na obou stupních základních škol. 

Zpracováno bylo 164 správně vyplněných dotazníků, z toho 78 od učitelů
1. stupně ZŠ a 86 od učitelů 2. stupně ZŠ. Jednalo se o anonymní dotazník, u responden-
tů se pro pozdější podrobné statistické vyhodnocení zaznamenávalo pohlaví, dosažené 
vzdělání, místo a období dosaženého vysokoškolského vzdělání, kraj respondentova 
působiště a stupeň oblíbenosti vyučování tělesné výchově samotným učitelem. 
Cílem šetření byla odpověď respondentů na otevřenou otázku: 

„V čem spatřujete současné poslání školní tělesné výchovy? Pokuste se vystih-
nout základní cíle, smysl a funkci tělesné výchovy dle Vašeho osobního názoru.“ 

Na základě obsahové analýzy jednotlivých odpovědí učitelů, či fragmentů 
jejich odpovědí, jsme vytvořili systém cílových kategorií, který je schopen v plné 
míře postihnout celé spektrum zaznamenaných typů odpovědí. Tyto odpovědi učite-
lů tedy byly podle obsahu rozděleny do čtyř základních kategorií. Odpovědi obecně 
zaměřené na výchovu ke zdraví, na pohybové činnosti, na výkonnost a těles-
nou zdatnost a v neposlední řadě na psychosociální oblast. Jako doplněk byla 
vytvořena kategorie zahrnující odpovědi, které se nevyjadřovaly k poslání tělesné 
výchovy.

4. K výsledkům
Zaměřme se nyní na interpretaci odpovědí dle jednotlivých kategorií.

4.1. Odpovědi zaměřené na výchovu ke zdraví
Abychom postihli celou škálu oblastí, které byly v odpovědích v rámci výchovy 

ke zdraví zaznamenávány, byl vytvořen tento vnitřní subkategoriální systém. Jednalo se 
o tyto oblasti: 
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a)  potřeba a zájem o pohyb (do této subkategorie byly zařazeny odpovědi, jejichž 
obsah můžeme zahrnout pod tvrzení, že škola má vzbuzovat u dětí potřebu pohy-
bu a aktivně podněcovat jejich zájem o pohyb)

b)  aktivita dětí mimo školu (děti jsou pedagogy směrovány k aktivnosti i mimo 
školní tělesnou výchovu)

c) zdravý životní styl (tělesná výchova přispívá ke zdravému životnímu stylu dětí)
d)  prevence (tělesná výchova plní preventivní funkci ve smyslu předcházení one-

mocnění a úrazů dětí
e)  denní režim (pohybová aktivita díky osvětě z tělesné výchovy má své pevné 

místo v denním režimu dětí)
f) hygiena (tělesná výchova přispívá k hygienickým návykům dětí)
g)  diagnostika (v rámci hodin tělesné výchovy je možné diagnostikovat u dětí růz-

né pohybové nedostatky, oslabení a podobně, upozornit na ně a zasloužit se tak
o nápravu)

h) výživa (tělesná výchova přispívá ke správným výživovým návykům dětí)

Komentář: Z grafu 1 je zřejmé, že učitelé dobře chápou důležitost vzbuzovat u dětí 
trvalý zájem pohyb, a to nejen na půdě školy, ale i ve svém volném čase a přimět je 
k zařazení pohybových aktivit do jejich denního režimu. Jsou si vědomi, že se tělesná 
výchova podílí na jejich zdravém životním stylu. Zajímavá je nízká četnost odpovědí se 
zaměřením na diagnostické funkce tělesné výchovy, jež by měly být silným nástrojem 
pro včasnou nápravu tělesných oslabení dětí v jejich raném věku. 

4.2. Odpovědi zaměřené na pohybové činnosti
Subkategoriemi v této oblasti byly 

a)  pohybové dovednosti (hodiny tělesné výchovy slouží dětem převážně k získává-
ní pohybových dovedností)

b)  nové pohybové aktivity (seznamovat děti s novými pohybovými aktivitami a hle-
dat ty, které je zaujmou a budou jim vyhovovat)

c) hry (obsah hodin tvořen především hrami a zábavou)
d) kompenzační cvičení (posilování, protahování, speciální kompenzační cvičení)
e)  organizační dovednosti (seznámení dětí s organizací při hrách a pohybových 

činnostech)
f) soutěže (implementace soutěže jako motivačního prvku do hodin)

Graf 1: Výchova ke zdraví
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Komentář: Z grafu 2 je patrná odlišnost mezi pohledem učitelů 1. a 2. stupně ZŠ na 
smysl tělesné výchovy v souvislosti s důrazem na pohybové dovednosti dětí. Zaráží zde 
nízká četnost kompenzačních cvičení, zejména na 1. stupni ZŠ. 

4.3 Odpovědi zaměřené na výkonnost a tělesnou zdatnost
Subkategoriemi v této oblasti byly: 

a)  zdatnost (zaměření na výkonnost, aerobní vytrvalost, zvládání fyzické zátěže)
b) pohybové schopnosti (síla, vytrvalost, koordinace, rychlost)
c) kultivace pohybu (motorika, ovládání těla, estetický projev)
d)  péče o talenty (rozpoznání a individuální práce s pohybově talentovanými dět-

mi)

Komentář: Odpovědi zaměřené na zdatnost a výkonnost dětí v grafu 3, jsou zazname-
nány takřka dvojnásobně ze strany učitelů 2. stupně ZŠ oproti učitelům 1. stupně ZŠ. 
Podnětem k zamyšlení je velmi nízká péče o talenty na 1., ale také na 2. stupni ZŠ. Pro-
vázanost mezi školní tělesnou výchovou a sportovními organizacemi,  by podle našeho 
názoru měla být patrnější a propracovanější. Jedná se zejména o rozpoznání pohybové-
ho talentu dětí a následnou péčí o takto talentované děti ve spolupráci se sportovními 
organizacemi.

Graf 2: Pohybové činnosti

Graf 3: Výkonnost a tělesná zdatnost
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4.4. Odpovědi zaměřené na psychosociální oblast

V rámci této kategorie byly zvoleny subkategorie 
a) týmová spolupráce (utváření týmového ducha a umění spolupráce mezi dětmi)
b) morálně-volní vlastnosti (kultivování osobnosti dětí)
c) zábava (důraz na zábavné a hravé aktivity, vzbuzující mezi dětmi radost)
d)  aktivní odpočinek (rekreační, nenáročné pojetí, utlumující stres a nastolující 

pohodu)
e) prožitek (zdůraznění kladného prožitku při jednotlivých aktivitách)
f) fair-play (získávání respektování pravidel férového jednání mezi dětmi)

Komentář: Tato kategorie má vzácně vyrovnané hodnoty četnosti všech subka-
tegorií a jak ukazuje graf 4, psychosociální funkce tělesné výchovy je samotnými 
učiteli velmi výrazně vnímána v celém spektru jejího působení. Pozitivně můžeme 
hodnotit procentuální zastoupení odpovědí!!! vztahujících se k zábavě a prožitku 
na 1. stupni.

4.5. Odpovědi, které se nevyjadřují k poslání tělesné výchovy
Tato samostatně stojící kategorie sdružuje ty odpovědi,  které se přímo nedotý-

kaly zadané otázky, tedy poslání tělesné výchovy, mají však svou důležitou výpovědní 
hodnotu a slouží k dokreslení názorového spektra učitelů. Můžeme je diferencovat na 
subkategorie:

 
a)  stížnost na žáky (počítač). Tato subkategorie zahrnuje odpovědi, které mají cha-

rakter stížnosti na žáky. Respondenti zde poukazují na z hlediska pohybu pasivní 
činnosti dětí, jako je sledování televize a hraní počítačových her)

b)  stížnost na žáky (nezájem). Zde se objevují odpovědi, kde respondenti poukazují 
na nedostatečný zájem dětí o pohybovou aktivitu.

c)  stížnost na žáky (kondice).  Odpovědi obsahující stížnosti na nízkou zdatnost
a kondici dětí.

d)  stížnost na podmínky. Jedná se o poukazování  na nedostatečné finanční a mate-
riální zabezpečení škol a tělovýchovných zařízení.

e)  stížnost na podceňování TV učiteli. Respondenti ukazují na podceňování význa-
mu TV samotnými učiteli.

Graf 4: Psychosociální oblast
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Komentář: Tato kategorie vznikla jako doplněk, odpovědi respondentů se nevyjadřovaly 
přímo k poslání tělesné výchovy, avšak myslíme, že jsou to podněty závažné a zneklidňující. 
Vždyť celých 26 % učitelů prvního stupně si v odpovědích stěžuje na přílišnou orientaci dětí 
na sedavé činnosti, zejména práci s počítačem. Současná pohybová nedostatečnost a nezájem 
o pohyb je učiteli negativně vnímána jak na 1., tak na 2. stupni ZŠ, jak ukazuje graf 5.

5. Shrnutí
Porovnáním četnosti zastoupení jednotlivých kategorií mezi sebou získáváme 

celistvý obraz vnímání školní tělesné výchovy tak, jak jej spatřují učitelé tělesné výcho-
vy na ZŠ. Snažili se ve svých odpovědích postihnout základní cíle, smysl a funkci těles-
né výchovy. Graf 6 porovnává odpovědi učitelů obou stupňů ZŠ. S ním koresponduje  
tabulka 1 a je doplněna o hodnoty celkové.

Tab.1 Porovnání jednotlivých kategorií
Zaměření
odpovědí
učitelů

1) na výchovu
ke zdraví

2) na pohybové
činnosti

4) na oblast
psycho- 
sociální

3) na výkonnost
a těl. zdatnost

5) mimo
poslání TV

86 62 51 51 44 31

2.stupeň ZŠ 72 % 59 % 59 % 51 % 36 %

78 53 46 46 25 31

1.stupeň ZŠ 68 % 59 % 59 % 32 % 40 %

164 115 97 97 69 62

celkem 70 % 59 % 59 % 42 % 38 %

Graf 5: Mimo poslání tělesné výchovy

Graf 6: Porovnání jednotlivých kategorií
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Z grafu 6 můžeme zjistit, že výchova ke zdraví je učiteli na obou stupních ZŠ 
vnímána pozitivně a velmi intenzivně a slučují ji s posláním tělesné výchovy. Důraz je 
v hodinách tělesné výchovy kladen na pohybové činnosti a jejich prostřednictvím i na 
složku psychosociální. Výkonnost, zejména na 1. stupni ZŠ ustupuje, naproti tomu na 
2. stupni ZŠ tradičně zůstává (51%). Podnětem k zamyšlení jsou stížnosti učitelů, kteří 
negativně reagují na nezájem dětí o pohybovou aktivitu a nízkou pohybovou aktivnost 
dětí.

Jak se tyto hodnoty změní, pokud je budeme diferencovat podle pohlaví respon-
dentů, ukazuje tabulka 2. Za zmínku zde stojí odlišnost hodnot u mužů a žen zejména na 
druhém stupni ZŠ v odpovědích zaměřených na výkonnost a tělesnou zdatnost (muži 65 
%, ženy 37 %) a na oblast psychosociální (muži 51 %, ženy 67 %).

Tab.2 Odpovědi podle pohlaví respondentů

Zaměření
odpovědí

učitelů

1) na
výchovu
ke zdraví

2) na
pohybové
činnosti

4) na oblast
psycho-
sociální

3) na
výkonnost

a těl. zdatnost

5) mimo
poslání TV

2.stupeň (86)      
43 31 27 29 16 17

žena 72 % 63 % 67 % 37 % 40 %

43 31 24 22 28 14

muž 72 % 56 % 51 % 65 % 33 %

1.stupeň (78)      

74 49 43 45 25 28

žena 66 % 58 % 61 % 34 % 38 %

4 4 3 1 0 3

muž 100 % 75 % 25 % 0 % 75 %

celkem (164)      

117 80 70 74 41 45

žena 68 % 60 % 63 % 35 % 38 %
47 35 27 23 28 17

muž 74 % 57 % 49 % 60 % 36 %

Další zajímavé srovnání přináší tabulka 3, je diferencována podle doby, kdy 
respondenti končili studium na vysoké škole. Promítá se zde například progres v 
pozitivním vnímání výchovy ke zdraví v závislosti na době ukončení vysokoškol-
ského studia. Je zajímavé, že respondenti z 1. st. ZŠ, kteří mají aktuálnější jsou 
poznatky ze studia, intenzivněji vnímají úlohu výchovy ke zdraví v rámci poslání 
tělesné výchovy. Totéž můžeme podle dostupných výsledků prohlásit o oblasti psy-
chosociální.
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Tab.3 Odpovědi podle ukončení studia respondentů

Zaměření
odpovědí
učitelů

1) na
výchovu
ke zdraví

2) na
pohybové
činnosti

4) na oblast
psycho-
sociální

3) na
výkonnost

a těl.zdatnost

5) mimo
poslání TV

2.stupeň (86)      

15 11 10 7 8 7

1970-1979 73 % 67 % 47 % 53 % 47 %

18 16 11 10 8 9

1980-1989 89 % 61 % 56 % 44 % 50 %

28 14 17 19 14 9

1990-1999 50 % 61 % 68 % 50 % 32 %

22 18 12 13 13 6

2000-dosud 82 % 55 % 59 % 59 % 27 %

3 3 1 2 1 0

ostatní 100 % 33 % 67 % 33 % 0 %

1.stupeň (78)      

13 5 7 5 4 6

1970-1979 38 % 54 % 38 % 31 % 46 %

24 17 16 12 7 13

1980-1989 71 % 67 % 50 % 29 % 54 %

20 15 12 14 8 5

1990-1999 75 % 60 % 70 % 40 % 25 %

9 9 3 9 2 4

2000-dosud 100 % 33 % 100 % 22 % 44 %

12 7 8 6 4 3

ostatní 58 % 67 % 50 % 33 % 25 %

celkem (164)      

28 16 17 12 12 13

1970-1979 57 % 61 % 43 % 43 % 46 %

42 33 27 22 15 22

1980-1989 79 % 64 % 52 % 36 % 52 %

48 29 29 33 22 14

1990-1999 60 % 60 % 69 % 46 % 29 %

31 27 15 22 15 10

2000-dosud 87 % 48 % 71 % 48 % 32 %

15 10 9 8 5 3

ostatní 67 % 60 % 53 % 33 % 20 %
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Tabulka 4 člení odpovědi respondentů podle oblíbenosti tělesné výchovy.

Tab.4 Odpovědi podle oblíbenosti tělesné výchovy

Zaměření 
odpovědí

učitelů

1) na
výchovu
ke zdraví

2) na
pohybové
 činnosti

4) na oblast
psycho-
sociální

3) na
výkonnost

a těl.zdatnost

5) mimo
poslání TV

2.stupeň (86)      

39 28 23 24 23 16

velmi oblíbená 72 % 59 % 62 % 59 % 41 %

45 33 27 28 20 13

spíše oblíbená 73 % 60 % 62 % 44 % 29 %

2 1 0 0 0 2

spíše neoblíbená 50 % 0 % 0 % 0 % 100 %

1.stupeň (78)      

20 15 14 8 7 12

velmi oblíbená 75 % 70 % 40 % 35 % 60 %

54 38 31 34 17 18

spíše oblíbená 70 % 57 % 63 % 31 % 33 %

4 0 1 4 1 1

spíše neoblíbená 0 % 25 % 100 % 25 % 25 %

celkem (164)      

59 43 37 32 30 28

velmi oblíbená 73 % 63 % 54 % 51 % 47 %

99 71 58 62 37 31

spíše oblíbená 72 % 59 % 63 % 37 % 31 %

6 1 1 4 1 3

spíše neoblíbená 17 % 17 % 67 % 17 % 50 %

Závěr
Všechny hodnoty a srovnání (bez hlubší statistické analýzy, která bude provede-

na dodatečně) nasvědčují tomu, že si učitelé zřetelně uvědomují požadavky a priority 
na ně kladené a vnímají cíle a poslání tělesné výchovy ve shodě s projektovanou for-
mou kurikula tělesné výchovy. Je to zřejmé z převážné shody mezi základním smyslem
a funkcí tělesné výchovy tak, jak jej chápou učitelé a mezi tím, jak je formulován v dekla-
rovaných dokumentech. Učitelé tedy teoreticky vnímají toto projektované kurikulum. 
Otázkou je, jak s těmito předpoklady nakládají a zda se jim smysl tělesné výchovy daří 
prakticky naplňovat a přenášet jej do roviny realizace. Rozpory mezi oběma formami 
kurikula, tedy projektovaným a realizovaným, jistě existují, jak to konečně naznačuje 
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náš výzkum z roku 2006, kdy bylo zjištěno, že realizované kurikulum v tělesné výchově 
má spíše podobu „pohybově rekreační výuky“ a projektované učivo není učiteli prezen-
továno odpovídajícím způsobem (Mužík, Trávníček, 2006).

Tento rozpor bude i nadále předmětem zkoumání našeho týmu. 

Literatura:
MUŽÍK, V.; TRÁVNÍČEK, M. Koncepce a realizace tělesné výchovy na české základ-
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ství, mládeže a tělovýchovy ČR [online]. Dostupný z : <http://www.msmt.
cz/Files/HTM/Standard_ZV.htm>

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY
SCHOOL TEACHERS

Abstract: This announcement results from questionnaire investigation which 
was focused on mission of present school physical training. The informants were phys-
ical training teachers of first and second degree on primary schools (n = 164). The 
investigation outcomes bring us information about present approach to physical training 
by individual teachers. The results of this announcement may be a guide to adapt the 
physical training curriculum to the school praxis needs. 

Key words: mission of physical training, primary school, physical training,
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PRVOTNÍ MĚŘENÍ ZDRAVOTNĚ
ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI

A SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA
ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ 

Jaroslav VRBAS 

Souhrn: Cílem příspěvku je seznámit s výsledky prvotního měření zdravotně ori-
entované zdatnosti (ZOZ) a správného držení těla dětí na 1. stupni ZŠ. Výzkumnými 
metodami jsou motorické testy zdravotně orientované zdatnosti, testy pro orientační 
posouzení nadměrné hmotnosti a vyšetření správného držení těla žáků. Měření bylo 
provedeno na výběrovém souboru 412 žáků 1. – 5. ročníku brněnských základních škol. 
Příspěvek poukazuje na možnosti ovlivnění a monitoring zdravého životního stylu žáků 
na 1. stupni ZŠ.  

Klíčová slova: motorické testy, zdravotně orientovaná zdatnost

Úvod
Příspěvek navazuje na prezentaci ze 2. konference Škola a zdraví 21, Brno 2006  

(změna přístupu hodnocení tělesné zdatnosti, informace Suchomela, 2003), koncepce 
tzv. zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík, Krejčí, 1997, Mužík, 
1999 aj.). Na základě výše uvedených poznatků jsme využili k testování zdravotně ori-
entované zdatnosti  dětí na 1. stupni ZŠ vybrané testy z testové baterie Fitnessgram 
(Vrbas, 2007). Hlavním úkolem bylo ověření vybraných testů ZOZ v praxi. Testování 
bylo prováděno na třech vybraných brněnských školách. Výzkumný problém si vyžadu-
je stále se zvětšující tým lidí. Tento tým je složen z řad učitelů 1. stupně základních škol. 
Díky tomu vyvstává také jako jeden z hlavních úkolů tvorba Manuálu pro učitele na 1. 
stupni ZŠ, podle kterého budou schopni učitelé testování provádět samostatně, jen na 
základě pomůcek a Manuálu pro učitele na 1. stupni. 

Cíle 
Jedním z cílů tohoto sdělení je na základě pracovní verze Manuálu  ověřit funkč-

nost motorických testů použitých v Manuálu a získání prvotních výsledků. Dalším cílem 
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bylo na základě získaných výsledků  ověření funkčnosti daných „cílových zón“ ZOZ 
pro ČR u použitých motorických testů z testové baterie Fitnessgram.

Metody
Při testování byly použity vybrané motorické testy z testové baterie Fitnessgram pro 

1. stupeň ZŠ. Podrobný popis byl již publikován u nás (Suchomel, 2003, Vrba, 2007). 
Použité motorické testy odpovídají svým zastoupením základním komponentám 

ZOZ podle terminologie používané v USA (Suchomel, 2006).

Použité testy: 
•  Flexibilita – Předklon v sedu pokrčmo přednožném pravou nebo levou (v originále 

„Back Saver Sit and Reach“). 
•  Síla a pohyblivost extenzorů trupu –  Záklon v lehu na břiše (v originále „Trunk 

Lift“). 
•  Silová vytrvalost břišních svalů – Hrudní předklony v lehu pokrčmo (v originále 

„Curl-up“). 
•  Síla a vytrvalost svalů horní části trupu – 90° kliky,  v naší literatuře byly popsány 

odlišné varianty testu. Tuto variantu ověřil Massicote (1990). 
•  Testování aerobní zdatnosti – Vytrvalostní člunkový běh (v originále pod zkratkou 

„PACER“)
Posuzování ZOZ vybranými testy z  testové baterie Fitnessgram je založeno na 

plnění tzv. cílových zón (CZ), jejichž přehled pro 1. stupeň je uveden v tabulkách 1 a 2.

Tab. 1 Cílové zóny motorických testů- chlapci

Věk 

Předklon
v sedu
pokrčmo

Záklony
v lehu na
břiše

Hrudní
předklony
v lehu

Kliky Vytrvalostní
člunkový běh

(cm) (cm) (počet opakování) 90° (přeběhy)

     

   (počet opakování)  

 5 20 15 30  2 10  3  8

Účast testu (přeběhy
nejsou stanoveny)

 6 20 15 30  2 10  3  8

 7 20 15 30  4 14  4 10

 8 20 15 30  6 20  5 13

 9 20 15 30  9 24  6 15

10 20 23 30 12 24  7 20 23 61

11 20 23 30 15 28  8 20 23 72

12 20 23 30 18 36 10 20 32 72
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Vysvětlivky: U jednotlivých položek je vlevo uvedena dolní hranice a vpravo 
horní hranice cílové zóny; test flexibility se hodnotí binárně (splnil–nesplnil). Palcové 
míry byly přepočteny na centimetry. Upraveno podle Cooper Institute (1999, 2003).

Tab. 2 Cílové zóny motorických testů- dívky

Věk

Předklon
v sedu
pokrčmo

Záklony
v lehu
na břiše

Hrudní
předklony
v lehu

90°
Kliky

Vytrvalostní 
člunkový běh

(cm) (cm) (počet opakování) (počet opakování) (přeběhy)

     

     

 5 23 15 30  2 10 3  8

Účast testu (přeběhy
nejsou stanoveny)

 6 23 15 30  2 10 3  8

 7 23 15 30  4 14 4 10

 8 23 15 30  6 20 5 13

 9 23 15 30  9 22 6 15

10 23 23 30 12 26 7 15 15 41

11 25 23 30 15 29 7 15 15 41

12 25 23 30 18 32 7 15 23 41

Vysvětlivky: U jednotlivých položek je vlevo uvedena dolní hranice a  vpravo 
horní hranice cílové zóny; testy flexibility se hodnotí binárně (splnil–nesplnil). Palcové 
míry byly přepočteny na centimetry. Upraveno podle Cooper Institute (1999, 2003).

Výzkumný soubor
Výběrový  soubor je složen z žáků 1. stupně ZŠ Vedlejší a ZŠ Bakalovo 

nábřeží. Celkem bylo otestováno 373 dětí ( CH 163 a D 210). Testování bylo pro-
váděno v 1. pololetí 2007. Na začátku testování došlo vždy k zahřátí a protažení 
organismu testovaných jedinců. Motorických testů ZOZ se zúčastnila vždy polovina 
dětí, druhá polovina byla posuzována v oblasti nadměrné hmotnosti a správného 
držení těla.

Testovanou skupinu dětí jsme rozdělili na dvě části: jedna byla testována 
v oblasti flexibility (test: hrudní předklon v sedu pokrčmo), druhá v oblasti síly
a pohyblivosti extenzorů trupu (test: záklon v lehu na břiše).

Po absolvování těchto testů děti utvořily dvojice. Následovaly testy: hrudní 
předklony v lehu a kliky 90°. Pro tyto dva testy existují nahrávky na CD, které urču-
jí rychlost prováděného pohybu – prozatím jsou tyto nahrávky v anglickém jazyce, 
proto byl dětem před provedením testování vysvětlen význam jednotlivých slov 
(up, down). Jako velmi důležité se ukázalo vysvětlit počítání (fáze začátku a konce 
prvku) a  na praktické ukázce (kterou předvedl učitel nebo vybraný žák) vysvětlit, 
za jakých okolností je cvik proveden správně. Jedno dítě ve dvojici cvičí (je testo-
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váno) a druhé dítě má za úkol počítat, kolik opakování testovaný vykonal. Konečné 
výsledky si děti zapíší a po docvičení posledního se dvojice vyměnila.

Do poslední části celého testování jsme zařadili člunkový běh 20m, který 
provádí děti opět rozdělené do dvojic: necvičící počítá přeběhy testovanému jedinci. 
Po dokončení proběhne opět výměna dvojic. 

Limitující faktory objektivity testování
Testování samotné může být ovlivněno mnoha faktory, které je potřeba brát na 

zřetel. Hlavním činitelem před testováním samotným byl souhlas školy a rodiny. Před 
vlastním průběhem sběru dat bylo nutné získat svolení rodičů. Velmi důležitou součástí 
průběhu testování je i správná motivace žáků. Využití stejných pomůcek a prostředí pro 
testování (tělocvična s požadovanými parametry) a navození stejných podmínek zvyšuje 
validitu testovaných skupin daného souboru. Musíme také vnímat, zda testovaní jedinci 
dodržují pitný a stravovací režim. Určitá míra závislosti může být stanovena i časem. 
Je rozdíl, zda k testování dochází 1. vyučovací hodinu nebo těsně před obědem. Jedním 
z limitujících faktorů může být také samotná organizace v průběhu testování. Je nutné 
rozlišovat testování v 1. a 5. ročnících. Snažili jsme se snížit podíl limitujících faktorů 
na minimum, tak aby výsledky získané měřením co nejvíce odpovídaly skutečnosti. 

Vybrané výsledky 
Graf 1.
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Graf 2. 

Graf 3.

Vysvětlivky ke grafům 1, 2 a 3:
1. Předklon v sedu pokrčmo přednožném pravou
2. Předklon v sedu pokrčmo přednožném levou
3. Záklon v lehu na břiše
4. Hrudní předklony v lehu pokrčmo
5. 90° kliky
6. Vytrvalostní člunkový běh
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Graf 4. Chlapci a dívky

Graf 5. Chlapci a dívky

V grafech 1, 2 a 3 jsou shrnuty výsledky v procentech jednotlivých motoric-
kých testů na základě CZ . Graf 1 obsahuje výsledky  u chlapců (CH), graf 2 u dívek 
(D) a v grafu 3 tvoří výsledky CH a D dohromady. V grafu 4 jsou výsledku testu 
hrudní předklony v lehu, jež přesahují z 65 % CZ. Graf 5 dokládá celkové snížení 
aerobní zdatnosti měřené testem vytrvalostní člunkový běh u dvanáctiletých žáků. 

Závěr
•  Testování dětí na 1. stupni základních škol pomohlo k ověření funkčnosti motoric-

kých testů ve vznikajícím manuálu. 
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•  Testování naznačilo, že „cílové zóny“ ZOZ odpovídají naším podmínkám, mimo 
test Hrudní  předklony v lehu pokrčmo.

• Zvolené testy považujeme za vhodné pro 1. stupeň ZŠ.
•  Na základě prvotního měření vyvstalo také mnoho úkolů spojených s tvorbou 

Manuálu.
•  Výstupy z tohoto i dalších měření budou přednášeny na následujících konferen-

cích a publikovány  v odborných a dalších  časopisech a médiích.
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INITIAL MEASUREMENT OF EDICALLY¨ORIENTATED 
EFFICIENCY AND CORRECT POSTURE OF STUDENTS 
OF FIRST DEGREE ON PRIMARY SCHOOLS 

Abstract: The goal of the report is to introduce the results of initial measure-
ment of medically orientated efficiency and correct posture of student of first degree 
on primary schools. As the research methods, we used motoric tests of medically 
orientated efficiency, tests for orientation assessment of excessive weight and exami-
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nation of correct posture of student. Measurement was performed on selective group 
of 412 students of 1st – 5th grade of Brno primary schools. The report shows the possi-
bilities of influence and monitoring of healthy life-style of student of first degree on 
primary schools. 

Key words: motoric tests, medically orientated efficiency
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PREVENCE ÚČASTI DĚTÍ NA DOPRAVNÍCH 
NEHODÁCH V ZRCADLE ROZSAHU A FOREM 

DOPRAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE VE 
VYBRANÝCH ZEMÍCH EU, ČÁST 2

Mojmír STOJAN

Souhrn: Dopravní nehody a podíl dětí a školní mládeže na jejich následcích je závaž-
ným negativním fenoménem intenzity dopravy současnosti. Jejich původ spočívá většinou v 
selhání některého z prvků dopravního systému, který tvoří jeho účastníci a dopravní pro-
středí, v němž se mobilita realizuje. Častým důvodem je zejména nedostatečná připravenost 
jednotlivých aktérů na vzájemnou bezpečnou interakci. Výchova a výcvik žádoucích znalostí, 
intelektuálních i motorických dovedností a správných návyků chování je předmětem systé-
mů dopravní výchovy. V mnoha evropských zemích je tento systém velmi dobře koncipován
a organizačně zabezpečen. Cílem studie je poukázat na rozdíly vybraných zahraničních sys-
témů a artikulovat při jejich kritickém vyhodnocení podněty pro optimalizaci situace v ČR. 

V první části studie (Stojan, M. Prevence účasti dětí na dopravních nehodách 
v zrcadle rozsahu a forem dopravní výchovy dětí a mládeže ve vybraných zemích EU, část 
1. In Škola a zdraví 21. Monografický sborník výzkumného záměru MSM0021622421. 
Brno: Masarykova univerzita 2006) byly vyhodnoceny výsledky zahraničního šetření 
tématických oblastech: 
– obligatority nebo fakultativnosti realizace dopravní výchovy na školách, 
– subjektů  realizujících dopravní výchovu na školách, 
– přípravy učitelů ke kompetentnímu vedení DV, 
– realizace dopravní výchovy na školách z hlediska existence jejích vyučovacích osnov, 
– realizace dopravní výchovy na školách z hlediska věku a vývojové úrovně žáků pro  

zařazení dopravní výchovy do výchovně vzdělávacího systému,
– forem výuky a výcviku dopravní výchovy a míry integrace učiva dopravní výchovy  s jinými 

vyučovacími  předměty, 
– časového rozsahu výuky a výcviku dopravní výchovy, 
– cíle, obsahu,  forem a metod dopravní výchovy.  

Druhá část této studie reflektující výsledky následující etapy šetření v rámci 
výzkumného záměru MSM0021622421 je věnována vyhodnocení parametrů týkajících 
se definování hlavních problémů realizace dopravní výchovy na školách, charakteru 
médií a používaných didaktických materiálů včetně subjektů jejich produkce, prostřed-
ků na úhradu didaktických technologií a jejich poskytovatelů, postoji  a argumentům 
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školských orgánů k pravidelné evaluaci úrovně a efektivity DV na školách  a na ně 
navazující reflexní analýze a inovaci osnov, a konečně prezentovanému názoru na mož-
nost mezinárodního transferu osnov a zkušeností s DV a jejich adaptace na regionální 
podmínky.

Klíčová slova: dopravní výchova,  média a technologie pro DV, vydavatelé 
didaktických pomůcek a prostředků pro DV, distribuce a financování pomůcek, evalua-
ce systémů DV a jejich reflexní analýza, transfer osnov DV

Současný stav řešené problematiky
Dopravní výchova jako prevence dopravní nehodovosti se vztahuje na celou 

populaci. Její nejvýznamnější částí je institucionální intencionální forma pěstova-
ná od nejútlejšího věku především ve školských zařízeních. Systematická výchova, 
jejímž cílem je jednotlivým dopravním prvkům, signálům, informacím a konečně i 
složitějším situacím rozumět a adekvátně (tedy správně)  na ně reagovat, a s ní koor-
dinovaný souběžný praktický výcvik pozitivního chování a všeobecného kultivování 
osobnosti, jsou dva pilíře, které mohou hodně pomoci k dosažení partnerských vzta-
hů v dopravě bez závažných nehod a úrazů. O nalezení optimálního modelu systému 
dopravní výchovy usilují všechny vyspělé státy s rozvinutou dopravou. Analýzou 
jejich jednotlivých typů, forem, složek a mechanismů v kritické konfrontaci s regio-
nálními podmínkami je možno hledat vodítko k návrhu vlastního efektivního mode-
lu. Významným ukazatelem respektibility jednotlivých systémů je ovšem také jejich 
reálný efekt, promítající se do dlouhodobých statistických nehotovostních parame-
trů. 

Pro vyvození relativních ukazatelů účinnosti jednotlivých opatření byly 
detailním šetřením provedeným v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 
ve dvanácti nejrozvinutějších evropských zemích získány údaje tvořící databanku 
pro návrh vlastního pilotního modelu. 

Mezi jeho principiální kritéria patří:

a) Významnou roli hrají v systému prevence dopravních nehod s účastí dětí hned od 
nejútlejšího věku jejich rodiče. Mohou  a měli by svým dětem vštěpovat bezpeč-
né chování v dopravě svým příkladem, dodržováním dopravních předpisů a celkově 
správným dopravním chováním. 

b) Elementární úrovní  institucionální dopravní výchovy jsou předškolská zařízení, kde 
se může dostat dětem prvního systematického poučení k bezpečnému pohybu mimo 
domov jejich vedením na kvalifikované pedagogické úrovni.

c) Děti mladšího školního věku (6–9 roků) absolvují institucionální školní formu 
dopravní výchovy, k jejímž přednostem patří přesnější hierarchický řád a obsahový 
program. V těchto letech se osvědčuje behavioristický přístup s těžištěm v rozvoji 
praktických dovedností prostřednictvím výcviku v modelovém i přirozeném prostře-
dí, inscenování malých dramatických rolí, herní aktivity ve třídě i v exteriéru, využí-
vání softwarových dopravních simulací, atd. 
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d) Ve vyšších ročnících základní školy se na obě předcházející etapy racionálně nava-
zuje prohlubováním problémové náročnosti a emocionálním ponorem. Nabízí se 
možnost využít pro dopravní výchovu každé vhodné učivo, počínaje fyzikou, mate-
matikou, biologií a tělesnou výchovou. Vhodné příklady, případně mezipředmětové 
průřezové projekty se doslova nabízejí. Dostatek příležitostí však poskytují též před-
měty typu česká literatura, zeměpis, občanská výchova, aj. 

e) Výchova k bezpečnosti na silnicích je celoživotní učební proces. Na úrovni střední 
školy  má dopravní výchova vedle soustavného prohlubování kompetentního chování 
člověka jako partnera v dopravě nový rozměr – přípravu potencionálních či reálných 
řidičů. V rámci dopravní výchovy ve vyšších ročnících lze realizovat např.  časově
a obsahově kvalitnější řidičské kurzy. 

f) Mimořádnou pozornost zasluhuje úroveň autoškolství, počínaje diagnosti-
kou kandidátů z hlediska výchovných výsledků předchozí přípravy  dopravní 
výchovou na základní a střední škole, přes zdokonalování vlastního výchov-
ně-vzdělávacího obsahu, až po kvalifikovanou přípravu samotných učitelů
a instruktorů. 

g) Zásadní význam pro kompetentní a kvalifikované vedení institucionální dopravní 
výchovy na všech úrovních mají pedagogové. Pro jejich přípravu je nezbytné zajistit 
kvalitní podmínky, především  studiem na pedagogických fakultách, ať už ve studiu 
učitelství pro ZŠ předmětem společného základu, navazujícím na pedagogické a psy-
chologické discipliny, nebo speciálními programy pro učitele praktického vyučování 
na SOŠ a SOU, pro lektory DV, metodiky DV, učitele a zkušební komisaře autoškol, 
vedoucí pracovníky dopravní policie a preventisty na školách, nebo koncepční či 
výkonné pracovníky v oblasti dopravy ve státní správě. 

Cíl 2. části výzkumné studie
Cílem této části výzkumné studie k projektu MSM0021622421„Škola a zdra-

ví pro 21. století“ je zmapovat systémy dopravní výchovy na školách a výchovných 
institucích  v zemích EU z hlediska těchto parametrů:

– definování hlavních problémů realizace dopravní výchovy na školách, 
– charakter médií a používaných didaktických materiálů včetně subjektů jejich pro-

dukce, prostředky na úhradu didaktických technologií 
– poskytovatelé prostředků na úhradu didaktických technologií, 
– postoje  a argumenty školských orgánů k pravidelné evaluaci úrovně a efektivity 

DV na školách  a k na ně navazující reflexní analýze a inovaci osnov, 
– názory na možnost mezinárodního transferu osnov a zkušeností s DV a jejich 

adaptace na regionální podmínky.

Předpoklady výzkumu:
– potřeba strukturovaného systému institucionální dopravní výchovy je nesporná;
– ke kompetentnímu vedení dopravní výchovy na školách všech typů a úrovní a na 

institucích souvisejících s dopravní výchovou je nutná speciální příprava peda-
gogů, nejlépe na pedagogických fakultách;
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– dopravní chování je formou chování, které je naučitelné, a proto by mělo být 
součástí školního vzdělávání a výchovy od nejútlejšího věku, nejpozději od zahá-
jení školní docházky (vypěstování žádoucích norem chování a jednání individua,
v němž soustavnost a systémovost cvičení je principiálním faktorem);

– výchovný proces může být realizován správně a účinně především v kompetent-
ním perzonálním a organizačním rámci (kvalifikovaný pedagog a organizační 
struktura jsou zárukou kompetentnosti a dosahu na celou populaci);

– systém organizací podílejících se na dopravní výchově musí být vybaven ade-
kvátním a kvalitním metodickým materiálem a didaktickými technologiemi;

– efektivitu a úroveň dopravní výchovy podporuje průběžná a etapová evaluace 
včetně její reflexe do osnov;

– proces všeobecného rozšíření kvalitních systémů dopravní výchovy v jednotli-
vých zemích podpoří jejich mezinárodní transfer a adaptace na regionální pod-
mínky.

Charakteristika výzkumného souboru a metoda výzkumu
Výběr zemí pro zpracování studie druhé etapy terénní rešerše zůstal stejně jako 

v první etapě šetření podřízen dvěma základním kritériím:
- zkoumané země musí být na srovnatelné úrovni rozvoje dopravy jako ČR
- ze zkoumaných zemí musí být k dispozici úplný soubor informací, potřebných pro 

vyhodnocení

Soubor informací z každé země byl strukturován podle stanovených prvků 
vyhodnocování.

Pro hodnocení ve druhé etapě byly vybrány parametry materiálního, technolo-
gického,  evaluačního a organizačního charakteru:

- četnost využívání druhů didaktických materiálů,
- hlavní autoři koncepcí didaktických materiálů,
- hlavní vydavatelé a sponzoři didaktických materiálů,
- didaktické materiály, poskytované učitelům DV zdarma/za úhradu
- hlavní problémy realizace DV na školách,
- intervaly periodických hodnocení a inovace osnov DV,
- stanovisko k periodickému hodnocení a inovace osnov DV,
- transfer osnov DV do jiných zemí a jejich využitelnost.
 

Základními použitými výzkumnými metodami jsou metoda komparativní ana-
lýzy a metoda statistického vyhodnocení.

Výsledky výzkumu
Do výzkumného šetření byly zařazeny údaje poskytnuté z těchto zemí:
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo (část Bavorsko), Nizozemí, 

Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
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Vyhodnocení poskytnutých údajů bylo provedeno po jejich distribuci do těchto 
tématických okruhů:

  
1.  Struktura médií , didaktických prostředků a pomůcek  používaných v dopravní výchově

Významnou měrou figurují ve výkazu makrodiapozitivy, video- a počítačové 
programy, didaktické hry s materiálním zázemím, učebnice a pracovní sešity. Nepře-
kvapuje, že pro věkovou skupinu žáků 11–15 let jsou nejrozšířenější a nejefektivnější 
didaktickou pomůckou ve zkoumaném prostředí videoprogramy, které uvádí na prvním 
místě disponibility 83,3 % zemí. Pro demonstraci a vysvětlení běžných dopravních situ-
ací je jeho hojné využití pochopitelné. Velký význam je připisován také didaktickým 
hrám a počítačovým programům, které jsou vyhodnoceny na druhém místě. Obliba 
a využitelnost počítačových programů roste úměrně s vývojem jejich pestrosti pro-
gramové nabídky, uživatelského komfortu a vybavenosti škol potřebnou technologií. 
Nelze ovšem přejít bez povšimnutí, že  na prvním místě jsou co do důležitosti v 5 
zemích (41,6 %) uváděny také klasické prostředky – učebnice a brožury.

V ukazatelích uváděných pro mládež ve věku 15–18 let dominuje rovněž video, 
které uvádí jako nejoblíbenější  didaktickou pomůcku 8 ze 12 regionů, tj. 66,6 %, pře-
devším Francie, Rakousko a Španělsko. V Německu a ve Švédsku (16,6 % zemí) jsou 
oblíbeny také makrodiapozitivy, zřejmě pro výborné metodické zpracování souborů 
s algoritmickou strukturou obrazové i výkladové části. V týchž zemích jsou vysoce 
hodnoceny také didaktické hry, opírající se o pestré pomůckové zázemí. Španělsko 
a Velká Británie (16,6 %) uvádějí na předním místě hodnocení učebnice, pracovní 
sešity a brožury. Ve spektru médií se objevují ojediněle i nemateriální prostředky typu 
studentských výzkumných projektů okolí školy (Dánsko), nebo specifická publicistic-
ká kampaň (Španělsko).

2.  Subjekty koncipující  a vydávající  didaktické materiály  pro dopravní výchovu
Výčet subjektů, zajišťujících nebo podílejících se v jednotlivých šetřených 

zemích na koncipování a vydávání didaktických materiálů pro dopravní výchovu, 
je velmi pestrý a obsahuje několik druhů ministerstev, asociace pečující nebo 
dohlížející na silniční bezpečnost, různé pojišťovny, autokluby, specializované 
vydavatele, soukromé společnosti a uznávané profesionály a autority.

Pro věkovou skupinu 11–15 let, tj. starší ročníky základních škol, jsou 
didaktické pomůcky v největším počtu 7 zemí (58,3 %) koncipovány ministerstvy 
(DSCR, vnitra, výchovy). Kategorie pojišťoven se objevuje v hlášení ze 6 zemí 
(50 %), místních autorit z 5 zemí (41,6 %). V obou případech jsou tyto subjek-
ty hodnoceny velmi nevyváženě, z toho nejlépe ve Francii, nejhůře v Německu
a ve Velké Británii. V ostatních zemích se v hodnocení vydavatelského význa-
mu těchto subjektů vyskytují celkově nadprůměrné známky. Vůbec nejčastěji
a s nejlepším oceněním jsou mezi producenty uváděny asociace pro silniční bez-
pečnost: Vesměs nejvyššího nebo velmi příznivého koeficientu hodnocení vyjadřu-
jícího prioritní význam v celkovém vydavatelském potenciálu dosáhly v 9 zemích
(75 %), a to v 6 případech (50 %) reprezentovány soukromými asociacemi 
– v Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí a Rakousku, a ve 3 případech
(25 %) asociacemi veřejnoprávními  – Belgie, Španělsko a Švédsko. Autokluby 
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se do vydávání didaktických materiálů pro tuto věkovou kategorii zapojují ve 4 
zemích (33,3 %) s velmi dobrým až dobrým ohodnocením.  

Pro věkovou skupinu 15–18 let, tj. pro spektrum středních škol, jsou na prvním 
místě co do důležitosti v celém systému produkce hodnoceny opět soukromé a veřejno-
právní asociace pro bezpečnost na silnicích, a to 8 zeměmi (66,6 %). Z tohoto počtu je 
5 soukromých (41,6 %) a 3 veřejnoprávní (25 %). Na koncepci didaktických pomůcek 
a programů sice v  6 zemích (50,0 %) spolupracují také místní autority a pojišťovny, ale 
v Německu a ve Velké Británii s vůbec nejhorším hodnocením na úrovni okrajového 
významu. Zcela opačně jsou však hodnoceny tytéž subjekty ve Francii a v Nizozemí, 
kde obdržely označení priority. Významnou ediční pomoc poskytují  pojišťovny v Bel-
gii, Francii, Španělsku a Švédsku. V 5 zemích (41,6 %) se s průměrným hodnocením 
umístila v hierarchii edičního významu ministerstva (Francie, Německo, Rakousko, 
Španělsko, Velká Británie). Autokluby jsou uváděny v Belgii, Francii a Německu s vel-
mi dobrým až dobrým ohodnocením.

3. Systém financování (resp. úhrady) didaktických materiálů pro dopravní výchovu na 
školách

Významným faktorem pro vybavení škol didaktickými prostředky a pomůckami 
pro dopravní výchovu je systém jejich distribuce a úhrady. V ukazatelích získaných šet-
řením se vyskytují v zásadě tři způsoby, jakými školy tato média nabývají, a to zdarma, 
částečně zdarma a částečně za úhradu, nebo pouze za úhradu, podle formy a míry jejich 
dotování producenty nebo třetími subjekty.

Pro věkovou skupinu žáků 11–15 let jsou základní didaktické pomůcky poskyto-
vány zcela zdarma školám v 6 zemích (50,0 %), částečně za úhradu a částečně zdarma 
celkem v 9 zemích (75 %). Oba systémy se vyskytují v Belgii, Francii, Itálii, Německu 
a Rakousku. Pouze za úhradu jsou didaktické pomůcky pro dopravní výchovu starších 
žáků základních škol poskytovány ve 4 zemích (33,3 %), a to v Dánsku, Finsku, Nizo-
zemí a Švédsku. 

Rovněž pro věkovou skupinu 15–18 let žáků jsou základní didaktické pomůcky 
pro dopravní výchovu poskytovány zdarma školám v  6 zemích (50,0 %). Systém distri-
buce a úhrady těchto pomůcek kopíruje (až na Finsko, které systém úhrady pro střední 
školy neuvádí), systém uvedený pro základní školy. 

4.  Hlavní problémy s realizací dopravní výchovy na školách
Mezi hlavními problémy s realizací dopravní výchovy na základních a středních 

školách jsou obecně uváděny: neexistující nebo nedostatečná příprava učitelů, nedosta-
tek didaktických materiálů, nedostatek finančních prostředkům pro formální a mate-
riální zabezpečení výuky, neexistence osnov a nedostatek času na výuku. Ojediněle 
jsou uváděny také neexistující nebo nedostupné zařízení pro praktický výcvik, zařazení 
předmětu mezi nepovinné nebo jeho nezařazení do učebního plánu vůbec, a  nedostatek 
determinujících informací.

V popisu situace ve zkoumaných zemích se pro věkovou skupinu žáků 11–15 
let jeví v 10 případech (83,3 %) hlavním problémem nedostatečná příprava učitelů, v 8 
zemích (66,6 %) je to nedostatek odpovídajících osnov a v 10 zemích (83,3 %) nedo-
statek času k výuce. Poměrně nejsnesitelnějším nedostatkem v hierarchickém pořadí 
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kritických faktorů je nedostatek financí a didaktických materiálů, i když ho uvádějí až 
na Švýcarsko všechny dotázané země.

V údajích pro tuto věkovou kategorii dětí a příslušných škol je v nizozem-
ských materiálech uplatněna výhrada k neexistujícím zařízením pro praktický výcvik a 
v rakouských podkladech upozornění na zásadní chybu v tom, že dopravní výchova není 
povinným samostatným předmětem.

Pro realizaci dopravní výchovy u mládeže ve věku 15–18 let se opět jeví hlav-
ním problémem v 10 zemích (83,3 %) nedostatečná příprava učitelů, z toho v Belgii, 
Dánsku, Německu, Rakousku a Švédsku je tento handicap klasifikován jako nejhorší. 
V 8 zemích (66,6 %) je považován za hlavní problém nedostatek odpovídajících osnov 
(nejhůře hodnocen ve Francii a  Rakousku) a v 9 zemích (75 %) nedostatek času k výuce 
(dramatické v Itálii, Španělsku a Švédsku). Jako velmi závažné problémy jsou uváděny 
nedostatek didaktických pomůcek Rakousko a Španělsko, nedostatek finančních pro-
středků Nizozemsko a Rakousko, nedostatečné či neexistující osnovy Francie, Itálie 
a Rakousko, a žalostný nedostatek časového prostoru pro výuku dopravní výchovy 
Nizozemsko a Rakousko. Rakousko kritizuje nejostřeji také to, že dopravní výchova 
nemá samostatný povinný předmět.

5.  Provádění periodických analýz osnov dopravní výchovy
Z výsledků šetření je patrné, že z 10 sledovaných zemí pouze 3 (25,0 %) – Dán-

sko, Finsko a Nizozemsko podrobují používané osnovy dopravní výchovy pro žáky 
věkové skupiny 11–15 let periodické analýze. Z toho v Nizozemsku se osnovy analyzují 
každé 4 roky a vyučovací metody revidují každých 10 let. Ostatní dotázané země se (až 
na Švýcarsko a Velkou Británii) vyjadřují k periodické analýze osnov negativně, i když 
vesměs respektují její potřebu a nezbytnost.

Pro věkovou skupinu 15–18 let jsou osnovy podrobovány analýze a inovaci pou-
ze v Dánsku.

6.  Stěžejní sociokulturní a sociopolitické důvody periodických inovací osnov dopravní 
výchovy

Mezi nejvýznamnějšími důvody pro periodickou inovaci osnov dopravní výcho-
vy byly v šetřených zemích nejčastěji uváděny změny v životním stylu a ve společen-
ské struktuře, změny v problematice dopravních systémů a v úrovni aktivní a pasivní 
bezpečnosti dopravních prostředků včetně míry hrozby a typu dopravní nehody. Z dal-
ších, jednotlivě uváděných důvodů pro adaptaci osnov, se v poskytnutých informacích 
vyskytují jako důvod inovace osnov fundamentální změny pedagogického přístupu 
a  koncepce výuky ve školách, nové pedagogické metodologické a technologické 
poznatky, výsledky dopravního výzkumu a změny v dopravní legislativě.

Analyticko-syntetickým vyhodnocením výsledků šetření stanovisek k inovaci 
osnov pro žáky ve věku 11–15 let bude nutno podle 7 zemí (58,3 %) při revizi  a inovaci 
osnov DV brát v úvahu změny v životním stylu a tzv. dopravní problematice, podle 8 
zemí (66,6 %) změny společenských struktur a podle 5 zemí (41,6 %) vývoj v typologii 
dopravních nehod a úrazů. 

Pro skupinu mládeže ve věku 15–18 let jsou hlavní příčinou inovací osnov 
dopravní výchovy zásadní změny životního stylu v Belgii, Itálii, Rakousku a Španělsku 
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(ve Španělsku včetně změn v legislativě), typologie dopravních nehod a míra ohrožení 
dopravní nehodou ve Francii a Rakousku, a dopravním výzkumem odhalené nové 
poznatky v dopravní problematice v Rakousku a ve Švédsku.

Za hlavní příčinu inovace osnov DV uvádí Dánsko všeobecné vývojové změny 
v pedagogickém přístupu a v koncepci výchovně-vzdělávacího procesu, zatímco Finsko 
je shledává v reorganizaci struktury učebních plánů. Ve Španělsku je inovace osnov mj. 
stanovena zákonnou normou.

7. Využitelnost existujících osnov DV transferem a adaptováním v podmínkách  jiných 
zemí

Využitelnost existujících osnov po úpravě obsahu, forem, metod a prostředků je 
podle názoru  Finska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Rakouska a Švédska možná, 
zatímco názor prezentovaný Belgií a Dánskem je negativní. Ve všech těchto případech 
se vyjádření k problematice z hlediska obou věkových skupin neliší, kromě stanoviska 
Německa, které se k transferu osnov pro věkovou skupinu 5–18 let staví odmítavě. 
Příčinou této výjimky je pravděpodobně větší respekt Německa ke specifickým odliš-
nostem v dopravních systémech jednotlivých zemí, které se promítají ( nebo by se měly 
promítat) v rámci dopravní výchovy do předřidičské a řidičské přípravy žáků středních 
škol.

8.  Důvody vhodnosti transferu a efektivity při adaptování osnov DV v jiných zemích
Jako faktory, které odůvodňují pozitivní stanovisko k přebírání a adaptování 

osnov dopravní výchovy v jiných zemích, se vyskytují nejčastěji: harmonizace výcho-
vy v rámci větších územních celků (Evropská unie apod.), konvergentní tvorba kultu-
ry dopravní bezpečnosti, vyšší efektivita využití vytvořených didaktických materiálů, 
programů a metodik, srovnatelnost výsledků DV v různých zemích a snadnější odha-
lování příčin neúspěchu, a v neposlední řadě celková minimalizace nákladů. Jednotli-
vě se vyskytuje jako důvod ještě společná filosofie při koncipování systémů dopravní 
výchovy (uvádí Nizozemí) nebo výtečná úroveň některých oblastí DV v partnerských 
zemích, např. příprava cyklistů s minimálním úsilím při koncipování takových kurzů 
(Rakousko).

Pro věkovou skupinu 11–15 let je nejčastěji uváděným důvodem (7 zemí, tj. 
58,3 %) převzetí a adaptace osnov vypracovaných v jiných zemích tvorba konvergent-
ní kultury dopravní bezpečnosti (Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Špa-
nělsko, Švédsko). Teprve na druhém místě figuruje efektivita výsledků (6 zemí, tj.
50,0 %). Velký význam (5 zemí, tj. 41,6 %) je přičítán možnosti disponování s vytvo-
řenými didaktickými a metodickými materiály a postupy (Finsko, Francie, Německo, 
Rakousko a Španělsko).

Nepřekvapuje, že i pro mládež ve věku 15–18 let je rovněž nejčastěji hodno-
ceným důvodem transferu a adaptace osnov vypracovaných v jiných zemích tvorba 
konvergentní kultury dopravní bezpečnosti. Vědomí naléhavosti a složitosti řešení 
problematiky nehodovosti a úrazů v dopravě a evropanství se v politickém uvažování 
začíná zřejmě prosazovat. Efektivita výsledků a harmonizace dopravní výchovy je pri-
orizována 4 zeměmi (33,3 %). Udivuje, že jen velmi malý  význam je v této kategorii 
přičítán možnosti disponování  s použitými materiály a minimalizaci nákladů spojených 
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s dopravní výchovou, které jako důvody uvádí pouze 2 země – Francie a Španělsko 
(13,3 %). Tato skutečnost odráží zřejmě všeobecně vyšší zájem o co nejvyšší adekvát-
nost systémů dopravní výchovy specifickým podmínkám jednotlivých zemí, než o eko-
nomickou efektivitu.

Diskuse výsledků a inspirativních zahraničních podnětů.
• Dopravní výchova by měla být na základních školách a školách II. stupně obligatorní 
součástí učebních plánů
DV a výcvik by měl být součástí obecného vzdělání. Povinná DV je zárukou, že je pro-
váděna systematickým a progresivním způsobem, který je  nepostradatelný pro získání 
přiměřených znalostí, dovedností a postojů.

• Učitelé musí  mít v rámci studia přístup k přiměřené přípravě na dopravní výchovu
Učitelům musí být v rámci vysokoškolského studia poskytnuta specifická příprava 
na DV, v níž se detailně seznámí se všemi relevantními náměty. Podle zkušeností 
z Rakouska by měla být realizována minimálně v rozsahu 1 hod. týdně po dobu jed-
noho semestru. Příprava učitelů by měla zahrnovat také kompetence, které by jim 
umožňovaly kvalifikovaně vést i praktický výcvik v podmínkách reálného doprav-
ního provozu.
Velký význam má možnost dalšího výcviku pedagogů pro vedení DV s cílem aktu-
alizovat jejich znalosti i jejich pedagogické dovednosti. Takové specifické postgra-
duální studium by  mělo být bonifikováno v kariérním řádu.

• Dopravní výchova  musí mít základ v oficiálních osnovách
Existence osnov je základem efektivity DV. Osnovy by měly reflektovat přísný soulad 
s principy prevence dopravních negativ a nehod a obsahovat vývojové, psychologické, 
legislativní, zdravotní a specificky dopravní aspekty vzhledem k cílové skupině s těs-
ným vztahem mezi cíli, obsahem a výukovou strategií.

• Dopravní výchova by měla prostupovat osnovami v průřezových tématech anebo jako 
zvláštní vyučovací předmět
Integrací obsahu DV do různých vyučovacích disciplin se může stát celá výuka 
efektivním spojením teorie s reálnými potřebami, praktickou aplikací a životní pra-
xí. Takový motivační faktor způsobí zvýšení zájmu o školní vzdělávání.

• Osnovy dopravní výchovy  by měly být periodicky analyzovány a inovovány
Periodická analýza osnov je klíčové opatření pro jejich evaluaci, inovaci a aktuali-
zaci vůči reálným potřebám. Inovace by měla harmonizovat cíle, obsah a strategie 
DV s měnícími se dopravními problémy, životním stylem a sociálními potřeba-
mi.

• V dopravní výchově je potřeba akcentovat výcvik chování v reálných podmínkách
s prvky kreativity, pohotovosti a defenzivního chování .
Při praktickém výcviku by měl být akcentován význam defenzivního chování v dopra-
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vě, které je označováno za dopravní taktiku, při které se vylučují náhody a tím i nebez-
pečí. S tím souvisí opatrnost, předvídání situace a správné rozhodování: kdo má schop-
nost vývoj dopravních situací předvídat, ten má obvykle dost času se na ně připravit 
a reagovat. 

• Státní orgány jsou zodpovědné za zajištění produkce a financování kvalitních didak-
tických materiálů pro dopravní výchovu dětí a mládeže
Didaktické materiály by měly být koncipovány kompetentními subjekty, financovány 
státem a poskytovány školám zdarma. Realizovány musí být na moderních atraktivních 
médiích srovnatelných s ostatním aktuálním průmyslem pro šíření informací, osvětu 
a zábavu. Zodpovědnost za nastolení takové situace mají státní orgány.

• Ošetření terénu třetích zemí kvalitními dopravně-výchovnými programy je možné  
mezinárodním transferem a specifickým adaptováním existujících osnov 
Osnovy DV v jednotlivých zemích se liší nejen v cílech, obsahu, strategiích, ale 
i svou strukturou – některé jsou spíše směrnicí, jiné jsou vypracovány do detailů. Přesto 
existuje v těchto projektech pro základní  školy a školy II.stupně v zemích EU celá řada 
společných priorit. Za pozitivní faktor lze v tomto směru považovat také jeden z výsled-
ků provedeného šetření, v němž se nadpoloviční většina zemí vyslovuje pro možnost trans-
feru,  vzájemného sbližování a harmonizace existujících osnov DV. Tzv. třetí země bez této 
tradice se mohou nejrychleji a nejekonomičtěji vyrovnat pokročilejším zemím transferem 
jejich existujících systémů DV a jejich adaptováním na domácí specifické podmínky. 
Časově i ekonomicky nejúspornějším řešením se nabízí zřízení expertní pracovní skupiny 
pro mezinárodní transfer osnov DV a přípravu osnov společných pro země EU, která by 
řešila problém na mezinárodní úrovni, s výchozím zadáním dohodnout se na cílech, obsahu, 
hlavních metodách a strategiích osnov DV. Zachován při tom musí být prostor pro místní 
specifika, dopravně-technické podmínky, kulturní vlivy, odlišnou mentalitu a jazyk. 

Závěr
První etapa výzkumu poskytla po vyhodnocení komparativní analýzou obraz situace  

v dopravní výchově ve vybraných zemích EU ze systémového a didaktického hlediska. 
Ve druhé etapě bylo využito získaných informací ve stejných vybraných zemích 

EU k vyhodnocení situace v zabezpečení dopravní výchovy dětí a mládeže školního 
věku z hlediska organizačního, ekonomického, materiálního, technického a mezinárod-
ně kooperačního .

Protože volba zkoumaných zemí byla podřízena kritériu srovnatelnosti s ČR, 
jsou vytěžené podněty pro systémové řešení zkoumaného problému v ČR relevantní
a inspirativní.  
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PREVENTING CHILDREN’S INVOLVEMENT IN 
AUTOMOBILE ACCIDENTS: FORMS OF TRAFFIC-SAFETY 
EDUCATION IN SELECTED EU COUNTRIES (part 2)

Abstract: The involvement of children and adolescents in traffic accidents on 
our heavily traveled streets and roads is a serious public-health problem.  That involve-
ment is usually traceable to the failure of one or more of the participants in a given traf-
fic situation to apply, or even to possess, either the information, the judgment, or the mo-
tor skills which are necessary to ensure an individual’s safety in traffic and the safety of 
those around him.  Many European countries have developed systems of traffic-safety 
education to inculcate the necessary information, judgment, and skills in their young 
people.  Those systems are generally well-thought-through and well administered.  The 
goal of the present study is to survey the traffic-safety educational systems of selected 
EU countries, to compare and contrast them, and to assess which of their features it 
would be wise to adopt in the creation of a system of traffic-safety education adapted to 
specifically Czech needs.

 
The first part of the study (Stojan, M., “Preventing children’s involvement in 

automobile accidents, forms of  traffic-safety education in selected EU countries,” part 
1, in School and Health in the 21st Century, monographic collection of research inten-
tions MSM0021622421. Brno: Masaryk University, 2006) sets out the survey results in 
the following areas:

– Traffic-safety as a required or elective subject.
– Topics covered in traffic-safety programs.
– Training of traffic-safety teachers.
– The funding of traffic-safety programs.
– Taking account of students’ ages and developmental levels in the design of traffic-

safety programs.
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– Traffic-safety teaching approaches and methods; the integration of traffic-safety 
programs with the broader school curriculum.

– The time budget for traffic-safety instruction.
– Goals, content, forms, and methods of traffic-safety education.

The second part of the study sets out the problems that attend the implementa-
tion of traffic-safety programs in schools; describes the media and materials that have 
been found useful in traffic-safety instruction, [material omitted]; describes methods for 
evaluating the effectiveness of traffic-safety programs in schools [ . . . ]; and discusses 
how traffic-safety curriculums and experience can be disseminated and exchanged inter-
nationally.

 
Key words: traffic-safety education, media and technologies for traffic-safety 

education, publishers of didactic aids and resources for traffic-safety education, the 
financing and distribution of aids, evaluation of systems of traffic-safety education and 
their respective analyses, transfer and exchange of traffic-safety curriculums.
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PRAKTICKÉ POMŮCKY
PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU

Pavel KONUPČÍK

Souhrn: Pedagog zabývající se dopravní výchovou může využívat mnoho forem 
práce s dětmi. Při této činnosti je účelné používat didaktické pomůcky pro svoji názor-
nost, upoutání větší pozornosti dětí, rozmanitost a při využívání výpočetní techniky větší 
atraktivnost. Didaktické pomůcky můžeme rozdělit do několika skupin: vizuální, multi-
mediální, videotechniku a trojrozměrné pomůcky. Realizace na 1. stupni základní školy 
je možná: v integrovaných předmětech, při hrách a soutěžích s dopravní tématikou, v 
průřezových tématech ŠVP – projektech školy a při mimoškolních akcích.

Klíčová slova: pomůcky, multimédia, videotechnika, projekty.

Není pochyb o tom, že počátek třetího tisíciletí je ve znamení prudkého roz-
voje techniky, didaktické prostředky jako pomůcky a zdroje informací při aktivitách, 
v dopravní výchově nevyjímaje.

Pedagog zabývající se dopravní výchovou může využívat mnoho forem práce 
s dětmi. Při této činnosti je účelné používat didaktické pomůcky pro svoji názornost, 
rozmanitost a pro upoutání větší pozornosti dětí. Při využívání výpočetní techniky, mul-
timédií se také zvýší atraktivnost. 

Didaktické pomůcky můžeme rozdělit do několika skupin: učebnice, informační 
a metodické zpravodaje, metodické materiály BESIPU a PdF MU v Brně, pracovní 
sešity, propagační materiály vydávané různými organizacemi. 

Pokud pracujeme s více žáky, pak je nutné využívat projekční techniky v podobě 
zpětného projektoru, diaprojektoru, epiprojektoru a vizualizéru. Pro práci se zpětným 
projektorem se nejlépe hodí makrodiapozitivy pro dopravní výchovu “Chodec” a “Cyk-
lista”.

Vizuální pomůcky
Učebnice, informační a metodické zpravodaje, metodické materiály BESIPU a 

PdF MU v Brně, pracovní sešity, propagační materiály vydávané různými organizacemi. 
Pokud pracujeme s více žáky, je nutné využívat projekční techniky v podobě 

zpětného projektoru, diaprojektoru, epiprojektoru a vizualizéru. Pro práci se zpětným 
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projektorem se nejlépe hodí makrodiapozitivy pro dopravní výchovu “Chodec” a “Cyk-
lista”, které byly vytvořeny na PedF MU.

Multimédia - Informační revoluce
Informační a komunikační technologie umožnily vznik nové průmyslové revo-

luce s dopady, které mění způsob spolupráce ve společnosti, způsob života i hledání 
nových možností uplatnění lidského potenciálu ve výrobě, spotřebě, kultuře i využití 
volného času. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává 
prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. 

Tato oblast nám skýtá velké možnosti při práci s dětmi svojí moderností a atrak-
tivitou. Moderní multimediální počítač nabízí obraz, zvuk a to hlavní – interakci. Dítě 
není pasivní posluchač ani divák, ale stává se součástí komunikačního systému. Na PdF 
MU v Brně vznikly dva multimediální programy s dopravní tématikou a jedna multime-
diální hra rovněž s dopravní tématikou. Další velké možnosti skýtá Internet.

Videotechnika
Videorekordér je velmi vhodnou pomůckou, ale videokazet přímo s dopravní 

tématikou je velmi málo. Některé videonahrávky nejsou ani metodicky správně sesta-
veny. Při práci s dětmi můžeme využívat propagační videokazety zejména automobilek
a tím zpestřit výklad. Na videokazetách najdeme mnoho zajímavých videosekvencí 
například o bezpečnostních prvcích moderních automobilů, správném používání auto-
sedaček, nebo ukázky jízdy sportovních automobilů – unikátů.

Trojrozměrné pomůcky
Na školách najdeme nejčastěji modely dopravních značek, modely dopravních 

křižovatek. Některé vznikly svépomocí přímo ve školních dílnách, nebo byly dodány 
z BESIPU. Cyklistické helmy, autosedačky, části jízdního kola apod. jsou další vhodné 
pomůcky, s kterými může učitel pracovat. Jistě zajímavou pomůckou jsou různé typy 
trenažérů, ale jejich vysoká cena brání rozšíření do škol.

Realizace dopravní výchovy ve škole
Integrované předměty
Hry a soutěže s dopravní tématikou
Průřezová témata ve ŠVP
Školní projekty
Akce ve školních družinách

Realizace dopravní výchovy mimo školu
Rodina
Výlety, vycházky
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Dopravní hřiště
Pozorování okolí
Internetové aplikace
Počítačové hry s dopravní tématikou

Literatura
VOTRUBA, J. Dopravní výchova, I.díl, Chodec. Praha: Fortuna, 1992, 64 s. 
VOTRUBA, J. Dopravní výchova, II.díl, Cyklista. Praha: Fortuna, 1993, 64 s.
VOTRUBA, J. Pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty v testech. Praha: 

Fortuna, 1992, 120 s.
STOJAN, M. a kol. Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ. Brno: PedF MU, 2007. 
www stránky KDT PedF MU: Texty, CD, DVD. Brno: 2006.

www adresy s dopravní tématikou
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WWW.altea.cz -- sledování vozidel
WWW.vegateam.cz -- MM programy pro děti
WWW.mvcr/besip.cz – BESIP, bezpečnost silničního provozu
WWW.tmtbrno.cz -- TMT dopravní výchova
WWW.clive-detem.cz-- Bezpečné silnice, projekt bezpečnosti dětí na  silnici, mapování 
aktivit v oblasti dopravní výchovy
WWW.bezpecnedoskoly.cz-- celorepubliková soutěž ve znalostech  dopravních před-
pisů pro děti
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School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

STRUKTUROVANÝ SYSTÉM PŘÍPRAVY 
UČITELŮ PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU NA 

ŠKOLÁCH 1., 2. A 3. STUPNĚ

Mojmír STOJAN, Pavel PECINA 

Souhrn: Efektivní realizace dopravní výchovy závisí na úrovni  kompetence
a kvalifikace učitelů k jejímu vedení na všech úrovních a všemi dostupnými formami. 
Nabytí takové kompetence lze dosáhnout ve strukturovaném systému přípravy učite-
lů již v základním, ale také v postgraduálním pedagogickém studiu, a to  prezenčně, 
kombinovaně i distančně. V rámci výzkumného záměru „Škola a zdraví pro 21. století“ 
MSM0021622421 byl do rutinního provozu zaveden systém, vhodný pro specifické české 
podmínky. 

Klíčová slova: příprava učitelů na dopravní výchovu, strukturovaný systém pří-
pravy, obsahové, formální a technologické hledisko

1. Vzdělávací systém musí reflektovat aktuální vývojové společenské potřeby. 
Z tohoto hlediska se jeho adaptace na fenomén dopravy a koexistenci člověka s dopra-
vou stává jedním z klíčových programů na všech stupních škol. Reálným produktem 
k naplnění potřebných cílů udržitelné mobility a zároveň uspokojivého životního kom-
fortu je dopravní výchova, zejména její institucionální formy na školách 1., 2. a 3. stup-
ně. Efektivní realizace dopravní výchovy závisí na úrovni  kompetence a kvalifikace 
učitelů k jejímu vedení na všech úrovních a všemi dostupnými formami. Nabytí takové 
kompetence lze dosáhnout ve strukturovaném systému přípravy učitelů již v základ-
ním, ale také v postgraduálním pedagogickém studiu, a to  prezenčně, kombinovaně i 
distančně. V návaznosti na předchozí etapu výzkumu, jehož těžištěm bylo zmapování 
situace v 10 evropských zemích s různým systémem a hloubkou dopravní výchovy dětí 
a mládeže na základních a středních školách, a to podle jednotně stanovených kritérií 
(viz studie Stojan, M. Prevence účasti dětí na dopravních nehodách v zrcadle rozsahu 
a forem dopravní výchovy dětí a mládeže ve vybraných zemích EU, část 1 a část 2), byl 
s respektem k tradicím českého školství vyprojektován v rámci výzkumného záměru 
Škola a zdraví pro 21. století MSM0021622421 a na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity do pilotní etapy rutinního provozu zaveden systém odvozený pro specifické 
české podmínky.  Hlavním cílem tohoto systému je osvojení (vědeckými metodami 
rešerše a analýzy zahraničních dokumentů a evolučních perspektiv mobility) stanovené-
ho spektra   odborných  znalostí  z problematiky dopravní výchovy po obsahové, meto-
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dické i technologické stránce a její organické a harmonické začlenění do konkrétních 
školních vzdělávacích programů všech typů a stupňů základních a středních škol.

Hierarchicky seřazeno jedná se o tyto dopravněvýchovné studijní obory:

2. Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ v prezenčním i kombinovaném 
studiu

Disciplína je zařazena jako povinný předmět do 4. ročníku studia učitelství pro 
1. stupeň ve společném základu a čerpá z již  absolvovaných pedagogických a psycho-
logických disciplin.

Obsah je zaměřen na tyto okruhy problematiky:

– Dopravní výchova na 1. stupni ZŠ jako součást přípravy člověka pro klíčové kompe-
tence, definované v RVP 

– Aplikace vybraných elementárních předpisů paragrafovaného znění Zákona 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích pro potřeby dětí jako chodců a cyklistů

– Psychologické aspekty dopravní výchovy dětí a mládeže mladšího školního věku
– Zdravotní aspekty dopravních rizik a zásady nejjednodušších výkonů laické první 

pomoci při dopravní nehodě
– Dopravní výchova v rámci rodiny a její kompatibilita s ostatními společenskými formami
– Dopravní výchova  ve školní družině a v mimoškolních aktivitách dětí a mládeže
– Implikace dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů pro 1.–5. ročník
– Didaktická analýza učiva předmětů 1. st. ZŠ vzhledem k cílům dopravní výchovy
– Kreativita pedagoga při hledání forem, metod a technologií dopravní výchovy na 1. 

st. ZŠ

3. Dopravní výchova pro učitele 2. stupně ZŠ v prezenčním i kombinovaném 
studiu

Tento předmět je zařazen do nově koncipovaného programu studia učitelství pro 
2. stupeň ZŠ, a to do společného základu bez rozdílu aprobačních kombinací. Svým 
zaměřením sleduje přípravu učitelů na vedení dopravní výchovy na 2. st. ZŠ tak, aby 
organicky navazovala na základy vybudované již na 1. stupni. Po všech stránkách je kla-
den důraz na větší problémovost  a kreativitu při řešení modelových dopravních situací, 
v nichž se děti v provozu ocitají především jako cyklisté. Příprava ústí do předřidičské 
přípravy žáků v 9. ročníku ZŠ a anticipuje prvky legislativy některých evropských stá-
tů, jimiž jsou ošetřeny podmínky řízení jednostopých a dvoustopých vozidel s největší 
dosahovanou  rychlostí do 50 km/h bez klasického řidičského oprávnění.

Obsah rozvíjí tyto okruhy problematiky:

– Dopravní výchova  na 2. stupni ZŠ jako součást přípravy člověka pro kompetence deter-
minované globální gramotností v pojetí 21. století
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– Aplikace navazujících vybraných předpisů paragrafovaného znění Zákona 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích pro potřeby mládeže staršího školního věku ZŠ 

– Psychologické aspekty složitějších situačních dopravních řešení na úrovni starších dětí a 
mládeže jako účastníků silničního provozu

– Vymezení optimálních vlastností osobnosti účastníka silničního provozu. Formy
a metody pěstování a rozvíjení pozitivních vlastností osobnosti řidiče a ostatních účast-
níků dopravy

– Zdravotní aspekty dopravních rizik a zásady náročnější laické první pomoci při dopravní 
nehodě

– Dopravní výchova v rámci rodiny a její kompatibilita s ostatními společenskými forma-
mi

– Dopravní výchova  v zájmových, resp. předřidičských  aktivitách mládeže
– Specifika implikace dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů 2. st. ZŠ 

s využitím učiva jednotlivých předmětů, průřezových témat a projektových úloh
– Kreativita pedagoga při hledání forem, metod a technologií dopravní výchovy na 2. st. 

ZŠ

4. Dopravní výchova ve studijním programu učitelství praktického vyučování na 
SOU a SOŠ

Zde figuruje povinně volitelný  studijní předmět Doprava a systémy doprav-
ní výchovy, jehož program zasahuje do tří vyučovacích semestrů a svým univerzálním 
obsahem postihuje celé různorodé programové spektrum středních odborných škol
a učilišť.  

Obsah 1. semestru:

– Historie silniční dopravy a dopravních prostředků. Český a světový průmysl doprav-
ních prostředků z hlediska historie. Restaurátorství historických vozidel. 

– Doprava. Obecné problémy organizace dopravy. Systémy pozemní dopravy v ČR
a v zahraničí, srovnání. Udržitelnost pozemní dopravy a její hranice.

– Soudobé technické a elektronické systémy optimalizace provozních vlastností vozi-
del. Aktivní a pasivní bezpečnost vozidel.

– Design vozidel jako faktor jejich bezpečnosti, funkčnosti a estetiky. Možnosti desig-
nu v souvislosti s novými materiály. Soudobé designové trendy a jejich nositelé. 

V rámci těchto přednášek jsou studujícím uloženy samostatné seminární práce 
z těchto okruhů problematiky:

- Historie silniční dopravy a dopravních prostředků, zejména s ohledem na 
český automobilový průmysl 

- Možnosti a význam uchování historické dopravní dokumentace jako kul-
turní památky a studijních pramenů o firmách, vozidlech a dopravním 
pořádku (technická a reklamní grafika, propagační literatura)

- Soudobé technické a elektronické systémy zdokonalující provozní vlast-
nosti a aktivní i pasivní bezpečnost vozidel
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Obsah 2. semestru:

– Dopravní legislativa. Historie a současnost dopravních předpisů na českém území.
– Zákon č. 361 Sb./2000 o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní bezpeč-

nost. Pojem „Bezpečný provoz“.
– Dopravní nehody a jejich příčiny. Nástroje ke snížení dopravní nehodovosti. Preven-

ce nehod.
– Dopravní nehoda očima soudního znalce. Viník nehody a postižený. Metodika posu-

zování viny a spoluviny.
– Chování účastníků dopravní nehody.
– Typologie úrazů při dopravních nehodách. První pomoc: kriteria, zásady.

V rámci těchto přednášek jsou studujícím uloženy samostatné seminární práce 
z těchto okruhů problematiky:

- Dopravní nehodovost jako sociální, ekonomický a zdravotnický problém. 
Nehodovost v ČR a jiných zemích EU. Srovnání a závěry.

- Dopravní nekázeň účastníků pozemní dopravy, její příčiny, formy a 
následky. Formy prevence dopravní delikvence.

- Děti a mládež jako účastníci dopravních nehod: příčiny, prevence.

Obsah 3. semestru:

– Dopravní výchova ve světle vybraných pedagogických kategorií.
– Psychologické aspekty chování účastníků provozu. Uplatnění psychologických prin-

cipů v dopravní výchově.
– Didaktika dopravní výchovy. Cíl a obsah dopravní výchovy na SŠ. Formy a metody 

realizace dopravní výchovy pro mládež ve věku adolescence.
– Využití obsahu a metod dopravní výchovy k rozvoji kreativních schopností žáků na SŠ.
– Modelování a řešení dopravních situací.
– Projekty dopravní výchovy v ČR a v EU.

V rámci těchto přednášek jsou studujícím uloženy samostatné seminární práce 
z těchto okruhů problematiky:

- Dopravní výchova na školách třetího stupně – SOU, SOŠ (resp. v progra-
mu autoškoly). Její školní a mimoškolní formy a cíle. Situace v ČR a ve 
vybraných zemích EU.

- Projekt dopravní výchovy pro vybraný typ SŠ vzhledem k tvorbě školního 
vzdělávacího programu (vzdělávací oblasti,  průřezová témata, výstupy).

- Projekt vybavení školy didaktickými prostředky a pomůckami pro 
dopravní výchovu na SŠ.

5. Seminář 3-D k postgraduálnímu studiu dopravní výchovy pro učitele 1. a 2. 
stupně ZŠ

Tento seminář je primárně koncipován pro graduované učitele pedagogického 
terénu ZŠ, kteří během svého studia přípravu pro dopravní výchovu neabsolvovali, 
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ale v praxi se jí věnují. Jde zejména o absolventy pedagogické fakulty MU z období  
let osmdesátých, devadesátých a pěti let nového tisíciletí. Seminář je vhodný také pro 
absolventy jiných středních a vysokých škol, kteří pracují v dopravní výchově na ško-
lách a jiných výchovných a mimoškolních zařízeních jako pracovníci školních družin,  
pracovníci v DDM, policisté preventisté apod.

Seminář má charakter blokového kurzu o rozsahu semestrální výuky 2h týdně a 
jeho absolventi získají speciální Osvědčení.

Obsahová šíře problémových okruhů:
– Dopravní výchova ve školách v ČR a v zahraničí. Srovnání.
– Dopravní výchova jako organická součást výchovně-vzdělávacího procesu na ZŠ.
– Prostor pro dopravní výchovu ve školských dokumentech – rámcové vzdělávací pro-

gramy. 
– Metodika tvorby školního vzdělávacího programu ZŠ s aplikací učiva dopravní 

výchovy.
– Uplatnění akreditovaného programu CŽV ke kompetentnímu vedení dopravní 

výchovy na ZŠ a v kariérním řádu učitelů.
– Sociální a zdravotní aspekty dopravní výchovy v souvislosti s dopravní nehodovostí.
– Dopravní výchova v rámci rodinné výchovy.
– Dopravní výchova dětí a mládeže ZŠ v mimoškolních aktivitách a v zájmových 

organizacích.
– Využití prvků učiva tělesné výchovy v dopravní výchově na ZŠ a speciálních ZŠ. 
– Péče o začínající a pokročilé cyklisty. Cykloturistika. 
– Výklad zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. pro učitele ZŠ.
– Obsah DV na ZŠ – analogické cíle a obsah dopravní výchovy na ZŠ.
– Metody a prostředky pro dopravní výchovu na ZŠ. 
– Projekty dopravní výchovy pro ZŠ. Zdravá škola. Bezpečná cesta do školy. 
– Aspekty kreativity v didaktických a metodických námětech metod a prostředků pro 

dopravní výchovu na ZŠ. 
– Prezentace didaktických prostředků pro dopravní výchovu na ZŠ. 
– Dětská dopravní hřiště a jejich pedagogické, organizační a ekonomické aspekty. Fle-

xibilní DDH.
– Aspekty obecné a vývojové psychologie v dopravní výchově na ZŠ.
– Úrazy dětí a mládeže ZŠ v souvislosti s dopravou. Prevence úrazů. První pomoc 

poskytovaná laikem.
– Právní odpovědnost pedagoga ve škole a mimo školu z hlediska dopravních úrazů dětí.
– Případy očima soudního znalce. 
– Spektrum podpory Besipu realizaci dopravní výchovy na ZŠ

6. Navazující seminář 1-D pro absolventy semináře 3-D postgraduálního studia 
dopravní výchovy 

Navazující a prohlubující seminář dopravní výchovy je určen pro absolventy 
semináře 3-D postgraduálního studia dopravní výchovy, kteří mají Osvědčení, a kteří 
chtějí pracovat jako lektoři a metodici dopravní výchovy na školách
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Obsah:
– Statistické ukazatele sociálně-zdravotních dopadů dopravních nehod s účastí dětí

a mládeže v materiálech OECD a WHO
– Dopravní výchova v kontextu školních vzdělávacích programů a reálná školní praxe
– Aktuální projekty a programy dopravní výchovy na národní a mezinárodní úrovni
– Konkrétní dopravní úrazy a jejich řešení v rámci laické první pomoci
– Význam a systém sítě základních škol s patronátním metodickým vedením dopravní 

výchovy

7. CŽV –  Pedagogické studium pro profesionální pracovníky v dopravní výchově  
a státní správě  pro dopravu (čtyřsemestrální studium)

Toto studium je v souladu  se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, § 9, odst. (3) , s vyhláškou č. 167 Ministerstva 
dopravy a spojů ze dne 19.dubna 2002, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. § 6 a § 
7. a je zaměřeno na pedagogicko psychologické discipliny, oborové didaktiky, odborné 
předměty a pedagogickou praxi. 

Program je zjednodušenou verzí projektovaného bakalářského studia určeného 
pro vysokoškolsky kvalifikované profesionální pracovníky působící v dopravě v oblasti 
výchovy, projektování dopravně – výchovných programů pro všechny věkové katego-
rie, v logistice a v oblastech řízení dopravní politiky ve státní správě.

Ke studiu budou přijímáni uchazeči, kteří mají vysokoškolské, vyšší odborné 
vzdělání nebo úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou, získané ve studijních obo-
rech, které odpovídají charakteru odborných předmětů v dopravě, a vlastní řidičské 
oprávnění nejméně skupiny B.

Obsah 1. semestru:

– Vzdělávání v informační společnosti    
– Úvod do filozofie                                   
– Obecná pedagogika                               
– Sociologie                                               
– Úvod do psychologie                              
– Sociální a pedagogická antropologie      
– Informační a komunikační technologie     

Obsah 2. semestru:
            

– Vývojová psychologie                              
– Komparativní pedagogika                        
– Obecná didaktika                                     
– Právní nauka                                            
– Praktikum z didaktické technologie        
– Základy  zdravotních nauk                      
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Obsah 3. semestru:

– Didaktika praktického vyučování a odborných předmětů                             
– Pedagogická praxe                                 
– Fyzika v dopravě                                     
– Základy traumatologie v dopravě            
– Základy pedagogické psychologie          
– Dopravní psychologie                              
– Speciální pedagogika pro dopravní výchovu                                     
– Cvičení z didaktické technologie              
– Seminář k závěrečné práci                          

 
Obsah 4. semestru:

– Teorie řízení a zásady bezpečné jizdy    
– Dopravní legislativa                                
– Cvičení v praktickém vyučování            
– Seminář k závěrečné práci                     
– Závěrečná práce                                     

Závěr:
Strukturovaný systém dopravní výchovy, jehož cílem je poskytnout celé 

populaci konzistentní přípravu na život  v sociálním prostředí s rozvinutou dopra-
vou, vychází logicky z elementární školní přípravy, jejímž základem je jednotlivým 
dopravním prvkům, signálům, informacím a konečně i složitějším situacím rozumět 
a adekvátně (tedy správně)  na ně reagovat. Tomuto záměru je v systému věnována 
příprava učitelů pro oba stupně základní školy a kurzy postgraduálního charakteru 
pro učitele v praxi včetně operativního aparátu metodiků. Na specifickou a oborově 
diverzifikovanou úroveň přípravy mládeže ve věku středoškolské přípravy reaguje 
systém výběrovými disciplinami, reprezentovanými v současném pilotním režimu 
realizace systému předmětem Doprava a systémy dopravní výchovy. Při aplika-
ci tohoto vzdělání učitelů středních škol v terénu navazuje na tuto přípravu a je 
s ní koordinovaný praktický výcvik dopravního chování podle zaměření středních 
škol. Zbývající prostor problematiky dotýkající se dopravní výchovy v předřidič-
ském věku a při aktivním řidičském výcviku, respektive ve složkách autoškolské, 
legislativní a politické úrovně výchovného vlivu je ošetřen v prezentovaném struk-
turovaném systému 4semestrovým odborným studiem pro profesionální pracovní-
ky v dopravní výchově  a státní správě  pro dopravu. Toto vzdělání je okrajově 
zaměřeno také pro editory a konceptory veřejné mediální i nemediální publicity, 
věnující se šíření dopravní osvěty v rozsahu odpovídajícím společenské závažnosti 
problematiky. Zde lze poznamenat, že tato část systému předchází připravovanému 
úplnému bakalářskému šestisemestrálnímu studiu z hlediska pojetí pedagogické pří-
pravy unikátnímu studiu, které by mělo být po akreditaci zahájeno na pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v roce 2009. 
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Koncepce strukturovaného studia pro pedagogicky působící pracovníky 
v dopravní výchově odpovídá zadání, aby se všechny věkové vrstvy populace, které 
kvalifikovaně vedenou dopravní výchovu absolvují,  staly bezpečnými, tolerantními a 
kompetentními partnery v dopravě, a zároveň se na vytvoření koexistenčního prostředí 
aktivně podíleli. 
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A STRUCTURED SYSTEM FOR THE PREPARATION 
OF TEACHERS OF TRAFFIC SAFETY AND TRAFFIC 
SCIENCE IN LOWER- AND UPPER-LEVEL PRIMARY 
SCHOOLS AND IN SECONDARY SCHOOLS

Abstract: The effective realization of the transport education depends on teacher´s 
competence and qualification for its leading on all levels and by accessible forms. It is 
possible to acquire this competence in the structured systém of teacher´s preparation in 
the fundamental, but also in the postgradual pedagogical form, by presence, combined 
or distance study. In research „School and health for 21st Century“ MSM0021622421 
was applicated suitable systém for specific czech terms. 

Key words: teacher´s preparation for transport education, structured systém of 
preparation, contents methodic or technologie point of view
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ŠKOLA  V PREVENCII  SOCIÁLNO-
PATOLOGICKÝCH  JAVOV  U ŽIAKOV  ZO  

SOCIÁLNE  ZNEVÝHODNENÉHO  A VÝCHOVNE  
MENEJ  PODNETNÉHO  PROSTREDIA

Jozef  LIBA

Súhrn:  V komplexe problémov, ktoré súvisia s nárastom sociálno-patologic-
kých javov, je závažným vysoká frekvencia kontaktov s návykovými látkami u žiakov 
mladšieho školského veku. Vymedzený problém je osobitne komplikovaný u detí zo 
sociálne znevýhodneného a výchovne menej  podnetného prostredia, kde dominuje 
zastúpenie rómskych žiakov. Rodinná výchova v tomto prostredí nevytvára podmien-
ky pre zodpovedajúce štrukturovanie a stabilizáciu prozdravotných postojov, preto 
zdôrazňujeme zodpovednosť a formatívny potenciál primárnej školy v  procese výcho-
vy k zdraviu.

Kľúčové slová: prevencia, sociálno-patologické javy, edukácia, primárna škola 

Sociálno-patologické javy ako spoločensky nežiaduce predstavujú skutoč-
nosti, činnosti a  formy správania, ktoré sú v nesúlade s tým,  čo je považo-
vané za uznávané, štandardizované, očakávané a vyžadované. V súčasnosti do 
skupiny spoločensky nežiaducich javov a problémov zahrňujeme široké spektrum 
prejavov s  rôznym stupňom spoločenskej závažnosti od kriminality, delikvencie, 
samovražednosti, prostitúcie, agresivity, šikanovania až po patologické závislosti 
(hráčska, kultová, drogová, na internete, workoholizmus a ďalšie).

V kontexte uvedených spoločenských problémov je osobitne znepokojujú-
cim nárast  zastúpenia a frekvencie viacerých sociálno-patologických  javov, a  to 
už v tých etapách ontogenézy, ktoré sú formatívne určujúce. Konkretizáciou  je 
skutočnosť, že za obdobie rokov 1989–2001 narástla kriminalita detí a  mládeže vo 
veku 6–18 rokov  o  76 %  (Zelina, 2004). Podľa informácii Generálneho sekretari-
átu Výboru ,inistrov pre drogové závislostia a kontrolu drog (GSVMDZKD) z roku 
2004 vyše 65 % mládeže medzi 15 až 20 rokom pravidelne užíva nejaký druh drog 
(Jablonický, 2006). Osobitne negatívnym ukazovateľom sú  kontakty a skúsenosti 
detí s návykovými látkami (alkohol. tabak), kde Chmelová (2003) uvádza zníženie 
veku pri prvej vyfajčenej cigarete z  12,94 rokov na 10,35 roka.  Nociar (2004) 
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vymedzuje vek prvých kontaktov nasledovne – deti do 15 rokov v priemere pivo 
ochutnajú po prvý krát vo veku 9,4 rokov, víno 10,1 rokov a liehoviny vo veku 
10,7 rokov. Zaujímavá je v uvedenom kontexte  takmer lineárna signifikantnosť, 
ktorá potvrdila, že respondenti, ktorí priznali vyfajčenie celej cigarety, až v 87 % 
priznali aj konzumáciu alkoholu. Naopak zo súboru respondentov odmietajúcich 
konzumáciu alkoholu 85 % uviedlo, že nikdy nevyfajčilo celú cigaretu.  Údaje o sta-
ve drogovej problematiky v  Slovenskej republike  publikované v roku 2006 (NMC, 
GSVMDZKD pri Úrade vlády SR) uvádzajú viacero znepokojujúcich zistení, napr.  
skúsenosti s fajčením v súbore žiakov ZŠ (10–15 rokov) uviedlo 52,5 %  respon-
dentov (57 % chlapcov a 47,6 % dievčat), prvý kontakt s alkoholom vo veku do 15 
rokov priznáva až 70,3 % žiakov.  

Dlhodobo nepriaznivým parametrom je sociálna-patológia detí vyrastajú-
cich v sociálne znevýhodnenom  a  výchovne menej podnetnom prostredí, kde 
dominujú rómske deti. Sociálne znevýhodnené prostredie limituje saturovanie 
navonok „štandardných“ požiadaviek a potrieb výchovy detí   (knihy, hračky, špor-
tové náčinie, výlety,  krúžky,  štruktúra a obsah voľného času a pod.).   Výchov-
ne menej podnetné prostredie je nezriedka spojené so sociálne znevýhodneným 
prostredím a  je charakterizované nedostatočnými podnetmi (bio-psychickými 
a socio-kultúrnymi) pre optimálny vývin dieťaťa. Kombinácia formulovaných 
skutočností obmedzuje uspokojovanie základných biologických, psychických 
a sociálnych potrieb, spôsobuje  výchovnú zanedbanosť,  predikuje problémy  už 
na začiatku školskej dochádzky a  tým významne limituje vyvážené rozvíjanie  
kognitívnej,  afektívnej a psychomotorickej  stránky  osobnosti.  Dôsledky soci-
álnej, kultúrne a  jazykovej inkompatibility sa prejavujú  v mentálnom a  emoci-
onálnom zaostávaní, v sociálnej a výchovnej maladjustácii  s  prejavmi akými sú 
napr. nevypočitateľné a agresívne správanie, neslušné vyjadrovanie, záškoláctvo, 
krádeže a iné spoločensky nežiaduce prejavy. 

Etiológia sociálnej patológie rómskych detí a mladistvých vrátane problémov 
s návykovými látkami má svoj pôvod a dôvod v rodinnom prostredí. Ako určujúci tu 
vnímame fenomén identifikácie sa detí so správaním rodičov, s celkovou štruktúrou 
a obsahom  fungovania časti rómskych rodín. Ako uvádza Bačová (1990), rómska 
rodina predstavuje iný demografický typ, ktorý  charakterizuje :

nízky vek na začiatku života v partnerskom zväzku a nízky vek žien pri pôrode,
značný podiel detí,
menší podiel ľudí v poproduktívnom veku,
viacčlenné domácnosti,
vyšší podiel úplných rodín s deťmi do 15 rokov,
spoločné bývanie niekoľkých generácií pokrvných príbuzných a spoločné hospo-
dárenie.

V súčasnosti sa k týmto charakteristikám pridružujú :
ekonomické obmedzenia súvisiace so zlou sociálnou situáciou  rodín,
trvalo vysoká miera nezamestnanosti,
nedôvera k vonkajšej realite, vnímanie školy ako represívnej inštitúcie,

•
•
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nízka vzdelanostná úroveň rodičov, 
nepripravenosť, nezrelosť rómskych matiek (stávajú sa matkami veľmi mladé, 
častokrát dosiahnutím pohlavnej zrelosti) prijať zodpovednosť za výchovu detí,
nedostatočné postavenie vzdelania v ich hodnotových kritériách rodičov,
odlišný rečový vývin detí (neznalosť slovenského jazyka, ktorý je vyučovacím 
jazykom) spôsobený tiež chýbajúcou  predškolskou  prípravou,
nedostatočná starostlivosť o deti a ich zanedbávanie, 
skorý kontakt s návykovými látkami (alkohol, tabak, solvenciá),
vyššie ukazovatele agresivity a asociálnych tendencií, 
vysoký podiel na páchaní priestupkov a trestných činov, 
koncentrovanie na prítomnosť, nedostatočný zmysel pre plánovanie, vymedzova-
nie a plnenie cieľov,
vysoký stupeň závislosti od systému štátnej sociálnej podpory. 

Bez nároku na generalizovanie je možné  rómsku rodinu charakterizovať 
ako mnohopočetnú s dlhodobo vykazovanými znakmi nízkej ekonomickej, vzdela-
nostnej, kultúrnej a hygienickej úrovne.  Pôsobenie rómskej rodiny determinované 
psychosociálne a  kultúrne  má svoj špecifický priemet v takej štruktúre a obsahu 
„výchovy“ rómskych detí, kde patrí  aj nenáležitá akceptácia kontaktov, prípad-
ne užívania návykových látok (alkohol, tabak, solvenciá). Dysfunkčná rodina, v  
kontexte plnenia výchovných funkcií, signifikantne limituje úspešnosť socializá-
cie, úspešnosť osvojenia spoločensky akceptovaných návykov, zručností a hodnôt,  
nedostatočne rozvíja  individuálnu zodpovednosť za vlastné konanie a  tým nezried-
ka  podnecuje zvyšovanie zastúpenia a frekvencie sociálno-patologických javov. 
U detí z takýchto rodín sa vytvára sociálno-výchovný deficit ako rizikový faktor 
s možným prejavom v socio-kultúrnej rezistencii.  Socializačný a adjustačný pro-
blém rómskych detí sa premieta v absencii motivácie k učeniu, v učebných výsled-
koch s dominanciou nižšej výkonnosti. 

Ďuríčeková (2000) uvádza niektoré fakty týkajúce sa vzdelávania Rómov:
rómske deti 30x častejšie ukončujú povinnú školskú dochádzku skôr ako v 
8. ročníku,
takmer 90 % Rómov neprekročilo hranicu základného vzdelania,
rómske deti dostávajú 5x častejšie  zníženú známku zo správania,
už v 1. triede prepadá 22 % rómskych detí, 
rómski žiaci vo všeobecnosti prepadávajú 14x častejšie,
25 % rómskych detí spadá do pásma verbálnej debility,
42 % rómskych detí navštevuje špeciálnu základnú školu.

Vašečka (2002) konštatuje, že stredné odborné vzdelanie s  maturitou má 6,5 % 
a  vysokoškolské vzdelanie 0,6 % slovenských Rómov.

Výskum Horňáka (2001) týkajúci sa vplyvu prostredia na školskú úspešnosť pri-
niesol viaceré závažné zistenia:

23,81 % opýtaných rómskych rodičov priznáva negramotnosť a  26,19 % je polo-
gramotných,
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až 93 % prospechovo slabších žiakov (žiaci, ktorí mali na vysvedčení aspoň jednu 
štvorku – ďalej PSŽ) pochádza z rodín s najnižším príjmom,
vo výberovom súbore rómskych rodín je 100 % nezamestnanosť matiek,
v skupine PSŽ má 46,34 % otcov  a 59,52 %  rómskych matiek neukončené 
základné vzdelanie,
v súbore PSŽ sa nezaujíma o školský prospech svojich detí až 58,14 % rodičov 
a vyše 20 % sa nevedelo k tejto téme vyjadriť,
pre 90,70 % PSŽ je materinským jazykom rómsky jazyk.

Výskum Hroncovej a Šebiana (2006) dokumentuje koreláciu medzi páchaním 
trestnej činnosti a  vzdelanosťou Rómov. Uvedení autori konštatujú najväčšie zastú-
penie trestnej činnosti u tých príslušníkov rómskeho etnika, ktorí majú základné, resp. 
neukončené základné vzdelanie. Varujúcou je skutočnosť, že podiel detí a mladistvých 
na celkovej kriminalite rómskeho etnika predstavoval 35 % až 40 %, pričom podiel 
maloletých detí od 6 do 15 rokov bol vyšší ako  podiel mladistvých od 15 do 18 rokov. 
Tolerantné postoje rómskej rodiny k  spoločensky nežiaducim formám správania, ich 
nekorigovanie, nízke zdravotné povedomie, odlišná hodnotová orientácia sa premieta-
jú  v  školskej neúspešnosti detí, v nechuti niečo meniť. Výsledkom  prezentovaných 
zistení a  ukazovateľov je  zlyhávanie širšej socializácie a ďalšie prehlbovanie sociálnej 
izolácie príslušníkov rómskeho etnika. 

Monitoring rómskych žiakov (1012 respondentov – rómski žiaci 3. ročník bez 
diferenciácie podľa veku)  základnej školy s cieľom poznať, analyzovať a zhodnotiť 
prvé kontakty a  aktuálne skúsenosti s návykovými látkami (alkohol, tabak, solvenciá) 
u nich samotných, v  rodinách a v  komunite (Liba, 2006) umožnil konštatovať  pitie  
alkoholu a fajčenie (zriedkavo prchavé látky – spomenutý toluén) už v mladšom škol-
skom veku, v niektorých prípadoch v predškolskom veku, neuvedomovanie si škodli-
vosti alkoholu a tabaku,  ktoré sú vnímané ako bežná súčasť života. Uvedený monito-
ring korešponduje s výsledkami výskumu Hroncovej a kol. (2004), aj keď v obidvoch 
prípadoch je hodnovernosť zisteného limitovaná prístupom rómskych žiakov (rodičov) 
– tendencia uvádzať očakávané, uvádzať polopravdy, vymýšľať si, tiež neporozumenie, 
neochota a nedôvera. 

Napriek formulovaným obmedzeniam výsledky realizovaných výskumných 
vstupov dovoľujú identifikáciu tendencií a istý stupeň generalizácie. Ide o nasledovné:

nedostatočná starostlivosť o deti a ich zanedbávanie,
neuvedomovanie si škodlivosti alkoholu a tabaku,
začiatky užívania už v skorých etapách ontogenézy – mladší školský vek, v niek-
torých prípadoch predškolský vek,
dominancia chlapcov  (v skúmanom súbore respondentov) vo vzťahu pitiu alko-
holu a fajčeniu,
tolerancia rodiny vo vzťahu k užívaniu  návykových látok,
nízke zdravotné povedomie, ignorovanie psychohygienických zásad, zásad správ-
nej výživy, osobnej a komunálnej hygieny,
nedostatočné využívanie výchovného potenciálu školy, 
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istá predpojatosť učiteľov prejavená v  nízkom očakávaní vo vzťahu k rómskym 
žiakom.

Tieto skutočnosti  limitujú  štruktúru a rozsah sociálnych kontaktov so širšou 
komunitou, čo  nesporne ochudobňuje  psychosociálny vývin detí. Uvedené ziste-
nia vyžadujú, napriek každodennej empírii prezentujúcej skôr neúspech pôsobenia 
spoločenských zložiek vrátane školy,  cieľavedomú analýzu, hodnotenie, kompará-
ciu, redefiníciu a modifikáciu všetkého, čo je doposiaľ považované za relevantnú 
primárnu prevenciu.  Určite neexistuje jednotná schéma, keďže tu konštatujeme 
veľkú heterogénnosť prejavenú a determinovanú  lokálnymi špecifikami v rámci 
rómskej komunity. Napriek tomu a bez ohľadu na  multikauzálnosť a multiaspekto-
vosť uvádzaných problémov platí, že  určujúcim predpokladom pozitívneho posunu 
je  vzdelanosť.  Ako uvádza Portík (2003), zmena spoločenskej pozície a vyriešenie 
problémov vo vzťahu k majoritnej spoločnosti je podmienená vzdelávaním a vzde-
lanosťou Rómov. Škola, učitelia sú jediným predpokladom premysleného, cieľave-
domého, komplexného a  kontinuálneho informatívneho a formatívneho pôsobenia 
na rómske deti. 

Opierajúc sa o empirické skúsenosti učiteľov, publikované poznatky  a odpo-
rúčania (napr. Hroncová a kol., 2004, Liba, 2007) uvedieme niektoré východiská pre 
prácu školy v procese podpory zdravia  ako primárnej prevencie, ktoré zasahujú, okrem 
problémov s návykovými látkami, širšiu oblasť sociálno-patologických javov a akcen-
tujú špecifiká rómskych žiakov:

rešpektovanie  individuálnych a skupinových potrieb rómskych žiakov  pri zo-
hľadňovaní lokálnych špecifík spôsobených existujúcou  vnútornou atomizáciou 
etnika na báze sociálnej  a geografickej,  
prispôsobenie obsahu a metód  pôsobenia  odlišnostiam, návykom, spôsobilos-
tiam, skúsenostiam, schémam myslenia a tempu rómskych žiakov,
priame vedenie alebo napomáhanie pri organizovaní činností vo voľnom čase, 
využívanie prirodzeného záujmu detí, podpora prejaveným záujmom, 
využívanie blízkych a pozitívnych výchovných vzorov, zviditeľňovanie úspešnosti,
vysvetľovanie spoločenských noriem,  nácvik komunikačných, spoločenských 
zručností a riešenia konfliktov,   
flexibilné aplikovanie stratégií, poznatkov, programov, koncepcií predstavujú-
cich prozdravotnú intervenciu do prostredia s odlišnou  jazykovou, sociálnou 
a kultúrnou úrovňou,
organizovanie spoločenských aktivít za účasti rodičov a žiakov s cieľom prezen-
tovať význam vzdelania a potrebu starostlivosti o vlastné zdravie,
cieľavedomá graduálna a postgraduálne príprava  učiteľov, asistentov učiteľa, 
učiteľov – koordinátorov prevencie a ďalších výchovných pracovníkov v uvede-
nej oblasti pôsobenia, 
zvýhodnenie (úväzkové, finančné) učiteľov vzhľadom na zaťaženosť vyplývajú-
cu z nerovnakej východiskovej a  aktuálnej situácie v rómskych triedach  alebo v 
triedach s majoritou rómskych žiakov, 
zvýšenie, rozšírenie počtu hodín vzdelávania a výchovy s významnou participá-
ciou  pôsobenie asistenta učiteľa ako podporného pedagóga, 
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zavedenie povinnej predškolskej prípravy rok pred vstupom do 1. ročníka ZŠ, 
resp.  prípravných (nultých) ročníkov ako prostriedkov efektivizácie pri  začleňo-
vaní rómskych detí do prvých ročníkov ZŠ,
využitie (modifikované obnovenie) „celodenného výchovného systému” ako sys-
témovej suportívnej stratégie formovania osobnosti rómskeho žiaka, 
možné uplatnenie konceptu kompenzačnej edukácie ako systému činností pod-
porujúcich vzdelávanie znevýhodnenej populácie (kompenzačné kurikulum ako 
forma vnútorne diferencovaného systému edukačných postupov),
zváženie možností uplatnenia (premyslene a  cieľavedome)  niektorých prvkov 
pozitívnej diskriminácie  s cieľom  zredukovať východiskové deficity a  rozvinúť 
existujúce predpoklady pre rovnosť sociálnej realizácie.  Aj keď ide  o cielenú 
podporu skvalitneniu vzdelávania rómskej minority, takéto prístupy sú v našich 
podmienkach legislatívne obmedzené,  častokrát nepochopené a  nejednoznančne 
prijímané,  
sociálne zvýhodnenie rodín, ktoré preukázateľne podporujú školskú dochádzku 
a školské výsledky detí,
cieľavedomé a kontinuálne realizovanie výchovy k  zdraviu (univerzálna preven-
cia) ako integrálnej súčasti kurikula školy,
rozvíjanie, podpora a aktualizovanie permanentného informačného systému za-
meraného na výchovu k zdraviu,
intencionálna spoluprácu s ďalšími poradenskými zariadeniami a inštitúciami 
s cieľom začlenenia rómskej komunity (detí) do širšieho sociálneho kontextu,
koordinácia činnosti subjektov prevencie – štátna správa, samospráva, zdravot-
nícke zariadenia, masmédia, školstvo, policajný aparát,  cirkvi, občianske zdru-
ženia a nadácie a ďalšie.

Etiológia rómskej sociálnej patológie vrátane problémov s návykovými lát-
kami je dominantne determinovaná psychosociálnymi faktormi, najmä rodinným 
prostredím. Riešenie problémov s návykovými látkami u rómskych detí, ak má 
priniesť aspoň čiastkové pozitívne výsledky,  vyžaduje cieľavedomú, kontinuálnu 
spoluprácu školy s rómskou rodinou. Bez takejto spolupráce je účinnosť  akých-
koľvek prístupov problematická. Vieme na základe historickej i  aktuálnej  skú-
senosti, že   neexistuje univerzálna edukačná stratégia  kompenzujúca kultúrne 
a výchovné znevýhodnenia rómskych žiakov.  Musíme si  uvedomiť, že školské 
prostredie založené na vnímaní žiakov ako homogénnej sociálnej skupiny, prefe-
rujúce rovnaké edukačné ciele, formy, metódy, prostriedky a kritériá nevytvára 
podmienky pre akceptovanie sociokultúrnych špecifík a individuálnych odlišností 
rómskych žiakov. Úspech je možný len prispôsobením kurikula špeciálnym peda-
gogickým potrebám a osobitostiam znevýhodnených žiakov. Takto formulované 
„východisko“ je imperatívom pre všetkých na výchove participujúcich činiteľoch 
tak, aby obsahový a procesuálny rozsah školského kurikula  predstavoval diferen-
covaný systém intervenčných postupov,  aby podporné edukačné prístupy akcep-
tovali individualizáciu vyučovania počnúc predškolskou výchovou až po trvanie 
celej povinnej školskej dochádzky. Kompenzačná a diferencovaná edukácia pritom 
musí mať  širší kontext implikujúci rodinu a  komunitu v ktorej žiaci žijú, musí sa 
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opierať  o taký profesiogram budúcich učiteľov, ktorý je predpokladom  vnímania 
a práce so  školským kurikulom ako s otvoreným systémom prispôsobujúcim sa 
špecifikám a  potrebám príslušného etnika, napr. rómskeho. 

Literatúra:
DURÍČEKOVÁ, M. Edukácia rómskych žiakov. Prešov: MC, 2000.
HORŇÁK, L. Rodina ako determinujúci činiteľ školskej úspešnosti rómskych žiakov. In RO-

SINSKÝ (ed.) Vzdelávanie  Rómov dnes a zajtra. Zborník. Nitra: PF, UKF, 
2001.

HRONCOVÁ, J. a kol. Sociálna patológia. Banská Bystrica: PF, UMB,  2004, 191 s. 
ISBN 80-8055-926-0

HRONCOVÁ, J.; ŠEBIAN, M. Výskum kriminality a delikvencie u  Rómskeho etnika 
s osobitným zreteľom na deti a mládež. In Zborník vedecko-výskumných 
prác z riešenia štátnej objednávky „Zvyšovanie úrovne socializácie róm-
skej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a mi-
sijných pracovníkov a asistentov učiteľa“. Banská Bystrica: PF, UMB, 
2006, s. 79–95. ISBN 80-8083-231-5

CHMELOVÁ, M. Hranica prvej cigarety sa znížila na 10  rokov.   Bratislava:  Štátny 
fakultný zdravotný ústav. Národná Obroda, 3. 12. 2003, s. 5.

JABLONICKÝ, J. Participácia mládeže pri naplňovaní strategie protidrogovej politiky 
spoločnosti. In Sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní 
účastí SOCIALIA, 2006. Hradec Králové: PdF, UHK, 2006, s. 300–305. 
ISBN  978-80-7041-741-6

KOSOVÁ, B. Analýza možností vzdelávania rómskej minority z hľadiska charakte-
ru  školského systému. In Zborník vedecko-výskumných prác z riešenia 
štátnej objednávky „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity 
prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracov-
níkov a asistentov učiteľa“ Banská Bystrica: PF, UMB, 2006, s. 23-41. 
ISBN 80-8083-231-5

LIBA, J.. Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí.  Prešov: FHPV, PU, 
2002, 120 s. ISBN80-8045-271-7

LIBA, J. Skúsenosti a frekvencia kontaktov rómskych žiakov s návykovými látkami. In 
Zborník príspevkov „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity“. 
Prešov: PF, PU, 2006, s. 129–134. ISBN 80-8068-449-9

LIBA, J. Zdravie v kontexte edukácie. Prešov: PF, PU,  255 s. ISBN  978-80-8068-539-
3.

NOCIAR, A. Prieskumy o drogách, alkohole a tabaku u slovenskej mládeže. Bratislava: 
veda, 2004, 219 s. ISBN 80-224-0832-8

PORUBSKÝ, Š. Náčrt východísk vytvárania modelu kompenzačnej edukácie. In Zbor-
ník vedecko-výskumných prác z riešenia štátnej objednávky „Zvyšovanie 
úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelá-
vania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa“. Banská 
Bystrica: PF, UMB, 2006, s. 8–22. SBN 80-8083-231-5

PORTÍK, M. 2003. Determinanty edukácie rómskych žiakov.  Prešov: PF, PU, 2003,  
177 s. ISBN 80-8068-155-4



130

Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike – správa pre EMCD-
DA- Národné monitorovacie centrum pre drogy, 2006. Bratislava: GSV-
MDZKD pri Úrade vlády SR, 133 s. ISBN  978-80-88707-73-8

VAŠEČKA, M. Súhrnná správa o Rómoch a na Slovensku. Bratislava: IVO, 2002, 911 
s. ISBN 80-88935-41-5

ZELINA, M. Možnosti akcelerácie rómskych žiakov. In Zborník z medzinárodnej ve-
deckej konferencie „Rómske etnikum v systéme multikultúrnej edukácie“. 
Prešov: PF PU, 2000, s. 10 - 21.  ISBN 80-8068-022-1 

ZELINA, M. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004, 231 s. ISBN 
80-10-00456

SCHOOL IN PREVENTION OF SOCIAL-
PATHOLOGICAL PHENOMENA IN PUPILS FROM 
SOCIALLY-DISADVANTAGED AND EDUCATIONALLY 
LESS INSPIRING ENVIRONMENT

Abstract: One of the major problems related to the growing number of social-
pathological phenomena is the extent of drug consumption in primary school children. 
This problem is especially serious in children from socially handicapped and educa-
tionally less inspiring environment, dominated by Romany pupils. Family education 
in this environment does not establish the conditions necessary for desired structuring 
and stabilization  of health-favouring attitudes. Therefore, the paper puts emphasis on 
responsibility and the shaping potential of primary school in the process of health-ori-
ented education.

 
Key words: prevention, social-pathological phenomena, education, primary 

school 
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PODMÍNKY PRO PRIMÁRNÍ
DROGOVOU PREVENCI

V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Tomáš ČECH

Souhrn: Příspěvek situací ve vztahu k podmínkám realizace primární drogové 
prevence v zá klad ních ško lách. Přináší informace o dokumentech, podle kterých se rea-
lizace prevence řídí, zkušenosti ze škol a návrhy na změny v přístupu k drogové proble-
matice včetně konceptu protidrogové pre ven ce.

Klíčová slova: škola, učitelé, děti; drogy, drogová závislost, prevence, primární 
drogová prevence

 Jednou z oblastí, která se k akcelerujícímu společenskému vývoji jeví jako 
zásadní, je proble matika předcházení sociálně negativním jevům a různým formám 
deviantního a závislostního cho vání. Je současná škola na tento vývoj z hlediska pre-
ventivně-výchovné práce připravená? Doká že ovlivnit dítě tak, aby bylo schopné v kon-
taktu s jakýmkoliv problémem kompetentně jednat a ne nechat se negativně ovlivnit? 
Podívejme se na podmínky z hlediska primární drogové prevence s ohledem na možné 
výzvy ke zlepšení.

Prevence a legislativa
Realizace prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických je vů 

se v pod mín kách české školy řídí několika dokumenty vydanými Ministerstvem škol-
ství, mlá deže a tě lo v ýchovy Čes  ké republiky:
 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resor-

tu Mi  nis ter  stva školství, mládeže a tělovýchovy na období.
 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně pa to-

lo gic kých je  vů u dětí a mládeže.
 Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení.

Dokumenty jsou v pravidelných cyklech aktualizovány a vycházejí z požadav-
ků vývoje spo leč nos ti a ús  pěšnosti realizace jednotlivých strategií. Všechny jsou 
v souladu s dalšími dokumenty národního i me  zinárodního charakteru, kterými jsou 
např. Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha), Ná  rodní strategie pro-
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tidrogové po li ti ky, Akční plán Evropské unie boje proti drogám či dokument WHO 
Zdraví 21.

Jak vyplývá z Metodického pokynu ministra MŠMT k prevenci sociálně patolo-
gických jevů u dě  tí a mládeže (2007: 2), „základní nástroj prevence v resortu školství, 
mládeže a tě lo vý chovy před sta    vuje Minimální preventivní program, který je komplex-
ním systémovým prv kem v realizaci pre ven tivních aktivit v základních, středních a spe-
ciálních školách, ve školských za řízeních pro výchovu mi  mo vyučování a školských 
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné vý chovy a preventivně vý chov  né péče. Jeho 
realizace je pro každou školu a zařízení závazná a pod léhá kontrole České školní in-
spekce.“

Mezi hlavní aktivity škol a zařízení v rámci programu patří:
• odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších pe da-

go gic kých pra covníků v metodikách preventivní výchovy, v netradičních technikách 
pe da go gic ké pre ven tiv ní práce s dětmi a v řešení problémových situací souvisejících 
s výskytem so ciál ně pa to lo gic kých je vů;

• systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu sty-
lu a ji ných ob lastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých 
ji lze uplat nit;

• uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mlá-
deže za mě řeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování;

• vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže;
• spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu 

a v ob las ti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže;
• prů běžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výsky-

tu so ciál ně patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících 
včasné za chy cení ohrožených dětí a mladistvých;

• diferenciované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených 
na jed not livé rizikové skupiny dětí a mládeže;

• poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného 
poradce žá kům a jejich rodičům a zajišťování poradenských služeb specializova-
ných poradenských a pre ventivních zařízení pro žáky, rodiče a učitele (Metodický 
pokyn, 2007: 2).

Program je pravidelně jednou ročně vyhodnocován – sledována je jeho celko-
vá účinnost (míra dosažení stanovených cílů) i jeho průběh (jak program postupoval). 
Měřena je i efektivita jed not li vých aktivit, které byly v rámci minimálního preventivní-
ho programu realizovány.

Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (z hlediska 
odborného per so nálního zabezpečení na jednotlivých úrovních) tvoří:

odborný pracovník MŠMT ⇒ krajský koordinátor prevence ⇒ oblastní metodik 
pre ven ce (dříve okresní, dnes s ohledem na nové státní uspořádání např. v obci s rozší-
řenou pů sob ností apod.) ⇒ ředitel školy ⇒ školní metodik prevence
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Činnost institucí systému prevence v resortu školství, mládeže tělovýchovy by 
měla být (v pra xi tomu tak často není) pro vá zá na s činností institucí v působnosti dalších 
resortů, které prevenci rea lizují nebo na její realizaci par  ticipují (Ministerstvo zdravot-
nictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo prá ce a sociálních věcí aj.). Zásadní význam 
při realizaci prevence mají i nevládní organizace (nadace, občanská sdru že  ní, církev-
ní a jiné organizace), které vhodnou formou doplňují činnost institucí ve řej né správy
a dalších subjektů.

Činnosti a kroky realizace primární drogové prevence ve školách
Jedním ze základních předpokladů úspěchu realizování primární drogové pre-

vence ve škol ských zařízení jsou postoje a psychické dispozice dítěte, se kterými při-
chází do školy z ro  diny, a na kte rých by mělo preventivní působení stavět. Rodina jako 
základní sociální sku pi na se podílí na for mo vání osobnosti a hodnotového žebříčku dítě-
te, utváří jeho mravní po vě domí a měla by být ná po moc na v hledání životních cest, na 
kterém se v dalších životních eta pách spolupodílejí školy, vol no ča sová zařízení a další 
instituce, společenské skupiny a jed not livci.

Kdy s prevencí začít? Mnozí autoři se shodují, že konkrétní kroky realizace pri-
mární dro go vé prevence by měly být směřovány již do předškolního věku, a tedy i 
do mateřských škol. Au  torka Bindasová (1995: 11) zdůrazňuje, že věku přiměřenou 
prevenci je třeba začít min. 2 roky před předpokládaným prvním kontaktem s drogou, 
který je pro alkohol a nikotin 7–9 let, zneužívání or ganických rozpouštědel 9–12 let, 
marihuanu a hašiš 11–13 let, ostatní drogy 13–15 let. S mn o ha le tým odstupem od pub-
likování přehledu lze předpokládat, že hranice prvního setkání a zkušenosti mů   že být i 
nižší. Přehled nastiňuje i určitou posloupnost z hlediska koncipování a obsahového smě-
řo vání preventivních programů na jednotlivých stupních škol, což koresponduje i s tzv. 
gateway teo rií, která předpokládá jistou posloupnost v možné zá vis losti na návykových 
látkách (od drog lehkých po tvrdé). 

Prevence v mateřských školách
Od nejútlejšího věku je nutné dítě připravovat na nové životní situace a s nimi i 

hrozící ne bez pe čí nežádoucích společenských jevů. Prostředkem k úspěšnému preven-
tivnímu působení v před škol ním věku (jak vyplývá mj. z dokumentu Školní preventivní 
program pro MŠ a ZŠ z ro ku 2001) by mě la být výchova ke zdravému způsobu života, 
která v holistickém pojetí nav zá jem propojuje složku tě lesnou, duševní a sociální, které 
spolu tvoří harmonickou jednotu.

V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního sty-
lu, a tím pá dem i prevence negativních jevů a závislostí, patří:
• sebedůvěra, samostatnost a sebejistota;
• podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových akti-

vit;
• schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah 

k okol ní mu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se;



134

• seberozvíjení;
• motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům;
• rozvoj tvořivosti a estetického cítětní;
• systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, 

zdravotní pre vence (Školní preventivní program pro MŠ a ZŠ, 2001: 6–7).

Požadavky na výchovné a preventivní působení vycházejí z Rámcového programu 
pro před škol ní vzdělávání a chápání předškolního věku jako důležitého počátku pozitiv-
ního so cia li zač ního pro cesu. V tomto období není třeba vytvářet specifické programy, 
které by dětem pře dá valy konkrétní in formace o drogách, alkoholu, jiných škodlivých lát-
kách a jevech. Tyto in for ma ce a veškeré pre ven tiv ní aktivity by měly být přirozenou sou-
částí působení a práce s dětmi před školního věku, která by se mě la vyznačovat nenásilností
a přirozeností. Nezbytnou roli v tom to procesu má rodina a spolupráce s ní.

Prevence, preventivní programy a aktivity na základních školách
 Jak již bylo v článku předesláno, školy jsou povinny každoročně vypracovávat 

Mi ni mál ní pre ventivní program, jehož úkolem rozplánovat preventivní aktivity jak do 
výuky, tak do do by mimo vyu čování. Důležitá je spolupráce s rodinou a odbornými 
institucemi, které se na rea lizaci Mi ni mál ního preventivního programu podílejí, a kte-
ré škola v koncipování osloví (s ohle dem na spádovost ško ly a dostupnost odborných 
zařízení).

Prevence na základních školách musí být adekvátní věku a předchozím zkuše-
nostem; u nej mlad ších dětí by v obecné rovině měla přirozeně navazovat na preventivní 
působení v před škol ním vě ku a mateřských školách, a to především v rozvíjení kompe-
tencí v oblasti podpory zdra ví a vý cho vy ke zdravému způsobu života, kterými jsou:
• zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efek tiv  ní orien taci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si 
důsledků jed   ná ní;

• posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, kon-
flikty, ade kvát ní reakce na stres, neúspěch, kritiku;

• vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, zařazení do skupiny, prá-
ce ve sku pině vrs tevníků, atmosféra pohody a klidu bez strachu a nejistoty;

• formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám – pěstování práv-
ního vě do mí, mrav  ních hodnot, humanistických postojů atp. (Školní preventivní 
program pro MŠ a ZŠ, 2001: 13).

Zaměříme-li se na konkrétnější oblast, a to na prevenci drogových závislostí, 
cílem takové efek tiv ní pre ven ce by mělo být především:
• předejít užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku;
• přinejmenším posunout setkání s návykovými látkami (v našich podmínkách nej-

častěji s ta bá kem a alkoholem) do pozdějšího věku, kdy je organismus a psychika 
dospívajícího re la tiv ně vys pě lej ší a odolnější;

• snížit nebo zastavit experimentování s návykovými látkami, pokud k němu již 
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dochází, a pře dejít tak různým zdravotním rizikům a poškozením včetně závislosti, 
které by vy ža do va ly léčbu (se kun dární prevence, týkající se především vybraných 
skupin dětí staršího škol ní ho věku) (Nešpor, Czé my, Pernicová, 1999: 6).

Chceme-li preventivně působit na děti školního věku v otázce užívání drog, je nut-
né vě dět, jaké příčiny vedou děti k experimentování a konzumaci návykových látek. Mezi 
nejčastější pří činy pa t  ří především nuda a zvědavost vyzkoušet něco nového, nepoznané-
ho; dále útěkem k dro ze může dí  tě řešit své problémy v rodině, ve škole či s dospíváním. 
První kontakt s drogou mo hou zpros třed ko vat rovněž vrstevníci a „kamarádi“ v partě. 
Důležité je uvědomit si, že má lo kdy působí na dítě jediný fak tor, většinou se jedná o více 
příčin současně. Známe-li ovšem mož né příčiny, mů že me (pe da go gové ve ško lách, rodi-
če, společnost) výrazně úspěšněji ne bez pe čí drog předcházet – dů ležitým před pokladem 
ov šem je neustále si možnou hrozbu drog u dě tí uvědomovat a možná ne bezpečí včas 
eli minovat cit li vou výchovou, porozuměním, dů vě rou, včasnou in for mo va nos tí... Účin-
ná prevence ne má za stra šo vat, zakazovat nebo přikazovat. Má pravdivě vysvětlovat, ob-
jasňovat a nabízet jiné mož nosti.

Jaké metody lze při koncipování Minimálního preventivního programu na školách 
využít? Pře  devším ty, které aktivní formou vtáhnou děti do problému, budou koncepční, 
vyvážené, od po ví da jí cí věku a budou navazovat na další činnosti v rámci programu připrave-
né a realizované. Využívají se na př.:

 komunitní kruhy – především u dětí na prvním stupni mají rozvíjet schopnost dis ku-
to vat, ko  munikovat, řešit problémy a konflikty;

 simulační hry – jedinec v navozených fiktivních situacích;
 relaxační techniky, tělesná cvičení a aktivity – napomáhají snižovat pro blé mo vé, 

vy p ja té si tuace, deprese, úzkost, které mohou být kompenzovány drogou;
 brainstorming – technika rozvíjející tvořivé myšlení a opírající se o skupinovou 

dis ku si a sku  pinové řešení problémů;
 tématické besedy a diskuse;
 peer programy – aktivní zapojení předem připravených vrstevníků do preventivní-

ho prog ra mu či projektu;
 projekty, projektové vyučování, zařazování do výuky (např. na základě me zi před mě-

to  vých vztahů);
 metody terapeutických a seberozvíjecích technik – arteterapie, dramaterapie, bodyte-

ra pie a další sebeprožitkové techniky.

Nedostatky realizace prevence na školách a potřeba změny
V Národní strategii pro tidrogové po li ti ky na období 2005–2009 je Ministerstvu 

škol ství, mlá   de že a tělovýchovy kladen (viz dokument str. 12) „prvořadý úkol v oblasti 
pri már ní prevence uží  vání drog dětmi, která má být uskutečňována výchovou ke zdra-
vému ži vot nímu stylu, pos ky to vá  ním informací o ne bez pečí drog i nabídkami využívání 
volného ča su“. Zmíněné poskytování in formací o škod li vos  ti drog je sice důležité, ale 
jak naznačuje pra xe, zřídkakdy dokáže ovlivnit pos to je jedince k drogám, jelikož pů so  bí 
jen na kognitivní slož ku a absentuje u složky afektivní a ko nativní (Ondrejkovič, 1999: 
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14). Učitelé v praxi jsou pos taveni před úkol realizovat ve výuce pri mární prevenci (mj. 
dro go vých závislostí), ale ne zříd ka jim chybí ucelené informace, vzdělání, ve výuce 
využívají jen ty informace, které sa mi mají nebo které se jim jeví jako důležité. Pro sou-
čas nou situaci na ško lách je tedy nezřídka pří znač ná neodbornost, se kterou je prevence 
rea li zo vá na a která může mít v některých případech ví ce negativní než pozitivní efekt, 
nebo dokonce může mít za následek i zvýšení zájmu o dro gy, jejich konzumaci a expe-
rimentování s nimi. Kon krét něj ší kroky primární drogové prevence bývají směřovány 
až na druhý stupeň základních škol (děti ve věku 11–15 let), a to je velmi pozdě; pro 
primární prevenci je rovněž typická nekoncepčnost a ne systematičnost.

Potřebné změny v realizaci primární prevence na základních školách, kte ré by 
vedly ke zlep še ní tohoto stavu, lze spatřovat především v těchto bodech:
• vytvoření systematické ucelené koncepce, směřované min. do mladšího školního, 

ale i před škol ního věku;
• primární prevence by měla být nenásilná, přirozená, nenucená;
• učitelé by měli mít dostatečné vzdělání, dostatečné odborné znalosti;
• mělo by docházet ke koordinaci aktivit (z hlediska státních resortů – MZ, MŠMT; 

re gio nu a jednotlivých škol – funkce koordinátora, metodika již pro primární stu-
peň).

Prostor pro protidrogovou výchovu
Primární drogová prevence je dnes ve školním prostředí chápána, jak již bylo pře-

de slá no, jako sou část výchovy ke zdra vému životnímu stylu, kde získává konkrétnější 
podobu a před pokladem je i vět ší efek ti vi  ta preventivního působení na děti ve školním 
prostředí. Ve vzdě lá vacích programech se jas nější pro filování výchovy ke zdravému 
životnímu stylu nenachází a učitelé (zda leka ne všichni, jen ti „os vícení“) zařazují téma-
ta této výchovné oblasti na základě me zi před mětových vztahů. 

Pamatováno na ni je v kon cepci Rám cového vzdělávacího programu pro základ-
ní vzdě lá  vání (kte rá je v době psaní kapitoly ve fázi ověřování na vybraných pilotních 
školách a ne ní pr o  to roz ší ře na na všechny školy v ČR). Zde se objevuje mj. té ma tická 
vzdě lávací oblast Člo věk a zdraví, která má 2 suboblasti – Tělesná výchova a Vý cho va 
ke zdraví, při čemž obsahová náplň obou skrývá otázky jak zdravotní a tě lesné výchovy, 
tak otázky výchovy en vi ron men  tální, rodinné, sexuální či protidrogové. Dvě po sled ně 
jmenované vý cho vy (a nejen ty) se při  tom je ví jako dvě možné samostatné suboblasti, 
a to ne ve smys lu rozšíření učiva, ale spíše pro jas něj ší uchopení toho, co se samotným 
tématem Člověk a zdra ví souvisí.

Autorka Wiegerová (2004) hledala paralely mezi zdravotní a protidrogovou vý-
cho vou z hlediska jejich místa v kurikulu základní školy. Uvádí, že vzhledem k tomu, že 
v sou čas  nos ti nejsou obě výchovné složky dostatečně rozpracovány na úrovni formál-
ního ku ri ku la, měly by být především součástí kurikula neformálního a skrytého (např. 
prostřednictvím kon  cep č ních projektů). Vytvořila návrh obsahového rámce vymezení 
protidrogové výchovy – do mén, kte ré vycházejí z koncepce podpory zdraví a preven-
ce:
1. Kulturní stereotypy, tradice a drogy – drogy v kultuře lidstva, legální, nelegální 

drogy, čle  nění na základě kulturních tradic jednotlivých societ lidí; cigarety a alko-
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hol jako spo le čen  sky to le ro va né drogy; marihuana a tolerance k ní u nás a ve světě. 
Sladkosti a možné zá vis losti.

2. Člověk a léky, léčiva a vitamíny – drogy nejen jako zlo, jejich potřeba v medicíně a 
far ma ko lo gii; užívání léků a vitamínů, pozitivní a negativní účinky na lidský orga-
nismus a mož né ná sled ky; závislost jako stav organismu, problémy s ní spojené.

3. Technika a závislosti – rozvoj techniky a nových technologií; PC, walkman, počí-
tačové hry, hra cí automaty, mobilní telefony – pozitiva, negativa; svět reklamy; 
adekvátní trávení vol ného ča su (Wiegerová, 2004).

Návrh byl vytvořen pro možné využití na 1. stupni základních škol, ale jeho 
vymezení najde pros tor i na 2. stupni škol. Záleží na obsahové šíři daného tématu a jeho 
přizpůsobení věku žáků (před školní, mladší školní, střední školní, starší školní věk). 

Literatura
BINDASOVÁ, O. Prevencia drogových závislostí včera, dnes a zajtra. In Kol. Drogy a 

škola. Banská Bystrica: UMB, 1995, s. 7–12. ISBN 80-230-0136-1.
BREZINKA, W. Východiska k poznání výchovy. Praha : Slon, 1996. ISBN 80-86263-

23-1.
LIBA, J. Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov: PU, 2002. ISBN 

80-8045-271-7.
Metodický pokyn  k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studen-

tů ve školách a školských zařízeních. 2007. Dostupné na www: <http://
www.msmt.cz/uploads/sou bory/ pre ven ce/PH_20006_07_51_MP_k_pre-
venci_SPJ_k_podpisu_mini.doc>.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009. Praha : Vláda ČR, 
2005.

NEŠPOR, K.; CZÉMY, L.; PERNICOVÁ, H. Zásady efektivní primární prevence. Pra-
ha: Sport propag, 1999.

ONDREJKOVIČ, P.; POLIAKOVÁ, E. aj. Protidrogová výchova. Bratislava: Veda, 
1999. ISBN 80-224-0553-1.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání. Pra ha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Tauris, 2005, 218 
s. ISBN 80-87000-02-1.

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Mi-
nis ter  stva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2009. 2005. 
Dostupné na www: <http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=1
00597&CAI=2945>.

Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení. 2001. 
Dostupné na www: <http://www.msmt.cz/Files/DOC/WEB_prevence.
doc>.

WIEGEROVÁ, A. Separovať alebo integrovať zdravotnú výchovu a protidrogovú 
výchovu na zá kladných školách? In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demo-
kracie vo výchove a vzde lávaní VIII. Bra ti s la va : PdF UK, 2004. ISBN 
80-969146-0-X.



138

CONDITIONS FOR PRIMARY DRUG PREVENTION
IN CZECH SCHOOLS

Abstract: The paper presents experience from the realisation of primary drug 
prevention in Czech schools. It informs about documents that control drug prevention, 
about experience in schools and brings innovation proposals regarding approaches to 
the drug issue including a pro posal for anti-drug education as a possible solution to the 
problem of drugs in the society. 

Key words: school, teachers, children, drugs, drug abuse, prevention, primary 
drug pre ven tion, anti-drug education, curriculum
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DROGOVÁ SCÉNA
NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ BRNO

PO 10 LETECH

Petr KACHLÍK, Marie HAVELKOVÁ

Souhrn: Pomocí anonymního dotazníkového šetření bylo provedeno oslovení 
reprezentativního vzorku  9993 respondentů ze všech 9 fakult MU Brno. Dotazník sestá-
val z 21 položek, zaměřených na vlastní celoživotní zkušenosti studentů s alkoholem, 
tabákem, černou kávou a jinými látkami, jejich užití v posledních 6 měsících a 30 dnech, 
postoje ke drogám, základní socioekonomické ukazatele. Odpovědi byly elektronicky 
zaznamenány a statisticky zpracovány. 

Ukázalo se, že tři čtvrtiny respondentů mají vlastní celoživotní zkušenost s tabá-
kem, 99 % s alkoholem, 85 % s černou kávou, 60 % s marihuanou, čtvrtina s hašišem, 
13 % s halucinogeny, 8 % s tlumivými léky non lege artis, desetina s tanečními drogami, 
38 % někdy hrálo na automatech. V případě ostatních kontrolovaných látek (vč. tzv. 
těžkých drog) jejich celoživotní prevalence nepřesáhla 5 %. Častější konzumace byla 
zaznamenána zvl. u konopí, některých halucinogenů a tlumivých léků. 

Klíčová slova: dotazník, návykové látky, univerzita, studenti, studie, prevalence, 
postoje, užívání 

Úvod
Těžiště primární prevence patologických závislostí u dětí a dospívajících spočívá 

kromě rodiny na bedrech základní a střední školy. Mladí dospělí, k nimž patří i vyso-
koškolští studenti, jsou pokládáni za dostatečné zralé osobnosti, aby dokázali účinně 
odolávat nabídce různých návykových látek a návykovému chování, a nestali se tak 
oběťmi patologických závislostí. Z epidemiologického hlediska proto nepředstavují 
významnou rizikovou populační skupinu. Podle řady výzkumů je však třeba věnovat 
jim větší pozornost, neboť po absolutoriu ve svých profesích působí na mládež, paci-
enty, klienty, jednají s veřejností a sdělovacími prostředky, představují pro veřejnost 
autoritu, odborníky s modelovým způsobem chování. Jejich osobnostní image se stává 
součástí představy společnosti o úrovni zdravotnictví, školství, vědy, právního systému, 
podnikání. Důležitý je individuální příklad každého odborníka-vysokoškoláka, poně-
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vadž se tak zviditelňují jeho vlastní kvality i nedostatky (Dubský, 1994; Dvořák, 1995; 
Nešpor, Csémy, 1996; Pavúk, Koščo, 1997).

K zátěžovým momentům studia na vysoké škole náleží problémy s adaptací na 
jiný životní stereotyp, jenž klade vysoké nároky na samostatnost, zodpovědnost, účelné 
plánování a využívání času, schopnost koncentrace i relaxace mladého člověka (1996 
Annual Report Center for Drug and Alcohol Studies,1997; Kandell, 1997; Novotný, 
Kolibáš, 1997).

Po absolutoriu si mladí odborníci hledají práci a stále více jejich potenciálních 
zaměstnavatelů přihlíží kromě kvality dosaženého vzdělání a osobnostních charakte-
ristik i k možným problémům uchazeče s návykovými látkami, a to včetně alkoholu a 
tabáku (The NNICC Report 1996. The Supply of Illicit Drugs to the United States,1997; 
Lenton et al., 1997; Rouse, 1996).

Na  Masarykově univerzitě proběhla po několika pilotních šetřeních (1993–1997, 
LF MU, srov. Kachlík, Šimůnek, 1995 a 1998; Hrubá, Kachlík, 1998) reprezentativní 
epidemiologická studie, zaměřená na deskripci drogové scény mezi vysokoškolskými 
studenty. V České republice se této populační skupině věnovala menší pozornost než 
dětem a mladistvým, proto lze tvrdit, že MU sehrála průkopnickou roli (Csémy et al., 
2004).

V období 2005–2007 byl uskutečněn tříletý projekt s názvem Deskripce drogo-
vé scény na MU a návrh preventivních opatření. První rok byla realizována sonda do 
drogové scény na 2 fakultách MU (pedagogické a lékařské) k ověření metodiky studie 
(Kachlík, Havelková, 2007), druhý rok výzkum na reprezentativním vzorku téměř 10000 
respondentů, závěrečný rok byl věnován mapování preventivních aktivit na Univerzitě. 
Vybraná data z popisu drogové scény na MU jsou prezentována v tomto sdělení.

Materiál a metodika
Předmětem dotazování se stali posluchači všech fakult Masarykovy univerzity. 

Celkem byla prostřednictvím elektronického formuláře získána data od 9993 respon-
dentů (podrobnější charakteristika viz tab. 1–3).

Získávání informací proběhlo anonymně dotazníkovou metodou. Dotazník obsa-
hoval základní identifikátory (věk respondenta při posledních narozeninách, pohlaví, 
studovanou fakultu a ročník) a 21 otázek, z toho 18 s uzavřenou, 1 s polouzavřenou a 2 
s otevřenou volbou odpovědí. Otázky byly zaměřeny na vlastní celoživotní zkušenosti 
studentů s alkoholem, tabákem, černou kávou a jinými látkami, jejich užití v posled-
ních 6 měsících a 30 dnech, postoje ke drogám, základní socioekonomické ukazatele. 
Byly zachovány položky z obdobných šetření prováděných v rámci EU (např. ESPAD 
– European School Survey on Alcohol and Other Drugs; Kolektiv, 1998), aby byla data 
vzájemně srovnatelná, i když jde o jinou (starší) věkovou kategorii. K formuláři byl 
připojen krátký motivační a vysvětlující text s kontakty na tazatele. Při sběru dat bylo 
využito Informačního systému MU, v němž byl umístěn webový formulář. Zjednodu-
šila se tak administrace dotazníku, poněvadž každý posluchač prezenční formy studia 
obdržel ve své elektronické agendě na internetových stránkách http://www.is.muni.cz 
odkaz, vedoucí k formuláři. Respondenti nemuseli  zodpovídat všechny předkládané 
položky, mohli se sami rozhodnout, zda a jak dotazník vyplní.
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Údaje byly elektronicky zaznamenány, anonymizovány (odtrženy všechny 
položky z IS MU, které by mohly jednoznačně identifikovat odpovídajícího), převede-
ny z formátu xml do dbf a následně statisticky vyhodnoceny (programy EpiInfo 6 En 
– Dean et al.,1994; Statistica for Windows 7 cz – StatSoft Inc., 2004) za dodržení zásad 
etiky vědecké práce a manipulace s osobními údaji. Pomocí statistických testů (chí-kva-
drát, Fisher exact, ANOVA, Kruskal-Wallis) byly zhodnoceny statistické významnosti 
rozdílů mezi znaky při dělení souboru na skupiny.

Základní identifikátory vyšetřovaného souboru
Tab. 1: Přehled zastoupení jednotlivých fakult MU v celém souboru

 Celkem: 9993 respondenti, tj. 100 %

Fakulta Absolutní
četnost (n)

Relativní
četnost (%)

Ekonomicko-správní 762 7,6

Filosofická 2211 22,1

Informatiky 1142 11,4

Lékařská 815 8,2

Pedagogická 1310 13,1

Právnická 1156 11,6

Přírodovědecká 1274 12,7

Sociálních studií 1095 11,0

Sportovních studií 228 2,3

Tab. 2: Přehled zastoupení ročníků studia v celém souboru

Ročník studia Absolutní
četnost (n)

Relativní
četnost (%)

První 2873 28,8

Druhý 2377 23,8

Třetí 2057 20,6

Čtvrtý 1351 13,5

Pátý 998 10,0

Šestý 337 3,4

Tab. 3: Přehled zastoupení pohlaví v celém souboru

Pohlaví Absolutní
četnost (n)

Relativní
četnost (%)

Muži 4039 40,4

Ženy 5954 59,6
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Výsledky mapování drogové scény na MU v r. 2006

Výsledky studie jsou prezentovány tabulkovou formou a textovým komentářem. 
Výraz abs v záhlaví tabulek znamená absolutní četnost příslušného znaku, znak % čet-
nost relativní. Nadpis tabulky je současně označením sledovaného znaku.

Tab 4: Kouření tabáku během života
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 2128 21,4 784 19,5 1344 22,7

Ano 7825 78,6 3241 80,5 4584 77,3

Celkem 9953 100,0 4025 100,0 5928 100,0

Minimálně jednu celoživotní zkušenost s kouřením tabáku přiznaly více než tři 
čtvrtiny dotazovaných s mírnou převahou mužů. 

Tab. 5: Věk první konzumace tabáku (jen u těch, kteří někdy v životě kouřili tabák)
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Méně než 10 let 433 5,5 269 8,2 164 3,6

10–14 let 2943 37,4 1241 37,8 1702 37,2

15–18 let 3576 45,5 1392 42,4 2184 47,7

Více než 18 let 909 11,6 378 11,5 531 11,6

Celkem 7861 100,0 3280 3280 4581 100,0

Nejvíce kuřáckých pokusů se uskutečnilo mezi 15.–18. (více než 40 %) a 10.–14. 
rokem věku (37 %) dotazovaných. Po 18. roce věku šlo o desetinu respondentů. V dět-
ském věku do 10 let experimentovalo s kouřením tabáku asi 5 % oslovených, mužů 
dvakrát více než žen.

Při analýze období poslední konzumace tabáku (jen u těch, kteří jej někdy v živo-
tě kouřili) asi pětina respondentů kouřila v době dotazování, 17 % v posledním týdnu, 
12 % v posledním měsíci, 15 % v posledním půlroce, ve třetině případů se jednalo o 
bývalé kuřáky.

Tab. 6: Pití alkoholických nápojů během života
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 89 0,9 46 1,1 43 0,7

Ano, výjimečně 1364 13,7 417 10,4 947 16,0

Ano 8498 85,4 3562 88,5 1936 83,3

Celkem 9951 100,0 4025 100,0 5926 100,0
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Pití alkoholu v životě vyzkoušelo 99 % dotazovaných. K jeho výjimečné konzu-
maci (Silvestr, narozeniny) se přiznalo 14 % souboru (žen více, p<0,001, x2), k vícemé-
ně pravidelné konzumaci více než 80 % souboru (mužů více, p<0,001, x2).

Tab. 7: Věk prvního pití alkoholického nápoje (jen u těch, kteří někdy v životě pili 
alkohol)
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Méně než 10 let 1175 11,9 504 12,7 671 11,4

10–14 let 4217 42,8 1727 43,5 2490 42,3

15–18 let 4188 42,5 1633 41,1 2555 43,4

Více než 18 let 280 2,8 110 2,8 170 2,9

Celkem 9860 100,0 3974 100,0 5886 100,0

Maxima prvního kontaktu s alkoholem byla pozorována mezi 10.–14. a mezi 
15.–18. rokem věku, a to bez větších rozdílů mezi pohlavími. Více než desetina souboru 
okusila alkoholický nápoj ještě před 10. rokem věku, přibližně 3 % po 18. roce věku.

U desetiny souboru došlo k poslední konzumaci alkoholického nápoje v době 
dotazování (reagovalo dvakrát více mužů než žen), 60 % přiznalo pití alkoholu v posled-
ním týdnu, pětina v posledním měsíci (15 %, 24 % žen), 5 % v posledním půlroce a 2 
% ještě dříve.

Tab. 8: Pití černé kávy během života

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 1589 16,0 789 19,6 800 13,5

Ano, výjimečně 3072 30,9 1327 33,0 1745 29,5

Ano 5287 53,1 1908 47,4 3379 57,0

Celkem 9948 100,0 4024 100,0 5924 100,0

Černou kávu někdy okusilo 84 % oslovených, z toho třetina výjimečně (převažova-
li muži, p<0,001, x2) a více než polovina víceméně pravidelně (více ženy, p<0,001, x2).

Tab. 9: Věk prvního pití černé kávy (jen u těch, kteří někdy v životě pili kávu)

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Méně než 10 let 315 3,8 148 4,6 167 3,3

10–14 let 1903 22,7 719 22,2 1184 23,1

15–18 let 4549 54,4 1709 52,8 2840 55,3

Více než 18 let 1598 19,1 658 20,3 940 18,3

Celkem 8398 100,0 3234 100,0 5131 100,0
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Polovina souboru poprvé okusila černou kávu mezi 15.–18. rokem, pětina mezi 
10.–14. rokem a v brzké dospělosti. Kolem 4 % dotazovaných přiznalo pití černé kávy 
v době, kdy jim bylo méně než 10 let.

Více než čtvrtina oslovených pila černou kávu v době dotazování či v posledním 
týdnu před studií, pětina v posledním měsíci, 15 % v posledním půlroce, stejně počet 
respondentů již dříve.

Tab. 10: Užití kokainu během života

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 9734 97,4 3899 96,5 5835 98,0

Ano 259 2,6 140 3,5 119 2,0

Celkem 9993 100,0 4039 100,0 5954 100,0

S kokainem přišla během života do kontaktu asi 3 % souboru, muži více (p<0,001, 
x2) než ženy. V posledním půlroce užilo kokain 0,8 % dotazovaných  bez významného 
rozdílu mezi pohlavími, v posledním měsíci 0,2 %, opět bez rozdílů mezi pohlavími. 
Nejčastěji byl kokain užit po 18. roce věku, dále mezi 15.–18. rokem. Ojediněle (u 
mužů) byl zaznamenán experiment ve věku pod 10 let. Prakticky v 70 % šlo o max. 3 
opakované pokusy, ve 20 % byl kokain užit 4–10x, v desetině případů pak více než 10x, 
vše bez výrazných rozdílů mezi pohlavími.

S crackem měla někdy v životě zkušenost 0,3 % dotazovaných, během poslední-
ho půlroku jej užily pouze 4 osoby z celého soboru (0,04 %), během posledního měsíce 
3 osoby (0,03 %). Obdobně jako u kokainu bylo maximum experimentů s crackem 
zaznamenáno mezi 15.–18. rokem a v časné dospělosti. Ojediněle se vyskytly případy 
prvního užití ve věku pod 10 let. 40 % uživatelů, kteří zkusili crack, s ním experimento-
valo max. třikrát, pětina 4–10x, dalších 40 % více než 10x.

Tab. 11: Užití marihuany během života

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 4043 40,5 1386 34,3 2657 44,6

Ano 5950 59,5 2653 65,7 3297 55,4

Celkem 9993 100,0 4039 100,0 5954 100,0

Marihuanu alespoň jedenkrát v životě okusilo 60 % oslovených, 66 % mužů a 55 
% žen (p<0,001, x2).
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Tab. 12: Užití marihuany v posledních 6 měsících

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 7150 71,6 2563 63,5 4587 77,0

Ano 2843 28,4 1476 36,5 1367 23,0

Celkem 9993 100,0 4039 100,0 5954 100,0

V posledním půlroce marihuanu užilo 28 % z celého souboru, 36 % mužů a 23 
% žen (p<0,001, x2).

Tab. 13: Užití marihuany v posledních 30 dnech

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 7371 83,8 3095 76,6 5276 88,6

Ano 1622 16,2 944 23,4 678 11,4

Celkem 9993 100,0 4039 100,0 5954 100,0

V posledním měsíci marihuanu užilo 16 % z celého souboru, 23 % mužů a 11 % 
žen (p<0,001, x2). Maxima dosáhlo první užití marihuany ve věkové kategorii 15–18 let 
(více než 60 % v celém souboru i u obou pohlaví), následovala časná dospělost (čtvr-
tina). Asi desetina marihuanu okusila mezi 10.–14. rokem, jednotlivci (3, vše muži) 
dokonce před 10. rokem věku. Více než 10x marihuanu užívalo 45 %, 54 % mužů a 
38 % žen (p<0,001, x2). V kategorii 4–10x šlo přibližně o čtvrtinu, 1–3x o 29 %: 22 % 
mužů a 34 % žen (p<0,001, x2).

Hašiš nebo hašišový olej během svého života alespoň jednou užila čtvrtina 
respondentů, 31 % mužů a 19 % žen (p<0,001, x2). V posledním půlroce je konzumova-
lo 8 %, 11 % mužů a 5 % žen (p<0,001, x2), v posledním měsíci 4% (6 % mužů a 2 % 
žen, p<0,001, x2). Nejvyšší četnost první zkušenosti s hašišem či hašišovým olejem se 
vyskytla mezi 15.–18. rokem věku (60 %) a v rané dospělosti (35 %). V případě jejich 
užívání šlo nejčastěji o 1–3 experimenty (43 %, 37 % mužů, 50 % žen, p<0,001, x2), 
čtvrtina konzumentů je brala 4–10x, třetina více než 10x v životě (39 % mužů, 24 % 
žen, p<0,001, x2).

Tab. 14: Užití halucinogenů během života

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 9286 92,9 3619 89,6 5667 95,2

Ano 707 7,1 420 10,4 287 4,8

Celkem 9993 100,0 4039 100,0 5954 100,0
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Halucinogeny byly alespoň jednou v životě užity 7 % souboru, u mužů se vyskyt-
la dvakrát četnější zkušenost (10 %) oproti ženám (5%), p<0,001, x2. V posledním půl-
roce před dotazováním přiznalo užití halucinogenů 1,5 % respondentů, 2,8 % mužů a 
0,7 % žen (p<0,001, x2). V posledním měsíci se konzumace halucinogenů vyskytla u 0,5 
% všech oslovených, 0,9 % mužů a 0,2 % žen (p<0,001, x2). První kontakty s halucino-
geny nejčastěji spadaly do věkového intervalu 15–18 let (57 % všech dotazovaných, 50 
% mužů, 66 % žen) a do období rané dospělosti (41 % celého souboru, 47 % mužů, 32 
% žen). Ojediněle se vyskytlo užití halucinogenů ještě v době návštěvy základní školy. 
Experimenty s halucinogeny (užití 1–3x) zmínilo 58 % souboru (55 % mužů, 63 % žen, 
p<0,05, x2), 4–10 pokusů se vyskytlo u 27 % oslovených (bez podstatných rozdílů mezi 
pohlavími), více než 10 užití u 15 % respondentů (18 % mužů, 11 % žen, p<0,05, x2).

Halucinogenní houby (zvl. lysohlávky) během života vyzkoušelo 13 % všech 
dotazovaných, 17 % mužů a 10 % žen (p<0,001, x2). V posledních 6 měsících před 
studií je užila 2 % souboru, 4 % mužů a 1 % žen (p<0,001, x2), v posledních 30 dnech 
šlo o 0,8 % souboru (1,6 % mužů, 0,2 % žen, p<0,001, x2). Věkové období prvního užití 
halucinogenních hub kopíruje období prvního užití halucinogenních látek obecně. Nej-
častěji byly halucinogenní houby požity 1–3x (62 % všech, kteří je někdy konzumovali, 
54 % mužů, 73 % žen, p<0,001, x2), následovaly intervaly 4–10x (26 % všech konzu-
mentů, 30 % mužů, 21 % žen, p<0,001, x2) a více než 10x (11 % všech konzumentů, 16 
% mužů, 6 % žen, p<0,001, x2).

Tab. 15: Užití dalších drog během života (prezentovány pouze kladné odpovědi)

Skupina Všichni Muži Ženy

Látka abs. % abs. % abs. %

Pervitin 442 4,4 218 5,4 224 3,8

Jiné budivé aminy 207 2,1 120 3,0 87 1,5

Těkavé látky 150 1,5 77 1,9 73 1,2

Heroin 43 0,4 27 0,7 16 0,3

Jiné opiáty 195 2,0 93 2,3 102 1,7

Tlumivé léky 756 7,6 237 5,9 519 8,7

Diskotékové drogy 902 9,0 414 10,3 488 8,2

S pervitinem mělo alespoň jednu celoživotní zkušenost okolo 4 % dotazovaných 
(5,4 % mužů, 3,8 % žen, p<0,001, x2). V posledním půlroce před studií byl užit 1 %,  
v posledním měsíci 0,5 % respondentů. První kontakty s pervitinem spadaly nejčastěji 
do věkových období 15–18 let a do časné dospělosti, u jednotlivců byly zaznamenány 
experimenty i v mladším věku, zvláště u mužů. Mezi uživateli pervitinu se jednalo u 
poloviny z nich o experiment (1–3x), u pětiny byl užit 4–10x, u třetiny častěji než 10x 
bez statisticky výrazných rozdílů mezi pohlavími.

Jiné budivé aminy kromě pervitinu užilo během svého života kolem 2 % souboru 
(3 % mužů, 1,5 % žen, p<0,001, x2). V posledním půlroce byly budivé aminy užity 0,5 
% souboru, v posledním měsíci 0,2 % (zde byl nalezen rozdíl mezi pohlavími, p<0,05, 
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x2). První experimenty s látkami charakteru budivých aminů spadaly obdobně jako u 
pervitinu do věkové kategorie 15–18 let a do časné dospělosti. 56 % dotazovaných byly 
budivé aminy užity 1–3x, čtvrtinou souboru 4–10x a pětinou častěji než 10x. Rozdíly 
mezi pohlavím nebyly statisticky významné.

Těkavé organické látky k záměrné inhalaci byly během života užity 1,5 % celého 
souboru (1,9 % mužů, 1,2 % žen, p<0,01, x2). Během posledního půlroku před dota-
zováním přiznalo jejich vdechování 0,2 % souboru (0,3 mužů, 0,2 % žen, p<0,05, x2), 
během posledního měsíce 0,1 % souboru bez rozdílu mezi pohlavími. Polovina uživa-
telů těkavé látky zkusila ve věku 15–18 let, třetina (poněkud více muži) po 18. roce 
věku, sedmina v období 10–14 let (poněkud více ženy). Několik mužů (4) uvedlo první 
čichání těkavých organických látek ve věku mladším než 10 let. Mezi čichači se vyskyt-
ly dvě třetiny osob, které pouze experimentovaly (1–3x), pětina těch, kteří těkavé látky 
vdechovali 4–10x a 15 % častěji než 10x v životě.

Heroin byl alespoň jednou v životě užit 0,4 % souboru (0,7 % mužů, 0,3 % žen, 
p<0,01, x2). Během posledních 6 měsíců jej bralo 0,06 % souboru, téměř výlučně šlo 
o muže (p<0,05, Fisher exact). V posledních 30 dnech přiznalo konzumaci heroinu 5 
osob (0,05 %), všechno muži (p<0,05, Fisher exact). První kontakty s heroinem nejvíce 
spadají do období 15–18 let (40 % soubor, 23 % mužů, 69 % žen, p<0,01, x2), dále do 
časné dospělosti (52 % souboru, 65 % mužů, 31 % žen, p<0,05, x2). U mužů byly zazna-
menány pokusy s heroinem ve věku pod 10 let. Ve frekvenci celoživotního užití heroinu 
nebyly nalezeny významné rozdíly mezi pohlavími. 60 % souboru vyzkoušelo heroin 
1–3x, pětina 4–10x a pětina více než 10x.

Jiné opiáty mimo heroinu byly alespoň jednou během života užity 2 % dotazova-
ných (2,3 % mužů, 1,7 % žen, p<0,05, x2). Užití jiných opiátů v posledních 6 měsících 
přiznaly 0,3 % souboru, v posledních 30 dnech 0,14 % bez podstatných rozdílů mezi 
pohlavími. Mezi uživateli jiných opiátů bylo více než 60 % (58 % mužů, 68 % žen, bez 
signifikance) těch, kteří je poprvé zkusili mezi 15.–18. rokem věku, třetina (37 % mužů, 
22 % žen, p<0,05, x2) v období rané dospělosti, cca 6 % (1 % mužů, 10 % žen, p<0,05, 
x2) mezi 10.–14. rokem věku a 2 % v méně než 10 letech (pouze muži, p<0,05, Fisher 
exact). Mezi uživateli jiných opiátů šlo ponejvíce o experimenty (1–3x, 54 % celý sou-
bor, 60 % muži, 50 % ženy, bez signifikace). Třetina souboru je užila 4–10x, 14 % více 
než 10x, bez významných rozdílů mezi pohlavími.

Léky s tlumivým účinkem (k navození spánku, uklidnění, potlačení bolesti, stra-
chu) bez lékařského předpisu či odborného doporučení během svého života alespoň 
jednou užilo 8 % respondentů (6 % mužů, 9 % žen, p<0,001, x2). V posledním půlroce 
před studií byly tyto prostředky užity 2,6 % souboru (1,9 % mužů a 3,1 % žen, p<0,001, 
x2), v posledním měsíci 0,9 % souboru (0,6 % mužů, 1,1 % žen, p<0,05, x2). Přibližně 
polovina uživatelů si tlumivé léky o své vůli poprvé vzala v době časné dospělosti, 40 % 
mezi 15.–18. rokem, 7 % ve věku 10–14 let, 1 % ve věku pod 10 let. Tlumivé prostředky 
byly užity 1–3x 44 % respondentů (bez významných rozdílů mezi pohlavími), 4–10x 35 
% souboru (29 % mužů, 37 % žen, p<0,05, x2), více než 10x 22 % konzumentů (25 % 
mužů, 20 % žen, bez signifikance).

Diskotékové (taneční, designer) drogy, zvl. extázi, alespoň jednou během svého 
života užilo 9 % dotazovaných (10 % mužů, 8 % žen, p<0,001, x2). V posledních 6 
měsících byly taneční drogy konzumovány 2,1 % souboru (2,5 % mužů, 1, 9 % žen, bez 
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signifikance), v posledních 30 dnech  0,7 % souboru (1 % mužů, 0,5 % žen, p<0,01, x2). 
Věk první zkušenosti s diskotékovými drogami byl u jedné poloviny jejich uživatelů 
vyšší než 18 let, u druhé se pohyboval mezi 15–18 lety, bez významných rozdílů mezi 
pohlavími. Ojediněle byly zmíněny případy první konzumace v období 10–14 let, u 1 
muže dokonce do 10 let věku. U 59 % souboru byly diskotékové drogy užity pokusně 
1–3x, u čtvrtiny 4–10x, u méně než pětiny častěji než 10x. 

Tab. 16: Hraní na automatech během života

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 6162 62,0 1975 49,3 4187 70,7

Ano 3771 38,0 2035 50,7 1736 29,3

Celkem 9933 100,0 4010 100,0 5923 100,0

Na automatech (hracích i výherních) alespoň jednou během života hrálo 38 % 
dotazovaných (51 % mužů a 29 % žen, p<0,001, x2).

Tab. 17: Hraní na automatech v posledních 6 měsících (jen u těch, kteří někdy v životě 
hráli)

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 3388 84,3 1726 80,3 1662 89,0

Ano 630 15,7 424 19,7 206 11,0

Celkem 4018 100,0 2150 100,0 1868 100,0

V posledním půlroce před dotazováním bylo hraní na automatech zaznamenáno 
u 16 % souboru (20 % mužů, 11 % žen, p<0,001, x2).

Tab. 18: Hraní na automatech v posledních 30 dnech (jen u těch, kteří někdy v životě 
hráli)

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne 3662 94,0 1917 91,4 1745 97,0

Ano 235 6,0 181 8,6 54 3,0

Celkem 3897 100,0 2098 100,0 1799 100,0

V posledním měsíci před dotazováním přiznalo hru na automatech 6 % souboru (9 
% mužů, 3 % žen, p<0,001, x2). Nejvíce hráčů (36 %, 38 % mužů, 33 % žen, p<0,01, x2) se 
poprvé setkalo s automatem ve věku 15–18 let, třetina (28 % mužů, 34 % žen, p<0,001, x2) 
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po svém 18. roce, čtvrtina ve věku 10–14 let, desetina v méně než 10 letech věku (obojí bez 
signifikance mezi pohlavími). Jedno až tři setkání s gamblingem přiznalo 66 % osob, které 
někde hrály na automatech (55 % mužů, 80 % žen, p<0,001, x2), 4–10x hrálo 22 % (28 % 
mužů, 17 % žen, p<0,001, x2), více než 10x 11 % (17 % mužů, 4 % žen, p<0,001, x2).

Tab. 19: Osoba, která respondenta motivovala k užití drog  (mimo nikotinu, alkoholu, 
kofeinu a léků podaných lege artis, uvedeny pouze pozitivní odpovědi)

Skupina Všichni
(n=9993)

Muži
(n=4039)

Ženy
(n=5954)

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Rodiče 166 1,7 45 1,1 121 2,0

Sourozenci 209 2,1 76 1,9 133 2,2

Partner(ka) 558 5,6 89 2,2 469 7,9

Přátelé 5102 51,1 2326 57,6 2776 46,6

Náhodní známí 528 5,3 227 5,6 301 5,1

Drogový překupník 28 0,3 20 0,5 8 0,1

Lékař/farmaceut 109 1,1 25 0,6 84 1,4

Jiná osoba 273 2,7 164 4,1 109 1,8

Nejčastěji motivovali respondenty k užití drog jejich přátelé (51 % odpovědí v 
celém souboru, 58 % odpovědí mužů, 47 % žen), následoval vliv partnera (partnerky) 
– 6 % ze všech odpovědí, 2 % u mužů, 8 %  u žen. Náhodní známí se podíleli na moti-
vaci k užití drog v 5 % u celého souboru, v 6 % u mužů a v 5 % u žen. Relativní četnost 
vlivu dalších osob nepřesáhla 3 % (jiná osoba – 2,7 %, sourozenci – 2,1 %, rodiče 1,7 
%, lékař či farmaceut – 1,1 %, drogový překupník – 0,3 %). 

Tab. 20: Setkání s drogovými překupníky (uvedeny pouze pozitivní odpovědi)

Skupina Všichni
(n=9993)

Muži
(n=4039)

Ženy
(n=5954)

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Dealer z ulice 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Dealer studentem VŠ 1198 12,0 637 15,8 561 9,4

Dealer studentem MU 409 4,1 249 6,2 160 2,7

Dealer studentem
fakulty, z níž pochází
respondent

212 2,1 147 3,6 65 1,1

V případě setkání studentů s drogovými překupníky nikdo neuvedl, že by šlo 
o pouličního dealera. V případě 12 % respondentů (16 % mužů, 9 % žen) je oslovil 
překupník – vysokoškolák, u 4 % souboru (6 % mužů, 3 % žen) to byla osoba, která 
studovala na některé fakultě Masarykovy univerzity, u 2 % souboru (4 % mužů, 1 % 
žen) pak student fakulty, z níž pocházel dotazovaný.
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Tab. 21: Setkání se zfalšovanou či „nastavovanou“ drogou 

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Ne, nikdy 8069 87,6 3075 83,2 4994 90,6

Ano, 1–2 x 857 9,3 438 11,8 419 7,6

Ano 3x a vícekrát 283 3,1 184 5,0 99 1,8

Celkem 9209 100,0 3697 100,0 5512 100,0

Jedno či dvě setkání se zfalšovanou či ředěnou drogou přiznalo 9 % oslovených, 
12 % mužů a 8 % žen (p<0,001, x2). Tři a více setkání s „nekvalitními“ drogami byla 
zaznamenána u 3 % souboru (5 % mužů a 2 % žen, p<0,001, x2).

Tab. 22: Velmi snadná dostupnost vybraných drog 

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Marihuana 5088 58,1 2137 59,4 2951 57,3

Budivé aminy 326 4,3 153 4,9 173 3,9

Kokain, crack 117 1,6 58 1,9 59 1,4

Halucinogeny 680 9,0 300 9,6 380 8,5

Diskotékové drogy 788 10,3 348 11,1 440 9,7

Heroin 84 1,1 46 1,5 38 0,9

Jiné opiáty 206 2,9 96 3,3 110 2,6

Za velmi snadno obstaratelnou označili dotazovaní marihuanu (58 %), za rela-
tivně velmi snadnou obstaratelné pak taneční drogy (10 %) a halucinogeny (9 %). Další 
látky byly k sehnání již hůře (pervitin a další budivé aminy – 4 %, opiáty mimo heroin 
– 3 %, kokain a crack – 2 %, heroin – 1 %). Obdobné názory byly zaznamenány též při 
třídění dle pohlaví s poněkud nižšími relativními četnostmi odpovědí u žen.

Tab. 23: Důvody užití drog (mimo nikotinu, alkoholu, kofeinu a léků podaných lege 
artis;   uvedeny respondenty jako nejvíce důležité s klesající četností výskytu)
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Skupina Všichni Muži Ženy

Důvod abs. % abs. % abs. %

Uznání ostatních 4359 43,5 1312 32,5 3047 51,2

Zvědavost 2743 27,4 1195 29,6 1548 26,0

Navození příjemných
pocitů 1521 15,2 748 18,5 773 13,0

Uvolnění
psychického stresu 580 5,8 201 5,0 379 6,4

Spiritualita 507 5,1 310 7,7 197 3,3

Potlačení 
nepříjemných pocitů 328 3,3 119 2,9 209 3,5

Pochopení světa 
a sebe sama 296 3,0 150 3,7 146 2,5

Potlačení zdravotních
obtíží 249 2,5 79 2,0 170 2,9

Zlepšení výkonnosti 181 1,8 89 2,2 92 1,5

Potřeba družnosti 170 1,7 73 1,8 97 1,6

Začlenění do skupiny 153 1,5 64 1,6 89 1,5

Vztah k sexu 131 1,3 71 1,8 60 1,0

K dominantním důvodům užití drog patřilo v souboru uznání ostatních (uved-
lo 44 % respondentů), zvědavost (27 %), méně navození příjemných pocitů (15 %), 
uvolnění psychického stresu (6 %) a spiritualita (5 %). Relativní četnost výskytu dal-
ších důvodů nepřesáhla 5 %. U mužů zůstaly pozice uspořádání důvodů dle četnosti 
v podstatě stejné jako v celém souboru s důrazem na navození příjemných pocitů, u 
následujících možností byly zjištěny mírně vyšší preference spirituality, pochopení sebe 
sama a vztah k sexu. U žen kopírují první čtyři místa rozložen důvodů v celém souboru 
s důrazem na uznání ostatních a mírně vyšší preferencí potlačení nepříjemných pocitů 
a zdravotních obtíží. 

Tab. 24: Užívání vybraných drog v okruhu známých (pouze kladné odpovědi)

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Marihuana 6517 65,2 2694 66,7 3823 64,2

Budivé aminy 814 8,1 330 8,2 484 8,1

Kokain, crack 311 3,1 125 3,1 186 3,1

Halucinogeny 1580 15,8 695 17,2 885 14,9

Diskotékové drogy 1702 17,0 700 17,3 1002 16,8

Heroin 104 1,0 49 1,2 55 0,9

Jiné opiáty 416 4,2 174 4,3 242 4,1
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Při mapování užívání drog v okruhu známých byla respondenty na prvním místě 
označena marihuana (uvedlo 65 %), následovaly taneční drogy (17 %), halucinogeny 
(16 %) a budivé aminy (pervitin aj. – 8 %). Relativní četnost užívání dalších substancí 
v okruhu známých nepřesáhla 5 % (jiné opiáty mimo heroinu – 4 %, kokain a crack – 3 
%, heroin – 1 %). Obdobné pořadí bylo zachováno i při třídění dle pohlaví s poněkud 
nižšími relativními četnostmi některých odpovědí žen.

Tab. 25: Pravidelné kouření 20 a více cigaret denně

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Souhlasím 626 6,3 363 9,1 263 4,5

Nesouhlasím 8724 88,4 3397 85,2 5327 90,5

Nevím 519 5,3 225 5,6 294 5,0

Celkem 9869 100,0 3985 100,0 5884 100,0

Postoje k pravidelné denní konzumaci 20 a více tabákových cigaret se liší dle 
pohlaví. V rámci celého souboru s kouřením souhlasí 6 % dotazovaných, při třídění dle 
pohlaví jde o 9 % mužů a 4,5 % žen (p<0,001, x2). Relativně málo respondentů (5 %) 
neumí zaujmout stanovisko, zbytek kouření odsuzuje.

Tab. 26: Pravidelné kouření marihuany
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Souhlasím 995 10,1 620 15,6 375 6,4

Nesouhlasím 7881 79,9 2933 73,7 4948 84,1

Nevím 984 10,0 426 10,7 558 9,5

Celkem 9860 100,0 3979 100,0 5881 100,0

O něco méně „tvrdé“ názory se vyskytly při hodnocení názorů na pravidelnou 
konzumaci marihuany. Souhlasí s ním desetina celého souboru, 16 % mužů a 6 % žen 
(p<0,001, x2). Oproti pohledu na tabák vzrostl počet osob, které se neumějí jednoznačně 
rozhodnout (z 5 % na 10 %).

Tab. 27: Experiment s „těžkými“ drogami

Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Souhlasím 530 5,4 329 8,3 201 3,4

Nesouhlasím 8676 88,1 3334 83,8 5342 91,1

Nevím 638 6,5 317 8,0 321 5,5

Celkem 9844 100,0 3980 100,0 5864 100,0
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Pohled oslovených studentů na experimentální užití drog s neakceptovatelným 
rizikem (tzv. „tvrdých“ či „těžkých“) se podobá názorům na pravidelnou konzumaci 
tabáku. V rámci celého souboru s ním 5 % souhlasí (8 % mužů, 3 % žen, p<0,001, x2). 
Poněkud více osob neumí riziko posoudit (6,5 % souboru, mužů více), zbytek experi-
menty odmítá.

Tab. 28: Experiment s  hašišem, halucinogeny, diskotékovými drogami
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Souhlasím 2384 24,2 1247 31,4 1137 19,4

Nesouhlasím 6112 62,1 2206 55,5 3906 66,7

Nevím 1340 13,6 524 13,2 816 13,9

Celkem 9836 100,0 3977 100,0 5859 100,0

Oproti předchozímu jsou respondenti mnohem více benevolentní k pokusnému 
užití látek s akceptovatelným rizikem (tzv. „měkkých“ či „lehkých“ drog). Souhlasí s ním 
24 % všech dotazovaných, 31 % mužů a 19 % žen (p<0,001, x2). Přibližně 14 % vzorku 
neumí zaujmout jasné stanovisko, zbytek s experimenty jednoznačně nesouhlasí.

Tab. 29: Experiment s marihuanou
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Souhlasím 5932 60,2 2642 66,4 3290 56,0

Nesouhlasím 2487 25,2 894 22,5 1593 27,1

Nevím 1432 14,5 442 11,1 990 16,9

Celkem 9851 100,0 3978 100,0 5873 100,0

Situace se dramaticky mění při posuzování názorů respondentů na experimenty 
s marihuanou. Schvaluje je 60 % souboru (66 % mužů, 56 % žen, p<0,001, x2), 14 % se 
nedovede rozhodnout (ženy více), zbytek s aktivitou nesouhlasí.

Tab. 30: Názory na legalizaci drog
Skupina Všichni Muži Ženy

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Proti legalizaci
jakékoli drogy 1303 13,3 577 14,6 726 12,4

Pro legalizaci některých
drog k využití lege artis 5219 53,3 1584 40,1 3635 62,2

Pro legalizaci některých
drog, zvl. tzv. „lehkých“ 2472 25,2 1288 32,6 1184 20,3

Pro legalizaci všech drog 173 1,8 129 3,3 44 0,8

Jiný názor 626 6,4 374 9,5 252 4,3

Celkem 9793 100,0 3952 100,0 5841 100,0



154

Proti legalizaci jakékoli drogy se rozhodně staví 13 % souboru (15 % mužů,
12 % žen, p<0,01, x2). Legalizaci vybraných látek k využití např. v medicíně a farmako-
logii by podpořilo 53 % dotazovaných (40 % mužů, 62 % žen, p<0,001, x2). Legalizaci 
tzv. „lehkých“ (zvláště konopných) drog by schvalovala čtvrtina respondentů (33 % 
mužů, 20 % žen, p<0,01, x2), legalizaci všech drog necelá 2 % souboru (3,3 % mužů, 
0,8 % žen, p<0,001, x2). Jiné názory (ponejvíce se týkající změn v pohledu společnosti 
na drogy a na drogovou legislativu) zastává 6 % oslovených (9,5 % mužů, 4,3 % žen, 
p<0,001, x2).

Diskuse
Kachlík a Šimůnek (1995, 1998) se věnovali sledování konzumace drog a posto-

jů k nim u vysokoškolských studentů na MU od r. 1993. V období 1993–1997 provedli 
anonymní dotazníkové šetření na vzorku 456 posluchačů (177 mužů a 279 žen) 5. roč-
níku Lékařské fakulty MU v Brně. 

Ukázalo se, že do vybrané skupiny pronikly tzv. „tvrdé“ drogy (opiáty, kokain, 
pervitin). Výskyt studentů, kteří již sami tvrdé drogy okusili, byl poměrně nízký, kolem 
2%, pouze u kokainu vlastní zkušenost přiznala téměř 4 % mužů ve školním roce 1993–
94. Misúzus léků se týkal zejména tlumivých prostředků, používaných ženami k tišení 
psychických i fyzických potíží.

Podstatně horší byla situace u konzumace produktů konopí. Marihuana se stala 
nejrozšířenější drogou v souboru, vlastní zkušenost s ní uvádělo více jak 30 % mužů 
a téměř 20 % žen, přibližně 6 % mužů a 1 % žen ji kouřilo opakovaně. Po konopí byly 
druhou nejčastěji zneužívanou skupinou mezi vysokoškoláky halucinogeny, a to větši-
nou přírodního původu (lysohlávky). K pravidelným kuřákům tabáku patřilo průměrně 
30 % mužů a 15 % žen, k nekuřákům se řadilo 20 % mužů a 50 % žen, zbytek byli 
občasní kuřáci a exkuřáci.

Studenti zaujímali velmi tolerantní postoje k vyzkoušení marihuany (akcepto-
valy dvě třetiny, pouze 15 % jasně odmítlo). Četnost odmítajících vzrostla v případě 
příležitostné (20 %) a pravidelné konzumace (60 %). Třetina dotazovaných nedovedla 
zaujmout jasné stanovisko, postoje žen byly obecně kritičtější. K pravidelnému kouře-
ní 20 cigaret denně byli medici mnohem kritičtější. Polovina mužů a 65 % žen jasně 
odmítlo možnou legalizaci tzv. „měkkých“ drog, významnost rozdílů mezi pohlavími 
s časem rostla. 

Více než tři čtvrtiny souboru přivedli k užití drogy přátelé či náhodní známí, 45 
% respondentů bralo  drogy  ze  zvědavosti,  k dalším  význačným důvodům patřilo 
hledání požitků, úleva od psychického stresu, potlačení zdravotních obtíží (většinou 
u žen), navození pocitu družnosti a uznání kolektivem. Chuť někdy vyzkoušet drogy 
udala téměř polovina mužů a třetina žen.

Kromě protikuřáckého působení byli medici v rámci stáží na ústavu preventiv-
ního lékařství osloveni též aktivitami, týkajícími se primární prevence zneužívání neta-
bákových drog. Prevence závislostí byla probírána též ve výuce budoucích pedagogů a 
zakotvena ve studijních materiálech. Byla posílena spolupráce s Poradenským centrem 
MU a studenti dostali příležitost řešit své problémy se závislostmi přímo na univerzitní 
půdě.
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Csémy et al. (2004) zkoumali  vzorek 904 pražských vysokoškoláků (Univerzita 
Karlova, Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení technické, Česká zemědělská 
univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická) pomocí anonymního strukturované-
ho dotazníku, který byl zaměřen na zneužívání drog a postoje k nim. Obsahoval i škály 
sledující některé psychologické charakteristiky. 

Rizikové či společensky nežádoucí formy užívání návykových látek byly zjiště-
ny u třetiny souboru. Nadměrná konzumace alkoholu byla zjištěna u pětiny mužů a 8 % 
žen. Relativní četnost pravidelných denních kuřáků cigaret se nelišila dle pohlaví (14 % 
mužů, 13 % žen), užívání sledovaných drog (marihuana, pervitin, heroin, LSD, extáze) 
během roku častěji než pětkrát  přiznalo 24 % mužů a 12 % žen. Osoby s rizikovým cho-
váním k návykovým látkám vykazovaly vyšší úroveň depresivity, horší duševní zdraví, 
obtížněji se ztotožňovaly s obecně platnými společenskými normami.

Studenti, nadužívající alkohol nebo konzumující jiné drogy, zastávali smířlivější 
postoje k užívání návykových látek. Nebyly nalezeny žádné významné vazby mezi kva-
litou rodinného prostředí a rizikovým užíváním drog.

Pavúk a Koščo (1997) publikovali výsledky dotazníkové studie, kterou sledo-
vali kuřácké návyky a prevalenci kuřáků mezi studenty Pedagogické fakulty v Prešově 
v období 1982–1995. Osloveno bylo více než 1900 respondentů. 

V roce 1982 v celém souboru kouřilo průměrně 31,2 % posluchačů, z toho 43,4 % 
mužů a 26,5 % žen. Mezi studenty prvního ročníku byla zaznamenána prevalence kouření 
20,3 % (16,6 % u žen, 34,7 % u mužů), mezi studenty posledního ročníku 36,7 % (30,9 % 
u žen a 51,6 % u mužů). Data z r. 1991, pocházející z další etapy výzkumu, prezentují 
prevalenci kuřáků v prvním ročníku 26,2 % (25,8 % u žen, 27,2 % u mužů), v posledním 
ročníku 44,3 % (39,6 % u žen, 52,0 % u mužů). K dispozici jsou ještě údaje o prevalenci 
kuřáctví u studentů prvního ročníku z r. 1995 (24,5 % celkem, 23,3 % u žen, 29,4 % u 
mužů).

V roce 1991 byl zaznamenán nárůst četnosti kuřáků v souboru studentů prvního 
a posledního ročníku, k čemuž výrazně přispěli nově nastupující do prvního ročníku, 
a ženy obecně. V roce 1995 byl zaznamenán v souboru studentů prvního ročníku pokles 
kuřáků oproti r. 1991, oproti roku 1982 však jejich nárůst (obojí bez statistické signifi-
kance). V období 1991–1995 nebyl potvrzen trend rostoucí prevalence kuřáctví u žen a 
poklesu u mužů z let 1982–1991.

Výzkum je dlouhodobě prováděn též mezi studenty 3.–5. ročníku  Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (Novotný, Kolibáš, 1997; Kolibáš, Novot-
ný, 1998). Koncem 90. let sledoval vlastní zkušenosti posluchačů s alkoholem a další-
mi psychoaktivními látkami a rovněž jejich znalosti. Nejčastěji užívanými látkami u 
respondentů byla černá káva (pravidelně ji pije více než 40 %) a alkohol (20% pravidel-
ných konzumentů). Pravidelné kouření tabáku uvádí kolem 10 % dotazovaných. Pravi-
delné užívání benzodiazepinů je velmi řídké, avšak zjistilo se častěji jejich opakované 
užití. Pravidelná a opakovaná konzumace alkoholu a nikotinu jsou 3x až 4x častější u 
mužů, pití kávy a užívání benzodiazepinů se vyskytuje zase častěji u žen. Z nelegálních 
drog se v souboru popisuje nejvíce kontakt s marihuanou (1,8 % pravidelní konzumenti, 
opakované užití uvádí dalších 5,5 %). Zřídka se užívají psychostimulancia, Ecstasy, 
halucinogeny. Alespoň jednou užila psychostimulancia 2,3 % studentů, LSD asi 1,4 % 
a Ecstasy asi 0,5 %. Nikdo neuvedl vlastní zkušenost s opiáty. Při hodnocení znalostí 
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studenti jako nejznámější uvedli kanabinoidy, následoval heroin, halucinogeny, těkavé 
látky. Nejméně známými jsou „designer drugs“.

Další studie (Kolibáš et al., 2003) pomocí anonymního dotazníku zkoumala 
soubor celkem 381 studentů 3.–5. ročníku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě, dalších fakult Univerzity Komenského (pedagogické, přírodovědecké, 
právnické a  filosofické) a studentů Akadémie policajného zboru SR. Vysokoškoláci 
v Bratislavě z návykových látek nejčastěji užívají černou kávu (48 % souboru), tabák 
(14 % pravidelně kouří) a alkoholické nápoje (12 % je pije pravidelně). Pravidelné pití 
alkoholu a kouření se častěji vyskytovaly u mužů, ženy častěji pravidelně pily černou 
kávu a užívaly léky s návykovými složkami (téměř 4 %, zvl. analgetika). Z ilegálních 
látek byly nejčastěji zneužívány produkty konopí (27 % mužů a žen s nimi mělo 
alespoň jednu zkušenost, pravidelně je bralo další necelé 1 % dotázaných). Osoby 
s vlastní marihuanovou zkušeností častěji patřily k pravidelným konzumentům tabáku 
a alkoholu, samy většinou zkusily i jiné drogy, měly přátele, užívající návykové látky. 
V menší míře oslovení uvedli vlastní zkušenost s LSD, ojediněle s těkavými látkami 
a opiáty.

Poslední výsledky prezentovali Novotný a Kolibáš (2004) z anonymního dota-
zování v roce 2002, získané v souboru 230 studentů (157 žen, 73 mužů) 3. a 5. ročníku 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Pravidelně kouřilo 11 % sou-
boru (7 % žen, 21 % mužů), 11 % oslovených pravidelně pilo alkohol (8 % žen, 16 % 
mužů) a dalších 68 % sice nepravidelně, ale opakovaně. Pravidelně pilo černou kávu 
46 % osob (polovina mužů, třetina žen). Z ilegálních látek jsou nejčastěji zneužívány 
konopné drogy (jednu zkušenost s nimi mělo 15 %, 12 % opakovanou, ojediněle se 
vyskytla pravidelná konzumace konopí). Jedno nebo opakované užití konopí uvedlo 22 
% žen a 42 % mužů (rozdíl statisticky významný). Téměř 3 % měla jednu zkušenost 
s LSD, opakovaná byla řídká, podobná situace byla popsánu též u extáze. 

Porovnáním dat z let 2002 a 1997 vyplývá, že v r. 2002 vzrostl signifikantně 
počet konzumentů tabáku, počet pravidelných a občasných konzumentů alkoholu se 
významně nezměnil. Významně vzrostla četnost drogové zkušenosti s konopím (jedno-
rázové i opakované), mírně poklesl podíl pravidelných konzumentů.

Práce Kovářové a Dóciho (2004) zkoumala vztah mezi kouřením a tělesnou akti-
vitou studentů Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Safárika (UPJŠ) v Košicích. 
Byly analyzovány odpovědi získané dotazováním v rámci kardiovaskulárního monito-
ringu CINDI, jejichž součástí byly položky týkající se kouření a fyzické aktivity. Sou-
bor představovali 1104 studenti medicíny (426 mužů a 678 žen) 5. ročníku, oslovení 
v období 1996–2001. V celém vzorku kouřilo 17,5 %, z toho tři čtvrtiny představovali 
pravidelní a asi pětinu občasní kuřáci. Prevalence kouření byla vyšší u mužů a muži též 
kouřili déle než ženy. Průměrná denní spotřeba  cigaret činila u mužů 11 kusů, u žen 
7. Pravidelně začali studenti kouřit až po nástupu na vysokou školu. Subjektivně muži 
hodnotili svou fyzickou kondici lépe než ženy, nejčastějším typem pohybové aktivity 
byla rychlá chůze (uvedlo více než 60 % respondentů), čtvrtina oslovených se vícekrát 
týdně věnovala rekreačnímu pohybu, asi 2 % vzorku aktivně sportovala. Nebyl proká-
zán obecný vztah mezi kuřáctvím a fyzickou aktivitou vysokoškoláků, zato byla nale-
zena významná souvislost mezi denní spotřebou cigaret a tělesným pohybem. Studenti, 
kteří vykouří více cigaret denně, mají tendenci být méně fyzicky aktivní. Vzhledem ke 
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kardiovaskulární prevenci a prevenci závislostí bude velmi užitečné posílení role těles-
né výchovy v rozvrhu a uplatňování různých metod boje s kouřením.

Reprezentativní studie zaměřená na konzum marihuany u vysokoškoláků byla 
provedena v USA (Bell et al., 1997; In Novotný, Kolibáš, 2003). V souboru více než 
17500 studentů ze 150 amerických vysokých škol téměř čtvrtina uvedla, že v posled-
ním roce konzumovala marihuanu. Užívání bylo vyšší u studentů, kteří současně pili 
alkoholické nápoje a kouřili, dále u těch, kteří bydleli v  kampusech, kde byly dostupné 
hospody. Konzum marihuany souvisel s horšími studijními výsledky.

Velká studie byla též realizována ve Velké Británii (Webb et al.,1996; in Novot-
ný, Kolibáš, 2003). Ve vzorku více než 3000 studentů z 10 univerzit bylo zjištěno, že 89 
% má nějakou zkušenost s alkoholem (61 % mužů a 48 % žen pije pravidelně, rizikově 
pije 15 %), 20 % užívá konopí pravidelně aspoň jednou týdně, 33 % má zkušenost 
s jinými nelegálními látkami (většinou LSD a extází). 46 % osob začalo užívat návyko-
vé látky ještě na střední škole, 13 % po vstupu na univerzitu.

Průzkum NHSDA a SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration) ukázal, že v USA je v populaci dvanácti až třicetičtyřletých bílých 
mužů 28 % závislých na nikotinu, 6 % na alkoholu, 9 % na marihuaně a 8 % na koka-
inu. U bílých žen pak u 31 % existuje závislost na nikotinu, u 3 % na alkoholu, 6 % na 
marihuaně a 11 % na kokainu (Gfroerer et al., 1997; 1996 Annual Report Center for 
Drug and Alcohol Studies, 1997).

Sledování populačního vzorku třinácti- až čtyřicetiosmiletých v Austrálii (Len-
ton et al,1997) s průměrným  věkem 18,9 roku prokázalo, že kontakt s alkoholem mělo 
alespoň jedenkrát v životě téměř 99 % dotazovaných, s konopím přes 96 %, halucinoge-
ny (LSD) přes 90 %, s inhalanty 83 %, amfetaminy 69 %, s barbituráty bez lékařského 
předpisu 37 %, kokainem 19 % a heroinem 7 %. Právě ve škole užilo alkohol 92 %, 
cannabis 89 %, LSD 67 %, inhalanty 57 %, amfetaminy 46 % a barbituráty 35 %.

Závěry
Více než tři čtvrtiny dotazovaných užily během života tabák, poprvé většinou mezi 

10.–18. rokem, „legálně“ kouřila desetina oslovených, 5 % okusilo tabák v době, kdy jim 
nebylo ani 10 let, téměř 40 % respondentů kouřilo během posledních 7 dnů před studií.

Prakticky 99 osob ze 100 během života někdy pilo alkohol, ženy spíše příležitost-
ně, muži pravidelně, první kontakty s alkoholem se odehrály mezi 10.–18. rokem věku, 
„legálně“ pila 3 % souboru, desetina okusila alkoholický nápoj ve věku pod 10 let, téměř 
tři čtvrtiny oslovených konzumovaly alkohol během posledních 7 dnů před studií.

Černou kávu již někdy okusilo 8 z 10 oslovených, k jejím pravidelným konzu-
mentům patří více žen, nejvíce osob získalo první zkušenost mezi 15.–18. rokem, polo-
vina respondentů pila černou kávu během posledních 7 dnů před dotazováním.

S kokainem přišla během života do kontaktu asi 3 % souboru, muži více než 
ženy, v posledním měsíci před studií jej užila 0,2 %, nejčastěji došlo k experimentům s 
kokainem v časně dospělosti, prakticky v 70 % se jednalo o max. 3 opakované pokusy. S 
crackem měla někdy v životě zkušenost 0,3 % dotazovaných, během posledního měsíce 
jej užily zlomky procenta (3 osoby, 0,03 %),  maximum experimentů a četnost užití byly 
obdobné jako u kokainu.
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Marihuanu alespoň jedenkrát v životě okusilo 60 % oslovených, muži více, 
v posledním měsíci ji konzumovalo 16 % z celého souboru, výrazně převažovali muži, 
maxima dosáhlo první užití marihuany ve věkové kategorii 15–18 let , více než 10x 
marihuanu užívalo 45 % oslovených, dominovali muži, experimenty (1–3x) přiznala 
třetina souboru. Hašiš nebo hašišový olej během svého života alespoň jednou užila čtvr-
tina respondentů, převažovali muži, v posledním měsíci tyto látky konzumovala 4 % 
souboru, opět s převahou mužů, první zkušenosti s hašišem či hašišovým olejem ponej-
více spadají do období mezi 15.–18. rokem věku, většinou šlo o 1–3 experimenty.

Halucinogeny byly alespoň jednou v životě užity 7 % souboru, častěji muži, 
v posledním měsíci se konzumace halucinogenů vyskytla u 0,5 % všech oslovených, 
opět s převahou mužů, první kontakty s halucinogeny nejčastěji spadaly do věkového 
intervalu  15–18 let a do období rané dospělosti, 60 % souboru užilo halucinogeny 
experimentálně (1–3x), třetina častěji (4–10x). Halucinogenní houby (zvl. lysohlávky) 
během života vyzkoušel téměř dvojnásobek osob než halucinogeny obecně, muži více, 
v posledních 30 dnech je užilo 0,8 % souboru (více mužů), věkové období prvního užití 
halucinogenních hub kopíruje období prvního užití halucinogenních látek obecně, halu-
cinogenní houby byly v 60 % případů požity 1–3x, ve čtvrtině pak 4–10x.

Alespoň jednu životní zkušenost s tzv. „tvrdými“ drogami mělo méně než 5 % 
dotazovaných, častěji muži, první kontaktys nimi spadaly do intervalu 15–18 let a do 
období rané dospělosti, u poloviny souboru šlo o 1–3 experimenty.

Léky s tlumivým účinkem bez lékařského předpisu či odborného doporučení 
během svého života alespoň jednou užilo 8 % respondentů (více žen), v posledním 
měsíci před dotazováním 0,9 % souboru (opět více žen), přibližně polovina uživatelů si 
tlumivé léky záměrně poprvé vzala v době časné dospělosti, 40 % mezi 15.– 18. rokem, 
zhruba 40 % je užilo „na zkoušku“ a 4–10x, pětina pak častěji než 10x.

Taneční drogy alespoň jednou během svého života užilo 9 % dotazovaných, 
v posledních 30 dnech  je užilo 0,7 % souboru (převažovali muži), první zkušenost 
byla učiněna ve věku 15–18 let a na prahu dospělosti, ve svou třetinách případů šlo o 
ojedinělé experimenty.

Na automatech alespoň jednou během života hrála více než třetina dotazovaných, 
převažovali muži, v posledním měsíci před dotazováním přiznalo hru na automatech 6 
% souboru (opět s převahou mužů), nejvíce hráčů se poprvé setkalo s automatem ve 
věku 15–18 let a na prahu dospělosti, 1–3 kontakty s gamblingem přiznaly dvě třetiny 
osob, pětina 4–10, desetina více než 10.

Nejčastěji motivovali respondenty k užití drog jejich přátelé, následoval vliv 
partnera (partnerky), náhodných známých. V případě setkání studentů s drogovým pře-
kupníkem to byl v desetině případů vysokoškolák mimo MU, ve 4 % student MU, ve 
2 % student MU z téže fakulty jako respondent. Jedno či dvě setkání se zfalšovanou či 
ředěnou drogou přiznala desetina souboru, častější kontakt byl zaznamenán u 3 % vzor-
ku. K dominantním důvodům užití drog nejčastěji patřilo v souboru uznání ostatních, 
zvědavost, méně navození příjemných pocitů, uvolnění psychického stresu a spiritua-
lita.

Za velmi snadno dostupnou označili dotazovaní marihuanu, za relativně snadnou 
obstaratelné pak taneční drogy a halucinogeny, Známí respondentů nejčastěji užívají 
marihuanu, následují taneční drogy, halucinogeny a budivé aminy (pervitin aj.). Postoje 
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k pravidelné denní konzumaci tabáku se liší dle pohlaví (souhlasí s ní 9 % mužů a 4,5 
% žen, obdobná situace nastala též u názorů na pravidelné užívání marihuany (souhlasí 
16 % mužů a 6 % žen),  experimentální užití „tvrdých“ drog schvaluje 8 % mužů a 3 
% žen, s experimentálním užitím „měkkých“ drog obecně souhlasí 31 % mužů a 19 
% žen, v případě marihuany jde o 66 % mužů a 56 % žen, jejichž postoje jsou značně 
benevolentní.

Legalizaci jakékoli drogy rozhodně zavrhuje 13 % souboru, povolení vybraných 
látek k využití lege-artis by podpořilo 53 % dotazovaných (více žen), legalizaci tzv. 
„lehkých“ (zvláště konopných) drog by schvalovala čtvrtina respondentů, všech drog 
necelá 2 % souboru (v obou případech více mužů). 
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A DRUG SCENE AT THE MASARYK 
UNIVERSITY BRNO 10 YEARS AFTER

Abstract: By means of anonymous questionnaire investigation we addressed a 
representative sample of 9993 responder from all 9 faculties of MU Brno. The questi-
onnaire consisted from 21 items focused at students’ own whole-life experience with 
alcohol, tobacco, black coffee and other substances, the usage of them in last 6 months 
and 30 days, and included their attitudes to drugs and basic socioecological indicators. 
The answers were electronically recorded and statistically processed. It turned out that 
three quarters of the responders have their own lifelong experience with tobacco, 99 % 
with alcohol, 85 % with black coffee, 60 % with marihuana, 25 % with hashish, 13 % 
with hallucinogens, 8 % with depressant medicaments illicitly used, 10 % with dance 
drugs, 38 % have an experience with gaming machines. As far as the other controlled 
substances are concerned (including so-called heavy drugs), their lifelong prevalence 
did not exceed 5 %. More frequent consumption was monitored especially in the case of 
marihuana, some hallucinogens and depressants. 

Key words: questionnaire, habit- forming substances, university, students, 
survey, prevalence, attitudes, use
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PROBLÉM STIGMATIZACE
PIERCINGOVÉ SUBKULTURY JAKO

SUBKULTURY DROGOVÉ JEHO ODRAZ
VE VÝCHOVĚ ADOLESCENTŮ

Eva MARÁDOVÁ, Martin ŽIŽKA

Souhrn: Příspěvek předkládá výsledky řešení graduační práce, která sleduje 
problémy stigmatizace piercingové subkultury jako subkultury drogové. Východiskem 
jsou charakteristiky obou diskutovaných subkultur a trendy jejich vývoje. Jsou před-
loženy výsledky výzkumu zaměřeného na informovanost jedinců různého věku o pier-
cingové subkultuře, jejich postoje k aplikaci piercingu a výskyt případných předsudků 
vůči jedincům s piercingem. Výsledky výzkumného šetření u adolescentů byly využity k 
vytvoření projektu, který lze doporučit k implementaci do školního vzdělávacího progra-
mu na středních školách (gymnáziích). Projekt nabízí návrh obsahové struktury vyučo-
vacích hodin a doporučení výběru výukových metod, včetně motivačních didaktických 
her a cvičení. 

Klíčová slova: piercing, trendy spojené s piercingem, piercingová subkultura, 
návykové látky, drogová subkultura,  vzdělávací program

Zdobení těla piercingem se stává stále častěji součástí image mladých lidí. 
Jde o módní trend,  snahu upoutat pozornost či určitá forma sebevyjádření? Aktu-
ální jsou polemiky o vhodnosti či rizicích tohoto způsobu zdobení těla. Na jedince 
s piercingem bývá nahlíženo jak s obdivem, tak i s despektem či strachem. Odliš-
nost může vést i k stigmatizaci mladých lidí s peercingem ve smyslu jejich zařazení 
ke skupinám, jejichž životní styl je spojen se společensky nežádoucím chováním, 
zejména s užíváním drog.  Je však skutečně piercingová subkultura přímo propo-
jená se subkulturou drogovou?  O odpověď na tuto otázku usilovalo dále popsané 
výzkumné šetření. 

Záměrem výzkumné studie bylo najít a popsat možnou vzájemnou provázanost 
mezi drogovou a piercingovou subkulturou, a to na základě analýzy dostupných infor-
mačních zdrojů a výsledků získaných vlastním výzkumným šetřením a v návaznosti na 
zjištěné skutečnosti pak navrhnout vhodné využití výsledků ve výukovém projektu pro 
střední školu.   



164

Vlastní výzkumné šetření vychází z rozsáhlého teoretického rozboru řešeného 
problému. Pojednání o piercingové subkultuře zahrnuje historii a charakteristiku pie-
rcingu, popis jeho současné podoby piercingu, motivy aplikace. Je charakterizována 
současná drogová scéna, drogová subkultura a motivační aspekty zneužívání drog u 
dětí a mládeže. Na základě sledování společných znaků, motivů a způsobů chování 
jedinců patřících do zkoumaných skupin byla vymezena základní hypotéza pro vlastní 
výzkumné šetření.  

Popis výzkumného šetření
Cíle výzkumného šetření: zmapovat postoje respondentů k piercingu, pře-

devším z hlediska možných stigmatizací, předsudků a mýtů a sledovat problematiku 
piercingu v souvislosti se zneužíváním návykových látek. Konkrétně zjistit možnou 
propojenost či ovlivnitelnost užívání návykových látek a piercingu, případně vliv pier-
cingu na užívání návykových látek. 

Hypotéza: „Piercingová subkultura není subkulturou drogovou.“

Metody: dotazník a strukturovaný rozhovor

Sledované skupiny respondentů: 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 128 respondentů (38 s piercingem 

a 90 bez piercingu), z nichž bylo náhodně vybráno 60 respondentů pro následný roz-
hovor. 

Důvod volby jedinců s piercingem a bez piercingu byla možnost srovnání domněn-
ky jedinců bez piercingu (jak by na ně asi bylo nahlíženo) se skutečnou,  zkušenostně 
podloženou realitu jedinců s piercingem. Tato odlišnost byla zamýšleným prvkem pro 
porovnání názorů respondentů s piercingem a bez piercingu.

Osloveni byli jednak žáci základní školy v Praze; dále klienti výchovného ústavu 
(Jihomoravský kraj) a náhodně vybraní respondenti, odpovídající potřebným kritériím 
(věk, piercing).  Respondenti byli získáni také prostřednictvím internetového portálu, na 
kterém byl dotazník uveřejněn. 

Tab. 1 Početní zastoupení respondentů jednotlivých skupin (dotazníky)

Dotazník zadávaný respondentům byl anonymní, dotazovaní udávali pouze 
základní statistické údaje: pohlaví, věk, dosažené vzdělání. Vzhledem ke dvěma odliš-
ným skupinám (respondenti mající piercing a respondenti nemající piercing) byly 



165

vytvořeny dvě verze dotazníků i dvě struktury pro rozhovory, které se však v zásadních 
bodech nelišily. 

Výzkum probíhal v období od října 2006 do ledna 2007. 

Výsledky výzkumného šetření
Tab. 2 Nejčastější důvody pro aplikaci piercingu

Při zjišťování možného důvodu k aplikaci piercingu byla nejfrekventovanějším 
důvodem líbivost piercingu, což se shodovalo i s důvodem aplikace piercingu  u jedinců 
s piercingem. 

„Touha být IN“ byla nečetnějším důvodem pro aplikaci piercingu u respondentů 
ve věku 14 až18 let, dále pak „jiný důvod: líbí se jim to“ (34,4 %). 

Z celkového počtu respondentů se 33,6 % se domnívá, že důvodem aplikace je 
líbivost piercingu, 32,8 % uvedlo důvod – „být IN“ a 29,7 % všech respondentů uvedlo 
důvod odlišnosti od ostatních.

Tab. 3 Názor na člověka s piercingem 

Možnost vyjádření svého názoru měli respondenti i v otevřené otázce. 

Ve většině případů (87,9 %) respondenti uvedli, že nelze jedince specifikovat 
na základě piercingu, je to individuální, ve zbývajících 13,1 % byly uváděny různé 
druhy hudby, způsobů oblékání a jednání, jež jsou charakteristické pro jedince s piercin-
gem (punk, extravagantní účesy, hrubost, násilí, apod.). 



166

Tab. 4  Předpokládaná existence předsudků společnosti vůči jedincům s piercin-
gem

Při porovnání odpovědí respondentů s piercingem s respondenty bez piercingu 
bylo zjištěno:
– polovina dotázaných s piercingem si uvědomuje určité předsudky vůči sobě; 
–  jedinci bez piercingu  si myslí, že jsou lidé s piercingem vystavováni předsudkům, 

útlaku ze strany společnosti ve větší míře (56,7 %), než to pociťují lidé, kteří mají 
piercing.  

Lze označovat piercingovou subkulturu za subkulturu drogovou?
Respondenti měli nabízenou myšlenku opravit a nebo nechat beze změny, pokud 

se domnívali, že je správná – „Všichni lidé, kteří mají piercing, berou drogy a lze je tedy 
pokládat za „přítěž společnosti.“

Celkem 96,1 % označilo myšlenku jako nesprávnou a opravilo ji na (upraveno 
dle dotazníků): Někteří lidé s piercingem berou drogy, stejně jako je berou lidé bez pie-
rcingu. Objevily se odpovědi:  „Není možné soudit jedince podle kousku kovu“.
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Tab. 5  Existence zdravotních problémů související s piercingem

Nebezpečnost aplikace piercingu si někteří jedinci uvědomují. Na otázku, 
která zjišťovala u respondentů bez piercingu možnou existenci nějakých zdravotních 
problémů spojených s aplikací piercingu, a u respondentů s piercingem skutečnou pří-
tomnost problémů (tj. zda měli po aplikaci piercingu nějaké zdravotní problémy), odpo-
vědělo 50% kladně, tj. uvědomují si možnost problémů související s aplikací piercingu 
– záněty, alergické reakce, infekce, poškození nervového zakončení, narušení měk-
kých tkání, otoky, atd. Dotazovaní jedinci s piercingem uvedli nejčastěji tyto problémy: 
zánět, hnisání a alergická reakce na kov.  

Tab. 6 Tolerance respondentů bez piercingu k případnému piercingu partnera 
(partnerky)

Ano, ale podle toho kde 32 35,6 %
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Většina jedinců bez piercingu by byla k případnému piercingu svých partnerů 
tolerantní (54,4 %), asi třetina dotázaných (35,6 %) by bylo tolerantní podle druhu pier-
cingu a 10 % by piercing u svého partnera neakceptovalo (v tomto případě se jednalo o 
2 respondenty z věkové skupiny 19 až 35 let a 8 respondentů ve věku 36 a více let).

Tab. 7 Zkušenosti s drogou u respondentů s piercingem a bez piercingu

Zkušenost s nějakou nelegální drogou uvedlo 75 respondentů (58,6 %) z cel-
kového počtu 128 respondentů. Při porovnání skupin respondentů s piercingem a 
bez piercingu bylo zjištěno, že je procentuální zastoupení kladných a záporných odpo-
vědí téměř shodné. Opakované užívaní návykové látky (s marihuanou) se vyskytuje 
u 8 jedinců (ze 75 respondentů, jež mají zkušenost s drogou, tj. 10,7 %). Lze tak demon-
strovat, že není pravdou, že všichni jedinci mající piercing a zkušenost s drogou, jsou 
zároveň i pravidelnými uživateli. 

Při studiu jednotlivých skupin respondentů – z hlediska piercingu a věku, existují 
zde značné rozdíly ve zkušenostech s návykovou látkou. U jedinců majících piercing je 
zkušenost s návykovou látkou nejvyšší ve vyšším věku.

U respondentů bez piercingu se zkušenost s návykovou látkou vyskytuje nejčas-
těji u nejmladší sledované věkové skupiny  14 až 18 let (75,5 %). 

Znalosti o piercingu
I přes absolutní znalost významu slova „piercing“, umělo časově zařadit původ 

piercingu celkem 68,8 % ze všech respondentů. Vzhledem k menšímu počtu jedinců 
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s piercingem, jenž byl dán převahou jedinců bez piercingu v první věkové skupině 
(14–18 let), z důvodu náhodně zvoleného prvku respondentů, byli jedinci s piercingem 
úspěšnější (71 %) než jedinci bez piercingu (67 %). Při podrobnějším studiu tabulky lze 
ale vyvodit, že až na poslední věkovou skupinu 36 a více let, měli větší počet správných 
odpovědí jedinci bez piercingu, 14–18 let 56,6 % a 19–35 let 95,5 %. Zajímavé bylo 
zjištění nevědomosti původu piercingu ve věkové skupině 14–18 let, ve které ani jeden 
z chlapců neodpověděl správně. Ačkoli by se dalo předpokládat, že jedinci mající pier-
cing, by měli mít i určité znalosti o historii piercingu.

Shrnutí
Na základě teoretické studie a výsledků výzkumného šetření (dotazníků a pro-

vedených rozhovorů s respondenty) lze konstatovat, že piercing je dnešní společnos-
tí většinou přijímán jako běžný jev. Převážná část respondentů se nad přítomností 
piercingu nijakým způsobem nepozastavuje. Zároveň si respondenti uvědomují odliš-
né nahlížení na piercing dříve a dnes, existenci určitých stigmatizujících předsudků a 
forem diskriminace (v závislosti na pracovní pozici  apod.).

Problémy se stigmatizací jakékoli subkultury, nejen subkultury piercingové, 
jsou součástí života každé společnosti. Vždy se najdou jedinci, kteří budou mít z něče-
ho neznámého nebo odlišného strach či despekt a na základě určitých podobných rysů 
budou jednotlivé členy subkultur řadit do subkultur jiných. To se děje do jisté míry 
právě u piercingové subkultury, jejíž někteří členové jsou na základě oblečení, způsobů 
chování a poslouchané hudby zařazováni do subkultury drogové.

Realizovaný výzkum přinesl informace, které je možno využít v pedagogické pra-
xi při koncipování programů podpory zdraví a prevence sociálně patologických jevů na 
základních a středních školách. Většina dotázaných respondentů nepovažuje jedince s pie-
rcingem za uživatele návykových látek. Byla tak potvrzena hlavní hypotéza celého výzku-
mu – piercingová subkultura není zároveň i subkulturou drogovou, tj. jedinci s pier-
cingem nejsou zároveň i uživateli návykových látek. Tuto skutečnost je třeba respektovat 
při hledání efektivních strategií prevence zneužívání návykových látek u dětí a mládeže. 
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THE PROBLEM OF STIGMATIZATION OF PIERCING 
SUBCULTURE AS DRUG SUBCULTURE AND IT 
REFLECTION IN EDUCATION OF ADOLESCENTS.

Abstract: The contribution presents the results of thesis, covering problems of 
stigmatisation of the piercing subculture as drug subculture. At the beginning, the thesis 
describes characteristics of both subcultures in question and the trends in their develop-
ment. The following section contains results of the research centred on informedness of 
individuals at different age about piercing subculture, their attitudes towards applica-
tion of piercing and biases against individuals with piercing. The results of the research 
among adolescents were used for creation of a programme which can be recommended 
for implementation in the high school curriculum. The project offers a draught of the 
content structure of lessons and recommendation concerning selection of teaching meth-
ods, including motivational didactic games and exercises.

Key words: piercing, trends connected with piercing, piercing subculture, drug 
subculture, curriculum
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MLÁDEŽ A DROGY

Janka SCHLARMANNOVÁ, Libuša LENGYELOVÁ, Ľubomír ŽÁČOK

Súhrn: V príspevku poukazujeme na nebezpečenstvo nikotínu ako najrozšírenej-
šej drogy. Zároveň predkladáme niektoré výsledky z prieskumu zameraného na zistenie 
vzťahu vysokoškolskej mládeže k fajčeniu.

Kľúčové slová: nikotín, fajčenie, závislosť

Úvod
Fajčenie, požívanie alkoholických výrobkov a užívanie ďalších iných drog má 

v posledných rokoch v našej spoločnosti i v celom svete vzrastajúcu tendenciu. Tým sa 
zaraďujú k najzávažnejším a najpálčivejším problémom celého ľudstva.

Všeobecne platí, že najnebezpečnejšou je predovšetkým taká droga, ktorá je 
spoločnosťou podceňovaná, resp. akceptovaná, cenovo a predajne dostupná. Človek sa 
obyčajne za jej užívanie nehanbí a škodlivé účinky tejto drogy na svoje zdravie podce-
ňuje. Všetky uvedené znaky má droga nikotín, ktorá je obsiahnutá v rôznych tabako-
vých výrobkoch.

Nikotín je hlavný alkaloid tabaku. Nikotín ako psychotropná zložka tabaku sa 
zaraďuje medzi látky, ktoré vytvárajú prototyp procesu závislosti. Podobá sa všetkým 
tým nebezpečným látkam, o ktorých si ľudia myslia, že s ich užívaním môžu kedykoľ-
vek prestať. Nikotín sa tiež zarďuje k látkam, ktoré ľudia užívajú aj napriek tomu, že 
vedia o ich škodlivom účinku na svoje zdravie. Ako psychotropná látka je nebezpečný 
aj tým, že vstupuje do vzájomného vzťahu s ostatnými drogami, napr. nikotín a kofeín 
(cigarety a káva), nikotín a etanol (cigarety a alkohol). Práve nikotín upevňuje a podpo-
ruje ďalšie fajčenie. 

Nikotinizmus sa začal zaraďovať medzi drogové závislosti až v posledných 
rokoch. Jedným z dôvodov bolo aj to, že pri zanechaní fajčenia sa dostávajú abstinenčné 
príznaky, čo svedčí o tom, že nikotinizmus nie je len jednoduchým návykom.

V súčasnosti nikotinizmus patrí k drogovým závislostiam najviac rozšíreným 
a vo svojich dôsledkoch veľmi nebezpečným. Nebezpečenstvo nikotinizmu je v tom, 
že nikotín spolu s alkoholom možno označiť za vstupné drogy, pretože ich mládež, či 
skôr ešte deti poznajú ako prvé. Dôkazom toho sú i výsledky mnohých výskumov z tejto 
oblasti.
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Metódy a materiál

Ako metódu pre získanie informácií sme použili dotazník s 12 otázkami. Pomo-
cou nich sme zisťovali počty fajčiarov, bývalých fajčiarov a nefajčiarov. U fajčiarov 
sme Pomocou Fageströmovho testu zisťovali úroveň nikotínovej závislosti.

Dotazník sme predložili na vypracovanie študentom biológie na FPV, UKF 
v Nitre v školskom roku 2005-2006. Súbor tvorilo spolu 195 probantov, z toho 158 žien 
a 37 mužov, s priemerným vekom 19 rokov.

Výsledky výskumu
Z výsledkov nášho výskumu sme zistili, že nefajčiarov z radov žien bolo 118 

(74,7 %) [z toho bývalých fajčiarov 16] a 40 (25,3 %) fajčiarov; z radov mužov nefajči-
arov bolo 20 (54,0 %) [z toho 1 bývalý fajčiar] a fajčiarov 17 (46,0 %). Bez ohľadu na 
pohlavie bolo 138 (70,8 %) nefajčiarov a 57 (29,2 %) fajčiarov. 

Fajčiari na otázky, prečo začali fajčiť najčastejšie odpovedali, že kvôli ukľud-
neniu (21x), zo zvedavosti (20x), kvôli prispôsobeniu sa kolektívu (12x) a iné (4x). 
U fajčiarov sme zisťovali nikotínovú závislosť Fageströmovým testom, ktorý sme 
zakomponovali do dotazníka. Z výsledkov vyplýva, že z celkového počtu fajčiarov 57 
sa u 23 (40,5 %) neprejavuje žiadna alebo veľmi malá závislosť, u 29 (50,8 %) slabá 
závislosť, u 1  (1,7 %) stredná zvislosť a u 4 (7,0 %) silná závislosť. U žien bolo 19 (47,5 
%) veľmi slabo alebo vôbec závislých, taký istý počet slabo závislých a len 1 bola stred-
ne závislá a 1 silno závislá. Z mužov boli 4 (23,5 %) veľmi slabo alebo vôbec závislí, 10 
(58,8 %) slabo závislých  a 3 (17,6 %) silno závislí.

Na otázku, či by chceli prestať fajčiť, odpovedalo z 57 fajčiarov 43 (75,4 %) kladne, 
z toho 13 (76,4 %) mužov a 30 (75,0 %) žien. Na otázku, či sa už pokúšali niekedy prestať 
fajčiť, odpovedalo 40 (70,1 %) kladne, z toho bolo 11 (64,7 %) mužov a 29 (72, 5%) žien. 
Z týchto hodnôt vyplývajú aj odpovede na otázku, aký je dopad fajčenia na zdravie človeka. 
Z 57 fajčiarov odpovedalo až 46 (80,7 %), že veľmi škodlivé, a 10, že mierne škodlivé.

Na otázku, kto v spoločnej domácnosti bol alebo je fajčiar, odpovedali všetci pro-
banti. Odpovede fajčiarov boli nasledovné: u mužov v 14 (82,3 %) prípadoch fajčil aspoň 
jeden rodič (v 8 prípadoch obaja rodičia, v 6 len jeden z rodičov). U žien v 26 (65 %) prípa-
doch fajčil aspoň jeden z rodičov (v 9 prípadoch obaja rodičia, v 17 len jeden z rodičov).

Odpovede nefajčiarov: u mužov v 7 (35,0 %) prípadoch fajčil aspoň jeden rodič 
(v 3 prípadoch obaja rodičia, v 4 len jeden z rodičov). U žien v 64 (55,2 %) prípadoch 
fajčil aspoň jeden z rodičov (v 42 prípadoch obaja rodičia, v 22 len jeden z rodičov).

Bývalí fajčiari odpovedali na otázku, čo ich viedlo k tomu, aby prestali fajčiť. 
Najviac odpovedí bolo, že: mali obavy o vlastné zdravie (7x), mali problémy so zdravím 
(5x), stratili chuť fajčiť (3x) a iné (4x).

Diskusia
V Prešove na UP FZ sa k fajčeniu priznalo až 38 %, čo je o 9 % viac ako v našom 

súbore. Súbor tvorilo 176 študentov, tiež prevažne dievčat.
Z našich výsledkov vyplýva, že chlapci sú viac ovplyvniteľní rodinou, čo sa týka 
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vzorov vo fajčení. Totiž u fajčiarov chlapcov až v 82,3 % prípadoch fajčil aspoň jeden 
rodič, naopak u nefajčiarov bolo toto percento výrazne nižšie – 35,0 %. U dievčat fajči-
arok a nefajčiarok sa také vysoké rozdiely nezistili. 

Čo sa týka závislosti na nikotíne, Väčšie percento chlapcov dosahovalo silnú 
závislosť v porovnaní s dievčatami. Najviac chlapcov aj dievčat je v skupine so slabou 
závislosťou od nikotínu (50,8 %).

Študenti sú dobre informovaní o vplyve fajčenia na ich zdravie, no napriek tomu ho 
praktizujú. Až 75,4 % z fajčiarov by chcelo prestať fajčiť a 70,1 % sa o to aj pokúšalo, no neú-
spešne.  Na základe týchto výsledkov možno vyvodiť nasledovné závery: študenti by potrebo-
vali odbornú pomoc pri odvykaní od tohto zlozvyku, veľkú úlohu hrá kladný vzor v rodine.

Závery
Na základe týchto výsledkov možno vyvodiť nasledovné závery: študenti by potrebo-

vali odbornú pomoc pri odvykaní od tohto zlozvyku, veľkú úlohu hrá kladný vzor v rodine.
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THE YOUNG AND DRUGS
Abstract: In this contribution the danger of nicotine as the most used drug was 

pointed. Also the results of screening focused on examination the relationship of young 
people at university level to smoking.  
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PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ ŠKOLNÍHO 
VĚKU PRENATÁLNĚ EXPONOVANÝCH KOUŘENÍ

Drahoslava HRUBÁ

Souhrn: V posledních letech narůstá počet studií, jejichž výsledky naznačují, 
že děti a dospívající mladí lidé, kteří byli prenatálně exponováni tabákovému kouři, 
jsou častěji postiženi poruchami chování.V Evropské longitudinální studii těhotenství a 
dětství (ELSPAC) jsou shromažďovány údaje o vybraných znacích poruch chování a o 
prenatální expozici dětí kouřících  matek. Český soubor zahrnuje kohortu dětí naroze-
ných počátkem 90. let v městě Brně a zemědělském okrese Znojmo. Jsou prezentovány 
výsledky údajů, které poskytli učitelé o dětech ve věku 8, 11 a 13 let. Rozdíly mezi oběma 
skupinami dětí (prenatálně exponované a neexponované) byly hodnoceny statistickými 
testy v programu EPI INFO. V české kohortě dětí sledovaných ve studii ELSPAC byly 
potvrzeny vztahy mezi prenatální expozicí dětí kouření jejich matek a vyšší frekvencí 
poruch chování během mladšího i staršího školního věku.

Klíčová slova: prenatální expozice kouření - poruchy chování – školní věk

Úvod
V posledních letech narůstá počet studií, jejichž výsledky naznačují, že děti 

a dospívající mladí lidé, kteří byli prenatálně exponováni tabákovému kouři, jsou 
častěji postiženi poruchami chování a onemocněním ADHD (Attention Defi-
cit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti a hyperaktivita) při srovnávání 
s jejich neexponovanými vrstevníky (DiFranza, 2004; Linnet, 2003;  Thapar, 2003; 
Weitzman 1992). Přehledné zpracování literatury  prokázalo, že prenatální expozice 
zvyšuje riziko problematického chování během dětství, adolescence i ve věku mla-
dé dospělosti i po standardizaci mnoha matoucích faktorů, které provázejí kuřácké 
chování (Olds, 1997; Sourander, 2005). Některé longitudinální prospektivní studie 
ukázaly, že poruchy chování jsou v časovém horizontu vcelku stabilní  (Campbell, 
1995; Gray, 2004;  Sourander, 2005). Tyto nálezy podporují doporučení, aby vztah 
kouření jako preventabilního rizikového faktoru byl studován na mezinárodní úrov-
ni (Carter 2007).

V Evropské longitudinální studii těhotenství a dětství (ELSPAC) jsou shromaž-
ďovány údaje o vybraných znacích poruch chování a o prenatální expozici dětí kouří-
cích  matek. Český soubor zahrnuje kohortu dětí narozených počátkem 90. let v městě 
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Brně a zemědělském okrese Znojmo. Jsou prezentovány výsledky údajů, které poskytli 
učitelé o dětech ve věku 8, 11 a 13 let.

Metodika
Pro různé etapy období školního věku, pro která byly předem plánovány další 

etapy šetření, byly vypracovány speciální dotazníky, které o dětech vyplňovali jejich 
učitelé. V každé etapě hodnotil dítě jiný vyučující. Žádný z vyučujících neznal výsledky 
lékařských vyšetření, ani zdravotní a sociální anamnézu dětí v období jejich prenatál-
ního života. Děti, pro které byla potřebná data získána, byly rozděleny do dvou skupin 
(exponované vs. neexponované) podle údajů o matčině kouření v době jejího těhoten-
ství. Rozdíly mezi oběma skupinami byly hodnoceny statistickými testy v programu 
EPI INFO.

Výsledky
Ačkoliv v jednotlivých obdobích byly pro analýzu dat k dispozici výsledky šet-

ření od různého počtu dětí (1460 v 8 letech, 950 v 11 letech, 881 ve 13 letech),  bylo ve 
všech případech zastoupení  prenatálně exponovaných kolem 10 %.

Z opakovaně používaných znaků poruch chování se obě skupiny dětí dlouhodo-
bě odlišovaly ve frekvenci poruch pozornosti / soustředění a projevů motorické hyper-
aktivity, které byly signifikantně častěji popisovány u dětí prenatálně exponovaných 
(tab. 1).

Ostatní projevy narušeného chování (nestabilita nálad, agresivita, účelové lha-
ní) se častěji objevovaly ve výkazech učitelů o osmiletých a jedenáctiletých dětech, 
s významně vyšší frekvencí u prenatálně exponovaných, zatímco u třináctileté populace 
frekvence poklesla a v obou sledovaných skupinách byla obdobná. Téměř dvojnásobně 
více exponovaných dětí potřebovalo speciální pedagogickou péči, když byly ve věku 8 
let  ( 27,7 % vs 16,4 %, p < 0,001).

Také u aspektů poruch chování zjišťovaných až u dětí staršího školního věku 
se ve většině znaků objevuje jejich častější frekvence u dětí s prenatální expozicí; sta-
tistické významnosti dosáhly rozdíly u poruch pozornosti a soustředění a narušování 
školních norem chování za něž byly ukládány různé kázeňské tresty Problémové děti 
si častěji vybírají přátele, kteří rovněž porušují společenské normy chování (tab. 2).  
Nepozornost, snadné rozptylování a hyperaktivní chování, které často narušuje práci 
celé třídy,  se významně častěji vyskytovalo  u prenatálně exponovaných dětí nejen z 
pohledu déledobého horizontu, ale i při hodnocení dítěte učitelem za posledních 6 měsí-
ců (35,5 % vs. 17,3 %, p < 0,001).

Děti s různou prenatální expozicí mají i různé rodinné sociální zázemí;  pět-
krát častěji se ve skupině s anamnézou prenatální expozice vyskytovaly údaje učitelů o 
nedostatečném zájmu rodičů o školní život jejich dětí  na druhém stupni ZŠ (u 2,2–2,5 
% neexponovaných a 10,9 – 12,8 % exponovaných).
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Diskuse

Vztahy mezi prenatální expozicí matčinu kouření a poruchami chování včetně 
poruch pozornosti a hyperaktivity byly za posledních 30 let popsány v mnoha studi-
ích, jejichž metaanalýzu publikoval Linet (2003); nálezy podporují i studie dvojčat 
(Thapar, 2003), a především práce, které standardizovaly socioekonomický stav a 
poporodní komplikace  (Batstra, 2003). Vyšší výskyt excitability, tremoru a úleko-
vých reakcí byl popsán dokonce i u novorozenců narozených kuřačkám (Law 2003). 
Souhrnné zpracování výsledků 17 studií dokumentuje silné vztahy mezi poruchami 
chování a kognitivním vývojem u dětí prenatálně exponovaných pasivnímu kouření 
(Eskenazi 1999). 

Většina badatelů popisuje, že problémy s dětským chováním jsou nejčastěji spo-
jeny s retardací prenatálního somatického vývoje. Také u kohorty dětí ELSPAC byly 
vztahy poruch chování silnější k nízké porodní hmotnosti a menšímu obvodu hlavy než 
k údajům matek o kuřáctví v těhotenství.

Přesný mechanismus účinků cigaretového kouře na vývoj chování není dosud 
přesně prostudován: jde zřejmě o strukturální a funkční změny v určitých oblastech 
mozku (Batstra 2003). Uplatňují se vliv chronické hypoxie, ovlivnění systémů choliner-
gních, noradrenergních a dopaminových neurotransmitérů, poruch buněčné diferencia-
ce v koře mozkové a v basálních gangliích.

Závěr
V české kohortě dětí sledovaných ve studii ELSPAC byly potvrzeny vztahy mezi 

prenatální expozicí dětí kouření jejich matek a vyšší frekvencí poruch chování během 
mladšího i staršího školního věku

Studie byla podpořena grantem IGA MZ CR No 8380 -3/2005
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Tab. 1: Vybrané poruchy chování vyskytující se občas až často ( % dětí)
             Statistická významnost: ** = p<0,01,   *** = p<0,001

                                                                      PRENATÁLNÍ  EXPOZICE
ZNAK         VĚK  ANO  NE

   Nepozornost, špatné soustředění           8  68,4 ***  53,2
                                                                 11  44,5 **  27,9
                                                                 13  45,7 ***  25,3
   Stále se vrtí                                             8  53,5 ***  38,5
                                                                 11  36,7 ***  22,1
                                                                 13  24,6 **  15,9
   Výkyvy nálady, výbuchy zlosti              8  36,8 **  24,6
                                                                 11  14,8 **  7,7
                                                                 13  8,8  5,5
   Vyvolává rvačky                                     8  37,7 **  26,8
                                                                 11  28,7 ***  11,3
                                                                 13  2,5  1,1
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   Lže, aby se vyhnul povinnosti                8  37,7 ***  19,1
                                                                 11  12,8 **  5,7
                                                                 13  3,8  2,6
   Vzal/ukradl věc                                       8  11,6 ***  3,6  
                                                                 11  21,2 ***  8,5 
                                                                 13                        

Tab. 2  Vybrané poruchy chování ve věku 11 a 13 let ( % dětí)
             Statistická významnost: * = p<0,05  ** = p<0,01,   *** = p<0,001

                                                                                   PRENATÁLNÍ  EXPOZICE
 ZNAK                                                                        VĚK         ANO      NE
Problémy s chováním
  (častá napomenutí, přestupky, snížená známka) 11 30,3***  14,8
      13 31,7***  16,0
Problémy s pozorností (nesoustředěnost, roztěkanost) 11 43,8*  31,2 
      13 50,0 ***  29,8
Problémy s pamětí    11 37,8***  21,9 
 (špatná výbavnost, neschopnost vzpomenout si) 13 21,0  16,8
Vybírá si přátele, kteří porušují normy  11 30,2***  12,3
      13 14,1 *  7,1
Úporný negativismus    11 6,4*  2,3
      13 7,5  5,9

Studie byla podpořena grantem IGA MZ CR No 8380 -3/2005

BEHAVIORAL PROBLEMS AMONG SCHOOL 
CHILDREN PRENATALY EXPOSED TO SMOKING

Abstract: A growing evidence of published results indicates that children and ado-
lescents prenataly exposed to tobacco smoke may have higher rates of conduct disorders. In 
the European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC) both the markers 
of conduct disorders, learning problems and antenatal exposure to maternal smoking are 
collected. The Czech sample includes the cohort of children born at the beginning of 90´ 
in the City Brno and rural district Znojmo. The analyzed data described in this paper were 
taken from the teachers´ reports and medical observations of individual children in their ages 
8, 11, and 13 years. Differences between  two groups (exposed and noexposed prenatally) 
were evaluated using the statistic program EPI INFO. In the Czech cohort of ELSPAC, the 
relationships between prenatal exposure to maternal smoking and higher frequency of con-
duct disorders during both younger and older school-age were confirmed.

Key words: antenatal exposure to smoking, conduct disorders, school age 
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SYSTÉM DIFERENCOVANÉHO PŘÍSTUPU 
V ÚČASTI ŠKOLY NA PRIMÁRNÍ PREVENCI 

KOUŘENÍ A PODOBNÉHO RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Drahoslava HRUBÁ

Souhrn: Dnešní kuřáci jsou především málo vzdělaní a chudí lidé. Mnoho epide-
miologických studií potvrzuje trvající sociální rozdíly v kuřáctví a rostoucí počty kuřáků  
v nižších socioekonomických skupinách. Socioekonomický stav můžeme považovat za 
komplexní determinant zdraví, přičemž psychosociální faktory jsou prostředníky pato-
logických procesů, které ovlivňují zdraví lidí.

Vztahy mezi socioekonomickým stavem a úrovní zdraví lidí se měří pomocí někte-
rých indikátorů: úrovní vzdělání, výší příjmu, typem zaměstnání, nemocností a úmrtností. 

Vzdělání  určuje budoucí příležitosti k získání profese, potenciální příjem, zna-
losti a dovednosti pro zvládání životních situací; těmito mechanismy umožňuje rovněž 
snadnější  přístup k informacím a zdrojům podporujícím zdraví.

Pro ovlivnění podmínek, v nichž školní děti žijí a pracují, se nabízí třístupňový 
přístup: hlavní proud (upstream) je určen pro celou školní komunitu, střední proud 
(midstream) se zaměřuje na ohroženou populaci, třetí proud (downstream) je oriento-
ván individuálně na jednotlivce.

Klíčová slova: socioekonomický stav, markery, vzdělání, kouření, třístupňový 
přístup

Kouření cigaret bylo označeno za hlavní příčinu předčasných úmrtí lidí na celém 
světě. V důsledku tohoto chování zemře polovina kuřáků cigaret (US DHHS, 2004). 
Četná onemocnění, související s kouřením znamenají pro společnost velké zatížení způ-
sobené vyšší úmrtností na následky kouření, ztrátou potenciálních let života kuřáků, 
zvýšenými výdaji za jejich léčbu, ztrátou produktivity a dalšími  náklady. Výdaje na 
zdravotní péči o kuřáky jsou v průměru o 40 %  vyšší než na nekuřáky stejného věku 
(Barendregt et al, 1997). V České republice se ročně spotřebuje na nemocniční léčbu 
kuřáků o cca 6 mld Kč víc než na léčbu nekuřáků  ( Sovinová et al, 2007).

Dnešní kuřáci jsou především málo vzdělaní a chudí lidé. Mnoho epidemio-
logických studií potvrzuje trvající sociální rozdíly v kuřáctví a rostoucí počty kuřáků  
v nižších socioekonomických skupinách (Sorenson et al, 2004).
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Vztahy mezi socioekonomickým stavem (SES)  a úrovní zdraví lidí se měří 
pomocí některých indikátorů: úrovní vzdělání, výší příjmu, typem zaměstnání (Siegrist, 
Marmot 2004), nemocností a úmrtností (Kristenson et al, 2004).

Vzdělání je kompletně realizováno během dětství a mladé dospělosti, a proto 
jeho úroveň a kvalita slouží jako ukazatel podmínek časného života. Vzdělání  určuje 
budoucí příležitosti k získání profese, potenciální příjem, znalosti a dovednosti pro zvlá-
dání životních situací; těmito mechanismy umožňuje rovněž snadnější  přístup k infor-
macím a zdrojům podporujícím zdraví.

V mnoha zemích (zatím však ne v České republice) příjem slouží  jako oficiál-
ní materiální zdroj pro úroveň pojištění zdravotní péče. Přestože to plně neplatilo pro 
bývalý socialistický režim, stává se nyní domácí příjem ukazatelem životního standar-
du, je i známkou společenské prestiže.

Zaměstnání ovlivňuje zdraví přímo (různou expozicí profesionálním rizikovým 
faktorům) i nepřímo (vlivem na chování)

Proto socioekonomický stav můžeme považovat za komplexní determinant 
zdraví, přičemž psychosociální faktory jsou prostředníky patologických procesů, které 
ovlivňují zdraví lidí. Je velmi dobře známo, že lidé z nižších sociálních tříd jsou vníma-
vější k osvojování nezdravého chování, jako je kouření, opíjení se, užívání nelegálních 
drog, nezdravé výživové zvyklosti, rizikové sexuální praktiky apod. (Williams et al, 
1990). Další vývoj člověka se může ubírat po rizikové spirále: špatný zdravotní stav 
představuje určitou bariéru sociální mobility a limituje zlepšení sociální pozice (Carda-
no et al, 2004).

Za faktory zodpovědné za vyšší prevalenci kuřáků mezi chudými a málo vzdělanými 
lidmi můžeme pokládat:

pravděpodobnost, že nevzdělaní jsou méně informováni o zdravotních rizicích 
kouření, že mohou méně vnímat odpovědnost za svůj život, protože věří, že je 
ovlivňován zevními nevyhnutelnými okolnostmi  (Doll et al. 2004);
skutečnost, že lidé s nižším vzděláním obvykle žijí a pracují v prostředí, kde je více 
stresujících faktorů;
psychoaktivní účinky nikotinu, které vyvolávají příjemné změny nálady pomáha-
jící krátkodobě zvládnout stres, a tak slouží jako způsob  vypořádat se s nevýhod-
ným postavením ve společnosti a s neschopností kontroly vlastního života;
jiné sociální normy týkající se opatření proti kouření, které jsou v prostředí osob 
v nižším sociálním postavení;
zvýšená expozice kouření ostatních osob, která snižuje vůli přestat kouřit v sociál-
ním prostředí lidí s nižším vzděláním;
nižší dostupnost speciálních  služeb poskytujících poradenství při odvykání kouře-
ní  (Harwood et al, 2007).

Opakovaně byly popsány vztahy mezi kouřením a výskytem psychiatrických 
onemocnění (Breslau et al, 2004). Depresinví symptomy bývají často důvodem začátků 
kouření a lidé věří populární teorii o „samo-léčbě“, při níž kouření pomáhá snížit nega-
tivní nálady.  Ale nové vědecké výzkumy naznačují, že kouření může naopak zvyšovat 
riziko pozdějšího výskytu úzkostí, panických atak, a dokonce i sebevražednosti  (Kassel 
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et al, 2003). Socioekonomické podmínky, kouření a deprese  jsou navzájem cyklicky 
propojeny a společně se podílejí na poškození zdraví.

 Zvýšený zájem o studium vlivů genetických faktorů a expozice tabákové-
mu kouři na dopaminergní systém během prenatálního období přinesl cenné vědecké 
poznatky o nalezených vztazích. Nejvýznamnější jsou výsledky studií popisující účinky 
prenatální expozice nejen matčinu kouření (aktivnímu i pasivnímu), ale dokonce i niko-
tinu uvolňovanému z přípravků náhradní nikotinové terapie na vyšší frekvenci mnoha 
poruch chování v dětství a kriminality v mladé dospělosti (Marcussen-Linhart et al., 
2003). Znamená to, že tyto poruchy jsou tedy částečně preventabilní.

Pro ovlivnění podmínek, v nichž školní děti žijí a pracují, se nabízí třístupňový 
přístup, který popsali Mc Kinlay and Marceau (2000):

Hlavní proud (upstream) je určen pro celou školní komunitu a je zaměřen na:
učební proces zdůrazňující především aktivní práci dětí
vytvoření přátelských a podporujících vztahů
na vytvoření prostředí respektujícího a propagujícího opatření na ochranu a podpo-
ru zdravého způsobu života.

Střední proud (midstream) se zaměřuje na ohroženou populaci 
dětí z nekompletních rodin
dětí z rodin sociálně problematických
dětí se špatným školním prospěchem

Třetí proud (downstream) je orientován individuálně na jednotlivce, kteří již 
mají první zkušenosti s rizikovým chováním, a na děti s poruchami chování.

Pro diferencovaný přístup, zejména u programů druhého a třetího stupně, je 
nezbytná úzká spolupráce s rodiči a specializovanými psychology. V České republice 
tento přístup použila Zachovalová v programu Naše třída nekouří (Smoke Free Class 
Competition - 2007)

Poděkování: studie byla podpořena výzkumným záměrem MŠMT ČR 0021622421 „Sko-
la a zdraví pro 21. století
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SYSTÉM OF DIFFERENTIAL APPROACH FOR THE 
SCHOOL PARTICIPATION IN PRIMARY PREVENTION 
OF SMOKING AND SIMILAR RISK BEHAVIOR

Abstrakt: Contemporal smokers are predominatingly less educated and poor peo-
ple Epidemiologic studies from different countries have confirmed the persistent class-
based disparities and the growing number of smokers in the lower socioeconomic groups. 
Thus socioeconomic status (SES) can be accepted as a complex determinant of health and 
psychosocial factors are the mediators for pathways affecting the public health.

The relationships between the levels of SES and human health are measured with 
using some  indicators: education, income and occupation, morbidity and mortality.

Education shapes future occupational opportunities, earning potential,  know-
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ledge and life skills and in such a way allowes easier access to information and resour-
ces to promote health.

There is an opportunity to use an upstream, midstream and downstream appro-
ach in a broad primary prevention schoolwork: Upstream efforts are directed to whole 
school community, 

Midstream prevention focuses na groups at a higher risk, Downstream approach 
concentrates more on the individual children. 

Key words: socioeconomic status, markers, education, smoking, three-steps´ 
approach
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School and Health 21, 3/2008, Praxe současné školy a výchova ke zdraví

VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE
PROGRAMU „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“

PO DVOU LETECH

Iva ŽALOUDÍKOVÁ, Drahoslava HRUBÁ

Souhrn: Příspěvek hodnotí výsledky pilotní studie preventivního edukačního 
programu „Normální je nekouřit“ po dvou letech realizace ve stejném skupině dětí. 
Cílem bylo zjistit účinnost programu zaměřeného na výchovu k podpoře zdraví a zdra-
vého životního stylu a výchovu k nekouření u dětí mladšího školního věku. Metodou 
experimentu s experimentální a kontrolní skupinou byla prokazována efektivita progra-
mu. Pro ověření postojů a chování dětí byla použita metoda individuálního rozhovoru s 
dětmi a dotazníku pro rodiče. 

Klíčová slova: výchova k nekouření, zdravý životní styl, primárně preventivní 
program, výchova ke zdraví, drogová prevence

Úvod
Cílem studie bylo zjistit vhodnost a přijatelnost primárně-preventivního progra-

mu s názvem Normální je nekouřit, včetně způsobu ověřování jeho účinnosti. Program 
je zaměřen na výchovu k podpoře zdraví, zdravého životního stylu a prevenci kouření 
a je zatím realizován v první a druhé třídě základní školy. Šetření bylo prováděno na 
13 pilotních školách, které se do programu přihlásily. Program je koncipován v souladu 
s obecně doporučovanými principy dlouhodobějšího působení na stejnou kohortu dětí a 
je plánován na pět let.

Metodika
K ověření vhodnosti programu byla použita metoda experimentu se skupinou, v 

níž už byla realizována první část (formou 5 výukových lekcí v první třídě ZŠ). Půso-
bení na ovlivňované faktory byly porovnávány se skupinou kontrolní, ve které výuka 
realizována nebyla. Kontrolní skupiny zahrnovaly děti druhého ročníku stejných škol 
z paralelních tříd a byly porovnány s výsledky v první třídě. Skupiny experimentální 
(intervenované) i kontrolní byly tedy homogenní.
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Úvodního šetření před zahájením programu se v první třídě účastnilo celkem 476 
dětí, z toho 273 v experimentální a 203 v kontrolní skupině. Ve druhé třídě se zúčastnilo 
celkem 431 respondentů, experimentální skupina zahrnovala 254 a kontrolní 178 dětí. 
Závěrečný post-test, který se uskutečnil za 6 měsíců po původním šetření, vyplnilo cel-
kem 408 respondentů (experimentální skupina 241 a kontrolní 167). 

Metodou individuálního strukturovaného rozhovoru s každým jednotlivým dítě-
tem byly zjišťovány: 

1) postoje dětí ke kouření dospělých a k jejich vlastnímu budoucímu kouření
2) kuřácké prostředí dětí
3) rizikové chování dětí 
4) chování vedoucí k dodržování zásad zdravé výživy 

V experimentální skupině dětí byli osloveni dotazníkem i rodiče. Vyjadřovali 
se především k otázce, jak vnímají nebezpečí pasivního kouření a jak před expozicí 
kouření své děti chrání.

Pro druhou část programu byl podobně jako v předchozím roce pro první ročník 
zpracován manuál pro učitele, pracovní listy pro děti a diplom absolventa. V pilotní stu-
dii byly lekce opět vedeny zaškolenými studenty pedagogické fakulty, kteří poskytovali 
zpětnou vazbu o průběhu jednotlivých aktivit, aby bylo možno program aktualizovat a 
přizpůsobit potřebám škol.

Všechny výsledky byly zpracovány programem EPI INFO 6.09a, statistické hod-
nocení pak Kruskal-Wallis chí-kvadrát testem.

Výsledky
1. Postoje ke kouření

Vyšetření v pre-testu zaměřené na zjišťování postojů dětí ke kouření dospělých, 
jejich představy o vlastním kuřáckém chování v budoucnosti a dostupnost cigaret bylo 
koncipováno stejně jako v dotaznících používaných v první etapě, a proto umožnilo 
zhodnotit dlouhodobý vliv programu na tyto faktory.

Frekvence dětí, které obdiv ke kuřáctví dívek/žen vyjádřily udělením známek 
1 či 2, se v porovnání s první třídou mírně zvýšila v souboru s programem, a naopak 
snížila v souboru kontrolním, takže v tomto ohledu se děti z obou skupin při vstupním 
vyšetření ve druhé třídě nelišily. Během dalšího půl roku počet „obdivovatelů“ vzrostl 
v obou skupinách podobným způsobem, takže ani v post-testu nebyly nalezeny rozdíly 
(tab.1)

Tab.1: Obdiv ke kouření  ( uvedeno v %, relativní četnosti)

E–Ž experimentální skupina (s programem), obdiv ke kouření žen, K–Ž kont-
rolní skupina, obdiv ke kouření žen, E–M exp. skupina, obdiv ke kouření mužů, K–M 
kontrolní skupina, obdiv ke kouření mužů 
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 E-Ž K-Ž E-M K-M

1-PRE 1,9 1,4 3,9 2,9

1-POST 0,7 2 2,6 4,4

2-PRE 1,2 1,1 0,8 2,2

2-POST 3,6 3,6 2,3 4,2

Počet dětí obdivujících kuřáctví hochů/mužů překvapivě výrazně klesl v porov-
nání s údaji získanými na konci 1. třídy. V závěrečném vyšetření na konci 2. třídy se 
frekvence dětí obdivujících kouření mužů opět zvýšila v obou souborech, více v kont-
rolním. V souboru dětí ovlivňovaných programem bylo i po tomto navýšení obdivova-
telů méně než v 1. třídě před zahájením první etapy .

Naopak kritické výhrady ke kouření žen (udělení známky 4 nebo 5) mají setr-
valou frekvenci v obou sledovaných letech i v obou sledovaných souborech; kolísá 
kolem 95%. Počet dětí kritizujících kouření mužů se mezi šetřením na konci 1. třídy a 
před zahájením programu ve 2. třídě snížil v obou souborech, výrazněji v ovlivňovaném 
programem, nicméně při vyšetření v post-testu na konci 2. třídy byly četnosti obdobné 
(tab.2).

Tab.2 : Kritika kouření 

E–Ž experimentální skupina (s programem), kritika kouření u žen, K–Ž kontrol-
ní skupina, kritika kouření u žen, E–M experimentální skupina, kritika kouření u mužů, 
K–M kontrolní skupina, kritika u kouření u mužů.  

 E-Ž K-Ž E-M K-M

1-PRE 96 95,7 94 94,3

1-POST 92,6 94,1 92,2 90,1

2-PRE 96,2 94,4 81,2 91

2-POST 96,3 94 91,1 89,8

Přesvědčení, že bude kouřit, vyjádřilo na začátku programu ve 2. třídě méně 
dětí než na konci 1. třídy, a to v obou souborech, V post-testu se sice počet „budoucích 
kuřáků“ zvýšil, ale na hodnoty nižší, než byly uváděny v první třídě; trend byl opět 
shodný v obou souborech. Počet dětí, které uváděly, že ještě nevědí, zda budou kouřit, 
se proti 1. třídě v souboru s programem zvýšil, v souboru kontrolním snížil a úroveň 
četností pak byla velmi podobná (tab. 3).
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Tab. 3: Bude kouřit

 

BUDE
kouřit
Exper.
skupina

BUDE
kouřit
Kontrolní
skupina

NEVÍ  
Exp.

 NEVÍ
Kontrola

1. PRE 2,3 3,8 5 2,9

1.POST 2,9 5,4 3,7 11,3

2. PRE 0,7 1,2 8,7 8,5

2.POST 2 3 10 9,1

Kolísání frekvence „rozhodnutých“ a „váhajících“ budoucích kuřáků se proje-
vuje na trendech odpovědí o budoucím nekuřáctví. Skupina intervenovaná byla první 
etapou programu velmi příznivě ovlivněna ve smyslu signifikantního vzestupu počtu 
budoucích nekuřáků; bohužel, tento trend se ve 2. třídě obrátil a pokles těchto žádou-
cích postojů byl jak při vyšetření v pre-testu, tak i po absolvování 2. etapy programu. 
V kontrolní skupině došlo naopak  k výrazně negativnímu vývoji během 1. třídy,  při 
prvním vyšetření žáků 2. třídy se počet budoucích nekuřáků zvýšil na úroveň souboru 
s programem, poté opět klesl, ale obdobně, jako v souboru s programem (tab. 4).

Tab. 4: Nebude kouřit

E – experimentální skupina (s programem), K – kontrolní skupina

 Nebude
kouřit -E

Nebude
kouřit - K

1. PRE 92,7 93,3

1. POST 93,4 83,3

2. PRE 90,6 90,3

2. POST 88 87,3

Lze tedy konstatovat, že postoje dětí ke kouření, hodnocené podle jejich obdivu 
či kritiky kuřáctví a podle jejich úvah o vlastním kouření v budoucnu byly příznivě 
ovlivněny v 1. etapě, ale ve 2. etapě se to programu nepodařilo opakovat.

2. Kuřácké prostředí, expozice cigaretovému kouři
A. Expozice dětí pasivnímu kouření v domácím prostředí

Z výsledků je zřejmé, že děti se většinou pohybují v zakouřeném prostředí a jsou 
vystaveny negativním účinkům pasivního kouření. Z celkového počtu 431 dětí expe-
rimentální i kontrolní skupiny má kouřící matku asi třetina dětí a téměř polovina dětí 
kouřícího otce. V porovnání s údaji získanými v 1. třídě, se počet kouřících matek i otců 
zvýšil: nelze zjistit, zda absolutně (začali kouřit další rodiče), nebo zda kuřáci dříve 
nekouřili v přítomnosti malých dětí a postupně ztráceli zábrany.
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Více než čtvrtina dětí je vystavena zakouřenému prostředí u příbuzných (strýc, 
teta, babička, dědeček, jiný člen rodiny). 

Tab. 5A: Údaje o kuřáctví rodičů a dalších příbuzných získaných od dětí z expe-
rimentální skupiny (E) a kontrolní skupiny (K) souboru při 1. a 2. vyšetření ve druhé 
třídě

Kouření v rodině  %                                                              

                          E1 E2 K1 K2

otec kouří      45,5 50 41,6 45,5

matka kouří    33,3 27 34,4 29

strýc kouří    22,4 24,4 21,6 28,2

teta kouří      15,2 10,5 20,8 20

babička         29,7 27,6 34,4 40

dědeček      34,5 32,2 24,8 30,9

jiný člen rodiny    6,1 4,6 2,4 4,5

Tab. 5B: Údaje o kuřáctví rodičů a prarodičů získaných od dětí z  obou souborů 
při vyšetření v první třídě

Expozice dětí cigaretovému kouři v domácím prostředí (v %)

Matka kouří 21,3

Otec kouří 33,7

Prarodiče kouří 35,6

B. Kouření doma i na veřejnosti
Děti odpovídaly také na otázku týkající se kouření na veřejnosti. Celkem tři čtvr-

tiny dětí uvedlo, že se kouří v místech, kde se běžně pohybují. Nejčastěji uváděly na 
zahradě, na procházce, na zastávce, venku, v restauraci, ale také na balkóně, na verandě, 
na WC, na chodbě, v autě, v kuchyni, u televize. Skupiny experimentální se od kontrol-
ních nelišily.

Tab. 6: Expozice dětí pasivnímu kouření

Kouří se tam, kde
býváš ty?    %                                            

                         E1 E2 K1 K2

ano              72,4 72,2 75,8 68,9

ne 27,6 27,8 24,2 31,1
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3. Rizikové chování dětí

A. Rizikové chování

Do rizikového chování dětí jsme zahrnuli vlastní zkušenosti dětí s kouřením a 
konzumací alkoholu a chování podporující pozitivní postoje ke kouření, jako je připa-
lování a kupování cigaret.

Více než polovina sedmiletých dětí uvedla, že už ochutnaly alkohol, a to obdob-
ně v obou souborech; ve skupině kontrolní se dokonce počet dětí, které na konci druhé 
třídy měly zkušenosti s ochutnáním alkoholu, přiblížil 60 % respondentů (tab 7).  Přes-
tože děti uváděly, že alkohol „jenom“ ochutnaly, a nejsou tedy jeho pravidelnými nebo 
občasnými konzumenty, je tato situace alarmující.

Vlastní zkušenost s kouřením byla nejvyšší v experimentální skupině u pretestu: 
více než 10 % dětí zkoušelo již kouřit. Při druhém vyšetření se počet experimentujících 
kuřáků statisticky významně snížil (tab. 7).  U kontrolní skupiny byly údaje o kouření 
- necelých 8 % dětí shodné v pre-testu i v post-testu.

Tab. 7:  Frekvence znaků charakterizujících rizikové chování dětí

Rizikové chování  dětí    %                                                            

                          E1 E2 K1 K2

zkoušel/a kouřit  10,6 4,6* 7,9 7,8

zkoušel/a alkohol   54,3 52,3 53,7 58,7

kupuje/nosí cigarety  6,7 3,3 7,9 11,5

připaluje cigarety  6,3 4,6 6,8 10,2

Pozn. Statistická významnost rozdílů ve frekvenci dětí experimentujících s kou-
řením při vyšetření v pre-testu a post-testu   * p ≤ 0,05      

Také vývoj ukazatelů svědčících o dostupnosti cigaret dětem lze hodnotit jako 
příznivý: ve skupině s programem se frekvence odpovědí v obou šetřeních ve 2. třídě 
snižovala, zatímco ve skupině kontrolní se počet dětí přinášejících/kupujících, a  připa-
lujících cigarety zvyšoval (tab. 8). Lze předpokládat, že  programem byli osloveni rodi-
če, kteří dostali jak informační dopisy, tak i letáčky s protikuřáckou tématikou a brožuru 
„Aby vaše dítě nekouřilo“, která byla v rámci programu napsána a poslána do rodin.

Tab. 8: Dostupnost cigaret, rizikové chování 
NOSÍ – E Nosí cigarety, experimentální skupina, NOSÍ – K Nosí cigarety, kont-

rolní skupina, PŘIP – E připaluje cigarety, experimentální skupina, PŘIP – K připalují, 
kontrolní skupina, 1. třída, pre test a post test, 2. třída pre test, post test
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 NOSÍ - E NOSÍ - K PŘIP.-E PŘIP.-K

1.tř. PRE     

1.tř. POST 9,9 9,9 6,6 6,6

2.tř. PRE 6,7 7,9 6,3 6,8

2.tř. POST 3,3 11,5 4,6 10,2

4.  Charakteristiky dětí s rozdílnými postoji k jejich 
budoucímu kouření

Přibližně 2 % dětí (9 chlapců a 1 dívka) vyjádřilo při druhém vyšetření na konci 
2. třídy své rozhodnutí, že bude v budoucnu kouřit. Rozdíly mezi zastoupením hochů a 
dívek může být ovlivněno větší tolerancí společnosti ke kouření mužů, vzorů pro budou-
cí chování současných osmiletých chlapců. Nerozhodnutých je kolem 10 %, shodně u 
obou pohlaví (20 dívek a 19 chlapců).

Analýza vybraných ukazatelů, které byly sledovány, podle současných postojů 
dětí k budoucímu kuřáckému chování, ukázala zajímavé rozdíly (tab. 9A).   

Tab. 9 A: Charakteristika dětí s rozdílnými postoji k jejich budoucímu kuřáckému cho-
vání na konci 2. třídy

Charakteristiky dětí s rozdílnými postoji
k jejich budoucímu kouření               %                       

bude kouřit  
N = 10

Neví
N = 39              

nebude kouřit 
N      = 356 

obdivuje kouření žen           10 3,4 2,6

obdivuje kouření mužů       20 2,8 2,6

kouří máma                        44,4 48,5 24,1

kouří táta                      66,7 68,7 44,9

poradil/a by, aby nekouřili           77,8 76,7 90

cigarety kupuje                        30 7,9 5,9

cigarety zapaluje                  30 13,2 5,6

zkusil/a kouřit                  40 5,3 5,1

zkusil/a alkohol                    80 65,8 52,9

Ve skupině dětí, které uvedly, že budou kouřit je zvýšený počet těch, které se 
staví výrazně pozitivně ke kouření žen i mužů (kouření dospělých se jim líbí), ve srov-
nání s dalšími dvěma skupinami. Až třetina z nich kupuje či nosí a připaluje cigarety; 
40 % z nich už zkusilo kouřit, má vlastní zkušenost s kouřením cigaret. Většina – 80 % 
dětí této skupiny už ochutnalo alkohol. To vše jsou výrazně vyšší hodnoty než u skupiny 
nerozhodnutých i těch, co udávali, že kouřit nebudou. 

Dvě třetiny dětí rozhodnutých či váhajících kouřit mají kouřícího otce a téměř 
polovina z nich má kouřící matku. Kupodivu, téměř 80 % dětí by doporučilo svým rodi-
čům, aby nekouřili. Chápou kouření jako rizikové chování.  
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Ve skupině nekouřících má matku-kuřačku čtvrtina a otce-kuřáka téměř polovi-
na dětí. Podle jejich výpovědí je mezi budoucímu nekuřáky nejméně těch, kterým jsou 
dostupné cigarety, těch, kteří již kouřili a ochutnali alkohol a také obdivovatelů kouření 
dospělých. Podobné výsledky byly získány v této kohortě i v předchozích vyšetřeních 
v 1. etapě (tab. 9B).

Tab. 9B: Výsledky pilotní studie 1. třídy

Charakteristiky dětí s rozdílnými postoji k jejich budoucímu kouření %

Kouřit bude
N=19

Neví
N=33

Kouřit nebude
N=424

Matka kouří 57,9 30,3 19,1

Otec kouří 57,9 54,5 31,4

Kupuje cigarety 31,6 18,2 6,6

Připaluje cigarety 36,8 24,2 5

Obdivuje kouření mužů 15,8 9,1 2,4

5. Dodržování zásad zdravé výživy   
Program je zaměřen nejen na prevenci kouření, ale zahrnuje i širší obsah zdravého 

způsobu života, především výživu. Aby tato obsáhlá problematika nebyla pro děti příliš 
obtížná, soustřeďuje se zájem programu o zvýšení konzumace ovoce, zeleniny a mléčných 
výrobků. Vliv programu na toto chování byl sledován dotazem na konzumaci ovoce, zele-
niny a mléčných výrobků v předcházejícím dni. 

Více než 80 % dětí konzumovalo ovoce, a to nejčastěji jablko, banán, jahody, man-
darinku, pomeranč, dále broskev, nektarinka, kiwi (tab.10). Dvě třetiny dětí konzumovaly 
nějaký druh zeleninového jídla. Přestože šetření byla provedena v prosinci (pre-test) a 
v červnu (post test), byla frekvence odpovědí podobná, takže lze soudit, že sezónní vlivy 
konzumaci ovoce a zeleniny neovlivnil. Experimentální a kontrolní skupiny se nelišily. 

Tab. 10: Frekvence odpovědí o aktuální konzumaci ovoce, zeleniny a mléčných výrobků

Včera jedl/a zdravé
potraviny  %                                       

                      E1 E2 K1 K2

mléčné výrobky    74,7 85,4** 81,9 82,5

ovoce           81,8 83,3 80,8 79

zelenina               65,6 68,5 63,8 66,5

Pozn. Statistická významnost rozdílů ve frekvenci odpovědí při 1. a 2.vyšetření: **  p 
≤   0,01

Přes 80 % dětí potvrdilo i konzumaci mléčných výrobků: nejčastěji děti uváděly 
mléko, jogurt, sýry, kakao, tvaroh, termix, ale i máslo, které do této potravinové skupiny 
nepatří.
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Výsledky nelze považovat za uspokojivé; výživová doporučení udávají denní 
spotřebu 3 až 4 porcí ovoce, 4 až 5 porcí zeleniny, 3 porcí mléčných výrobků. Při jejich 
dodržení by kladnou odpověď na dotaz o konzumaci jakéhokoliv množství během celé-
ho předešlého dne muselo dát 100 % respondentů. Ve skupině ovlivňované programem 
byla věnována zvýšená pozornost těmto významným komoditám, včetně informací o 
programech „Pětkrát denně“ a „Elixír M“, které byly zaslány rodičům. V experimentál-
ní skupině sice došlo ke statisticky významnému zvýšení počtu dětí, které konzumovaly 
mléčné výrobky, ale ne k takovému, aby se projevil vliv programu v porovnání se sou-
borem kontrolním.  

6. Dotazník pro rodiče
Podmínkou efektivity školních zdravotně-výchovných programů je dobrá 

spolupráce s rodiči. V programu „Normální je nekouřit se uplatňuje společným 
plněním domácích úkolů s dětmi a oslovením rodičů několika dopisy s informací o 
realizaci programu ve třídě jejich dítěte. 

Dopisy obsahovaly i odborné informace o rizicích kouření, především rizi-
cích pasivního kouření pro děti , o zdravé výživě, o nezbytnosti pravidelné kon-
zumace ovoce, zeleniny a mléčných výrobků pro organismus. Zpětná vazba byla 
zjišťována dotazníkem určeným rodičům dětí experimentální skupiny. Celkem bylo 
obdrženo 126 vyplněných dotazníků, což je přibližně 50 % návratnost. Nejčastěji 
vyplňovaly dotazník matky (60,5 %), otcové vyplnili 8 %, a třetina dotazníků byly 
vyplněna oběma rodiči. Oba rodiče kuřáci tvořili jen 9 % respondentů. Přibližně 
třetina respondentů uvedla, že kouří jeden z rodičů, oba rodiče kuřáci tvořili  9 % 
respondentů.

Bylo formulováno celkem 11 otázek, rodiče odpovídali a vyjadřovali se 
k nebezpečí pasivního kouření, k zákazu kouření na veřejných místech, ke způsobu 
ochrany dětí před důsledky kouření (tab. 11). 

Tab. 11:  Frekvence odpovědí v dotazníku pro rodiče
s - -

Otázka                                                                         v   %

 1 Pasivní kouření je vážné riziko pro děti                                   92,1

 2 Souhlas se zákazem kouření na veřejnosti                        79,4

 3 Neví, zda zákaz kouření na veřejnosti ovlivňuje kouření doma 27,8

 4 Nikdy se doma nekouří                                                           78,6

 5 Odejde, když někdo kouří v blízkosti dítěte                              66,5

 6 Má jistotu, že dítě je mimo domov v nekuřáckém prostředí   54,9

 7 Kouření venku je dostatečná ochrana před pasivním kouřením    95,2

 8 Není nutné věnovat větší pozornost ochraně dětí před pasivním kouřením 60,8

 9 Škola má učit děti, jak se chránit před pasivním kouřením        81

10 Nevadí diskuse o zákazu kouření na veřejnosti                  48

11 Nejsme kuřáci                                                                       57,1
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Drtivá většina rodičů (92 %) souhlasila s názorem, že pasivní kouření je vážným 
rizikem pro děti. Rovněž jednoznačná většina (79 %) souhlasila se zákazem kouření na 
veřejných místech; tento postoj zaujímali i kouřící rodiče. 

Názory rodičů na to, zda státem vydaný zákaz kouření na veřejnosti (otázka 3) 
může ovlivnit i kouření doma, byly nejrozpornější. Téměř třetina respondentů odpově-
děla, že to nedovede posoudit. Stejně početná skupina vybrala odpověď: „Ne, každý 
si doma může dělat, co chce“. Rovněž stejný počet rodičů souhlasilo s tím, že si kuřák 
uvědomí, že nekuřákům zakouřené prostředí vadí, a doma kouřit nebude.

Téměř 79 % rodičů uvedlo, že se u nich doma nikdy nekouří. Jen málo (14 
%) rodičů v případě, že někdo kouří v blízkosti jejich dítěte požádá, aby kuřák ciga-
retu uhasil, ale dvě třetiny s dítětem odejdou z dosahu cigaretového kouře. Jen 12 
% uvedlo, že často kuřáka požádá o uhašení cigarety – při jaké příležitosti? není to 
duplicita?

Více jak polovina rodičů si je jista, že jejich dítě mimo domov není exponováno 
cigaretovému kouři. Naopak, asi  ve čtvrtině případů rodiče uvedli, že si nejsou zcela 
jisti, ovšem příbuzní a známí, které dítě navštěvuje, jsou nekuřáci. Přibližně 20 % nedo-
vede možnost expozice jejich dítěte pasivnímu kouření mimo domov posoudit.

Naprostá většina rodičů (95 %) pokládá za jedinou dostačující ochranu před 
pasivním kouřením svých dětí - kromě nekouření -, kouření venku, mimo domov. Více 
než polovina pokládá svou péči na ochranu dítěte před pasivním kouřením za dostateč-
nou. Jen 20% uvedlo, že bude v tomto ohledu důslednější.

Diskuse, které se vedou ve společnosti  o kouření na veřejných místech, téměř 
polovina rodičů podporuje a vyhledává názory odborníků. Více než 20 % tyto diskuse 
nesleduje, 14% se nelíbí forma, i když uznávají, že diskuse je nutná a 13 %  respondentů 
uvedlo, že diskusi nejen podporují, ale i sami k ní aktivně přispívají.

Většina rodičů (až 81 %) by uvítala, kdyby škola učila děti, jak se účinně chránit 
před pasivním kouřením. Zcela jisto si nebylo 10 % rodičů, stejný počet si myslí, že 
škola má jiné povinnosti.  Nikdo se nepřihlásil jednoznačně k výroku, že škola nesmí 
stavět děti proti kuřákům.

Diskuse
Cílem pilotní studie bylo ověření formy a metodiky další etapy výchovně-vzdě-

lávacího programu „Normální je nekouřit“, určeného pro 2. třídu základních škol. Pro-
gram zahrnuje 5 lekcí, podrobně zpracovává jejich dílčí členění, přináší další náměty 
na tvůrčí činnost každého učitele. Podle zkušeností vybraných a zaškolených lektorů je 
program pro děti zajímavý, inspirující jejich aktivní zájem o projevy. Náročnost formy 
i obsahu odpovídá věkové kategorii, pro kterou je určen.

Na rozdíl od první etapy neovlivnil tentokrát výrazněji postoje dětí ke kouření. 
Jediné statisticky významné rozdíly u experimentální skupiny se projevily ve snížení 
počtu těch, kteří už experimentují s cigaretami, a ve zvýšení konzumace mléčných 
výrobků.

Další statisticky významný rozdíl se projevil ve snížení prevalence znaků signa-
lizujících snadnou dostupnost cigaret a výskyt rizikového chování spojeného s manipu-
lacemi s kuřivem u experimentální skupiny. 
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U dětí, které se ve věku 8 let pokládají za budoucí kuřáky, byl nalezen častěj-
ší výskytu experimentování s kouřením i ochutnáváním alkoholu. Většina „budoucích 
kuřáků“ rovněž obdivovala kouření dospělých, což je varovným signálem pro větší 
pravděpodobnost, že se v souladu s ním budou i chovat. Děti napodobují dospělé, je 
to součást sociálního učení v průběhu dozrávání, součást socializace dítěte. V souladu 
s touto teorií měly tyto děti častěji kouřící rodiče.

Závěr
V tomto šetření nebylo statisticky prokázáno ovlivnění postojů dětí progra-

mem směrem k nekouření, ani chování dětí k podpoře zdravé výživy, zdravého život-
ního stylu. Efektivita programu nebyla jednoznačně prokázána, přesto je možné kon-
statovat udržení stávajícího stavu, a v mnohém i zlepšení. Je známo, že ovlivnění 
postojů a chování není záležitostí jednorázové intervence (v našem případě 5 hodin 
výuky), že prokázání znalostí je jednoznačnější i v krátkodobém působení. Na ovlivnění 
postojů a každodenního chování se podílí velké množství faktorů: od rodinného prostře-
dí, přes vlastní zkušenost, ke školnímu prostředí až po vrstevníky a kulturu a hodnoty 
společnosti, ve které žijeme.

Ohlasy na program ze škol jsou povzbudivé. Děti si program oblíbily a těší se 
na další pokračování v příštím roce. Učitelé oceňují projekt a doporučují pro využití 
v praxi. Také reakce rodičů byly jednoznačně pozitivní.  
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RESULTS OF THE PILOT STUDY „NON-SMOKING IS 
THE NORM“ AFTER TWO YEARS

Abstract: The study deals with the pilot study outcomes of the educational pre-
ventive program “Non-smoking is a Norm“. After a two-year realization in the same 
group of younger schoolchildren the efficiency of the program was found out in the 
field of health education and healthy life style promotion. An experiment was used with 
experimental and control group. An individual structured interview with children and 
questionnaire for parents were chosen for the evaluation.

Key words: Anti-tobacco education, healthy lifestyle, primary preventive pro-
gram, health education, drug prevention
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DĚTI – DROGY – LITERATURA

Naděžda   SIEGLOVÁ

Souhrn: Autorka se v článku soustřeďuje na možnost propojení vzdělávacích 
oblastí Jazyk a jazyková komunikace a Člověk a zdraví. Závěr, že osvojení dovedností 
v rámci tematických okruhů oboru Výchova ke zdraví lze podpořit četbou vhodně vole-
ných literárních děl, dokládá analýzou knih Daniela Heviera Říše Agord a Ivony Březi-
nové Jmenuji se Alice, jež se obsahově věnují problematice drogových závislostí.

Klíčová slova: Rámcový vzdělávací program pro ZV, problematika drogové 
závislosti, literatura pro děti

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vede kvalifikované-
ho učitele více než programy předchozí k tvůrčí integraci vzdělávacích oborů. Jednu 
z možností integrace vzdělávacích oborů může přinést propojení oborů Člověk a zdraví 
a Jazyk a jazyková komunikace.

Návaznost obou  oborů  není zřetelná okamžitě. Při respektování určitých postu-
pů může ovšem citlivá a nenásilná integrace přinést zřetelnější výsledky než odborný 
a třeba i barvitý učitelův výklad k tématu. Je tomu tak proto, že jednou ze složek vzdě-
lávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace je Literární výchova, jež vede žáky k 
„takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, život-
ní hodnotové orientace … a k rozvíjení emocionálního … vnímání“1. Důraz kladu na 
slova prožitky a emocionální.  K takové metě přivede žáky zkušený učitel postupně, 
vždy ovšem záleží  na individuálních schopnostech žáka v racionální i citové sféře. 

Pokusíme se doložit možnost integrace uvedených vzdělávacích oblastí analý-
zou dvou beletristických děl pro děti a mládež, jež se obsahově věnují problematice 
drogových závislostí, a to knihy Daniela Heviera Říše Agord1 a knihy Ivony Březinové 
Jmenuji se Alice2.

Význam uplatňování nároku na svobodné rozhodování a zároveň výrazem obtíž-
nosti zvládat některé konfrontační situace se staly po roce 1989 úniky mladých lidí do 
„aktraktivity“ zapomnění, uvolnění, barevnosti, konkrétně do světa drog. Narkomanie 
jako negativní průvodce moderní společnosti v celosvětovém měřítku je již po několik 
desetiletí problémem medicínským, sociologickým, psychologickým. Její reflektování 
v literatuře vytváří prostor pro napětí mezi zobrazovaným a etickou normou a tím pro 
diskusi s následným společensky žádoucím vyústěním.
1 Rámcový vzdělávací program ZV. www.vúppraha.cz
2 HEVIER, D. Říše Agord. Bratislava: Hevi, 2001. Česky: Praha: Amulet, 2001. Přeložil Josef Brukner.
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Konkretizace literárního ztvárnění tématu „dítě a droga“ může mít různou podo-
bu žánrovou, tematickou, stylistickou. Cílem autorské strategie je však vždy snaha podí-
let se na formování hodnotového systému žáka a autorskou „akcí“ vyvolat společensky 
žádanou a žádoucí „reakci“. 

Daniel Hevier zvolil v knize Říše Agord jako způsob komunikace se čtenářem 
princip fantazijnosti, Ivona Březinová v knize Jmenuji se Alice navozuje atmosféru fak-
tografie. Vycházíme-li z předpokladu, že čtenář si osvojuje svět uměleckého díla cestou 
od porozumění k pochopení a poté k citové účasti, nabízejí už tituly obou knih prostor 
pro pozitivní čtenářskou odezvu. „Říše“, to nemůže být obyčejný svět, „holka“ v titulu 
slibuje zase vhled do života dospívajícího současníka. Čtenář od počátku předpokládá, 
že názvu „rozumí“,  a proto bez problému pronikne i ke smyslu díla. Dekódovat text 
věcně v našem případě znamená přijmout podanou informaci o existenci drog, o způso-
bech jejich nabídky a konzumace, o účincích zkraje příjemných a posléze nepříjemných, 
o možnostech poznat hranice sebekontroly, o institucích, které mohou pomoci. Spolu-
práce žáků a učitele v této rovině spočívá v racionálním výkladu textu: žák základní 
školy interpretuje věcné sdělení textu, učitel posuzuje jeho úplnost či neúplnost, zkoumá 
hloubku žákovy schopnosti orientovat se v textu, jeho schopnost najít klíčová slova, 
vhodně vyjádřit své sdělení o přečteném,  text reprodukovat, případně reprodukovat 
hlavní myšlenku čteného.

U knihy Daniela Heviera by i žák 1. stupně ZŠ měl dále poznat, že jde o žánr 
pohádky,  měl by umět rozluštit klíčová slova Argod, Oldimám, Relíd, Letišukop3 apod. 
a tím dospět k věcnému porozumění obsahu knihy. Po pochopení díla v jeho významové 
úplnosti, lépe a častěji v průběhu jeho racionálního přijímání, by mělo docházet k čte-
nářskému pronikání ke vzájemným vztahům mezi jednotlivými formálními prvky v díle 
a k zapojení citových činností.  

Žák je s to identifikovat se s hrdinkou pohádky Lucinkou. Ztotožní se s jejím 
pocitem nudného (i když bezpečného) domácího života („Jednou v podvečer, když se 
na tom světě nedalo nic dělat“) a přivítá impuls k zahájení výpravy, od níž očekává 
únik z jednotvárnosti,  nachází zalíbení v halucinogenním opojení („fantastický květ 
Oldimám!“), prožívá dobrodružnost cesty a je s to citově přijmout i změnu Lucinčiny 
osobnosti. Po určité době podlehnutí a váhání přestává hrdinka slyšet na lákání fan-
tazijně chimérických postav,  místo potěšení jí droga začíná nabízet strach a úzkost a 
Lucinka po několika peripetiích aktivně mění archetypální  pojetí pohádkové postavy 
(neprocházející vnitřním vývojem) a stává se postavou, která sama rozhodne o svém 
životním směřování: na konci cesty už Lucinka  „věděla, že se do Říše Agord nikdy 
nevrátí“.

Nadčasovost tématu Hevier zaktualizoval (droga je bezesporu  zlem současnosti) 
a  využil k tomu poetologické prostředky fantazijního žánru.Reálné situace v úvodních 
pasážích „zjemňují“ absurdní atmosféru, Lucinka, nejprve nefiktivní, poté pohádková 
postava  vymezila čtenáři jasně prostor pro pochopení zákonitostí ve vztahu mezi sku-
tečným životem a uměle získanou bezstarostností.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví tak  získává významného pomocníka. 
V modelové situaci může žák, který je s knihou obeznámen, prakticky aplikovat to, co si 
3  BŘEZINOVÁ, I. Jmenuji se Alice. Druhý díl trilogie Holky na vodítku. Praha: Albatros, 2002.
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četbou osvojil: lákadlo drogy je silné, ale na emocionálním pozadí se ihned zaktivizuje 
racionálně podložené odmítnutí jejího přijetí.

Jiný postup reflexe zmíněné perspektivy, jíž dítě sleduje životní dění a jíž při-
způsobuje své jednání, zvolila Ivona Březinová v  trilogii Holky na vodítku4. V díle 
o drogové závislosti s názvem Jmenuji se Alice vsadila na vstup věcné informativ-
nosti do uměleckého díla5. Směrování k utilitárnímu cíli, jímž je odmítnutí různých 
druhů dětských závislostí, realizovala pomocí literárního textu. Svému cíli podřídila 
všechny komunikační vrstvy díla. Pro realizaci poznávací linie vyčlenila prostor pro 
dokumentárně stylizovaný part, jímž je deníková forma hrdinčiných záznamů vlast-
ních prožitků. Alice jej píše zpětně na doporučení lékařů jako terapeutickou pomůcku 
vhodnou pro postupné uzdravení z narkomanie. Vědoma si nezbytnosti citové interak-
ce s publikem, „doplnila“ autorka poznávací vrstvu nakročením k oblíbenému žánru 
mezi dívčími teenagery – próze s dívčí hrdinkou (forma deníku, téma zamilovanosti). 
Obě roviny v textu střídá a obě složky textu od sebe odděluje i graficky, tučností pís-
ma.

Střídáním obou rovin sleduje autorka konfrontační úhly pohledu: individua-
lizuje analýzu dívčího selhání (deník) a zobecňuje problém autorským nadhledem 
(komentující vypravěč). V obou složkách převládá ovšem „dospělý“ aspekt, naléha-
vost problému „dospěle“ formuluje sice především vypravěč, obtížnost jeho řešení je 
patrná ovšem i z dívčiných záznamů („Jmenuji se Alice a jsem narkomanka. Už napo-
řád, protože i když se teď cítím vyléčená, ta touha po fetu už ve mně bude až do smrti. 
No, jen  si zkuste s tím žít. Nebo  vlastně … radši ne.“ – závěr knihy). Vyspělejší čte-
nář bude pravděpodobně očekávat u knihy větší míru psychologizace postavy. Hlubší 
vnitřní monology však v hrdinčině deníku nehledejme; deník je v podstatě fiktivním 
náčrtem možného scénáře reality, autorské vstupy zůstávají přes upřímnou snahu v   
rovině komentované rekonstrukce jednotlivých epizodických příhod. V obou přípa-
dech, spíše ovšem v deníku, zvyšuje apelativnost textu lehce vulgární jazyk („Chy-
bělo málo a nechali by mě tam chcípnout.“; „Sem si to prdla“; „Ty hnusná feťačko“). 
Lze tedy konstatovat, že složitost cesty, kterou Alice prošla a na jejímž konci úlevně 
konstatovala, že „je čistá“, je přesvědčivá v jednodušším, takzvaně prvoplánovém 
čtení. Jím se dovídáme, kdo je to Alice, jak funguje její rodina, co předcházelo „dro-
govému“ období,  následuje líčení hrdinčiných životních pochybností, neporozumění 
ze strany blízkých lidí, školních problémů, děj pokračuje  snahou Alice vymanit se ze 
závislosti, výsledné hrdinčino vyléčení je úlevnou katarzí. Náročnější interpretační 
cesta je spjata s otevřeností v líčení ožehavého tématu a se závěrečným sdělením, že 
ani  vyléčený narkoman není pojištěn proti možné recidivě. 

Oproti senzitivitě reflektující v knize Daniela Heviera dětskou obraznost
a citovost je kniha Ivony Březinové syrovým  popisem příznaků drogové závislosti, 
líčením  prožitků narkomana v rodině, ve škole, v komunitě vrstevníků, naznačením 
cest, které vedou k droze,  a návodem, jak a kde hledat pomoc. 

4  Dekódování slov spočívá v tom, že je čteme pozpátku.
5  BŘEZINOVÁ, I. Holky na vodítku.  Praha: Albatros,  2002, 2003. Jmenuji se Ester. 

Praha: Albatros, 2002. Jmenuji se Alice. 2002. Jmenuji se Martina. Praha: Albatros, 
2003. 
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Jde přitom  ovšem o vědomou autorskou strategii; formou akceptovatelnou dospí-
vajícími čtenářkami (forma deníku, dívčí hrdina) chce Březinová poukázat na aktuální 
nebezpečí, jeho kořeny, projevy, klamnou atraktivitu i hrůzu zpětné cesty.

Vztáhneme-li problematiku k výukovému procesu ve vzdělávacím oboru Člo-
věk a zdraví, nemůžeme přehlédnout tu jeho obsahovou součást, jež očekává , že jed-
ním z výstupů je žákova schopnost dát do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek. V tomto smyslu je kniha Ivony Březino-
vé názornou pomůckou. „Pomůcku“ však zkušená beletristka oděla do čtivé podoby 
vhodně voleným titulem (dívčí jméno), dokumentární složkou ztvárnění (deník přímo 
vybízí k identifikaci),  odpuzující titulní ilustrací (Jozef Gertli Danglár), lexikem a sty-
lem v dialozích odpovídajícím zkratkovitému vyjadřování dospívajících i happyendem 
zmírňujícím depresivitu obsahu.

Knihy Daniela Heviera a Ivony Březinové lze v konkrétním výkladu doplnit o 
další tituly6. Obě knihy pak lze charakterizovat jako díla, která aktuálně reagují na glo-
bální problém, obě jsou také ve svých literárních kontextech kriticky a čtenářsky pozi-
tivně oceňována7. Knihu Ivony Březinové navíc radostně „vyslali“ do světa lékaři 12.  

Je-li jedním z cílů Literární výchovy přivést žáky k takovým prožitkům, které 
kladně ovlivní jejich životní návyky, pak propojení jejího vzdělávacího obsahu s tema-
tickými okruhy oboru Výchova ke zdraví prostřednictvím literárních děl může vhodnou 
volbou kvalifikovanému učiteli pomoci utvářet a rozvíjet žádoucí klíčové kompetence 
žáků chápané jako soubor takových postojů, které jsou významné pro osobnostní rozvoj 
žáka.

CHILDREN – DRUGS - LITERATURE
Abstract: Authoress of this treatise evidences occasion how to connect the edu-

cational areas Language and communication through language and Humans and Health. 
Her analysis of the books Říše Agord by Daniel Hever and Jmenuji se Alice by Ivona 
Březinová (of two authors who give themselves to the problems of drugs addiction) pro-
ves that acquirements of the area Health education can be helped on reading of suitable 
literary works.

Key words: Framework educational programme for basic education, children’s 
literature, problems of drugs addiction

6  První díl Jmenuji se Ester je zaměřen na problematiku gamblerství, třetí díl Jmenuji 
se Martina je zaměřen na      problematiku  mentální anorexie.

7  Srovnej dále: JOHN, R. Memento, 1987; KEULS, Y. Matka Davida S. narozeného 3. 
července 1959, 1988; CHRISTIANE, F.  My děti ze stanice ZOO, 1987; HOLKA, P.  
Normální PAKO, 1993;  SCHINDLEROVÁ, R. Petro, co je trip?, 1997; THOMAS, J. 
Jízdenka do Říma, 2001;  ŠIMULČÍKOVÁ, J. Jako na houpačce, 2001 (u zahraničních 
titulů je uváděn rok vydání v českém jazyce).
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