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School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví

ÚVOD

Výzkumný záměr ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ si bere obecně za 
cíl propojit úkoly současné školy a současného zdravotnictví, ukázat na řadu shodných 
úkolů, které se často liší pouze používáním odlišné terminologie příslušné oblasti a roz-
dílným kontextem. Diference, které z této situace vyplývají, mohou mít negativní i pozi-
tivní důsledky. Negativní spočívají v tom, že se často řeší některé problémy duplicitně, 
že jednotliví odborníci jsou uzavření do svého oboru a nemají informace o problemati-
ce, jež je jim velmi blízká, ale patří spíše do oblasti, kterou nesledují. Pozitivní důsledky 
mohou být různé a často dosti široké; zmínit bychom se chtěli jen o tzv. redefinování, 
kdy stejný problém, vyjádřený jinými pojmy se dostává do nových a často velmi krea-
tivních souvislostí.

Tyto úvahy bychom chtěli předznamenat pro publikaci, kterou jsme nazvali Sou-
časný diskurs školy a zdraví a která obsahuje studie řešitelů (a dalších zájemců a spo-
lupracovníků) výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ vzniklé 
ve třetím roce řešení, tedy v polovině plánovaného období. Svazek obsahuje především 
texty autorů, kteří se problematikou školy a zdraví zabývají teoreticky nebo ve výzku-
mech a které vedou k teoretickým závěrům či je ilustrují.

Důležitým, a svým způsobem zásadním materiálem pro naši práci je dokument 
Světové zdravotnické organizace (WHO) Zdraví pro 21. století a dokument MŠMT 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, zejména jeho kapitola Člověk 
a zdraví. Této problematice se věnují texty V. Kernové, J. Holčíka, J. Maňáka a E. 
Marádové. Je důležité, aby učitelé a školští pracovníci byli informováni o preventiv-
ních zdravotnických programech, neboť důsledky nezdravého životního způsobu a 
životního prostředí jsou mnohem závažnější u dětí než u dospělých. Je nutno studovat 
implementaci zdraví do školního kurikula a současně sledovat limity a úskalí při tvorbě 
školních vzdělávacích programů, a to jak z hlediska srovnávací pedagogiky, tak vlast-
ními výzkumy kurikulárních dokumentů i dotazníkovým šetřením, jak to provádí L. 
Mužíková. Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) se zabývají také D. Fialová a D. 
Feltlová, které studují vzdělávací oblast Člověk a zdraví z hlediska předmětů „Výchova 
ke zdraví“ a „Tělesná výchova“, které jsou zdě zařazeny a chápání konceptu „zdravá 
škola“ a „duševní hygieny“ z pohledu studentů učitelství věnuje výzkumně pozornost 
R. Kohoutek a K. Melichárková.

Ideje zdraví a školy nejsou v dějinách školství, pedagogiky, zdravotnictví či 
obecně řečeno kultury něčím novým. Současné koncepce by měly na tyto historické 
zkušenosti navazovat, na což názorně upozorňují F. Čapka, M. Marečková a J. Vaculík. 
Zdravím se vedle historického pohledu zabývá i filozofie, jejíž výsledky je nutno inte-
grovat do koncepcí výchovy ke zdraví. Na tuto skutečnost upozorňují studie R. Rybáře, 
který se pokouší ukázat cestu k filozofii zdraví, I. Šolcové, jež referuje o významné 



6

knize H.G. Gadamera o zdraví a M. Gluchmanové, která ukazuje na význam učitelské 
etiky. Pro vývoj psychologie zdraví jako jednoho z nosných sloupů výchovy ke zdraví je 
důležitá precizace některých pojmů, kterými se popisuje oblast zdraví; tak se prosociál-
ností zabývá A. Prokopová, osobní pohodu (well-being) studují M. Blahutková a J. Dan, 
na problém stigmatizace duševním onemocněním ukazují L. Holý a J. Šibor a moudrosti 
jako kategorii současné pozitivní psychologie, která významně obohacuje psychologii 
zdraví i etiku, věnuje pozornost I. Ruisel. Pro rozvoj zdraví ve škole jsou důležité také 
jednotlivé pedagogické koncepce; J. Řehulková v této souvislosti ukazuje na koncepci 
volného času v salesiánské pedagogice. 

Při řešení našich problémů jsme ve spojení se zahraničními odborníky. V samo-
statné studii nám rakouský kolega J. Pehofer ukazuje stav výchovy ke zdraví ve své 
zemi. Vzhledem k tomu, že náš řešitelský tým je interdisciplinární, zařazujeme do této 
publikace  i problematiku, která perspektivně rozšiřuje chápání diskursu zdraví: je to 
upozornění na vývoj nanotechnologie (V. Navrátil) a důležitost demografického myšle-
ní při výzkumu zdraví (M. Palát a O. Králík).

Publikace Současný diskurs školy a zdraví ukazuje další etapu zkoumání „ško-
ly a zdraví“ a je textem, který navazuje na předchozí práce (School and Health 21/1, 
Brno 2006 a School and Health 21/2, Brno 2007 a další studie) a bude dále rozvíjen 
v následujících letech. V tomto svazku klademe důraz na teoretické úvahy v orientaci na 
diskusi a generování nových souvislostí a konceptů. V žádném případě nepředkládáme 
hotové předpisy, jak jednoznačně řešit složitý průnik „školy“ a „zdraví“; v současném 
stavu řešení našeho výzkumného projektu považujeme za stejně důležitou jak formulaci 
odpovědí, tak formulaci otázek.

Evžen Řehulka
řešitel výzkumného záměru 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
MSM0021622421
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PREVENTIVNÍ PROGRAMY
K OZDRAVĚNÍ DĚTSKÉ POPULACE

Věra KERNOVÁ

Souhrn: Hlavním cílem preventivních programů ve školách je výchova dětí 
ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování. Preventivní 
programy slouží k naplnění cíle definovaného pro přesně vymezenou cílovou skupinu 
prostřednictvím základních charakteristik (věk, pohlaví, vzdělání) v určeném časovém, 
personálním a prostorovém horizontu. Realizují se v rámci školních vzdělávacích pro-
gramů, především v oblasti výchovy ke zdraví.

Klíčová slova: preventivní programy, rámcové vzdělávací programy

Hlavním cílem preventivních programů ve školách je výchova dětí ke zdra-
vému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování. Rámcové vzdělá-
vací programy (RVP) vymezují závazné rámce vzdělávání  na státní úrovni pro jeho 
jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň před-
stavují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání 
na jednotlivých školách.Cílem RVP je zavést do škol nové trendy a zvýšit kvalitu 
vzdělávání.

Cíle základního vzdělávání 
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného 
zejména na situace blízké  životu a na praktické jednání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se realizuje na II. stupni základního vzdě-

lávání a má dva vzdělávací obory:

• Výchova ke zdraví
• Tělesná výchova
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka zejména k:

– poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty,
–  pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody a 

k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů,

–  získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje,

–  využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v den-
ním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní 
podporou zdraví v každé životní situaci a k poznávání a využívání míst sou-
visejících s preventivní ochranou zdraví.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví 
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v sou-

vislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví 
v propojení všech jeho složek a být za ně zodpovědný. Svým vzdělávacím obsahem 
bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

K učivu vztahujícímu se ke zdraví patří:

• Zdravý způsob života a péče o zdraví
o výživa a zdraví 
o zásady zdravého stravování
o vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví
o poruchy příjmu potravy

• Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
o civilizační choroby
o zdravotní rizika
o preventivní a lékařská péče

• Hodnota a podpora zdraví
o podpora zdraví a její formy
o prevence a intervence
o působení na změnu kvality prostředí a chování jedince
o odpovědnost jedince za zdraví

Strategie preventivních programů k ozdravění dětské populace
Hlavním cílem preventivních programů ve školách je výchova dětí ke zdravé-

mu životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování. Předpokládá systém 
spolupracujících složek (rodina,škola, školská zařízení, zájmové organizace, policie)
a dostupnost a pestrost programů pro nejširší spektru dětí a mládeže.
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Hlavním a konečným cílem všech preventivních programů je zabránění nástupu 
nebo oddálení rizikového chování do co nejvyššího věku a tím minimalizovat rizika jak 
z hlediska  jedince, tak i společnosti. Je třeba jedince motivovat ke správnému životní-
mu stylu, a pokud dojde k rizikovému chování, je třeba motivovat člověka ke využití 
specializované pomoci v poradenské či léčebné oblasti.

Preventivní program slouží k naplňování definovaného cíle pro přesně defino-
vanou cílovou populaci prostřednictvím základních charakteristik (věk, pohlaví, vzdě-
lání) v určeném časovém, personálním a prostorovém horizontu. Je efektivní, pokud je 
tento program veden odborníky z oblasti prevence a je integrovaný do širšího systému 
preventivního působení v oblasti rizik životního stylu. Musí mít stanovená kriteria hod-
nocení efektivity podle standardů k ekonomickému vyhodnocení vložených finančních 
prostředků.

Nejčastější zaměření preventivních programů je do oblasti výživy a prevenci 
sociálně patologických jevů. Výchova ke správné výživě musí splňovat některé zásady, 
které zaručují, že bude efektivní:

– Musí být soustavná, systematická, komplexní a důkladně promyšlená.
– Musí být cílená vzhledem k věku žáka.
– Musí respektovat prostředí, v němž žák žije.
–  Musí být aktuální vzhledem k poznatkům z oblasti vědy a výzkumu, i když je třeba 

zaměřena jen na ta nejjednodušší fakta.
– Musí využívat takové formy, které žáka zaujmou a motivují.

Výchova ke správné výživě je tedy jednou z klíčových oblastí, protože před-
stavuje nejvýznamnější determinantu zdraví, podporuje růst, vývoj a obranyschopnost 
organismu. Zároveň působí jako ochranný faktor před vznikem a rozvojem chronických 
neinfekčních onemocnění. Výživové vědomosti, dovednosti a návyky získané v raném 
věku formují podstatnou část životního stylu v dospělosti. Vhodné stravovací návyky a 
zvyklosti pozitivně ovlivňují zvyklosti rodiny.

Cílem preventivních programů v oblasti kouření a dalších sociálně patologic-
kých jevů je rozšiřování znalostí a informací o problémech spojených s kouřením. Snaží 
se vytvářet pozitivní postoje k nekouření a objasňují sociální, zdravotní a ekonomic-
ké aspekty kouření. Hlavním smyslem těchto programů je nácvik sociálně akceptova-
telných dovedností, jak odmítnout kouřit a neztratit společenskou prestiž mezi svými 
vrstevníky. Kriteriem úspěšnosti je prevalence kuřáků v kolektivu, který se snažíme 
ovlivnit, a oddálení začátků kouření do vyšší věkové kategorie.

PREVENTION PROGRAMMES AIMED AT HEALTH 
IMPROVEMENT OF CHILD POPULATION

Abstract: The main aim of school prevention programmes is education of chil-
dren towards a healthy lifestyle and reinforcing positive social behaviour. Prevention 
programmes are designed to achieve a defined goal for a specific target population defi-
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ned in terms of basic characteristics (age, sex, education) in a given time, personal and 
space scope. The programmes are carried out within the frame of school education pro-
grammes, mainly in the field of Health Education.  

Key words: prevention programmes, framework education programmes, lifestyle
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ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– EVROPSKÁ STRATEGIE 

Jan HOLČÍK

Souhrn: Sdělení podává stručnou informaci o aktivitách Světové zdravotnické 
organizace od roku 2004, kdy byl na konferenci v Budapešti za účasti evropských minis-
trů zdravotnictví a životního prostředí schválen program „Životní prostředí dětí a zdra-
ví – akční plán pro Evropu“.

Klíčová slova: životní prostředí, zdraví dětí, determinanty zdraví, zdravotní pro-
gramy.

    
1. Úvod

Zkušenosti a vědecké výsledky uplynulých čtyřiceti let potvrzují, že úspěšná 
ochrana a podpora zdraví je úzce podmíněna mimo jiné kvalitou prostředí, ve kterém lidé 
žijí.

Důsledky, ke kterým vedou nemoci způsobené nezdravým životním prostředím, 
jsou mnohem závažnější u dětí než u dospělých. Vzhledem k tomu, že děti jsou velmi 
zranitelné, je nezbytné přijmout cílená opatření, aby mohly žít a růst ve zdravém život-
ním prostředí.

V kritických obdobích jsou děti velmi citlivé na různé chemické a fyzikální rizikové 
faktory. Od početí až do dospělosti jejich organismus roste a všechny tělesné systé-
my, např. systém nervový a imunitní procházejí rychlým vývojem.
Děti jsou vlivům zevního prostředí vystaveny více než dospělí. V poměru ke své váze 
se setkávají s většími dávkami škodlivin obsaženými ve vzduchu, vodě i potravinách.
Malé děti dávají často věci do pusy a lezou po zemi. Běžné chování batolat vede 
k intenzivnější expozici faktorům zevního prostředí.    
Dětský metabolismus je nezralý. Děti snadněji vstřebají více toxických látek. Hrani-
ce přípustných hodnot škodlivin se obvykle stanovují pro dospělé, ne pro děti. 
Časná expozice může způsobit zdravotní problémy nejen v období dětství, ale může 
vést k nepříznivým zdravotním důsledkům v dospělosti. V některých případech 
může mít dopad i na příští generace. 
Na děti obvykle působí více škodlivin současně, např. pasivní kouření a chemické 
látky v potravě.

•

•

•

•

•

•
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Účinná opatření se zaměřují zejména na tyto oblasti:
Primární prevence – zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší, vody, bydlení a 
dopravy.
Ekvita (spravedlnost) – pomoc dětem, které to v důsledku těžké životní situace 
potřebují, např. dětem imigrantů nebo dětem opuštěným. 
Snížení chudoby – lidé žijící v chudinských oblastech jsou vystaveni nejvyšším dáv-
kám škodlivin zevního prostředí.
Podpora zdraví – je důležité i to, jak lidé žijí, co dělají a co nakupují.

2. Životní prostředí dětí a zdraví - akční plán pro Evropu 
Jedním z prvních milníků na cestě trvale udržitelného rozvoje byla Stockholm-

ská konference věnovaná životnímu prostředí, která se konala v roce 1972 za účasti 
zástupců 113 států. Na ni navazovala řada mezinárodních iniciativ věnovaných ochraně 
životního prostředí.

V červnu 2004 byl na 4. Ministerské konferenci v Budapešti věnované zevnímu 
prostředí a zdraví přijat Akční plán pro Evropu zaměřený na zdraví a životní prostře-
dí dětí (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe - CEHAPE) (1). 
Ve zmíněném plánu se státy zavázaly připravit, koordinovat a realizovat opatření týka-
jící se životního prostředí a přispívající ke zdraví dětí.

3. Prioritní regionální cíle (Regional Priority Goals – RPGs)
Priority Akčního plánu jsou: voda, nehody a úrazy, vzduch a chemické i další 

fyzikální faktory (2).    

RPG I: „ … zavést adekvátní opatření, aby  všechny děti měly lepší přístup k bezpečné 
a přijatelné vodě a sanitaci, a tím významně redukovat nemocnost a úmrtnost v důsled-
ku chorob zažívacího traktu a dalších zdravotních problémů“.

Riziko, které pro zdraví dětí znamená omezená dostupnost pitné vody a sanitace, 
je stále významné ve vesnických oblastech východních částí regionu. V mnoha zemích 
nemá více než 60 % vesnické populace k dispozici vodovod a více než 50 % zmíněné 
populace žije v domech, které nejsou napojeny na kanalizaci.

RPG II: „ …rozvojem a podporou bezpečného bydlení pro všechny děti předcházet 
zdravotním problémům, omezit zdravotní důsledky nehod i úrazů a snížit nemocnost, 
jejíž příčinou je nedostatek adekvátní tělesné aktivity.“

V Evropském regionu jsou úrazy jednou z vedoucích příčin nemocnosti a úmrt-
nosti dětí i dospívajících. V jejich výskytu jsou mezi jednotlivými zeměmi velké odliš-
nosti. Pády, utonutí, požáry a otravy, na které v Evropském regionu ročně umírá více 
než 75 000 dětí, jsou v některých východních zemí regionu několikanásobně četnější 
než v západních státech. Každým rokem jsou dopravní nehody příčinou 32 000 dětských 
úmrtí. To je nepřijatelné množství. 

Pro zdraví je důležité bezpečné prostředí, neboť přispívá k rozvoji tělesné akti-
vity, která je prevencí obezity a nadměrné tělesné váhy. Ve většině zemí regionu je 

•

•

•

•
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tělesná aktivita dětí velmi nízká. Více než 50 % jedenáctiletých chlapců a 60 % dívek 
není tělesně aktivních. Podíl patnáctiletých je ještě vyšší, a to 65 % a 80 %. Nadměrná 
tělesná váha a otylost kolísá od 5 % do 35 %, přičemž více obezity se vyskytuje v západ-
ních státech. 

RPG III: „ …péčí o čistotu vzduchu v životním prostředí dětí předcházet nemocem 
dýchacího systému a snížit jejich výskyt způsobovaný znečištěným vzduchem; současně 
přispět  k omezení četnosti astmatických záchvatů.“

Výskyt nemocí dýchacího systému v Evropském regionu velmi kolísá. V někte-
rých zemích jsou infekce dýchacích cest až stonásobně častější než v ostatních. V mno-
ha zemích je podíl dětí s alergickým dýchacím onemocněním vyšší než 15 %. Zatím-
co úmrtnost na nemoci dýchacího systému je zřetelně vyšší ve východních oblastech 
regionu, u alergických chorob není tento trend zřetelný. Na funkci dýchacího systému 
působí řada faktorů, které se navzájem ovlivňují, např. infekce, výživa, kouření, sociální 
podmínky a dostupnost i poskytování zdravotnických služeb. Znečištění vzduchu, a to 
jak vnitřního, tak venkovního, je jednou z rozhodujících determinant nemocí dýchacího 
systému, kterým lze předejít.

Téměř 90 % obyvatel městských oblastí, včetně dětí, je vystaveno takovému 
znečištění vzduchu, které přesahuje normy doporučené Světovou zdravotnickou orga-
nizací.                        

Více než polovina evropských dětí je doma opakovaně vystavena pasivnímu 
kouření. V některých zemích tato expozice dosahuje až 90 %. Zhruba 15 % lidí žije ve 
vlhkých bytech, což přispívá ke vzniku a zhoršování astmatických onemocnění. Expo-
zice průmyslovému popílku je častá zejména ve východní části regionu. 

RPG IV: „ … snížení rizika nemocí a invalidity vznikajících působením nebezpečných che-
mikálií (např. těžkých kovů), fyzikálních faktorů (např. intenzivního hluku), biologických 
faktorů a nebezpečných pracovních podmínek během těhotenství, dětství a dospívání.“  

Tento cíl se týká široké škály aspektů životního prostředí. Použitelné informace 
o daných problémech jsou neúplné a jsou dostupné v menším počtu zemí, než je tomu 
u výše uvedených cílů. Např. údaje o nebezpečných chemikáliích v potravinách jsou 
k dispozici jen pro celou populaci, a to jen ve 13 zemích EU. V regionu dosud není 
monitorován výskyt olova v dětském organismu.   

Ve světě se používá 80 000 chemických látek, k nimž každým rokem přibude 
1 500 nově vytvořených chemických sloučenin. Tato čísla dále narůstají. Odhaduje se, 
že v příštích 15 letech vzroste chemická výroba o 85 %.       

4. Metody a aktivity
Zkušenosti s dosavadní ochranou a rozvojem zdraví dětí dokládají, že je nezbyt-

né zajistit zejména následující předpoklady pro úspěšnou práci.

Plánování, monitorování a hodnocení opatření i programů musí vycházet z přesných 
a spolehlivých informací.

•
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Přijatá opatření bez následné realizace nic nepřinesou. Možnosti realizace musí být 
zvažovány už při přípravě plánu.
Děti by měly být přizvány k diskuzi i přípravě vhodných opatření.
Stanovené cíle musí být jasné a jednoznačné. 
Samotná výchova nestačí. Měla by být součástí široce pojatých aktivit využívajících 
všech nástrojů, které jsou k dispozici.
Zdravotnický sektor je nesporně důležitý, je však jen jednou komponentou v úsilí
o lepší zdraví. Meziresortní koordinovaný přístup je nezbytný.
Zařízení a programy určené dětem musí respektovat jejich kulturu, postoje a pře-
svědčení. Ty služby, které dětem vycházejí vstříc, jsou i efektivní.

Je důležité rozhodnout, na jakou populační skupinu bude opatření zaměřeno. 
Určité skupiny dětí i dospělých jsou náchylnější ke zdravotně nebezpečnému chování, 
jako je např. kouření, požívání alkoholu, špatná výživa a nedostatek pohybu. Takové 
populační skupiny zahrnují často osoby, které žijí v chudobě, patří ke kulturním menši-
nám, jsou sociálně znevýhodněné, ne-li vyloučené ze společenského života, anebo mají 
duševní problémy. 

Lidé, kteří zdravotní programy plánují a realizují, by měli vzít v úvahu jak věk, 
tak i stupeň rozvoje populačních skupin, pro které jsou programy určeny. Např. pro-
tidrogové programy mohou být zaměřeny na děti ve věku 9-10 let a na minimalizaci 
poškození u dospívajících, kteří jsou již na drogách závislí.

A dále, účinná opatření jsou volena podle kulturních i náboženských okolností
i v závislosti na pohlaví. Jsou proto voleny různé metody při řešení obdobných problé-
mů, např. antikoncepční opatření u mužů a žen. Naproti tomu úsilí o redukci kouření 
zvyšováním cen kuřiva a zákazem reklamy tabákových výrobků bývá účinné u mužů
i žen, přestože se jejich chování může lišit.

Úspěšná realizace programu je rovněž závislá na tom, zda veřejnost vnímá daný 
problém jako významnou zátěž pro společnost, rodiny i jednotlivce, ať už na základě 
četnosti výskytu, ekonomického dopadu nebo politického zájmu. 

Různé populační skupiny mohou určité zdravotní riziko chápat rozdílně. Např. 
dospělí mohou kouření považovat za zdravotní hrozbu, zatímco dospívající oceňují jeho 
bezprostřední atraktivitu více než dlouhodobé riziko.

Existují důkazy, že zapojení médií může být efektivní. Důležitá je rovněž úroveň 
vzdělání populace, délka trvání a intenzita mediálního programu i věrohodnost zdroje 
předkládaných informací. 

5. Závěr
Úspěšné plánování, realizace i hodnocení opatření uplatňovaných za různých 

podmínek musí vycházet z pochopení zdravotních problémů a možností jejich zvládnutí 
a z respektování skutečnosti, že existují komplexní vztahy mezi obecnými determinan-
tami, specifickými rizikovými faktory a zdravím. Z  tohoto širokého pojetí vyplývá, 
že pracovníci veřejného zdravotnictví by se neměli zabývat jen známými rizikovými 
faktory a intervencemi, ale měli by dohlédnout dál a věnovat se prvotním zdravotním 
determinantám obsaženým v životním a sociálním prostředí i v chování lidí, které půso-
bí různě, různými cestami a za různých okolností.

•

•
•
•

•

•
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Nejdůležitější determinantou zdraví lidí jsou samotní lidé. Neobyčejně význam-
nou roli hrají rodiny, školy a další struktury celé společnosti. Proto by měli být učitelé 
informováni o evropské zdravotní strategii i o evropském plánu na ochranu životního 
prostředí dětí. Pochopení a využití takových znalostí je důležitým úkolem výchovy ke 
zdraví i nezbytnou součástí každodenní učitelské praxe.       
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e83338.pdf).
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CHILDREN’S HEALTH AND ENVIRONMENT –
EUROPEAN STRATEGY

Abstract: Presentation gives concise information on activities of World Health 
Organization from 2004, when Children’s Environment and Health – Action plan for 
Europe (CEHAP) was endorsed at Budapest by ministers of health and environment 
from across the European region.  

Key words: environment, children’s health, determinants of health, health pro-
grammes. 
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PÉČE O ZDRAVÍ VSTUPUJE DO KURIKULA

Josef MAŇÁK

Souhrn: Otázky zdraví jako nejvyšší hodnoty lidského života se stávají oblastí 
zvýšeného zájmu také ve školní edukaci. Objevují se jako důležitý požadavek v kuli-
kulárních dokumentech, a to na různých úrovních. V postoji ke zdraví však stále ještě 
převažují tradiční přístupy, tj. zohledňuje se zejména fyzické draví, duševní zdraví a stav 
psychické pohody se sledují jen zprostředkovaně. Ve stati se navrhují některá opatření, 
která by mohla v tomto směru znamenat nápravu.

Klíčová slova: kurikulum, fyzické zdraví, duševní zdraví, psychická pohoda

1. Zdraví a tělesná výchova
Cenu zdraví si lidé uvědomovali odpradávna, jak dosvědčují už antické pra-

meny (kalokagathia, mens sana in corpore sano aj,), a odedávna bylo zdraví ve 
spojení s tělesným pohybem také součástí školních programů. Pohybová kultura 
vyrůstala též z kultovních praktik, herních aktivit, z jogínských nauk apod., gym-
nastika byla v podobě  dietetiky nedílnou součástí medicíny v antickém Řecku (G. 
Grössing, 2006: 14–17). Rozdíl mezi dřívější dobou a dneškem je hlavně v tom, že 
pohyb byl původně samozřejmou součástí života, kdežto dnes je pohyb chápán jako 
faktor zdraví, o nějž je nutno záměrně pečovat. Tomu odpovídalo i postavení tělesné 
výchovy v dřívějších školních osnovách, tělesná výchova totiž byla chápána jako 
jeden z vyučovacích předmětů, mimo jiné podléhající stejným hodnotícím kritériím 
jako všechny ostatní. Zřetel ke zdraví byl uplatňován v rámci tradičního pohledu na 
tělesnou výchovu.

Postupně však docházelo ke změně hodnocení jak funkce tělesné výchovy, tak 
oceňování zdraví obecně, protože se ukázalo, že moderní způsob života zdraví ohrožuje. 
K činitelům, které na zdraví negativně působí, patří zejména nedostatek pohybu, nevhod-
ná strava, konzumace drog, stresové situace, konzumní způsob života aj. Proti těmto 
zdraví ohrožujícím jevům sice vznikají různé kampaně (i s komerčním zneužitím), ale 
hlavně se snahy o podporu zdraví stávají součástí nového životního stylu a nacházející  
své vyjádření ve školních osnovách (RVP ZV), zavádí se zdravotní tělesná výchova. 
Stále častěji se objevují takto zaměřené publikace, studie, příručky apod., např. autorů 
M. Havlíkové, V. Mužíka, J. Křivohlavého, J. Liby, A. Wiegerové aj. Bílá kniha (2001) 
jako základní poslání školy formuluje: „Pomáhat dítěti v nesnadném úkolu dospívání a 
chránit je před zdravotními, společenskými a kulturními riziky“.
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2. Otázky zdraví ve školských dokumentech

Principy Bílé knihy jsou rozvedeny a konkretizovány v následných školských 
dokumentech, které je zavádějí do výchovně-vzdělávací praxe škol. Podívejme se tedy 
podrobněji, jak jsou otázky zdraví koncipovány a metodicky zpracovány v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Zaměříme se ovšem pouze 
na kurikulární problematiku, tj. na vzdělávací obsah tohoto dokumentu – a to na učivo o 
zdraví. Této problematice se věnuje vzdělávací oblast Člověk a zdraví, která se člení do 
dvou vzdělávacích oborů, a to Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, kromě toho jsou 
otázky zdraví také součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v tematickém okruhu 
Člověk a jeho zdraví, který se vztahuje na 1. stupeň základního vzdělávání. Už rozsah 
problematiky, která se v RVP ZV otázkami zdraví zabývá, ukazuje, že vstup péče o 
zdraví do kurikula současné školy je razantní a důrazný, což svědčí o závažnosti tohoto 
problému, která se mu přikládá.

Pojem zdraví se vymezuje různě podle hledisek, která se při jeho objasňování 
uplatňují. Celkem však ve všech odborných pojednání panuje shoda v tom, že zdraví 
člověka je chápáno jako „vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody“ (RVP ZV, 
2005: 72), není tedy vázáno na absenci nemocí, ani jen na tělesný pohyb. V tomto pojetí 
znamená nový, obohacující prvek kurikula, neboť do popředí pozornosti se tak dostává 
celistvá osobnost žáka. Tato koncepce se promítá i do nového pojetí tělesné výchovy. 
Za primární cíl školní tělesné výchovy se právem považuje vytvořit kladný vztah žáků 
k péči o své zdraví a k celoživotní pohybové aktivitě. Tělesná výchova se chápe jako 
součást ekologické výchovy a výchovy ke zdraví, tj. jako výchova „ke správnému den-
nímu režimu s pohybovou aktivitou zaměřenou na dosažení přiměřené úrovně tělesné, 
duševní i sociální pohody a na komplexní relaxaci a regeneraci ve spojení se zdravou 
výživou (V. Mužík, M, Krejčí, 1997: 19).

3. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Toto pojetí zdraví se plně promítá do vzdělávací oblasti Člověk a jeho 

svět, koncipované pro 1. stupeň základního vzdělávání. Žáci mají být vedeni 
k tomu, aby poznávali sebe, mají získat základní poučení o zdraví a nemocech a 
o bezpečném chování. Mnohem širší i hlubší dosah má vzdělávací oblast Člověk 
a zdraví, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná 
výchova. Vzdělávací obsah této oblasti se má promítat také do ostatních vzdělá-
vacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají, a do života školy. Vzdělávací 
obor Výchova ke zdraví je též úzce propojen s průřezovým tématem Osobnost-
ní a sociální výchova. Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je specifiko-
ván v očekávaných výstupech a konkrétněji vymezen v těchto učebních tématech: 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, 
Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 
Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj. I když přehled aspektů 
a faktorů vztahujících se ke zdraví je pečlivě utříděn, zdá se, že chybí větší zřetel 
k utváření duševní pohody, jak např. navrhuje J. Křivohlavý (2001).



19

Také vzdělávací obor Tělesná výchova je pojat netradičně, opouští jedno-
strannou výkonnostní koncepci tělesné výchovy a orientuje se víc na „péči o celko-
vou tělesnou a s ní související psychickou a sociální stránku lidské osobnosti“ (V. 
Mužík; M. Krejčí, 1997: 18). Vyzvedávají se činnosti ovlivňující zdraví a důraz se 
klade na hygienu a bezpečnost při pohybových činnostech. Tomu odpovídají oče-
kávané výstupy, které vyplývají z učiva, zaměřeného na individuální možnosti a na 
podmínky školy. Zvlášť je uveden soubor požadavků pro vzdělávací téma Zdravotní 
tělesná výchova a počítá se též se speciálními cvičeními, která podporují korek-
ci zdravotních oslabení. Pro koncepci nově pojaté tělesné výchovy je trvalý zřetel 
k péči o zdraví příznačný.

4. Péče o zdraví předmětem zkoumání
Na rozdíl od jiných vyučovacích předmětů tělesná výchova vytvořila moder-

ní pojetí svého vzdělávacího oboru, neboť odlišuje vědeckou problematiku kinan-
tropologie od disciplíny tělesná výchova, která představuje problematiku oborově 
didaktickou. V tomto směru vznikají četné monografie a studie, konají se vědecké 
konference a semináře, provádějí se četná výzkumná šetření. Dlouhodobě inten-
zivní pozornost otázkám zdraví na PdF MU věnoval výzkumný záměr Učitelé a 
zdraví (1977–1999), jehož hlavním řešitelem byl E. Řehulka. V tomto směru na něj 
navazuje další výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století, který se zaměřuje 
na problematiku zdravého životního stylu a zdravotního chování, které škola může 
a má ovlivňovat. Tímto směrem je zaměřen i výzkumný záměr Speciální potře-
by žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(2007–2013). V rámci těchto, ale i jiných výzkumných projektů vznikly studie, 
které jsou přínosné pro řešení daných problémů. Např. E. Řehulka  (2006: 68) zjis-
til, že pojem zdraví někteří pedagogové vnímají stále jednostranně jen jako zdraví 
tělesné (v 79 %), o psychickém zdraví uvažuje jen 10 % z nich. Podobně vyznívá 
i studie H. Dvořákové (2006: 74–82). Novátorská je studie M. Mikové a T. Janíka 
(2006: 248–260), analyzující ty prvky ve výuce, které podporují zdraví. Některé 
výzkumy (Mužík, 2007: 33–36) upozorňují na skutečnost, že mnozí učitelé těles-
né výchovy nejsou v dostatečné míře ani seznámeni s novou koncepcí vzdělávací 
oblasti RVP ZV Člověk a zdraví a přidržují se stále tradičního výkonnostního pojetí 
tělesné výchovy. L. Dobrý (2007: 21) proto doporučuje, aby mládež provozovala 
nejméně 60 minut pohybových aktivit denně, které by ovšem měly být přiměřené 
věku, radostné a rozmanité.

Jedním z výsledků dlouhodobé a soustavné pozornosti otázkám zdraví je pub-
likace J. Liby Zdravie v kontexte edukácie (2007), která podrobně informuje o otáz-
kách zdraví z pohledu edukačního působení školy, přičemž klade důraz na životní styl, 
výživu, pohyb, životní prostředí, na prevenci a zejména na výchovu ke zdraví. Podobně 
se dlouhodobě na problematiku zdraví soustřeďuje A. Wiegerová (2004, 2005), která 
komparativně zpracovala problém zdravotní výchovy na Slovensku a v Česku. Příno-
sem je její pohled na zdraví v biologické a v psychologické rovině, který odpovídá 
modernímu pojetí zdraví, a také zkoumání vztahu učitel - škola - zdraví, poukazující na 
významnou úlohu školy.
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5. Zdraví a svět hodnot

Uvedené příklady některých výzkumných nálezů ukazují, že otázky zdraví jsou 
již nejen předmětem zájmu výchovně-vzdělávací práce tvořivých učitelů, ale že už se 
začínají zkoumat jako závažný fenomén současného života. Otázkou však zůstává, jak 
tuto novou koncepci dostat co nejvíc do praxe škol, poněvadž se stále objevují i pro-
tichůdné tendence. Navíc nejde jen o nové pojetí tělesné výchovy a o podporu péče 
o zdraví, ale o rozšíření tohoto pojetí výuky na všechny vzdělávací oblasti veškerého 
kurikulárního spektra. 

Zdraví v širokém pojetí zaujímá ve světě hodnot mimořádné místo, protože je 
základním předpokladem plného života. Dodnes však přežívá jednostranné pojetí zdraví 
jako dobrého fyzického stavu člověka bez přítomnosti nemocí. Nová koncepce zdraví 
jako stav nejen tělesné, ale též duševní a sociální pohody odpovídá situaci moderního 
člověka, kdy i tělesná kondice se stává problémem, ale kdy navíc naléhavě do popředí 
vystupuje i nutná péče o duševní zdraví a sociální vztahy. Je však nutno konstatovat, 
že nezbytnost péče o duševní zdraví a o sociální pohodu není dostatečně vnímána, i 
když mnoho symptomů svědčí o akutním nebezpečí (např. životní tempo, „blbá nálada“, 
hedonistická personalizace, hrozba válek, terorismus atd.). Problematice hodnot by měla 
proto škola věnovat víc pozornosti ve všech vzdělávacích oblastech, oborech, ve vyučo-
vacích předmětech. Tělesná výchova je v RVP ZV chápána nejen jako vzdělávací obor, 
který plní své specifické poslání, ale též jako vzdělávací téma, které přispívá k rozvoji 
zdraví, jedné z nejvyšších hodnot. Vidíme však, že ačkoliv koncepce TV je orientována 
na potřeby vznikající společnosti vědění, praxe za vytyčeným cílem zaostává. Některé 
vzdělávací obory si však svou koncepci měnit nehodlají, neuvědomují si nezbytnost 
změn, nebo se jim dokonce brání, proto je tak důležité o těchto jevech diskutovat, radit 
se o další cestě a společným úsilím hledat perspektivní řešení.

Několik podnětů k promýšlení a realizaci:

I když péče o zdraví je v RVP ZV teoreticky a metodicky jasně formulován a  dobře 
zdůvodněna, je nutno vytrvale pokračovat v její implementaci do každodenního 
života škol.
Ačkoliv se oprávněně tělesné složce zdraví věnuje největší pozornost, složka dušev-
ní pohody a sociální pohody se v praxi realizuje nedostatečně.
Podpora těchto složek zdraví jde ovšem také mimo vyučovací předměty, je třeba 
péči o zdraví chápat jako důležité „průřezové“ téma.
Sociální složku zdraví je možno realizovat jako příznivé a podnětné prostředí školy, 
třídy, na němž by se měla podílet též rodina a občanská komunita.
Duševní, psychická složka je z valné části v rukou učitele, který by měl kolem sebe 
vytvářet přátelskou atmosféru.
Neměly by se u mládeže podporovat adrenalinové a riskantní sporty, protože jejich 
cílem není podpora zdraví, ale jen individuální uspokojení a exhibicionismus.
Těmto hlediskům by měla odpovídat i příprava učitelů, hlavním cílem by proto 
neměl být rozvoj sportu, ale tělesná výchova zahrnující zdravotní aspekty.

1.

2.
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4.

5.

6.

7.
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HEALTHCARE ENTERS INTO THE CURRICULUM
Abstract: Problems of health as the high value of human life are nowadays 

important part of the school educational programmes of all levels. As regard the health 
the conventional views are always dominant: there is stressed the physical health and 
sanity or well-being is monitored only implicitly. There are suggested some disposals in 
the treatise, that can bring some corrections in that area.

Key words: curriculum, physical health, sanity, well-being
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
NA CESTĚ OD RÁMCOVÉHO

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
K REALIZACI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Eva MARÁDOVÁ

Souhrn: Příspěvek otevírá aktuální otázky spojené s přípravou školního kurikula 
při implementací cílů vymezených rámcovými vzdělávacími programy v oblasti podpo-
ry zdraví. Vychází z didaktické analýzy pedagogické dokumentace a z dlouhodobého 
sledování edukační reality v dané oblasti. Shrnuje problémy, které začleňování obsa-
hu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do školních programů provázely, předkládá 
návrhy na možná řešení. Před vykročením do nové etapy proměny školy klade zásadní 
otázku: Jsou nové vzdělávací programy ve školách připraveny tak, aby jejích realizace 
přinesla skutečné očekávané výstupy i v oblasti podpory zdraví? Jak na toto vykročení 
připravujeme učitele? 

Klíčová slova:  výchova ke zdraví,  kurikulum,  školní vzdělávací program

1 Výchova ke zdraví v rámcových vzdělávacích programech 
Rámcové vzdělávací programy přinášejí do českých škol řadu zásadních změn. 

Vymezují vše, co je v povinném vzdělávání žáků na daném stupni školy společné
a nezbytné. Nově formulují cíle primárního a sekundárního vzdělávání. Svým pojetím 
usilují o to, aby školy rozvíjely u žáků životně důležité dovednosti a aby tyto kompe-
tence žáci uměli v konkrétních situacích použít. Pro jednotlivé vzdělávací obory, vč. 
oboru Výchova ke zdraví, jsou specifikovány očekávané výsledky edukačního procesu, 
přičemž je podporován komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu. 

Problematika zdraví prolíná Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání (RVP ZV) v několika rovinách (1). Obecná část tohoto dokumentu klade 
zdraví jako jeden z hlavních cílů základního vzdělávání. Znamená to, že výchova ke 
zdraví se netýká jen jednoho vyučujícího, ale že o zdraví, jeho podpoře a ochraně je 
třeba uvažovat na úrovni celé školy. Vzhledem k tomu, že nové přístupy ke vzdělává-
ní umožňují ředitelům škol i učitelům více rozhodovat o podobě výuky ve své škole, 
nemělo by být problémem vytvářet ve školách příznivé klima i pro podporu zdraví. 
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Podmínkou úspěchu je, aby všichni zaměstnanci školy pochopili, co se cílem: „učit 
žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“ 
rozumí. (2) Dosažení očekávaných výsledků edukace předpokládá týmovou spolupráci 
všech učitelů, kteří si pro své pedagogické působení vytvářejí školní vzdělávací pro-
gram. Pokud společně  najdou vhodné strategie implementace zdraví do školního kuri-
kula, je reálná šance, že výše uvedený záměr se jim podaří naplnit. 

2  Implementace zdraví do školního kurikula  
Ve snaze zajistit efektivitu vzdělávání bývá často opomíjena skutečnost, že 

zdraví je nezbytnou součástí podmínek pro realizaci školního vzdělávacího programu. 
Podporovat zdraví znamená respektovat potřeby žáků, zabezpečit optimální prostorové
i materiální zázemí, dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy, vytvářet pozitivní 
klima ve třídách apod. Při vstupní a průběžné analýze práce školy je třeba zvažovat, 
které z podmínek na škole podporují, či nepodporují zdraví žáků, co a proč je třeba na 
škole zlepšit ve prospěch zdraví žáků i učitelů, co upravit ve vzdělávání a v organizaci 
života školy a jak k tomu bude pedagogický sbor společně přispívat. Zároveň i jakákoli 
forma integrace a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má výrazné 
zdravotní „rozměry“, které je třeba zvažovat a řešit již v etapě přípravy ŠVP ZV.

Z analýzy obsahové části RVP ZV vyplývá, že výchově ke zdraví je třeba se věno-
vat ve specificky zaměřeném samostatném předmětu, případně v rámci předmětu, kde 
bude tento obsah vhodně integrován s jiným vzdělávacím oborem. Bohužel minimální 
hodinová dotace výchovy ke zdraví (2 hodiny v průběhu čtyř let) doporučená učebním 
plánem je zcela nedostačující a nemůže tak být vytvořen „prostor“ odpovídající požadav-
kům kurikula. Vzhledem k tomu, že zdraví je také součástí průřezových témat, předpoklá-
dá se, že učitelé všech předmětů při naplňování vzdělávacího obsahu budou promýšlet, jak 
v souladu se školní strategií podpory zdraví začlení otázky zdraví i do svých předmětů. 

Základní školy právě vstupují do etapy postupné proměny výuky dle vlastních 
školních vzdělávacích programů. Z pohledu plnění cílů dokumentu „Zdraví 21“ (3) by-
chom měli být spokojeni. Jak vyplývá i z výše uvedeného rozboru, RVP nabídl školám 
široké možnosti rozpracovat výstupy v oblasti podpory  zdraví. A zde jsou na místě 
otázky: Jak využily školy tuto příležitost? Promítl se záměr podporovat a chránit zdra-
ví  skutečně do školních programů tak, aby realizací navržených aktivit bylo dosaženo 
očekávaných výsledků? 

Bohužel dosud zveřejněné výsledky mapování situace v oblasti výchovy ke zdra-
ví na školách nepřinášejí uspokojivá zjištění.  Na podceňování této vzdělávací oblasti 
ze strany ředitelů škol upozornila ve své studii L. Mužíková (4). Na základě sledování 
postojů stávajících učitelů k výuce zaměřené na podporu zdraví byla několikrát zdů-
razněna nutnost zajistit výuku odborně i metodicky erudovanými pedagogy (5), (6). 
Ukazuje se, že pokud ve škole působí motivovaný pedagog – zkušený odborník na pro-
blematiku zdraví, který svým zaujetím pro věc dokáže získat podporu ostatních členů 
sboru, je vyhráno. Bohužel takových škol není mnoho. Lze se proto oprávněně obávat, 
že v přístupu k této pro život nezbytné vzdělávací oblasti zůstává řada škol svým žákům 
mnohé dlužna. Změní se současný (ne příliš radostný) stav s příchodem nových absol-
ventů pedagogických fakult do škol? 
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3  Postoje budoucích učitelů ke školním programům podpory 
zdraví 

V souvislostí s přípravou akreditace nového studijního oboru Učitelství výcho-
vy ke zdraví proběhlo v r. 2006  na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
výzkumné šetření, zaměřené na sledování zdravotní gramotnosti budoucích učitelů a na 
jejich postoje k programům výchovy ke zdraví na školách.  

Zkoumaný vzorek respondentů tvořili posluchači různých oborů 4. ročníku 
magisterských studijních programů Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ. Záměrně nebyli oslo-
veni pouze studenti oboru rodinná výchova, kteří se otázkami zdravého životního stylu 
v rámci svého studia systematicky zabývají, a to jak po stránce odborné, tak i didaktické. 
Vzhledem k tomu, že zdraví je obecně vnímáno jako vysoká životní hodnota, předpo-
kládali jsme, že všechny oslovené studenty problematika zdraví zajímá a že jako budou-
cí učitelé budou ochotni se zamýšlet nad tím, jak svým předmětem přispět ke podpoře 
zdravého způsobu života. 

Metodou výzkumu byl dotazník zahrnující uzavřené i otevřené otázky. Ve 
vyhodnocení bylo zpracováno 130 dotazníků.  Pro tuto stať bylo vybráno vyhodnocení 
pouze několika klíčových položek dotazníku. 

Z grafu 1 je patrné, že zdrojem informací pro studenty jsou nejčastěji časopisy, 
dále rodiče a přátelé. 

V komentáři ke své odpovědi  respondenti nejčastěji uváděli: 
• Téma zdraví je módní, informace jsou všude.
• Informacím o zdraví v médiích člověk neuteče.
• Informace z různých zdrojů se liší.
• Problém je orientovat se v informacích.
• Jak poznat, které zdroje jsou důvěryhodné?
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Upozornit je třeba na fakt, že v patnácti dotaznících byl vyjádřen více položkami 
nezájem o problematiku zdraví. Tím byla vyvrácena vstupní hypotéza o všeobecném 
zájmu mladých lidí o vlastní zdraví.

Nejvíce studenty zajímá zdravé stravování  a možnosti rozvoje osobnosti s využi-
tím zásad duševní hygieny (graf 2) . Význam zajištění osobního bezpečí vč. prevence 
úrazů si plně neuvědomují.   

K nejzajímavějším zjištěním patří odpověď na otázku,  zda souvisí problematika 
zdraví s jimi studovaným oborem, zda budou témata podpory zdraví zařazovat do vlast-
ní výuky a proč (graf 3).  Výzkum doložil, že v osobním životě si význam zdraví většina 
studentů uvědomuje, avšak své budoucí pedagogické působení s ochranou a podporou 
zdraví žáků zatím nespojují.   
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Z výpovědí studentů, proč ve výuce nepřispějí k podpoře zdraví, uvádíme: 

• s mým oborem nesouvisí (D, ČJ, VV, HV),
• ve výtvarné výchově se neuplatní, 
• do výuky jazyků nepatří,
• s dějepisem nemá žádnou souvislost,
• v hudební výchově nemá smysl,
• chci učit jazyky na střední škole, ne vychovávat,
• téma zdraví patří do jiných předmětů,
• z mého pohledu jde o nezajímavé téma,
• bylo by to obtížné a zbytečné. 

Je patrné, že autoři výše uvedených výroků zatím nepromýšleli požadované 
propojování vzdělávacích obsahů a nebyli v oborových didaktikách vedeni k hledání 
souvislostí vlastního oboru s požadavky praktického života, pro který své žáky budou 
připravovat. 

4  Závěrem
Výzkumná sonda, jejíž výsledky zde byly předloženy, vypovídá mimo jiné o pře-

trvávajících  problémech v pregraduálním učitelském vzdělávání, které svou koncepcí
a obsahovou náplní zatím nereaguje dostatečně pružně na potřeby měnící se školské praxe. 

Řešení je možno hledat jednak ve zvyšování zdravotní gramotnosti všech budou-
cích učitelů (v předmětech obecného základu učitelské přípravy), jednak v posilová-
ní pedagogické a oborově didaktické připravenosti absolventů (například rozvíjením 
dovedností zapojit se do tvorby a realizace školních projektů podporujících zdraví). 
Konkrétně lze doporučit:

• zprostředkovat studentům odborné informace o zdraví a jeho ochraně,
• usnadnit orientaci v nabídce médií,
• motivovat k ochraně zdraví svého i ostatních,
• naučit poskytovat první pomoc.

Pokud jde o přípravu pedagogickou a oborově didaktickou, je třeba:

• vést studenty k odpovědnosti za zdraví svých žáků, 
•  umožnit studentům plně pochopit záměry měnící se školy (součástí školních 

vzdělávacích programů je i výchova ke zdraví), 
•  v oborově didaktické přípravě překonat „zahledění do vlastního oboru“  a vést  

výuku v širších obsahových souvislostech.  

Usilujeme-li o celkovou proměnu školy, která bude v každodenním působení 
podporovat zdravý způsob života, pak bychom neměli zapomínat, že hlavními aktéry 
úspěchu jsou učitelé. Proto by měly především pedagogické fakulty věnovat dostateč-
nou pozornost jejich přípravě také v oblasti podpory a ochrany zdraví. 
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EDUCATION TOWARDS HEALTH ON THE WAY FROM
THE FRAMEWORK EDUCATION PROGRAMME
TOWARDS ITS REALIZATION IN SCHOOL PRACTICE

Abstract: The contribution opens current issues related to preparation of school 
curriculum during the implementation of goals defined in the Framework Education 
Programme in the field of health promotion. It is based on didactic analysis of peda-
gogical documents and on long-term examination of educational reality in the field. 
It gathers problems accompanying the integration of health education area into school 
programs and suggests possible solutions. Facing a new stage of school transformation 
a key question arises: Are the new educational programs at schools well-prepared and 
bringing planned outcomes in health promotion? Are the teachers accordingly trained 
and how?

Key words: health education, curriculum, school educational programs    
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ANALÝZA KURIKULA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ
JAKO VÝCHODISKO PRO TVORBU

ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Leona MUŽÍKOVÁ

Souhrn: Příspěvek vychází z obsahové analýzy kurikulárních dokumentů, progra-
mů a projektů podpory zdraví i výsledků dotazníkového šetření provedeného na souboru 
více než 500 ředitelů českých základních škol. Poznatky dovolují vytvořit model výchovy ke 
zdraví, který může být východiskem při tvorbě školních vzdělávacích programů ve vzděláva-
cí oblasti Člověk a zdraví dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
Autorka současně upozorňuje na limity a úskalí při tvorbě školních vzdělávacích programů 
v této vzdělávací oblasti, resp. ve vzdělávacím oboru výchova ke zdraví. Zdůrazňuje potře-
bu otevřenosti modelu s ohledem na proměnlivé realizační podmínky v pedagogické praxi.

Klíčová slova: kurikulum, výchova ke zdraví, základní škola, školní vzdělávací pro-
gram

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

je zavádění nově pojaté výchovy ke zdraví do škol všech stupňů. Příspěvek se pro-
to orientuje na posouzení kurikulárního rámce výchovy ke zdraví v České republice, 
na porovnání zjištěných poznatků se zahraničím a na ověření připravenosti českého 
základního školství na realizaci nově pojaté výchovy ke zdraví.

Pojem výchova ke zdraví chápeme v širším smyslu jako součást systému výcho-
vy a vzdělávání a v užším smyslu jako konkrétně vymezený vzdělávací obor definovaný 
vzdělávacími dokumenty. Výchova ke zdraví by měla vést k růstu zdravotního vědomí 
a chování občanů. Často se v této souvislosti používá termín zdravotní gramotnost, ozna-
čující „kognitivní a sociální dovednost determinující motivaci a schopnost jednotlivců 
získat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využít je k rozvoji a udržení 
dobrého zdraví.“ (Holčík, 2004: 120). Zdravotní gramotnost by měla být předpokladem 
pro zdravý životní styl (případně zdravý způsob života). Podle Liby (2005:  5) „jde
o vyváženost psychické a fyzické zátěže, o cílevědomou pohybovou aktivitu, racionál-
ní výživu, harmonické vztahy mezi lidmi, zodpovědný pohlavní život, odmítání návy-
kových látek, zodpovědnost v oblasti práce a života, osobní a pracovní hygienu atd.“ 
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Zdravý životní styl se promítá do kvality života, která vyjadřuje celkovou spokojenost se 
životem a všeobecný pocit osobní pohody, duševní harmonie a životní spokojenosti.

Vedle pojmu výchova ke zdraví se v České republice užívá i pojem zdravotní 
výchova. Tímto termínem je označen v lékařských vědách a v českém zdravotnictví 
speciální obor, jehož cílem je utvářet vědomosti a rozvíjet jednání zaměřené na zacho-
vání zdraví jednotlivců a populačních skupin společnosti (Provazník, Komárek, 2005). 
Toto termonologické rozlišení akceptujeme a název výchova ke zdraví užíváme v soula-
du s rámcovým vzdělávacím programem (VÚP, 2005) jako oficiální označení jednoho 
z oborů české Soustavy oborů vzdělávání, které stanoví vláda pro realizaci základního 
vzdělávání v souladu se školským zákonem (MŠMT, 2006b). V obecnějším smyslu pojí-
máme výchovu ke zdraví jako „součást úsilí o podporu zdraví a zlepšení zdravotního 
stavu současné populace“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995: 283).

Výzkum, jehož dílčí výsledy dále prezen tu je me, spadá do oblasti výzkumu kuri-
kula. Pojem kurikulum přitom chápeme jako základní pedagogickou kategorii vyme-
zenou Průchou, Walterovou a Marešem (2003). V rovině teoretických východisek se 
výzkum opírá o dva dílčí koncepty – jsou jimi projektová forma kurikula, představující 
konkrétně plánované projekty obsahu vzdělávání (tj. vzdělávací programy, učební plány, 
osnovy nebo standardy vzdělávání), a realizační forma kurikula, kterou tvoří obsah vzdě-
lávání předkládaný subjektům edukace (Průcha, 2002).

Výzkumy, v nichž se objevuje problém vzta hu mezi projektovaným a realizova-
ným kurikulem, jsou uskutečňovány poměrně často (např. Maňák, Janík, 2006). Patrně 
nejčastěji používa nou metodou výzkumu projektovaného kurikula je obsahová analýza 
kurikulárních do kumentů, zejména vzdělávacích programů. Kurikulum je studováno 
jako text, který zachycuje určité pojetí vzdělávání, jeho cíle, obsah a další kon stitutivní 
prvky. Úkolem výzkumníka je provést inter pretativní analýzu textu. Za nejvhodnější 
metodu pro výzkum reali zovaného kurikula bývá považováno pozorování, ale častěji se 
upla tňují rozhovory či dotazníky. Prostřednictvím těchto výzkumných metod se výzkum-
ník obrací na aktéry kurikula (ředitele škol, učitele, žáky) a poté zjišťuje podmínky či 
okol nos ti, za nichž bylo nebo je kurikulum realizováno. V obou případech výzkumník 
kurikulum analyzuje, a to obvykle s pomocí určitého kategoriálního systému, který mu 
umožní po stih nout strukturu kurikula a případně jeho další charakteristiky. 

Výzkumný problém
Výzkum je zaměřen na ověřování implementace cílů národního programu Zdraví 

21 do konkrétních podmínek českých škol. Proces implementace cílů programu Zdraví 
21 se uskutečňuje souběžně s kurikulární reformou českého školství, která zavádí do 
vzdělávacího systému nově pojatý vzdělávací obor – výchovu ke zdraví.

Naším úkolem je mj. popsat kurikulární záměry výchovy ke zdraví a obsahově 
ovlivnit realizaci výchovy ke zdraví na základních školách. Dílčí projekt výzkumné-
ho záměru, jehož průběžné výsledky představujeme, vychází z obsahové analýzy pro-
jektové formy kurikula výchovy ke zdraví (tj. z rámcových vzdělávacích dokumentů)
a výzkumně ověřuje připravenost českých škol na realizaci nově pojaté výchovy ke 
zdraví. Cílem je shromáždit výzkumně podložené poznatky směrodatné pro koncipová-
ní výchovy ke zdraví na úrovni školních vzdělávacích programů.
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Metodologický postup

Výzkum projektové formy kurikula se opíral o metodu nekvantitativní obsahové 
analýzy textu (Gavora, 2000). Základním souborem českých kurikulárních dokumentů 
byl Standard základního vzdělávání (1995), vzdělávací programy Základní škola, Obec-
ná škola a Národní škola (MŠMT, 2006a), Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání (VÚP, 2005), školský zákon (MŠMT, 2006b). Souborem zahraničních pra-
menů byla zejména mezinárodní komparace tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (Püh-
se, Gerber, 2005) a publikace Wiegerové (2005), Liby (2005) i dalších. 

Výzkum realizační formy kurikula se zaměřil na posouzení vstupních podmínek 
pro zavádění nově pojaté výchovy ke zdraví do základních škol a na postižení aktuál-
ních problémů realizace výchovy ke zdraví v základním školství. Výzkumnou meto-
dou byl strukturovaný dotazník obsahující uzavřené, polouzavřené a otevřené otázky. 
Výzkumný soubor tvořilo 1000 ředitelů plně organizovaných základních škol z celé 
České republiky, úplné odpovědi byly získány od 536 ředitelů. Sběr dat se uskutečnil 
v roce 2005/2006, poté byly získané výsledky analyzovány. 

Výsledky analýzy odpovědí na uzavřené a polouzavřené otázky dotazníku již 
byly publikovány (Mužíková, 2007), proto je níže neuvádíme. U odpovědí na otevřené 
otázky byla uplatněna obsahová ana lýza, která se pohybova la na pomezí přístupu ote-
vřeného kódování (Strauss, Corbinová, 1999). Inspirativní pro kategorizaci získaných 
odpovědí byl metodologický přístup Janíka (2005).

Dotazníkové šetření bylo doplněno nestandardizovaným rozhovorem s pedago-
gickými pracovníky pilotních škol. Tato metoda umožnila doplnit poznatky získané 
dotazníkovou metodou.

Výsledky výzkumu projektové formy kurikula výchovy ke zdraví
Podrobnější analýzy vzdělávacích dokumentů již byly zveřejněny (Mužíková, 

2006a, 2007), proto shrnujeme pouze stěžejní poznatky:
Výchozím koncepčním dokumentem, který formuluje vzdělávací cíle výchovy 

ke zdraví pro základní školství, je Standard základního vzdělávání (MŠMT, 1995). 
Vymezuje vzdělávací obor výchova ke zdraví a zařazuje tento obor spolu s oborem 
Tělesná výchova a sport do vzdělávací oblasti Zdravý životní styl. Z tohoto koncepč-
ního dokumentu vycházejí dosud platné (ale dobíhající) vzdělávací programy pro 
základní vzdělávání s názvem Základní škola, Obecná škola a Národní škola (MŠMT, 
2006a). Nejrozšířenější je program Základní škola, který dosud realizuje většina čes-
kých škol.

Uvedené vzdělávací programy postupně nahradí dle aktuálního školského 
zákona (MŠMT, 2006b) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (VÚP, 
2005). Průběžně aktualizované verze rámcového programu jsou kurikulárními doku-
menty státní úrovně a normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdě-
lávání. Rámcový vzdělávací program je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích 
programů (MŠMT, 2006c), které jsou kurikulárními dokumenty školní úrovně. Tyto 
programy si dle školského zákona vytváří každá škola samostatně podle svých kon-
krétních podmínek. 
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zavádí devět vzděláva-
cích oblastí, mezi nimi i oblast Člověk a zdraví. Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
patří vzdělávací obory výchova ke zdraví a tělesná výchova (do níž je zahrnuta zdravotní 
tělesná výchova). Výchova ke zdraví je i součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, 
koncipované pro 1. stupeň základní školy.

Vzdělávací obor výchova ke zdraví je v rámcovém vzdělávacím programu 
vymezen následovně: „Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v 
souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chrá-
nit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za 
ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na vzdělávací 
oblast Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné 
zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, před-
cházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situa-
cích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, 
o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi a učí se dívat na vlastní činnosti z hlediska 
zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se 
ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu a sociálnímu rozměru zdraví je 
vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem 
Osobnostní a sociální výchova.“ (VÚP, 2005: 72)

Po zavedení rámcového programu do základního školství (od 1. září 2007) 
by měla být témata výchovy ke zdraví vyučována na 1. stupni základní školy inte-
grovaně s jinými předměty, na 2. stupni základní školy buď formou samostatného 
vyučovacího předmětu, nebo integrovaně dle příslušného školního vzdělávacího 
programu v rámci jiného předmětu, resp. v rámci jiných předmětů.

Legitimita oboru výchova ke zdraví je tedy stvrzena zakotvením v kurikulárních 
dokumentech základního školství, které jsou kodifikovány aktuálním školským záko-
nem. Obsah a cíle výchovy ke zdraví jsou umocněny programem Světové zdravotnické 
organizace Zdraví pro všechny v 21. století a rozpracováním tohoto programu do státem 
schválené národní verze.

Poznatky získané studiem zahraničních pramenů (Pühse, Gerber, 2005, Wiege-
rová, 2005, Liba, 2005 aj.) dovolily utřídit kurikulární přístupy k výchově ke zdraví 
v zahraničním školství do několika koncepčních modelů, jejichž podrobnější vyme-
zení již bylo publikováno (Mužík, Mužíková, 2007). Uvádíme proto jen souhrnný 
přehled:
1. Výchova ke zdraví je komplexně pojatá, v kurikulu je vymezena jako samostat-

ný vzdělávací obor a vyučuje se obvykle jako samostatný předmět. Obsahově je 
propojena s tělesnou výchovou, která je koncipována jako výchova k pohybové 
aktivitě v rámci zdravého životního stylu. Sportovní výkonnost a soutěživost 
nejsou dominujícími prvky této tělesné výchovy. Uvedený model preferuje Fin-
sko a USA. 

2. Výchova ke zdraví je explicitně propojena s jinými předměty. Obvykle je dekla-
rováno, že se výchova ke zdraví prolíná všemi předměty (např. Polsko, Řecko, 
Slovensko), anebo jsou témata výchovy ke zdraví výslovně začleněna do jednotli-
vých předmětů, např. do přírodopisu, občanské výchovy (např. Irsko) nebo tělesné 
výchovy.
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3. Výchova ke zdraví je obsahově propojena s tělesnou výchovou a je uvedena 
i v názvu předmětu (např. tělesná výchova a výchova ke zdraví). Tělesná výchova 
není zaměřena na sportovní výkon, ale na podporu zdraví (v Evropě např. Švédsko, 
mimo Evropu Austrálie, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland).

4. Výchova ke zdraví je součástí předmětu tělesná výchova, který sleduje tzv. zdravot-
ně orientované cíle, avšak obor výchova ke zdraví není v kurikulu explicitně vyme-
zen. Pozornost je obvykle věnována základním hygienickým návykům, prevenci 
úrazů apod. Mnohá témata výchovy ke zdraví (např. základy zdravé výživy, pre-
vence sociálně patologických jevů, sexuální výchova aj.) jsou rozptýlena i do dal-
ších předmětů, nebo nejsou v kurikulu obsažena vůbec (v Evropě volí tento model 
např. Anglie, Belgie, Litva, Maďarsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, 
Španělsko, Švýcarsko, Turecko, mimo Evropu Brazílie, Hongkong, Ghana, Izrael, 
Kanada, Tunisko).

5. Výchova ke zdraví není explicitně obsažena v kurikulu a je pouze obecným cílem 
tělesné výchovy, která se zaměřuje především na fyzickou zdatnost a sportovní 
výkonnost (např. Bělorusko, Dánsko, Francie), anebo naopak převážně na pohybo-
vou rekreaci (Nizozemí a Nigérie). Takto pojaté obory tělesná výchova a výchova 
ke zdraví zřejmě neplní komplexnější funkci výchovy ke zdraví, zdravotně orien-
tované cíle jsou zřejmě pouze deklarovány (tuto domněnku však nemůžeme proká-
zat).

Lze konstatovat, že většina prezentovaných zemí vnímá důležitost výchovy ke 
zdraví v rámci základního vzdělávání. Výchova ke zdraví je v některých případech rea-
lizována jako samostatný vyučovací předmět, ale nejčastěji jako obor propojený s těles-
nou výchovou, která mění svoji dřívější sportovní orientaci na „zdraví podporující“ 
(Mužík, Mužíková, 2007).

Výsledky ukazují, že v porovnání se zahraničím má Česká republika dobrou 
výchozí pozici pro realizaci výchovy ke zdraví na školách. Vzdělávací požadavky pro 
výchovu ke zdraví jsou v České republice stanoveny nejen v souladu s moderními pří-
stupy v zahraničí, ale i ve shodě s potřebami žáků a společnosti. Projektová forma kuri-
kula dovoluje realizovat na jednotlivých školách výchovu ke zdraví podle 1., 2. nebo 3. 
zahraničního modelu (jeho volbu určí školní vzdělávací program).

Výsledky výzkumu realizační formy kurikula výchovy ke zdraví
Obsahová analýza odpovědí ředitelů základních škol na otevřené otázky dotazní-

ku a neformální rozhovory s pedagogickými pracovníky pilotních škol přinesly následu-
jící výsledky vztahující se k realizační formě kurikula výchovy ke zdraví.

1. Problémové otázky, které aktuálně řeší tvůrci školních vzdělávacích programů:
a) Jak bude výuka výchovy ke zdraví realizována a kdo bude výukou pověřen? 
- Bude zaveden samostatný vyučovací předmět výchova ke zdraví?
- Budou se předepsaná témata vyučovat v integraci s jedním předmětem nebo s více 

předměty?
- Budou se předepsaná témata vyučovat ve formě projektů či blokové výuky?
- Bude výuka probíhat v kombinaci výše uvedeného?
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- Jakou mají příslušní učitelé kvalifikaci, případně jakým způsobem budou doškoleni?

b) Čím bude výuka výchovy ke zdraví doplněna?
- Bude se výchova ke zdraví prolínat celým školním procesem?
- Jaká bude nabídka volitelných předmětů, nepovinných předmětů, zájmových forem?
- Jak bude orientována tělesná výchova?
- Podle jakých parametrů budou evaluovány předměty výchova ke zdraví a tělesná 

výchova, jak budou hodnoceni a klasifikováni žáci?
- Které další vzdělávací formy budou organizovány (kurzy, exkurze, besedy, progra-

my, projekty)?
- Jak bude zajištěna kooperace mezi jednotlivými učiteli, učiteli a žáky, mezi žáky 

navzájem?

c) Jakým způsobem bude proces výchovy ke zdraví na škole podporován?
- Půjdou učitelé a zaměstnanci žákům příkladem?
- Vytvoří se odpovídající sociální atmosféra a klima školy?
- Jak bude probíhat osobnostní a sociální výchova žáků ?
- Jakým způsobem se výchova ke zdraví propojí s environmentální složkou?
- Jakou podobu bude mít spolupráce s rodiči, obcí, institucemi aj.?
- Bude usměrňována výživa žáků (strava ve školní jídelně i mimo školu, pitný a stra-

vovací režim žáků)?
- Jak bude ovlivňován volný čas žáků?

d) Jaké další problémy spojené s realizací výchovy ke zdraví nastanou?

2. Podněty směrodatné pro tvorbu školních vzdělávacích programů:
a) Stanovení základních vzdělávacích forem výchovy ke zdraví
- Pokud bude výchova ke zdraví vyučována jako samostatný předmět, měla by být zabez-

pečena aprobovaným učitelem (dosud však nejsou v ČR k dispozici absolventi oboru 
výchova ke zdraví, počet absolventů oboru rodinná výchova je velmi omezený).

- Bude-li výchova ke zdraví realizována formou předmětové integrace, je třeba daná 
témata rozpracovat do příslušných vyučovacích předmětů. Podílející se učitelé by 
měli být dostatečně vzděláni v dané problematice.

- Jestliže bude preferována výuka v blocích (zejména na 1. stupni základní školy), je 
vhodné využít mezipředmětových vztahů.

- Bude-li povinná výuka doplněna volitelným předmětem, je nutné specifikovat povin-
ná a volitelná témata.

- Integruje-li se výchova ke zdraví s tělesnou výchovou, bude nezbytná změna orientace 
tělesné výchovy na „zdraví podporující“ (srov. příspěvek Mužíka v této publikaci).

b) Stanovení doplňujících forem výchovy ke zdraví
- Součástí výchovy ke zdraví je příprava a realizace preventivních programů – zvláště 

u prevence kouření a drogové závislosti (např. minimální preventivní programy).
- Vhodná je realizace projektů z oblasti podpory zdraví (např. Škola podporující zdra-

ví, Týdny zdraví, Dny zdraví, Zdravé zuby aj.).
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- Lze doporučit zavedení dalších forem tělesné výchovy se zdravotně kompenzačním 
obsahem (pravidelné tělovýchovné chvilky, pohybově rekreační přestávky, tělový-
chovné kroužky, kurzy nebo pobyty v přírodě, nepovinný předmět zdravotní tělesná 
výchova, aj.). 

- Výuka výchovy ke zdraví může být doplněna jednorázovými vzdělávacími formami 
– exkurzemi do odborných pracovišť (center volného času, domů ekologické výcho-
vy, K-centra aj.), besedami s odborníky (lékaři, zdravotníky, psychology, policisty, 
sociálními pracovníky aj.), besedami s nemocnými nebo závislými jedinci (např. 
HIV pozitivními, narkomany, kuřáky) apod.

- Doporučit lze pořádání projektových nebo tematických dnů (např. na téma „ochrana 
člověka za mimořádných událostí“) a modelové nácviky krizových situací.

- Potřebné je zapojení žáků do ekologických akcí.
- Rozšířit se může nabídka volnočasových aktivit ve škole (např. školních klubů nebo 

zájmových kroužků s tematikou zdraví – zdravé výživy, první pomoci, zdravého 
životního stylu, zdravovědy apod.).

c) Vymezení forem výchovy ke zdraví přesahující prostředí školy
- Nabídka volnočasových aktivit mimo školu (výlety, pobyty v přírodě apod.).
- Prohloubení spolupráce s rodiči (podpora a ocenění zdravého životního stylu rodi-

ny, omezení kouření a konzumace alkoholu, nabídka volnočasových aktivit spo-
lečně pro rodiče a děti – např. společné zážitkové akce, cvičení rodičů a dětí aj., 
pořádání přednášek a kurzů pro rodiče s cílem podpořit výchovu ke zdraví ve škole 
i v rodině).

- Zřízení poradenského centra pro rodiče a děti.
- Konkretizace spolupráce s veřejností, městem či obcí nebo specializovanými praco-

višti jiných institucí a s dětskými lékaři.

d) Zaměření na oblast psychosociální
- Nezbytná bude kooperace jednotlivých učitelů a zaměstnanců školy, neboť výchova 

ke zdraví by se měla promítnout do celého výchovně vzdělávacího procesu na škole.
- Zvýšenou pozornost je třeba věnovat komunikaci mezi učitelem a žákem s cílem 

vytvořit příznivé psycho-sociální klima školy (velmi často schází důvěra a žákova 
ochota svěřit se učitelům se svými problémy). 

- Zvláštní pozornost si zaslouží integrace handicapovaných dětí.

e) Konkretizace materiálních podmínek
- Zajištění odborných a metodických materiálů pro učitele.
- Zabezpečení učebních materiálů a pomůcek pro žáky.
- Event. zřízení specializované pracovny či učebny, případná úprava prostor školy 

(např. pro pohybově rekreační přestávky).
- Vyčlenění dostatečných finančních prostředků na reálné plnění školního programu 

výchovy ke zdraví.

f) Ovlivnění výživy žáků
- Zaměření pozornosti na stravování a pitný režim žáků během výuky a pobytu ve škole.
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- Soustavná výchova žáků ke správným stravovacím návykům v jejich celodenním 
režimu.

- Úprava jídelníčku ve školní jídelně (stravování ve školní jídelně přizpůsobit i pro 
obézní nebo zdravotně oslabené žáky).

- Spolupráce s rodiči v oblasti výživy
- Pořádání kurzů zdravé výživy pro zájemce.

Shrnutí a závěr
Analýza vzdělávacích dokumentů potvrdila legitimitu výchovy ke zdraví 

v českém základním školství a dovolila posoudit úroveň projektové formy kurikula ve 
vztahu k zahraničním koncepcím.

Na základě výzkumu orientovaného na realizační formu kurikula výchovy ke 
zdraví byly stanoveny problémové otázky a formulovány konkrétní náměty pro tvor-
bu školních vzdělávacích programů. Srovnání projektové a realizační roviny kurikula 
odhalilo obtížnost realizace výchovy ke zdraví v aktuálních podmínkách českých škol. 
Nezbytným předpokladem úspěšné realizace školního programu výchovy ke zdraví je 
proto jeho otevřenost a flexibilita s ohledem na aktuální stav školy i prostředí mimo 
školu. Realizace výchovy ke zdraví bude totiž vždy závislá:
- na přístupu žáků, učitelů i dalších zaměstnanců školy k výchově ke zdraví,
- na personálních změnách ve škole,
- na spolupráci s rodiči,
- na aktuální situaci ve škole, v obci, ve společnosti,
- na místním výskytu sociálně patologických jevů, 
- na změnách legislativy,
- na dalších méně předvídatelných faktorech.

Výše formulované problémové otázky i shromážděné podněty pro tvorbu 
školních vzdělávacích programů jsou pouze východiskem pro další zkoumání pro-
jektové a realizační formy kurikula výchovy ke zdraví, a to s případným přesahem 
do rezultátové či efektové roviny (viz PRŮCHA, 2002).
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ANALYSIS OF HEALTH EDUCATION CURRICULUM AS 
A BASIS FOR CREATION OF SCHOOL EDUCATIONAL 
PROGRAMMES

Abstract: This contribution comes out from the content analysis of curriculum 
documents, programs and projects of health support and from results of the questionnai-
re survey covering the group of more than 500 head teachers of the Czech elementary 
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schools. The acquired information allows us to form a model of health education that 
can be a starting point in creation of school educational programs in the educational 
field Man and Health of General Educational Program for elementary education. At the 
same time, the author points out that there are limits and difficulties connected with cre-
ation of school educational plans in this field, specifically in the health education field 
of study. A demand of openness of this model is emphasized with respect to changing 
terms of realization in pedagogical practice.

Key words: curriculum, health education, elementary school, school educational 
program
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Dana FIALOVÁ, Dana FELTLOVÁ

Souhrn: V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy 
kurikulární reformy. Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání 
pro jednotlivé etapy předškolního, základního i středního vzdělávání. Školní vzděláva-
cí programy si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném rámcovém 
vzdělávacím programu, které může modifikovat.  V Rámcovém vzdělávacím progra-
mu pro základní a střední vzdělávání jsou stanoveny tzv. základní vzdělávací oblasti 
a průřezová témata. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“, společné základnímu i 
gymnaziálnímu vzdělávání, jsou zařazeny předměty „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná 
výchova“. Nové pojetí bude vyžadovat i nové přístupy učitelů na všech stupních škol, 
včetně pedagogických fakult. 

Klíčová slova: zdraví, výchova ke zdraví, tělesná výchova, rámcový vzdělávací 
program

Úvod
V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy reformy, 

která zavádí do vzdělávací soustavy nový model dvoustupňového kurikula, státního a škol-
ního. Státní kurikulární forma je tvořena Národním programem vzdělávání a rámcovými 
vzdělávacími programy pro příslušný stupeň škol. Školní kurikulární forma je tvořena 
školními vzdělávacími programy. Národní program vzdělávání vymezuje závazný rámec 
vzdělávání jako celek. Rámcový vzdělávací program vymezuje závazný rámec pro jednot-
livé etapy předškolního, základního a středního vzdělávání. Školní vzdělávací program si 
vytváří každá škola podle stanovených zásad a může v nich přihlédnout k podmínkám ško-
ly, regionu a ke svým specifickým záměrům (Výzkumný ústav pedagogický  2005, 2007).

Rámcový vzdělávací program základních škol (do I. a VI. ročníku) bude na území 
celé České republiky zaveden od školního roku 2007/08. Jak jsou na tento úkol připra-
veni pedagogové, je otázkou. Ne všechny pedagogické fakulty mají otevřeny vzdělávací 
programy k rozšíření odborné kvalifikace učitelů pro všechny stupně škol. Na většině 
pedagogických fakult není v pregraduálním studiu akreditován studijní obor „Výchova 
ke zdraví“ a tato problematika nebývá zařazena jako povinný předmět do universitních 
či tzv. společných základů. Jak je vidět, vysokoškolská příprava pedagogů v dané oblasti 
vzdělávání bohužel zaostává. Přitom, s ohledem na skutečnost že vhodný životní styl 
může ovlivňovat zdravotní stav člověka z 50 – 60 % (Ministerstvo zdravotnictví 1995), je 
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zřejmé že k výchově ke zdravému životnímu stylu je nutno přistupovat cíleně a odborně. 
Cílovou populací by přitom měly být všechny věkové skupiny s tím, že prioritou budou 
generace základních a středních škol. 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví 
V dosud platných školních osnovách není problematika výuky o zdraví dostateč-

ně zohledněna. Z důvodů zvyšování nároků na péči o vlastní zdraví je vzdělávání v této 
oblasti nutné. Intervenční programy zaměřené na zlepšení úrovně zdraví, ať již působe-
ním v oblasti výživy, pohybové aktivity, osobních návyků, atd. dokladují, že odborná 
intervence a zpětná informace zvyšují zájem o vlastní zdraví a zvyšují adherenci (pří-
chylnost) k těmto programům. I tyto skutečnosti podporují začlenění oblasti „Člověk 
a zdraví“ jako samostatné oblasti do vzdělávacího kurikula.

V rámcově vzdělávacích programech jsou stanoveny tzv. základní vzdělávací oblas-
ti. Tyto jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory (předměty). 
Ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“, která je společná základnímu i gymnaziálnímu 
vzdělávání, jsou zařazeny předměty „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“. „Výchova 
ke zdraví“ přináší základní poznání o člověku v souvislosti se zdravotní prevencí. „Tělesná 
výchova“ směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů a k poznávání 
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ prolíná ostatními vzdělávacími oblastmi i 
jednotlivými obory. Zde by měla rozvíjet klíčové kompetence žáků a vést je k poznání 
člověka jako biologického jedince. Měla by je vést k poznání a pochopení pojmu zdraví, 
k orientaci v názorech na to, co je zdravé a co nám prospívá a k ovlivňování zdraví v 
denním režimu. Dále by je měla vést k vnímání prožitků z pohybu, k chápání zdatnosti 
a dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody a k aktivnímu zapojování do činností 
podporujících zdraví. Jde o získání odpovědnosti za své zdraví a chování.

Učivo v oboru Výchova ke zdraví
Obor „Výchova ke zdraví“ je nový, doposud nevyučovaný obor. Téma zdraví 

nebylo ve stávajících školních osnovách zahrnuto systematicky a objevovalo se spora-
dicky v některých předmětech bez širších souvislostí pouze jako nástin problematiky. Z 
výše uvedených důvodů nebude v praxi prozatím dostatek kvalifikovaných učitelů, kteří 
by tuto problematiku plně zvládli. I na pedagogických fakultách bude obtížné vytvořit 
tým odborníků pro výuku. Při řešení tohoto problému se jako vhodná jeví širší spoluprá-
ce pedagogických fakult, lékařských fakult a zdravotních ústavů. 

Obsah učiva v oboru „Výchova ke zdraví“ vychází ze základní definice zdraví 
jako stavu úplné fyzické, psychické, duševní a sociální pohody. Obsahuje proto širokou 
škálu poznatků, především z  oblasti medicíny, pedagogiky a psychologie. Pro základní 
vzdělávání je „Výchova ke zdraví“ v rámcovém vzdělávacím programu rozdělena do 
šesti následujících témat: 

- vztahy mezi lidmi a jejich soužití
- změny v životě člověka a jejich reflexe
- zdravý způsob života a péče o zdraví
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- rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
- hodnota a podpora zdraví 
- osobnostní a sociální rozvoj

Pro gymnaziální vzdělávání je v rámcovém vzdělávacím programu „Výchova ke zdra-
ví“ rozdělena do čtyř témat:

- péče o zdraví, zdravá výživa
- partnerství, rodičovství a výchova k odpovědnému sexuálnímu chování
- návykové látky, osobní bezpečí
- ochrana za mimořádných událostí

Všechna témata jsou v rámcově vzdělávacích programech dále specifikována a roz-
vedena. Velmi přitom záleží na jednotlivých vyučujících, jakým způsobem učivo žákům 
a studentům předají. 

V současné době většina učitelů stále zastává transmisivní (tradiční) pojetí výu-
ky. Učivo je prezentováno jako pasivní přijímání informací, které se žáci učí nazpaměť. 
Modelem dnešní humanitní školy je nové, konstruktivní pojetí. Učitel je v roli iniciátora, 
který usnadňuje žákovi učení a snaží se jej předložit v zábavné formě. Používá takové 
metody učení a vyučování, které směřují ke klíčovým kompetencím, jimiž rozumíme sou-
hrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj.

Jednou z možností, jak naplnit konstruktivní pojetí výuky je projektové vyučování. 
Projektové vyučování člení učební látku do jednotlivých vyučovacích předmětů, bloků, 
ve kterých fungují mezipředmětové vztahy. Žáci nememorují naučené, ale jsou nuceni 
sami vyhledávat informace, navrhovat postupy řešení, zkoumat, experimentovat, zapisovat 
a také nést odpovědnost za výsledky své práce. Charakteristickým rysem je práce v týmech. 
Mezi hlavní znaky projektu patří cílový úkol, kterým by se měl žák zabývat. Žák navrhuje 
vlastní postup a zpracovává vlastní data. Výsledek projektu závisí na celkovém rozsa-
hu znalostí, na individualitě a schopnostech žáka aplikovat znalosti při řešení praktické 
situace. Při volbě tématu projektu je vhodné navrhnout žákům i několik témat, z nichž 
si některé zvolí nebo si navrhnou téma vlastní (Coufalová, 2006). Tento způsob výuky 
v oboru „Výchova ke zdraví“ je vhodný vzhledem k širokým souvislostem v této oblasti. 
Pro učitele je projektové vyučování velmi náročné. Vyžaduje důkladnou přípravu zadání, 
hlubší zamyšlení nad organizací výuky, materiálním a technickým zabezpečením i způso-
bem hodnocení. Praxe ukazuje, že u žáků je tento způsob výuky oblíben a shledávají výuku 
zajímavější. Pro tvorbu projektového vyučování je důležitá vlastní zkušenost učitele.

Učivo v oboru Tělesná výchova
Obor „Tělesná výchova“ navazuje na standardní povinný vyučovací předmět, 

který byl zaveden do škol již v roce 1869. I tato skutečnost bude pravděpodobně kom-
plikovat jeho transformaci do nového výukového pojetí.

 Ve zjednodušeném pohledu „starší“ pojetí tělesné výchovy upřednostňuje hod-
nocení výkonu dle daných limitů a tabulek a nepřihlíží k individuálním předpokladům 
jedince. Žák pouze naplňuje požadavky osnov bez zjevného cíle týkajícího se zdraví 
či motivace k pohybu. Z praxe vyplývá, že známkování v tělesné výchově výhradně 
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podle dosažených výkonů vede u mnoha dětí k její neoblibě a často i ke ztrátě motivace 
provádět pohybové aktivity i ve volném čase. Tento rozšířený přístup učitelů k výuce 
tělesné výchovy má své kořeny pravděpodobně ve formě jejich vysokoškolské edukace, 
kdy zápočty z praktických disciplín (z atletiky, gymnastiky, sportovních her či plavání) 
byly a často ještě jsou hlavním kritériem „úspěšného tělocvikáře“.

Stávající obsah tělesné výchovy je zaměřen na zdravotně orientovanou zdatnost. 
Cílem by měl být pohybově a tělesně kultivovaný člověk, který chápe pohybovou čin-
nost jako nezbytnou součást svého života, zařazuje do svého denního režimu indivi-
duálně vhodnou a přiměřenou pohybovou aktivitu podporující zdraví a má dostatečné 
teoretické vědomosti o pohybovém zatěžování a jeho účincích na organismus (Mužík, 
Tupý, 1999). Zdravotně orientovaná zdatnost není dána výkonnostními normami. 

Současné výzkumy potvrzují zdravotní přínos vhodného a pravidelného pohy-
bu u populace a zdůrazňují přirozenou potřebu pohybu u dětí. Dokladují ovšem také 
skutečnost, že více než tři čtvrtiny populace vhodnou pohybovou aktivitu neprovádí. 
Jednou z příčin je nedostatečná a nevhodná motivace (Dobrý, 2006). Vhodná motivace 
by měla být získávána právě v hodinách tělesné výchovy.  

Obsah učiva v oboru „Tělesná výchova“ v rámcově vzdělávacím programu pro 
základní školy i pro gymnázia je rozdělen na níže uvedené tři činnosti (samostatně stojí 
Zdravotní tělesná výchova):

- činnosti ovlivňující zdraví
- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- činnosti podporující pohybové učení 

Pro každý stupeň školy je očekávaný výstup z jednotlivých činností přizpůsoben úrovni 
chápání a možností aplikace v praxi. 

Jako nové vstupuje do praxe učivo z činností ovlivňujících zdraví. Týká se vědo-
mostí o významu pohybu pro zdraví, o teorii v oblasti rekreačního a výkonnostního 
sportu a o různých formách rekreačního cvičení, za jakých podmínek přispívá ke zdraví. 
Učivo v oblasti činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností obsahuje klasickou 
pohybovou náplň hodin tělesné výchovy (gymnastiky, atletiky, sportovních her, úpolů, 
plavání a zimních sportů podle podmínek škol a netradičních pohybových činností). 
Učivo v oblasti činnosti podporující pohybové učení není též úplnou novinkou. Zahr-
nuje teoretické učivo obsažené v osnovách tělesné výchovy, které je nyní rozčleněno na 
(Výzkumný ústav pedagogický, 2005):

- komunikaci v oblasti tělesné výchovy
- organizaci v prostoru a pohybových činností
- na historii a současnost sportu
- pravidla osvojovaných pohybových činností
- zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech
- na měření výkonů a posuzování pohybových dovedností

Závěr
Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ reprezentuje charakterově novou složku 

vzdělávání. Vyplňuje dosud prázdné, či sporadicky naplňované místo ve výukových 
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programech všech stupňů škol. Způsob realizace nové výuky bude vyžadovat výrazně 
zvýšené nároky nejen na stávající učitelský sbor základních, ale též (spíše především) na 
vysokoškolské učitele na pedagogických fakultách. Bohužel, na většině pedagogických 
fakult není v současnosti v pregraduálním studiu studijní obor „Výchova ke zdraví“ 
akreditován. 

Rovněž v oboru „Tělesná výchova“ bude třeba změn ve výuce na všech stupních 
škol. Z tohoto důvodu je nutné věnovat maximální úsilí přípravě vzdělávacích progra-
mů k doplnění odborné kvalifikace učitelů tělesné výchovy a zavedení odpovídajících 
atestací.
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EDUCATION AREA MAN AND HEALTH
Abstrakt: In National program of education development the principles of cur-

ricular reform was formulated. Framework education programs define binding education 
frameworks for particular periods of pre-school, basic and college education. School 
education programs are made by every particular school according to principles given 
in appropriate Framework education programs. These the school may modify according 
to its own conditions, character of the region and its specific aims. In Framework educa-
tion programs for elementary and college education, they are given so called elementary 
education areas and cross-sectional themes. In education area “Man and health”, com-
mon for both elementary and college education, there are subjects like “Health educa-
tion” and “Physical Education”. New conception will demand as well new approaches 
of teachers on all levels of schools including of pedagogical faculties.   

Key words: health, health education, physical education, framework education 
programme
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School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví

ZDRAVÁ ŠKOLA ZORNÝM ÚHLEM
STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU 

Rudolf  KOHOUTEK

Souhrn: Studenti prvního ročníku Pedagogické fakulty MU  byli v dubnu 2007 
požádáni, aby na základě kvalitativně-kvantitativní posuzovací škály vyjádřili  svůj názor 
na klady a zápory základní školy, které považovali za důležité  ve vztahu k jejich zdraví 
(tělesné, duševní a sociální pohodě), a to na základě vlastní zkušenosti ze základní školy.

Výzkumu se zúčastnilo 115 náhodně vybraných studentů a studentek  (107 žen a 
8 mužů) prvního ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Nejvíce uvedených názorů studentů (ať již kladných nebo záporných z hlediska 
možného ovlivnění jejich zdraví ) se týkalo prostředí školy (věcného, tj. materiálně-tech-
nického, sociálního a organizačního). Řada názorů se týkala způsobu vyučování a mini-
mum názorů tzv. otevřeného partnerství  (např. aktivní spoluúčasti  školy na životě obce).

Některé klady a zápory uvedené studenty znamenají obohacení  dosud uvádě-
ných kriterií WHO a EU pro hodnocení Školy podporující zdraví.

Klíčová slova: zdravá škola, metody poznávání školy, zápory a klady prostředí 
školy, vyučování ve škole, otevřené partnerství, kriteria hodnocení školy

Pojem „zdravá škola“
Máme na mysli  Školu podporující zdraví = ŠPZ  (spojení Zdravá škola je v našem 

příspěvku užíváno jako zkrácený název). Program těchto škol  znamenal po roce 1989 
pro české  školy a evropské školy ucelenou programovou vizi postupné změny hlavní-
ho proudu edukace, školy  a pedagogiky z hlediska  nových perspektiv společenského 
vývoje.

Světová zdravotnická organizace (WHO) přijala program  Zdraví pro všechny 
ve 21. století. Jedná se o komplexní strategii jak dosáhnout v prvních dvou desetiletích 
21. století podstatného zlepšení zdraví v evropských státech. 

Klíčovým principem programu Škol podporujících zdraví je podpora holisticky 
pojatého zdraví v prostředí a  veškeré edukativní činnosti školy.

Holistická (interakční) filozofie zdraví se týká interakce mezi všemi složkami 
zdraví jednotlivce, interakce mezi zdravím jedince a komunity a interakce mezi zdravím 
jedince a světa, společnosti a přírody.
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Vše, co se ve škole dělá záměrně (vyučované kurikulum, kultura či étos ško-
ly) a také vše, co se ve škole děje živelně, funkcionálně  (skryté kurikulum, kultura či 
étos školy), se pedagogové Školy podporující zdraví snaží ovlivňovat tak, aby důsledky 
záměrného i živelného působení měly pozitivní (protektivní, zdraví podporující) dopad,  
nikoliv dopad negativní (rizikový, ohrožující zdraví).

Za jeden z hlavních cílů škol podporujících zdraví je přitom považováno pozi-
tivní sociální klima.

Program Škola podporující zdraví byl v roce 1986 vytvořen a zahájen ve 
Skotsku, v roce 1989 byl převzat WHO pro evropské země, v roce 1991 nabídnut 
zemím Střední Evropy a v roce 1992 přijat a zahájen v České republice. Garantem 
v České republice je  tč. Státní zdravotnický ústav (SZÚ) a partnerem v České 
republice je Národní síť Zdravých měst. (NSZM). Garantem v Evropě je WHO, 
CEU (Central European University) a CE (Council of Europe – Rada Evropy). 
Národním koordinátorem projektu Škola podporující zdraví je v České republice 
M. Havlínová.

Program má v plánu splnit tři etapy podpory zdraví na školách:

první - pilotní  etapa již proběhla v letech 1992 – 1999. Výzkum potvrdil základní před-
poklad, že sociální klima je ve „školách podporujících zdraví“ statisticky významně 
příznivější než ve školách kontrolních.

V současné době probíhá etapa druhá - strategická (2000–2007), po níž bude následovat 
etapa třetí, integrační (2008–2015).

Základním cílem tohoto programu je dosáhnout toho, aby respekt ke zdraví a 
schopnost a dovednost chovat se odpovědně ke zdraví svému i ke zdraví druhých osob 
patřily mezi celoživotní priority člověka již od školního věku.

Základními integrujícími principy  činnosti školy podporující zdraví jsou 
respekt k přirozeným potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce (koo-
perace).

V našem příspěvku se budeme zabývat přednostně třemi základními  pilíři Školy 
podporující zdraví.

První pilíř je pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního), druhý pilíř 
je zdravé učení (přesněji řečeno zdravé vyučování) a třetí pilíř je tzv. otevřené partner-
ství.

Vlastní průzkum
V roce 2007 jsme  požádali  115 náhodně vybraných studentů a studentek – 107 

(tj. 93 %) žen a 8 (tj. 7 %) mužů prvního ročníku Pedagogické fakulty MU, aby vyjádřili 
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svůj názor na všechny školy, které dosud absolvovali (mateřské, základní, střední), a to 
z hlediska kladů, i záporů možného dopadu na jejich zdraví definovaného  jako tělesná, 
duševní a sociální pohoda, nejen nepřítomnost nemoci. Získané písemné odpovědi jsme  
si v některých případech doplňovali metodou rozhovoru..

V tomto příspěvku informujeme o kladech i záporech, tedy o pohodě i nepohodě, 
kterou studenti prožívali na základní škole.

O mateřské a střední škole budeme referovat později. Ve vztahu k mateřské 
škole se jenom zmíníme o očekávaném zjištění, že pohoda dětí chodících do mateřské 
školy je velmi závislá na osobnosti učitelky mateřské školy. Překvapivé bylo zjištění, 
že většina  respondentů navštěvujících mateřskou školu vnímala negativně, až trau-
maticky povinný klid, polední spánek v mateřské škole a nucené  dojídání všech jídel, 
tj. i těch, ke kterým měli nepřekonatelný odpor (např. dopíjení mléčných nápojů i se 
škraloupem).

Kvalitativní a kvantitativní výsledky 
Pokud jde o prostředí, má tento první základní pilíř tři součásti: prostředí věcné, 

sociální a organizační. Popíšeme nejdříve  věcné  prostředí. Mezi dosavadní oficiální 
kriteria kvalitativního posuzování Školy podporující zdraví patří:

Hygienická nezávadnost
Bezpečí ve věcném slova smyslu
Funkčnost a účelnost
Podnětnost (motivace k činnostem v daném prostředí)
Estetičnost a zabydlenost
Dostupnost všech prostor školy k pohybu a užívání
Nabídka osobního prostoru (trochu místa pro vlastní věci)

Některé klady, pohodu na svých školách z hlediska věcného prostředí našlo 62 
% (71) zkoumaných studentek a  studentů (uvedlo 145 kladů), 38 % (44) studentek a 
studentů klady v tomto směru neuvedlo žádné. 

Za klady věcného prostředí byly označeny:

- prostorné vnitřní uspořádání školy (28 kladů, které uvedlo 24 % studentek a stu-
dentů);

- dobře vybavené třídy (20 kladů, které uvedlo 17  % studenek a studentů);
- dobré pomůcky (19 kladů, které uvedlo 16 % studentek a studentů);
- výzdoba interiéru (17 kladů, které uvedlo 15 % studentek a studentů);
- čistota  interiéru (15 kladů, které uvedlo, 13 % studentek a studentů);
- sportovní areály (13 kladů, které uvedlo 11 % studentů a studentek);
- velké a dobře zařízené  tělocvičny (10 kladů, které uvedlo 9 % studentek  a stu-

dentů);
- hřiště a bazény (9 kladů, které uvedlo 8 % studentek a studentů);
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- dále prostorné a dobře vedené  jídelny a hygienické toalety (8 kladů, které uvedlo 
7 % studentek a studentů);

- a konečně i vnější  tav a vzhled budovy (6 kladů, které uvedlo 5 % studentek
a studentů). 
 

60 % (68) zkoumaných studentek a studentů uvedlo 121 záporů a závad ve věcném 
prostředí základních škol:

- příliš malé třídy (31 záporů uvedlo 26 % studentek a studentů);
- nedostatečně vybavené  třídy (29 záporů uvedlo 25 % studentek a studentů);
- nevyhovující tělocvičny velikostí i vybavením (21 záporů uvedlo18 % studentek 

a studentů);
- společné šatny (12 záporů uvedlo 10 % studentek a studentů);
- malé  šatny hochů a dívek (11záporů uvedlo 9 % studentek a studentů);
- nedostatek počítačů ( 9 záporů uvedlo 8 % studentek a studentů);
- nedostatek didaktických pomůcek ( 8 záporů uvedlo 7 % studentek a studentů).

 40 %  (47) studentek a  studentů neuvedlo žádné věcné závady. 

Studenti navíc doplnili původní kriteria věcného prostředí o  tato další kvalitativní  kriteria: 

- adekvátní vybavení školy internetem a kopírovacími zařízením;
- automaty s nápoji a mléčnými výrobky v areálu škol;
- výstavy výtvorů žáků;
- dostatečně prostorné osobní schránky na soukromé věci studentů.

Pokud jde o pohodu a nepohodu  sociálního prostředí, patří mezi oficiální kritéria tato 
hlediska:

Rozvíjení humanistických postojů jako součást vzdělávání a osobního rozvoje uči-
telů i dětí

Úcta, důvěra a snášenlivost
Uznání, účast, empatie
Otevřenost a vstřícnost
Vůle ke spolupráci a pomoci

80 % (92) studentek a studentů Pedagogické fakulty se vyjádřili ke kladům základní 
školy  v oblasti sociálního prostředí (151 připomínkami). Pouze 20 % (23) studentek
a studentů se nevyjádřilo.

 
Uváděným klady bylo:

- pozitivní posouzení  vlastností osobnosti učitelů (61 kladů, které uvedlo 53 % 
studentek a studentů);
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- pozitivní  komunikační styl  pedagogů ( 42 kladů, které uvedlo  36  % studentek 
a studentů);

- ocenění přátelských a kamarádských vztahů mezi spolužáky  (39 kladů uvedlo 
34 % studentek a studentů);

- možnost vyslovit svůj vlastní osobní názor ve třídě(9 kladů uvedlo 8 % studentek 
a studentů).

36 % (41) studentek a studentů  Pedagogické fakulty MU si na nepohodu v oblasti 
sociálního prostředí základní školy nestěžovalo, avšak 64 % (74) studentek a studentů 
uvedlo v 88 případech nepohodu na základní škole Uváděli:

 
- nepříjemnou komunikaci s učiteli a ostatními zaměstnanci školy, např. se školní-

kem, uklizečkami a kuchařkami (45záporů uvedlo 39 % studentek a studentů);
- zaujatost, nadržování, ironizování, povýšenost až šikanu (22 záporů uvedlo 19 % 

studentek a studentů);
- nervozitu (11 záporů uvedlo 10 % studentek a studentů);
- křik (10 záporů uvedlo 9 % studentek a studentů).

Hlediska  posuzování sociálního prostředí studenti navrhli rozšířit o  tyto  další kriteri-
ální  údaje:

- rozvíjení pozitivního a kooperativního stylu komunikace mezi žáky a pedago-
gy;

- možnosti obrany proti nespravedlivostem (např. ze strany  vedení školy;
- anonymní schránka na oznamování nedostatků školy;
- úsilí o pozitivní klima třídy a školy.

Pokud jde  o pohodu a nepohodu organizačního prostředí,  patří mezi  oficiální krite-
ria:

Režim dne respektující biorytmy
Režim dne respektující fyziologické potřeby, duševní pohodu
Režim dne respektující nutnost volného času
Zdravá výživa
Pohybová aktivita – holisticky pojatá tělesná výchova

77 % (88) studentek a studentů Pedagogické fakulty MU se zmiňuje o pohodových
a kladných organizačních aspektech (uvedli 180 vyjádření, a to  svém pozitivním vzta-
hu):

- ke školním aktivitám  (64 kladů uvedlo 57 % studentek a studentů);
- k  mimoškolním kulturním a sportovním aktivitám (43 kladů uvedlo 37 % stu-

dentek a studentů);
- k výletům a zájezdům v tuzemsku i do zahraničí (32 kladů uvedlo 28  % studen-

tek a studentů);
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- k organizaci zájmových kroužků a kurzů (25 kladů uvedlo 22 % studentek a 
studentů);

- ke stravování ve škole (16 kladů uvedlo 14 % studentek a studentů).

23 % (27) studentek a studentů o kladech nehovořilo.

40 % (46) studentek a studentů Pedagogické fakulty si  nestěžovalo  na  organizační 
prostředí školy, avšak 60 % (69) studentek a studentů uvedlo 75 stížností, a to:

- na školní stravování (31 záporů uvedlo 27 % studentek a studentů);
- stále stejné hry v tělocviku (15 záporů uvedlo 13 % studentek a studentů);
- mnoho domácích úkolů (12 záporů uvedlo 10 % studentek a studentů); 
- časté odpadávání vyučování (9 záporů uvedlo 8 % studentek a studentů);   
- nerespektování stanovené délky výuky a přestávek (8 záporů uvedlo 7 % studen-

tek a studentů). 

Kriteria posuzování zdravé školy navrhli studenti a  studenti rozšířit o:

- respektování stanovené délky  výuky;
- respektování stanovené délky přestávek;
- stravování i příprava jídel přímo ve škole;
- možnost kdykoliv si připravit teplý nápoj (varné konvice k dispozici žákům);
- péče o pitný režim žáků;
- možnosti sportovních aktivit  v areálu školy;
- organizování pravidelných školních výletů , exkurzí  a návštěv kulturních podni-

ků.

Druhý základní pilíř Školy podporující zdraví je tzv. zdravé učení , resp. zdravé vyučo-
vání. Má čtyři oficiální součásti:

Smysluplnost výuky
Možnost výběru a přiměřenost výuky
Spoluúčast a spolupráce ve výuce
Motivující hodnocení žáka

36 % (41) studentů nemělo žádné stížnosti v oblasti zdravého učení.
 

64 % (74) studentek a  studentů si stěžovalo (uvedli 112 závad), a to na:

- velmi slabou výuku cizích jazyků, zejména angličtiny (37 záporů uvedlo32 % 
studentek a studentů);

- nedostatečnou smysluplnost a praktickou využitelnost výuky (28 záporů uvedlo 
24 % studentek a studentů);

- nudný, nezajímavý a nemotivující způsob výuky( 11 záporů uvedlo 9 % studen-
tek a studentů); 
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- malou spoluúčast a spolupráci ve výuce (9 záporů uvedlo 8 % studentek a stu-
dentů);

- dominanta v memorování vyučované látky ( 5 záporů uvedlo 4 % studentek stu-
dentů).

Všimneme si podrobněji postupně každé z  oficiálních čtyř součástí zdravého učení:

Smysluplnost  vyučování

Autentické učení
Přiblížení školy skutečnému životu
Prožitkové učení-přímá zkušenost
Navazující tematické celky
Využití zdrojů v blízkosti školy

Studenti Pedagogické fakulty MU navrhli tento bod rozšířit:

- spolupráce s odbornými poradenskými zařízeními (zejména  pedagogicko-psy-
chologickými a speciálně pedagogickými).

Možnost výběru, přiměřenost výuky

Právo individuálního či skupinového výběru určité obsahové části učiva.
Volitelné a nepovinné předměty.
Možnost výběru způsobu učení.
Přiměřenost vzhledem k věku a individuálním možnostem.
Rychleji postupující žáci.
Žáci se speciálními potřebami a výukovými problémy.
Proporcionalita rozumové, citové a sociální složky.

Studenti Pedagogické fakulty navrhli tento bod rozšířit:

- rozvoj tvořivosti, a to primárně subjektivní tvořivosti, ale i tvořivosti objektiv-
ní;

- biodromální vzdělávání pedagogů;
- požadování adekvátní kvantity samostudia po žácích.

Spoluúčast a spolupráce

Duch demokracie a přátelství
Jasná pravidla soužití v písemné podobě
Existence volených orgánů – spoluúčast na dění školy
Participační styl řízení – spolupráce učitelů na řízení školy
Otevřenost školy vůči partnerům (rodiče, obec, sponzoři)
Komunikace jako předpoklad spolupráce
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Spolupráce ve výuce – kooperativní učení

Studenti Pedagogické fakulty navrhli tento bod rozšířit:

- spolupráce školy s dalšími organizacemi (např. BESIP);
- spolupráce školy s rodiči (viz též otevřené partnerství).

Motivující hodnocení

Nepodmíněné uznání – vzájemná úcta
Hodnocení formou poskytování věcné zpětné vazby (především v průběhu výuky).
Slovní hodnocení.

Studenti Pedagogické fakulty navrhli tento bod rozšířit o:

- hodnocení beroucí v úvahu individuální potencionalitu (subjekt možný) žáka;
- slovní hodnocení bez ironie, vulgarismů a verbální agresivity;
- systematické rozvíjení adekvátního sebevědomí a autoregulace žáka;
- úsilí o komplexní osobnostní rozvoj žáků.

Třetí základní pilíř Školy podporující zdraví tvoří otevřené partnerství, které má dvě 
součásti:

- Škola jako demokratické společenství.
- Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce.

K této oblasti se formou  29 stížností vyjadřovalo pouze 17 % (19) studentek a  studentů, 
celých 83 % (96) se touto problematikou z hlediska záporů nezabývalo.

Stížnosti se týkaly:

- nedostatečných kontaktů a výměnných akcí se zahraničními  družebními škola-
mi (11 záporů uvedlo 10 % studentů);

- nedostatečných a výměnných akcí se zahraničními i tuzemskými družebními 
školami (8 záporů uvedlo 7 % studentek studentů);

- upřednostňování žáků těch rodičů, kteří měli funkce, např. v zastupitelstvu (5 
záporů uvedlo 4 % studentek a studentů); 

- tvoření  nedemokratických skupinek ve třídách a jejich malé kooperace (2 stíž-
nosti uvedlo 2 % studentek a studentů);

- malé spolupráce školy s místními orgány a institucemi (2 zápory uvedlo 2 % 
studentek a studentů);

- neexistence Klubu rodičů (2 zápory uvedla 2 % studentek a studentů).
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Škola jako demokratické společenství

Demokratická komunita
Chování respektující jednotlivce
Participace
Spolupráce v týmu

Zde studenti navrhli doplnění – požadavek zajistit, aby:

- ve škole byl  Klub rodičů;
- rodiče měli možnost návštěvy ve vyučování ;
- byl umožněn vliv rodičů na stravování ve škole;
- se rozšířily možnosti studia v zahraničí;
- jednotlivé třídy a školy měly i žákovskou samosprávu (žákovskou radu, parla-

ment);
- ve škole byla  schránka důvěry pro žáky;
- se vydával školní časopis (alespoň formou nástěnky).

Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce

Zde studenti doporučili doplnit hodnocení, jak  škola:

- je zapojena do dění obce, města, okresu i kraje;
- spolupracuje s knihovnami;
- spolupracuje se sportovními organizacemi;
- pořádá plesy a jiné kulturní akce;
- spolupracuje s mateřskými školami;
- spolupracuje se školami v síti škol podporujících zdraví.

Obdobné názory byly získány i na klady a zápory střední školy. Pouze názory na klady 
a zápory vysoké školy vyžadují zvláštní pojednání.

Závěry a shrnutí
Z psychologicky koncipovaného průzkumu 115 posluchaček a posluchačů peda-

gogické fakulty (107 žen a 8 mužů)  vyplynulo, že nejvíce názorů (ať již  kladných nebo 
záporných z hlediska možného ovlivnění jejich zdraví) se týkalo prostředí školy (věc-
ného,  sociálního a organizačního). Značné množství kladných ohodnocení i stížností se 
týkalo způsobu vyučování a minimum kladných i záporných názorů se vztahovalo k tzv. 
otevřeného  partnerství (např. aktivní spoluúčasti školy na životě obce).

Některé studentské návrhy nových kriterií na posuzování škol znamenají odbor-
né obohacení dosud uváděných kriterií WHO a EU pro hodnocení Školy podporující 
zdraví. 

Dotazníkové a hlavně rozhovorové zjišťování osobních zkušeností a názorů žáků 
a žaček, studentů a studentek  na klady a zápory, které pozorovali a prožívali v daném 
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typu školy (mateřské, základní, střední i vysoké) považujeme za velmi důležité jak z hle-
diska adekvátního zdokonalování  dané školy, tak  i  z hlediska podnětů pro průběžné 
podporování zdraví žáků, tzn. jejich somatické, psychické i sociální pohody. 
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HEALTH PROMOTING SCHOOLS AS SEEN FROM
A UNIVERSITY STUDENT‘S PERSPECTIVE

Abstract: In April 2007, a number of first-year students at the Faculty of Edu-
cation in Brno were asked to share their views of the positive and negative aspects of 
schools, with regard to physical and mental health factors and social conditions. Their 
opinions were based on their own experience with the school environment.

The study used a combination of quantitative and qualitative methods and 
included 115 students (107 women and 8 men) chosen at random from the body of 
first-year students at   the Faculty of Education MU in Brno. Most of the opinions 
elicited – whether positive or negative in relation to a possible impact on the students’ 
health – focused on the school environment (that is, the equipment, facilities, organi-
zation and social environment). A number of opinions dealt with teaching methods, 
but very few respondents mentioned the issue of open partnership (for example, the 
school’s active participation in the life of the local community). Some of the positive 
and negative points mentioned provide a valuable contribution to the current WHO 
and EU standards regarding the Health Promoting Schools Programme assessment 
criteria. 
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K OBRAZU ZDRAVÍ ŽÁKŮ
A HYGIENICKÉHO STAVU

NA ŠKOLÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

František ČAPKA, Jaroslav VACULÍK

Souhrn: Zdravotní péče o školní mládež, podobně jako dětské lékařství, vděčila 
za svůj vznik velkému rozmachu lékařství a hygieny na přelomu 19. a 20. století. Zdra-
votní péče o mládež, zejména v ochranném preventivním smyslu, tak jak v některých 
západních zemích existovala již dávno před první světovou válkou, se začínala u nás 
projevovat teprve za první republiky. Příspěvek přibližuje situaci v oblasti zdravotní 
péče v Československu na počátku 30. let 20. století. K získání konkrétní podoby zdra-
votního a hygienického stavu školní mládeže jsou prezentovány výsledky průzkumu, kte-
rý byl proveden na obecných a měšťanských školách v okresu Kroměříž v letech 1930 
a 1935.

Klíčová slova: dětské lékařství, zdravotní péče o mládež, prevence, průzkum 
zdravotního stavu a hygieny

Zdravotní péče o školní mládež, podobně jako dětské lékařství, vděčilo za svůj 
vznik velkému rozmachu lékařství a hygieny na přelomu 19. a 20. století. Do této doby 
se péčí o mládež rozuměla hlavně péče o nemanželské děti, o děti opuštěné, o sirotky 
a o děti duševně a tělesně postižené, tedy o děti, které potřebovaly veřejnou ochranu a 
pomoc. Zdravotní péče o mládež, zejména v ochranném preventivním smyslu, tak jak 
v některých západních zemích byla již dávno před první světovou válkou praktikována, 
se začínala u nás projevovat teprve za první republiky. 

Přibližme si nejdříve situaci v oblasti zdravotní péče na počátku třicátých let 
v Československu. Antropologický a pedologický výzkum mládeže prováděl Ústav pro 
výzkum dítěte a dorůstající mládeže (Pedologický ústav v Praze), který sdružoval před-
ní pracovníky tohoto oboru. Ústav se skládal ze čtyř oddělení: pedagogického, soma-
tologického, pedopsychologického a pedopatologického s přidruženým ambulatoriem 
pro nervově a duševně nemocné děti. Na Moravě se touto činností obdobně zabývala 
Společnost pro výzkum dítěte a péči o dítě. 

Léčebná péče o nemocné děti představovala složku všeobecné péče o nemocné 
vůbec. Dětem osob spadajících pod nemocenské pojištění příslušel nárok na bezplatnou 
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rodinnou léčebnou péči. Mladiství (dosud však nedospělí), pokud podléhali nemocen-
skému pojištění, měli nárok na ústavní léčebnou rodinnou péči. Při ústavním léčení 
dětí byly úhrady hrazeny buď prostřednictvím zákonného pojištění nebo je přebíraly 
domovské obce (případně zemské léčebné fondy); na Slovensku a na Podkarpatské Rusi 
úhradu prováděl přímo stát. Ve větších městech byly za tím účelem zřízeny samostatné 
dětské nemocnice, případně zvláštní dětská oddělení při veřejných nemocnicích. Děti 
postižené tzv. vleklými nemocemi byly ponejvíce umísťovány v soukromých choro-
bincích. Chudým dětem příslušela podle zákona bezplatná léčba státními obvodními 
lékaři. 

Ošetření chrupu školních dětí se provádělo v některých městech v zubních ambu-
lancích nebo v zubních poradnách, které zřizoval zejména Československý červený kříž 
nebo některá z poraden pro školní mládež (známé pod názvem Našim dětem); ústavů 
tohoto druhu bylo 41.

Pokud se jednalo o mládež tělesně nebo duševně postiženou, byla umísťována 
v odborných ústavech, kde jim byla poskytována vedle školní výchovy také odborná 
léčebná péče. V českých zemích příslušela povinnost zřizovat a vydržovat takové ústa-
vy zemím (tj. České a Moravskoslezské), na Slovensku a Podkarpatské Rusi pak přímo 
státu. Vedle ústavů zemských a státních existovaly také četné soukromé ústavy, větši-
nou vydržované za finanční podpory veřejných institucí.

Při péči o nevidomé děti se v ústavech pro slepce přijímaly rovněž děti, vyučova-
lo se v nich předmětům běžným na obecných školách, nadaní žáci byli připravováni ke 
zkouškám na měšťanské školy. Výchova nevidomých dětí směřovala k jejich přípravě 
k některým specifickým řemeslům a hlavně pak k samostatnému životu. 

Péče o hluchoněmé byla nejlépe organizována na Moravě, kde existovaly čtyři 
zemské ústavy, v nichž se vesměs vyučovalo orální metodou. V Čechách byly hlavní 
ústavy zřizovány v sídlech diecesí a při vzdělávání dětí bylo používáno známkové řeči 
nebo kombinované metody. Také v I. českém ústavě pro hluchoněmé v Praze a v ústa-
vech k němu přidružených a ve státních ústavech na Slovensku a na Podkarpatské Rusi 
bylo užíváno výhradně artikulační metody; celkem se touto metodou vyučovalo v ČSR 
ve 13 ústavech.

Péče o tzv. zmrzačelé děti byla koncentrována u větších ústavů, jejichž posláním 
bylo ortopedické léčení spolu s vyučováním podle speciálních metod a příprava k živo-
tu. Ústavy byly většinou soukromé a byly vedeny (po stránce lékařské) odbornými orto-
pedy; při některých z nich byla rovněž zřízena ambulatória, která vedle léčebné činnosti 
měla na zřeteli také profylakční stránku. Vedle těchto ústavů existovalo mnoho menších 
útulků pro takto postižené děti.

V oboru péče o děti slabomyslné a epileptiky byly zřízeny veřejné ústavy pro 
obtížně nemocné, v nichž působil personál lékařsko-psychiatrický spolu s personálem 
odborně ošetřujícím. Naproti tomu soukromé a dobročinné ústavy (až na některé výjim-
ky) nedisponovaly odborným lékařským personálem.

Důležitým doplňkem v péči o děti duševně opožděné se stávaly tzv. školy 
pomocné, které byly zřizovány podle zákona č. 86 Sb. Z. a n. ze dne 24. května 1929; na 
počátku třicátých let bylo v provozu na 170 tříd s asi 2 tisíci žáky. 

Péče o mládež tzv. zpustlou a mravně vadnou (jak byla dobově označována) byla 
rovněž svěřena odborným ústavům (vychovatelnám), při nichž se zřizovaly ústavní ško-
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ly a dílny. V českých zemích vytvářely tyto ústavy jednotlivé země, na Slovensku byla 
péče koncentrována do státního ústavu v Košicích, který spadal do správy ministerstva 
spravedlnosti. Některé „výchovny“ byly také zřizovány většími městy a soukromými 
spolky. 

Školní mládeže sociálně ohrožené se týkal zákon z 30. června 1921 o ochraně 
dětí v cizí péči a nemanželských dětí; podle tohoto zákona mohly být děti do 14 let 
dány a přijaty do cizí péče jen s odvolatelným povolením orgánu k tomu ustanovenému. 
Osoby (v praxi ponejvíce důvěrníci okresních organizací pro péči o mládež), které byly 
pověřeny dozorem na děti v cizí péči a na nemanželské děti, měly právo kontrolovat 
poměry dětí v pěstounských rodinách.

V ozdravné péči se postupně prosazovalo zřizování ozdravoven a přímořských 
osad, a to zejména na jihoslovanském a italském pobřeží Jaderského moře; organizace 
německých spolků vysílaly své děti k Severnímu a Baltskému moři. Celkem bylo v roce 
1930 umístěno ve 25 přímořských osadách na 3323 dětí.                      

Tímto konstatováním je možné uzavřít krátký obecně zaměřený pohled do oblas-
ti prvorepublikové zdravotní péče školní populace. 

K získání konkrétní podoby zdravotního a hygienického stavu školní mládeže 
nám mohou posloužit výsledky průzkumu, který byl proveden na obecných a měšťan-
ských školách okresu Kroměříž ve dvou časových etapách: k lednu 1930 a následně pak 
počátkem roku 1935. 

Dotazníkem z ledna 1930 byl získán obsáhlý materiál týkající se 1270 žáků obec-
ných škol, 499 žáků měšťanských škol a 131 žáků tzv. cvičné školy, tedy celkem 1900 
žáků. Vybraných 125 otázek bylo rozděleno do čtyř oddílů: I. Zdravotní poměry žáků; 
II. Bytové poměry; III. Hospodářský (sociální) stav; IV. Péče o dítě vůbec. 

Z uvedeného množství otázek jsme si pro ilustraci vybrali nejzajímavější položky. 
V oddíle zjišťujícím zdravotní poměry uvedlo jen 386 respondentů (z 1900), že mají 
zdravé zuby (20,3 %), přičemž si pravidelně čistilo zuby vlastním kartáčkem 762 žáků 
(40,1 %). O stavu hygienických návyků svědčí údaje, podle nichž u sebe nosilo kapes-
ník 1504 žáků (79,1 %) a denně ráno si pravidelně mylo obličej, ruce, krk i uši jen 1136 
žáků (59,7 %). Poněkud zarážející je zjištění, že 600 žáků (31,5 %) prodělalo nějakou 
těžkou nemoc (spálu, neštovice, zápal plic, zánět středního ucha). Do tohoto oddílu bylo 
také zařazeno zjišťování úrovně stravování žáků; bez pravidelného obědu zůstávalo 177 
žáků (9,3 %) a odbývalo se jen kouskem chleba nebo jiným pečivem. 

Zajímavé zjištění přineslo vyhodnocení bytových poměrů žáků. Ve vlastním 
domě s rodiči bydlelo 696 žáků (36,6 %), přičemž v bytě o 1 obytné místnosti žili 204 
žáci (10,7 %), 2 obytné místnosti (kuchyň a světnici) užívalo 707 žáků (37,2 %), 511 
(26,8 %) jich bydlelo v bytě o 3 místnostech a 262 jich měli k dispozici byt o 4 míst-
nostech. Vedle toho 84 žáci (4,4 %) obývali s rodiči sklepní byt. Pohled do vnitřního 
vybavení bytů poskytl tyto údaje: byt s koupelnou užívalo 366 žáků (19,2 %), byt se 
společným záchodem s jinou rodinou užívalo 647 žáků (34 %), v bytech bez vlastního 
vodovodu bydleli 574 žáci (30,2 %), pravidelně (i v zimě) se koupali jen 1233 žáci (64,8 
%).  Petrolejovou lampou se ještě svítilo v 833 bytech (43,8 %). V samostatné místnosti 
spalo jen 170 dětí (8,9 %), s více jak pěti osobami spávalo v jedné místnosti 295 žáků 
(15,5 %); dokonce 33 respondentů (1,7 %) uvedlo, že spává „na zemi“. Ne každý měl 
k dispozici vlastní postel; 660 (34,7 %) se jich vyjádřilo, že spí společně se sourozenci 
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a 354 (18,6 %) spávali s rodiči. Dokonce 131 dětí (6,8 %) zatrhlo kolonku, že nocují se 
třemi a více osobami v posteli. 

Hospodářská (sociální) situace v rodinách žáků byla rozvedena do 38 otázek. 
Protože počátek roku 1930 představoval v Československu ještě období hospodářské 
konjunktury a prosperity, jen 124 žáků (6,5 %) uvedlo, že jejich rodiče (resp. otec) jsou 
bez stálého zaměstnání. Za peníze nebo za stravu pracovalo 26 žáků (1,2 %). Obraz 
zmíněné prosperity se promítl i do dalších odpovědí, které zjišťovaly celkový stav soci-
álních poměrů rodin žáků: jako „blahobytný“ je označilo 77 žáků (4 %), „za dobrý“ 
je považovalo 556 respondentů (29,2 %), „ještě přiměřený“ byl zhodnocen 600 dětmi 
(31,5 %), naopak jako „skrovný“ stav vidělo svůj domov 461 žáků (24,2 %) a nakonec 
206 (10,8 %) jich označilo rodinné poměry za „velmi ubohé“. Z uvedených postojů 
lze konstatovat, že zhruba 35 % žáků žilo (podle svých představ) v sociálně slabém 
prostředí. 

Závěrečný oddíl si všímal problematiky péče o dítě. Část otázek se týkala zájmů 
žáků o kulturní oblast - pravidelná návštěva kina – 273 žáků (14,3 %) nebo loutkového 
divadla – 171 (9 %), hra na klavír – 110 (5,7 %), hra na housle – 205 (10,7 %), odběr 
dětských časopisů – 776 (40,8 %), o sportování – bruslení, lyžování – 573 (30,1 %), letní 
rekreace s rodiči – 363 (19,1 %), koupání v řece či v bazénu – 1400 (73,6 %), návštěva 
sportovních oddílů – 222 (11,6 %). V této části byl zdůrazněn očekávaný zvýšený zájem 
o řešení sociálních a zdravotních problémů ve škole po přijetí výnosu ministerstva škol-
ství a národní osvěty č. 1516 ze dne 19. května 1930 o zřizování rodičovských sdružení 
na školách. Tento optimistický výhled se však nekonal, přišla léta velké hospodářské 
krize s vysokou nezaměstnaností a se všemi dalšími doprovodnými jevy. 

Uvedeným průzkumem se začal podrobně zabývat pedagogický seminář učitel-
stva kroměřížského okresu, který se ustavil v roce 1932 za vedení prof. J. Uhra. O 
rok později (1933) byla ustavena pracovní sekce s názvem Zdraví žactva a hygienický 
stav škol. Ta připravila obdobný dotazník, který byl rozšířen do všech 84 škol okresu a 
zjišťován ve dvou letech – 1934 a 1935. Struktura dotazníku byla částečně blízká před-
chozímu z roku 1930; opět byl rozdělen do čtyř oddílů, přičemž však hlavní pozornost 
nebyla soustředěna k osobě žáka, ale především ke stavu školního prostředí a k úloze 
školy. Jednou ze samostatných částí tak bylo zjišťování hygienického stavu škol: čistota 
a bezprašnost tříd, chodeb, hygienický stav školního nábytku, přezouvání ve škole, stav 
šaten, záchodů, umyvadel, sprch a koupelen, hygienické oteplování a osvětlování, hygi-
ena okolí škol apod. Druhým samostatným oddílem bylo zjišťování úrovně učitele coby 
hygienického vzoru a spolupráce školy Čs. červeným křížem, s úřady a spolky. 

Ukázalo se, že přiblížený výzkum stavu zdravotní péče na školách kroměřížské-
ho okresu probudil jak zájem školských úřadů o školní hygienu, tak vedl k četným 
sociálním opatřením ve prospěch žactva,  avšak v mantinelech daných tehdejší realitou 
finančních možností rezortu školství. 
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HEALTH CARE AND HYGIENE AT CZECHOSLOVAK 
SCHOOLS BETWEEN THE FIRST AND SECOND WORLD 
WARS

Abstract: Health care in schools, as well as pediatrics, originated mainly due to 
great developments in general medicine and hygiene at the turn of the century. In our 
country, general child health care, including prevention, was introduced only after the 
First World War (unlike in some Western countries, where the tradition reached much 
earlier than 1914). This treatise deals with health care in Czechoslovakia in the early 
thirties. Let us now look more closely at the issues of health care and hygiene in school-
children, using a study carried out at a number of junior and senior elementary schools 
in the Kroměříž district in January 1930 and early in 1935.

Key words: pediatry, child health care, prevention, research of health care and 
hygiene in schoolchildren
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ŠKOLNÍ HYGIENA PŘED STO LETY

Jaroslav VACULÍK

Souhrn: V našem příspěvku jsme podrobili analýze soubor dobové literatury, 
především německé a ruské provenience, která na přelomu 19. a 20. století formulovala 
hygienické požadavky na školu a školní výuku.

Klíčová slova: historie, přelom 19. a 20. století, školní hygiena

Přítomný příspěvek se snaží na základě analýzy souboru dobové literatury přib-
lížit stav požadavků na školní hygienu na přelomu 19. a 20. století. Lze konstatovat, že 
vedoucí roli v této oblasti sehrávala v Evropě německá lékařská a pedagogická věda.

K prvním německým příručkám školní hygieny patřila kniha Rudolfa Wirchowa  
O vlivu škol na zdraví, která vyšla už v roce 1870. Dospěla k závěru, že školní docház-
ka má v podstatě negativní vliv na zdraví dětí. Zjistila velké množství nemocí, které 
způsobuje právě škola. Prakticky všechna tělesná ústrojí mohou být pobytem ve škole 
ohrožena. V první řadě byl ohrožen zrak, a to především krátkozrakostí. Autor zjistil, 
že z deseti tisíc žáků 17 % nemělo normální zrak, a to nejvíce v gymnáziích (32 %), 
reálkách (24 %) a rodinných školách (22 %). Na vysokých školách se jejich počet zvýšil 
na 60 %.

Naklánění hlavy dopředu způsobovalo, dle autora, u dětí bolesti hlavy. V Neu-
châtelu ve Švýcarsku ze 731 studentů místní koleje 40 % trpělo častými bolestmi hlavy, 
zvláště děvčata (51 %), méně chlapci (jen 28 %). Krvácením z nosu trpělo 25 % žáků, 
více chlapci (22 %) než děvčata (20 %).

Škola dle Wirchowa byla hlavní příčinou skoliózy. V 90 % vychýlení páteře 
začínalo ve školní době a odpovídala postavení při psaní. Odchylky od normálního 
vývoje páteře byly zjištěny u 30 % žáků.

Také bolesti dýchacích orgánů byly, podle autora, způsobeny pobytem ve škole, 
zejména dlouhým sezením, špatnou ventilací a neexistencí školního dvora, kde by se 
děti mohly proběhnout.

Dlouhý pobyt ve škole, dle Wirchowa, negativně ovlivňoval také trávicí orgány, 
měl vliv na volný průběh krve v dolní části břicha a vedl ke ztrátě chuti k jídlu. Dlouhé 
sezení na jednom místě a nepravidelné stravování působilo, podle autora knihy, dráždi-
vě na pohlavní orgány.

Škola byla podle knihy také zdrojem nakažlivých nemocí, jako byl tyfus, způ-
sobený nečistou vodou používanou k pití. Ve škole mohlo dítě utrpět úraz, a to při 
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nedostatečném dozoru při tělesných cvičení nebo při násilných přestupcích ze strany 
druhých žáků.

Ve druhé části své knihy věnoval Wirchow pozornost vlastní školní hygieně, 
zejména kvalitě vzduchu, osvětlení, sezení ve školních lavicích, tělesnému pobytu, 
tělesným trestům, pitné vodě, odpočinku a také učebním pomůckám, např. velikosti 
tisku v učebnicích.

Jednou z německých příruček školní hygieny byla kniha dr. F. Dornblita Hygiena 
školního věku pro rodiče a vychovatele. Kniha byla rozdělena podle školního věku na hygi-
enu předškolního věku, mladšího školního věku, středního školního věku a staršího škol-
ního věku. U předškolních dětí věnoval velkou pozornost přípravě do školy, stravě, péči 
o tělo a oděv a hrám. U školních dětí se zaměřoval na školní prostředí, zejména vzduch, 
teplotu, světlo, nábytek, dobu výuky a tělesnou výchovu. Autor zdůrazňoval, že oděv žáka 
má být lehký a pohodlný, jako součást stravy žáka mu nevadilo ani lehké pivo.

Ve svých Základech školní hygieny vydaných roce 1906 věnoval další autor dr. 
L. Kitelmann pozornost osmi aspektům: hygieně školních budov, umístění školních tříd, 
přirozeném osvětlení tříd, umělém osvětlení, ventilaci, čistotě, topení a celkovému stavu 
tříd. Pokud šlo o umístění tříd, domníval se, že by do nich mělo každý den svítit slunce, 
a to v průběhu několika hodin. Podle autora, místnosti zbavené slunečního světla bývají 
nezdravé. Formuloval známou myšlenku, že kam nepřichází slunce, tam přichází lékař. 
Doporučoval orientaci oken na jihovýchod, která by zajišťovala nutnou sluneční teplo-
tu a světlo. Za vhodný považoval i východní směr oken, který by zabezpečoval dobré 
osvětlení třídy od začátku výuky. Podle Kitelmanna ranní slunce dává dobré osvětlení a 
vyvolává radostnou náladu. Námitky měl proti směrování oken na jih, neboť v létě bylo 
v takových třídách velké teplo. Nevhodná byla i západní strana, protože vítr většinou 
vane od západu. Severní strana byla vhodná pouze pro kreslení, protože do takové třídy 
nesvítilo slunce. Sever z hygienického hlediska byl nepřípustný. Přitom např. v Drážďa-
nech 36 % školních oken směřovalo na sever, 33 % na jih a 31 % na východ a západ. 

Velkou pozornost věnoval dr. Kitelmann také kvalitě vzduchu ve třídách, který 
měl obsahovat stejné součásti jako dobrý venkovní vzduch. Podle jeho názoru, špatný 
školní vzduch vede ke změně zdravého vzhledu žáků, k bledé anemické barvě tváře. 
Zdůraznil nezbytnost ventilace vzduchu, přičemž vpouštěný vzduch měl být čistý.

Žáci měli dbát o čistotu nejen těla, ale také obuvi a oděvu. Ve školách měly být 
zřizovány sprchy, v Anglii byla v každé škole k dispozici velká umývárna. V Hamburku 
si žáci museli umývat ruce před kreslením a před svačinou. Pláště, obuv, čepice a dešt-
níky neměly býti odkládány ve třídě. Za zdroj špíny a prachu označil autor školní dvůr.

Škola měla dohlížet na to, aby žáci chodili na lékařské prohlídky. Autor uvá-
děl, že v amerických státech Dakota a Illinois mělo 27 % dětí zkažené zuby, v ruském 
Petrohradě připadaly na žáka čtyři zubní kazy. Situace v Německu nebyla lepší: ve 
Würzburgu mělo zuby s kazem 81 % žáků, v Hamburku 96 % a v Kaiserslauthernu 
dokonce 99 %.

Při vytápění škol měla být zohledněna ekonomická, technická, pedagogická
a hygienická kritéria. Za nejlevnější považoval ústřední vytápění, zvláště teplým vzdu-
chem. Na základě zkušeností vídeňských škol zjistil, že ústřední vytápění je levnější, 
než topení v kamnech.

Pozornost věnoval také vnitřnímu vybavení tříd, zejména školním lavicím. Zdů-
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razňoval, že žák stráví ve škole dvanáct let po 4–6 hodinách denně, což má nepochybně 
vliv na jeho fyzický rozvoj.

Základní příručkou pro školní hygienu se stala kniha prof. A. Burgensteina a dr. 
A. Netolitzkého. Jejich práce je rozdělena do sedmi částí, které jsou věnovány školní 
budově, internátům,  hygieně výuky, hygieně učitele, výuce hygieny, tělesné výchově, 
nemocem a školní lékařské péči. Největší pozornost je věnována školní budově, tří-
dě, přilehlým prostorám školy a úklidu. Upozorňuje např. na zřizování školních sprch 
v rakouských školách a uvádí konkrétní příklady škol v Praze, Karlových Varech, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Trutnově a Moravské Ostravě.

Školní hygiena byla na počátku 20. století předmětem zájmu také v Rusku. Jed-
ním z prvních, kdo se o ni zajímal, byl V. I. Farmakovskij, autor knihy Ochrana zdraví 
žáků.  Podobně, jako ve stejné době německý vědec L. Kitelmann, také Farmakov-
skij věnuje značnou pozornost umístění školní budovy. Za málo dostupnou pro světlo 
považuje severní stranu. Budovy orientované na západní stranu jsou pro zdraví příhod-
nější než domy směřující na východ. Negativně působí zákryt sousedními budovami 
v úzkých ulicích a temné dvory bez slunečních paprsků. Škola má být vzdálena od pro-
tilehlé budovy dvakrát tolik, než je výška této budovy. Škola by měla být na vyvýšeném 
místě na suchém a pevném podkladě. Velmi žádoucí součástí školy byly sad a hřiště. 
V Rakousku v roce 1897 hřiště existovala u 279 gymnázií.

Otázkou umístění školní budovy se zabýval také I. mezinárodní kongres školní 
hygieny, který proběhl v roce 1904 v Norimberku. V této věci nepanovala mezi odbor-
níky jednota. Mnozí odborníci se vyslovovali pro severní stranu, která zaručovala rov-
noměrné osvětlení. Západní strana neměla zastánce, neboť z této strany vane nejsilnější 
vítr. Místnosti na východní straně méně trpí syrovostí a jsou dostatečně osvětleny paprs-
ky slunce. Nedostatky jižní strany spočívají v silném zahřívání místností.

Podle Farmakovského, délka třídy nemá činit více než 9–10 metrů, aby žáci dob-
ře viděli na tabuli. Šířka třídy nemá přesahovat 7 metrů, aby lavice na straně odvrácené 
od oken měly dostatek světla. Výška třídy má být větší než 4 metry, aby okna poskyto-
vala dostatek světla.

Stěny třídy nemají být bílé ani lesklé barvy, které škodí zraku. Autor nedopo-
ručoval ani věšení zeměpisných map a obrazů na stěny, protože jakákoliv pestrost je 
škodlivá pro oči. Mapy a obrazy mohly být umístěny pouze na zadní stěně. Za nejlepší 
podlahu považoval parkety ze suchého dubu. Pozornost obracel také na prach při utírání 
tabule a popel z kamen.

V další části své práce se Farmakovskij zabýval otázkou ventilace vzduchu. 
Upozorňoval na skutečnost, že vydýchaný vzduch působí jako narkotikum, zpomaluje 
oběh krve k hlavě a srdci a způsobuje celkovou slabost, bolest a točení hlavy.

Předmětem zvláštní péče školní správy mělo být osvětlení tříd. Podle autora, tří-
da trpící nedostatkem nebo nerovnoměrností osvětlení přináší velkou škodu žákům, nutí 
je namáhat zrak, naklánět  nízko hlavu nebo držet knihu před samým nosem. Důsledkem 
toho bývají návaly krve do hlavy a očí, oslabení zrakového nervu a krátkozrakost. 

Otázka optimalizace školního nábytku byla předmětem zkoumání již od polo-
viny 19. století. Na počátku 20. století bylo již 200 typů školních lavic sestrojených 
podle hygienických norem. Od lavic bylo požadováno, aby celé tělo žáka se nacházelo 
v pohodlném, nenuceném postavení, krevní oběh mohl probíhat bez překážek, hruď při 
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dýchání se mohla volně rozšiřovat, nervy nikde nebyly utlačovány, páteř měla oporu, 
předměty na stole byly ve správné vzdálenosti od očí a třídní práce (psaní, kreslení) 
mohli žáci pohodlně realizovat.

Důraz byl kladen také na vnější okolnosti výuky. Různé vyučovací předměty 
kladly různé nároky na žáka, za nejobtížnější byly považovány algebra, latina a řečtina.

O norimberském kongresu školní hygieny informoval ruské čtenáře rovněž prof. 
I. P. Skvorcov v knize Hygiena výchovy a vzdělávání. Jednání probíhalo v sedmi sekcích, 
které se zaměřily na hygienu školních budov, hygienu interiéru, hygienické vzdělávání 
učitelů a žáků, tělesnou výchovu, školní lékařskou péči, speciální školy pro postižené 
žáky a hygienu mládeže mimo školu. Diskutující požadovali mj. odstranit z blízkosti 
škol veřejné domy, zakázat studentům žít v jednom domě s prostitutkami, zavést zvláštní 
dozorce bdící nad chováním žáků a organizovat přednášky o pohlavní pedagogice a etice 
na středních školách. Významné místo na norimberském sjezdu zaujala tělesná výchova, 
neboť škola neměla být jen místem získávání sumy znalostí, ale také nabytí sumy těles-
ných návyků. Byla rovněž položena otázka podílu rodiny na školním vzdělávání.

Další z ruských dobových autorů A. F. Nikitin se zabýval sledováním učebnic 
z hygienického pohledu, kde se zaměřil na normy pro papír, písmo a tisk. V příručce 
pro školní lékaře se soustředil na nařízení ministerstva národní osvěty z let 1905–1908 
a instrukce pro lékaře středních škol z roku 1905.

Na příkladech německých a ruských publikací z let 1870–1913 můžeme sledovat 
vývoj názorů na zásady školní hygieny ve střední a východní Evropě na přelomu 19.
a 20. století a porovnat je s našimi dnešními poznatky.
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ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ. ŠKOLA
A PROMĚNY HYGIENICKÉHO STEREOTYPU

V NOVOVĚKÉ SPOLEČNOSTI  

Marie MAREČKOVÁ

 Souhrn: Problematika osobní hygieny,  využívání lázní a vody nejen k čistotě, 
ale i k posilování a otužování těla či jako léčebného prostředku. Od počátku 19. století 
se začalo rozvíjet plavání, vznikaly veřejné plovárny a školy plavání. Od třicátých let 19. 
století byly zřizovány veřejné plovárny i pro ženy, kterým sloužily zejména k výuce pla-
vání. V souvislosti s rostoucími hygienickými, ale i společenskými nároky měšťanstva se 
od poloviny 19. století v soukromých lázeňských budovách oddělovaly lázeňské prostory 
od zastřešených plováren a rozvinula se jejich specifická architektura. Špatné bytové a 
hygienické podmínky v chudinských čtvrtích vedly k nutnosti rozšiřovat veřejné lázně i se 
sprchami. Zejména prostřednictvím škol se šířila osvětová kampaň o čistotě jako nezbytné 
péči o vlastní zdravotní stav, tedy ve smyslu známého hesla čistota - půl zdraví. 

Klíčová slova: osobní hygiena, hygienické podmínky, čistota, péče o zdravotní 
stav, lázně

S modernizací školského a zdravotnického systému (Zdravotní řád z roku 1770,  
Školský řád z roku 1774) se prosazovalo i pojetí zdraví jako životní hodnoty a s tím sou-
visející úsilí o ovlivnění vlastního zdravotního stavu prevencí a životním stylem.1 Zdravá 
životospráva, tělesná hygiena, otužování, pohyb na čerstvém vzduchu a sportovní aktivity 
se v české vzdělané společnosti stávaly stereotypem. Dosud se voda a lázně využívaly pře-
devším k očistě a k celkové tělesné hygieně či jako léčebná terapie k uzdravení. Postupně 
se však aktualizoval nový aspekt aplikace lázeňství s cílem využít volný čas k posilová-
ní, otužování a k regeneraci ducha a těla (Wellness). Reflektovaly to i proměny funkcí
a forem veřejných městských říčních lázní i výstavných lázeňských budov.2

1 VÁŇOVÁ, R. a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách. Díl IV, sv. 1. Problematika vzdě-
lávacích  institucí a školských reforem (obecné školství 1848-1939, střední školství a  učitelské 
vzdělávání 1914-1939). Praha: Karolinum 1992; WEIS, A. Geschichte der Oesterreichischen 
Volkschulen I. Prag, 1904, s. 107.
2 VÁŇOVÁ, R. a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách. Díl IV, sv. 1. Problematika vzdě-
lávacích  institucí a školských reforem (obecné školství 1848-1939, střední školství a  učitelské 
vzdělávání 1914-1939). Praha: Karolinum 1992; WEIS, A. Geschichte der Oesterreichischen 
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Městské lázně byly v Evropě považovány za důležitá zařízení se zdravot-
ním posláním. Lázeňské domy ve středověkých městech sloužily k tělesné očis-
tě a hygieně, popřípadě i k terapeutickým účelům. Kromě obyčejných lázní, kde 
se návštěvníci myli ve studené vodě, byly využívány parní lázně.Veřejné městské 
lázně nabízely nejen vanovou koupel, ale i horkou parní lázeň či aplikaci horkého 
vzduchu. Páru získali lazebníci poléváním rozpálených želez nebo horkých kamenů. 
Lázeňské domy byly majetkem města či jednotlivých měšťanů, popřípadě klášte-
rů apod. Lazebník obvykle lázeň nevlastnil, měl ji pronajatou. Zaměstnával čeleď
a četné lázeňské pomocníky (muže i ženy), kteří pracovali jako topiči, hlídači šatů 
i jako maséři, kadeřníci či holiči, uměli pouštět žilou, přikládat baňky aj. Museli 
ošetřovat a léčit kožní nemoci, vředy či rány a provádět chirurgické zákroky. Tyto 
aktivity vedly ke střetu zájmů s městskými holiči či lékaři (chirurgy). Městské rady 
vydávaly pro lázeňský provoz svých zařízení lázeňské řády,  které specifikovaly 
práva a povinnosti lazebníků i měšťanských zákazníků. V 16. století s rozšířením 
pohlavních nemocí (zvláště syfilis) se zvýšily požadavky na lékařské znalosti měst-
ských lazebníků. 

K běžné lázeňské péči patřilo mytí hlavy, stříhání vlasů a vousů, popřípadě 
holení, určitá lékařská profylaxe a terapie, stejně jako podávání občerstvení a zajištění 
zábavy s hudbou a zpěvem. Lázně byly vybaveny okrouhlými dřevěnými káděmi či 
kamennými vanami naplněnými horkou vodou. Návštěvníci v nich seděli. Kádě i vany 
byly zakryty prkny, aby se teplota vody udržela či nejdéle. V parních lázních hosté leželi 
na dřevěných lavicích u zdí, často se dávali masírovat. K utírání potu sloužily speciální 
roušky. Po lázni se tělo opláchlo studenou vodou. Kvůli špatné hygieně se lázně zavíra-
ly, zejména v době morových epidemií. 

Výměna vody se pro její nedostatek prováděla v lázních zřídka a bylo zaká-
záno ji vypouštět na ulici. Zvláštní zvukový či vizuální signál obvykle oznamoval 
každou sobotu měšťanům, že lázeň je připravena. Lázeňské domy mívaly oddělené 
prostory pro muže a ženy. Kritické hlasy církevních hodnostářů i městských radních 
svědčí o tom, že se muži a ženy také koupali společně. Některé lázně sloužily i jako 
veřejné domy (bordely). V tom případě však počestnému majiteli lázeňského domu 
hrozil postih a ztráta měšťanské cti. Lazebnické povolání nebylo v tehdejší společ-
nosti váženo.3 

Návštěva lázní byla oblíbena ve všech vrstvách měšťanské společnosti. Měst-
ská inteligence, úředníci, kněží městské církve, učitelé městské školy a hudebníci 
dostávali od města finanční dotaci na lázeň. Řemeslničtí mistři navštěvovali lázně 
každých čtrnáct dnů zpravidla v termínu sjednaném pro celý cech. Tovaryšům pla-
tili lázně mistři. Náklady na lázeňský provoz se však postupně zvyšovaly, počet 
městských lázeňských domů se omezoval. Zřejmě se tak do jisté míry projevil vliv 
barokní a rokokové módy. K očistě stačilo otírání pokožky vlhkými a suchými ruč-
níky, spolu s pudry a parfémy byly běžnými kosmetickými pomůckami dam hřebeny 

Volkschulen I. Prag, 1904, s. 107.
3 VÁŇOVÁ, R. a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách. Díl IV, sv. 1. Problematika vzdě-
lávacích  institucí a školských reforem (obecné školství 1848-1939, střední školství a  učitelské 
vzdělávání 1914-1939). Praha: Karolinum 1992; WEIS, A. Geschichte der Oesterreichischen 
Volkschulen I. Prag, 1904, s. 107.
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na vši, škrabátka hlavy apod. Místo parfémů byly oblíbené pižmové kuličky či tzv. 
pomandry, závěsné schránky na vonné látky, které se nosily jako módní doplněk 
zavěšené na krku či za pasem. Ke každodenním úkonům patřilo chytání blech.

V konzervativním středoevropském měšťanském prostředí se však respektovaly 
tradiční hygienické návyky a využívání lázeňských provozoven. Koncem 17. století 
nastalo oživení lázeňství, zejména se zdůrazňovaly ozdravné účinky studených koupelí. 
Anglická móda aktualizovala  plavání a význam plaveckého sportu pro zdraví. Metodic-
ká výuka plavání byla orientována na potřeby armády jako součást vojenského výcviku, 
v první polovině 19. století vznikaly i soukromé civilní plavecké školy. Současně došlo 
k dalšímu rozkvětu lázeňství a využití přírodních minerálních pramenů k ozdravění a 
regeneraci organismu. Pobyt v proslulých módních evropských lázních nabízel bohaté 
šlechtické a měšťanské společnosti současně zábavu i terapii.4 

Začala výstavba prvních krytých bazénů, neboť měšťanská společnost chtěla mít 
možnost  koupat se či plavat i v zimě v moderních lázeňských domech, vyhovujících 
dobovým hygienickým i společenským potřebám. Přepychová lázeňská architektura 
odpovídala nové koncepci halových lázeňských staveb a  umožňovala spojení lázní s 
tancem. Zatímco v létě se v krytých halách plavalo, v zimě se v lázeňských budovách 
pořádaly plesy a koncerty. Věhlasný  lázeňský palác zřídil ve Vídni český soukenický 
tovaryš František Moravec. Za věno své ženy koupil dům (na Marxergasse 17) a chtěl 
provozovat vlastní soukenickou živnost. Protože se mu podnikání nedařilo, rozhodl se 
zřídit ve svém domě aktuální módní novinku, ruskou parní lázeň. Tato volba byla úspěš-
ná. Když se nemocí oslabená pokojská arcivévodkyně Sofie po absolvování parní kúry 
pana Moravce zázračně uzdravila, zákazníci se jen hrnuli. Lázeňský dům pojmenovaný 
podle arcivévodkyně (Sofienbad) byl po přestavbě roku 1838 otevřen a roku 1845 změ-
něn na akciovou společnost pod vedením Františka Moravce. 

Ačkoli Moravec mezitím oslepl, podle projektu Augusta von Siccardsburga
a Eduarda van der Nüla připravil velkolepou přestavbu svého lázeňského domu s moder-
ním plaveckým bazénem a halou, která byla po svém dokončení 14. 6. 1846 největším 
veřejným lokálem tehdejší Vídně. V zimních měsících se zde konaly koncerty, měšťan-
ské maškarní bály, ale také schůze a shromáždění. Při plesech bylo v budově místo pro 
2 300 osob. K tanci obvykle hrál Johann Strauss. Věhlas získaly růžové bály. Každá 
přítomná dáma dostala kytici růží s ukrytým losem. Tradiční hlavní výhrou byly zlaté 
dámské hodinky. Přestavby a rozšiřování lázeňského paláce dále pokračovalo a roku 
1899 podle návrhu ateliéru architektů Dehma a Olbrichta byla vybudována nová hlav-
ní fasáda (do Marxergasse) v secesním stylu. Po renovaci roku 1948 plavecký bazén 
ztrácel na významu a hala se využívala zejména jako známý taneční sál. Od roku 1986 
se realizovala přestavba na hotel, avšak 16. 8. 2001 tuto památnou budovu zničil velký 
požár.5 

Obdobné výstavné lázeňské domy využívané ke kulturním a společenským 
účelům existovaly také v Praze a nesporně představovaly novou specifickou koncepci 
v architektuře evropských lázeňských domů. Historického věhlasu se dostalo budově 
4 SELEDEC, W.; KRETSCHMER, H.; LAUSCHA, H. Baden und Bäder in Wien. Wien,  
l987.
5 DÜLMEN van, R. Kultura a každodenní život v raném novověku. Praha: Argo, l999, 
s. 358. ISBN 80-7203-116-3
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Svatováclavských lázní na Novém Městě pražském (stávající na rohu Karlova náměs-
tí a Resslovy ulice). Vlivem ohlasů revolučních událostí v Itálii a ve Francii z ini-
ciativy tajného politického klubu Repeal a radikálních demokratů na nepovoleném 
shromáždění pražského lidu dne 11. 3. 1848 zde byly poprvé formulovány státoprávní 
a konstituční požadavky české buržoazie.6

Postupující modernizaci, industrializaci a urbanizaci provázely civilizační promě-
ny. Vznik nových průmyslových oblastí vedl k migračním přesunům venkovského obyva-
telstva do hygienicky nevyhovujících dělnických kolonií a ubytoven. Málo placená vysi-
lující práce ve špatném prostředí podlamovala zdraví zaměstnaných mužů a žen. Přibývalo 
využití dětské práce. Nedostatečná úroveň stravování, odívání, vzdělání, kultury a také 
celkově nízká životní úroveň těchto stále početnějších skupin obyvatelstva reflektovala 
stávající sociálně ekonomické poměry. Mezi příčinami úmrtí začaly dominovat infekční 
choroby, především tuberkulóza a dětské infekce. Průměrná délka života se pohybovala 
kolem 50 let.    

Za této situace bylo zřejmé, že státní zdravotní péče musí být zaměřena na syste-
matickou prevenci infekčních onemocnění, na zajištění základní léčebné péče a na hygi-
enická opatření. Po zbourání opevnění byly areály měst modernizovány, pro zabezpečení 
hygieny byly vybaveny kanalizací a vodovodním systémem. Dalším hygienickým opat-
řením bylo rozšíření počtu veřejných městských lázní i krytých bazénů, vybavených čet-
nými sprchami. Dělnické vrstvy využívaly tyto levné lidové lázně po celý rok k základní 
tělesné hygieně.7 

Pro realizaci hygienických opatření státní zdravotní politiky měla neza-
stupitelný podíl škola a výchovný systém. Byl zaměřen na preferování zdravého 
životního stylu a stereotypu hygienických návyků. Výuka zdravovědy prohlubo-
vala osobní zodpovědnost za zdravotní stav. Hygienické poznatky a návyky šíři-
li žáci ve svých rodinách i dále. I přes přínosné aktivity četných charitativních 
organizací to byli zejména učitelé, kteří se svým pedagogickým působením a vli-
vem na okolí významně podíleli na prosazení zdravotních hygienických  zásad do 
každodenního života.8 

Závěrem lze shrnout výsledky výzkumu, který se zaměřil na problematiku osob-
ní hygieny, využívání lázní a vody nejen k čistotě, ale i k posilování a otužování těla či 
jako léčebného prostředku. Od počátku 19. století se začalo rozvíjet plavání, vznikaly 
veřejné plovárny a školy plavání. Od třicátých let 19. století byly zřizovány veřejné 
plovárny i pro ženy, kterým sloužily zejména k výuce plavání. V souvislosti s rostou-
cími hygienickými, ale i společenskými nároky měšťanstva se od poloviny 19. století 
v soukromých lázeňských budovách oddělovaly lázeňské prostory od zastřešených plo-
váren a rozvinula se jejich specifická architektura. Špatné bytové a hygienické podmín-
6 DRBAL, C. Zdraví a zdravotní politika. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 8 n. 
Odtud i další údaje;  PETRÁŇ, J. (ed.) Počátky českého národního obrození 1770-1791. 
Společnosti a kultura v 70. – 90. letech 18. století. Praha, 1990; PETRÁŇ, J. (ed.) Ději-
ny hmotné kultury II, 1, 2. Praha, 1995, 1997.
7 GANSTER, I. Tröpfenbad – Schwimmbad – Wellnessoase. Wien: AV Astoria Druc-
kzentrum, s. 12. ISSN 0043-5317 
8 MAREČKOVÁ, M. České právní a ústavní dějiny. Stručný přehled a dokumenty. Olo-
mouc: Univerzita Palackého, 2006, s.176. ISBN 80-244-1502-X        
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ky v chudinských čtvrtích vedly k nutnosti rozšiřovat veřejné lázně i s levnými sprcha-
mi. Zejména prostřednictvím škol se šířila osvětová kampaň o čistotě jako nezbytné péči 
o vlastní zdravotní stav, tedy ve smyslu známého hesla čistota - půl zdraví. 
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HYGIENE AND HEALTH SCHOOL AND 
TRANSFORMATIONS OF HYGIENIC STEREOTYPE IN 
MODERN SOCIETY  

Abstract: Problems of personal hygiene, using water and baths for washing 
and overall body hygiene or as therapy for healing the body. Since early 19th centu-
ry swimming became increasingly popular, with the result of opening of many public 
swimming pools and swimming schools. Since 1830s public swimming pools beca-
me accessible for women too and women learned to swim there. In relation to increa-
sing hygienic and social demand of burghers spa was separated from indoor swimming 
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pools and their specific architecture developed. Poor housing and hygienic conditions 
in the poor quarters resulted in the necessity to extend public baths with cheap showers. 
Schools spread education about hygiene as the necessary precondition of good health in 
the sense of the well known saying Hygiene – Half Health. 

Key words: personal hygiene, hygienic condition, care for health, cleanness, 
spa, bathhouse
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MENTÁLNÍ REPREZENTACE DUŠEVNÍ
HYGIENY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
OČIMA STUDENTŮ UČITELSTVÍ

Kateřina MELICHÁRKOVÁ, Rudolf KOHOUTEK

Souhrn: Má-li se dítě ve škole učit objevovat svět, zdravě se vyvíjet a růst, je 
velmi důležité, aby mu k tomu byly poskytnuty nezbytné podmínky. Mezi tyto podmínky 
patří mimo jiné i péče o duševní zdraví, kterou zajišťuje duševní hygiena. Na zjištění, 
nakolik jsou její pravidla ve škole uplatňována a respektována, se zaměřujeme v našem 
příspěvku. Výzkumné šetření, jehož výsledky jsou zde prezentovány, je postaveno na 
mentální reprezentaci jevu z pohledu studentů učitelství.

Klíčová slova: duševní hygiena, duševní zdraví, psychologie zdraví

1. Úvod
Duševní hygiena představuje „systém vědecky propracovaných pravidel a rad 

sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rov-
nováhy“ (Míček, 1984: 9). Zpočátku se zaměřovala na odstraňování dopadů negativ-
ních vlivů na duševní zdraví člověka. Později je její zájem rozšířen i o eliminaci těchto 
negativních vlivů a snahu o rozvoj jedince. (Bedrnová, 1999) Kromě pojmu duševní 
hygiena se můžeme setkat i s dalšími označeními: psychohygiena, mentální hygiena. 
(např. Bartko, 1990) 

 Zabývání se duševní hygienou má dlouhou historii. Její počátky jsou spjaty již 
se starověkem. Myšlenky uchování duševního zdraví se zde objevují ve spisech filozo-
fických, lékařských i ve společenských normách. (Mrňa in Hřebíček, 1971) Např. antic-
ký filozof Demokritos spatřuje optimalizaci individuálního života v nalezení rovnováhy 
mezi sebou, přírodou a okolním světem, ve střídmosti a schopnosti radovat se z malič-
kostí. (Bedrnová, 1999) V naší kultuře bychom mohli poukázat na dílo Komenského.

Pojem „duševní hygiena“ se do života společnosti podařilo prosadit Cliffordu 
W. Beersovi na začátku 20. století. (Míček, 1984) Postupně jsou zakládány různé orga-
nizace věnující se duševní hygieně (např. Světová federace duševního zdraví – WFMH 
– World Federation for Mental Health), mnoho autorů se zabývá touto problematikou 
z nejrůznějších úhlů pohledu (z našich autorů Haškovec, Brandejs, Vondráček, Hádlík, 
Bartko, Míček...).
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Na duševní hygienu ve školním prostředí se zaměřují Černý, Míček, Hřebíček, 
Bartko aj. Autoři uvádějí nejrůznější faktory, které ovlivňují školáka. Černý (1960) spat-
řuje případné problémy v osobnosti a specifikách dítěte či učitele, v jejich vzájemném 
vztahu i ve vztahu dětí mezi sebou, ve změně školy nebo třídy, ve vlivu médií. Míček 
(1984) vyjmenovává vliv učitele, vyučovacího procesu (problémy školní zralosti, pře-
těžování žáka, respektování výkonnostní křivky žáka, přiměřený výběr učiva a podání 
učební látky, řešení problému nepozornosti, zabezpečení aktivity žáků, respektování 
didaktických zásad a sociálně psychologických aspektů výchovy), vlivy materiální 
(sestavení jídelníčku, optické a akustické vlivy), otázku kázně, zkoušky nebo proble-
matiku slabých žáků. Ze zahraničních autorů např. Engelmeyer (1974) mluví především 
o duševní hygieně práce, Schenk-Danzingerová (1980) připisuje význam negativním 
zážitkům dítěte a míře frustrační tolerance, přetěžování, vyřazení z kolektivu, Bühler 
(1958) zmiňuje stres ze zkoušení, ze soutěživosti, netaktnosti vůči dětem, dále připomí-
ná potřebu sounáležitosti a potíže s přestupem dítěte do nové třídy či školy.

V současné době je duševní hygiena odsouvána do pozadí a vyzdvihována je 
spíše psychologie zdraví. Psychologii zdraví však vnímáme jako „zastřešující pojem!, 
jehož součástí duševní hygiena nepochybně je (psychologie zdraví se zabývá obecně 
zdravím, duševní hygiena pak řeší otázky pouze duševního zdraví). Proto i na cestě 
k duševní hygieně respektujeme tento vývoj a nejdříve se zastavíme u obecnější psy-
chologie zdraví. Následující projekt je tedy pojat jako vstupní  výzkumné šetření, které 
se zaměřuje nejen na zdraví duševní, ale i tělesné a sociální.

Tímto směrem se ubírá také program Škola podporující zdraví, resp. Zdravá 
škola. Jde ruku v ruce s trendem společnosti žít zdravě, eliminovat negativní vlivy na 
naše zdraví i v oblasti výchovně vzdělávací. Tento program také definuje jistá hlediska  
ovlivňující zdraví jedince ve škole. Rozděluje je do tří pilířů (Havlínová, 1988, 2006):

A. VĚCNÉ, SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ PROSTŘEDÍ
1.  Věcné prostředí... Hygienická nezávadnost; Bezpečí ve věcném slova smyslu; 

Funkčnost a účelnost; Podnětnost; Estetičnost a zabydlenost; Dostupnost všech pro-
stor školy k pohybu a užívání; Nabídka osobního prostoru

2.  Sociální prostředí... Rozvíjení humanistických postojů jako součást vzdělávání a 
osobního rozvoje učitelů i dětí; Úcta, důvěra a snášenlivost; Uznání, účast, empatie; 
Otevřenost a vstřícnost; Vůle ke spolupráci a pomoci

3.  Organizační prostředí... Režim dne respektující biorytmy; Režim dne respektující 
fyziologické potřeby, duševní pohodu; Režim dne respektující nutnost volného času; 
Zdravá výživa; Pohybová aktivita – holisticky pojatá tělesná výchova

B. ZDRAVÉ UČENÍ
1.  Smysluplnost výuky... Autentické učení; Přiblížení školy skutečnému životu; Pro-

žitkové učení; Navazující tematické celky; Využití zdrojů v blízkosti školy
2.  Možnost výběru, přiměřenost výuky... Právo individuálního či skupinového výbě-

ru určité obsahové části učiva; Volitelné a nepovinné předměty; Možnost výběru 
způsobu učení; Přiměřenost vzhledem k věku a individuálním možnostem; Rychleji 
postupující žáci; Žáci se speciálními potřebami a výukovými problémy; Proporcio-
nalita rozumové, citové a sociální složky



75

3.  Spoluúčast a spolupráce ve výuce... Duch demokracie a přátelství; Jasná pravidla 
soužití v písemné podobě; Existence volených orgánů; Participační styl řízení; Ote-
vřenost školy vůči partnerům; Komunikace jako předpoklad spolupráce; Spolupráce 
ve výuce – kooperativní učení

4.  Motivující hodnocení žáka... Nepodmíněné uznání – vzájemná úcta; Hodnocení 
formou poskytování věcné zpětné vazby; Slovní hodnocení

C. OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ
1.  Škola jako demokratické společenství... Partnerské vztahy s rodiči; Demokratická 

komunikace; Chování respektující jednotlivce; Participace, spolupráce v týmu
2.  Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce... Začlenění školy do života 

obce
Tyto budou taktéž srovnány s faktory vytvořenými skrze náš výzkumný pro-

jekt.

2. Metodologie výzkumu
Pro výzkumné šetření byla zvolena obsahová analýza textu a jeho následné kódo-

vání. Zkoumán je vliv základní školy na zdraví žáka. K analýze jsou využity reflektující 
práce studentů 4. ročníku učitelství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Sběr výzkumných dat proběhl ve dvou fázích. První, předvýzkumnou, fázi představo-
vala kvalitativní sonda zjišťující zkušenosti studentů s našim školstvím. V druhé fázi 
(materiál pro hlavní výzkumné šetření) se studenti již detailněji vyjadřovali ke své spo-
kojenosti či nespokojenosti se školou. K jednotlivým výrokům přiřadili i číselnou hod-
notu v rozmezí 0 – 100 %, která značí míru souhlasu s určitým výrokem a naléhavosti 
(aktuálnosti) daného jevu.

Autory esejů je 197 studentů 4. ročníku učitelství Pedagogické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně. Je zde uplatněn záměrný výběr výzkumného vzorku z důvodu 
dostupnosti pro experimentátora. Z těchto 197 prací 162 je využito ke kvantitativnímu 
zpracování. Zbývajících 35 prací neobsahovalo kvantitativní data, a jsou proto využity 
při interpretaci získaných dat jako kvalitativní dokreslení problému.

Tento výzkumný projekt má sloužit jako první krok na cestě k poznání uplatňo-
vání duševní hygieny na základních školách. Za cíl si klade definování faktorů základní 
školy, které ovlivňují zdraví jedince a vytvoření nadřazených pojmů nad těmito faktory 
(kategorie). Tyto kategorie budou srovnávány podle četnosti odpovědi (kolik lidí vnímá 
daný faktor či kategorii jako významnou a ovlivňující zdraví jedince) a podle aritmetic-
kého průměru jejich kvantitativní odpovědi (nakolik tento faktor, resp. kategorii vnímají 
jako naléhavý). Stejný postup je uplatněn i v jednotlivých kategoriích pro dílčí fakto-
ry,  bude také zjišťováno, zda žáci skutečně udávají takové faktory, které se vyskytují 
v odborné literatuře, a zda není možné uváděný výčet faktorů rozšířit.

3. Výsledky výzkumu
Cílem výzkumného šetření bylo zjištění faktorů, které ovlivňují tělesné, sociální 

a duševní zdraví dítěte na základní škole, a také vytvoření nadřazených pojmů, katego-
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rií. Základní dělení faktorů je zprostředkováno skrze skupinu pozitivních a negativních 
vlivů. Zde bylo definováno mnoho faktorů (174, z toho 86 faktorů bylo pozitivních a 
88 negativních). Nad těmito faktory byly vytvořeny nadřazené pojmy (kategorie), které 
představují komplementární dvojice pro pozitiva i negativa.

Přehled kategorií a faktorů:

A. POZITIVA
 1.  Učitel (+)...Oživující výuku; Ovlivňující; Kvalifikovaný; Vzor; Laskavý; Dobrý; 

Přátelský; Spravedlivý; Ochotný; Se zájmem o žáky; Vliv učitele na vztah k před-
mětu; S indiv. přístupem; Podporující zájmy; Ped. pracovníci a zaměstnanci školy;  
Vstřícný; S dobrým vztahem; Motivující; Přísný; Spolupracující; S dobrým přístu-
pem; Příjemný; Trpělivý ; Ostatní

 2.  Materiální vybavení školy (+)...Zahrada; Tělocvična; Bazén; Dobrá vybave-
nost; Specializované učebny; Příjemné prostředí; Výzdoba školy; Jídelna; Učební 
pomůcky

 3.  Sociální interakce (+)...Dobré vztahy; Přátelé; Kontakt s vrstevníky; Kolektiv; 
První lásky; Kamarádi z MŠ 

 4.  Stravování (+)...Pravidelná strava; Možnost stravování v bufetu, automatu; Kva-
litní jídlo; Chutné jídlo; Možnost svačinek 

 5.  Zdravotní podmínky (+)...Bezpečnost; Prevence a zdravotní péče; Nepřetěžová-
ní; Dostatek volného času; Fyzikální a hygienické podmínky; Prázdniny; Přestáv-
ky; Dodržování pitného režimu

 6.  Výuka (+)...Základní vzdělání; Příprava na SŠ, vysoká úroveň; Rozvoj komunika-
ce; Předměty; Učení se toleranci, respektu, vzájemné pomoci, autoritě; Poskytnutí 
specifické podpory; Učební návyky; Metody výuky; Příprava pro praktický život; 
Vedení k samostatnosti a zodpovědnosti; Vztah k přírodě, ke knihám

 7.  Aktivity ve škole (+)...Tělesná výchova; Zahraniční pobyty; Podpora pohy-
bu, sportovní akce; Školní výlety; Lyžování, plavání, bruslení; Školy v přírodě; 
Zájmové kroužky; Školní družina, školní klub; Soutěže, olympiády; Kulturní 
akce; Školní akce 

 8.  Nestresující situace (+)... Ohleduplné zkoušení; Ostatní; Klima školy; Radost 
z učení a ze školy; Pravidelný denní režim, řád; Studijní úspěchy; Pochvaly, odmě-
ny 

 9.  Organizační záležitosti (+)...Jídelna ve škole; Blízkost školy; Ostatní; Menší ško-
la, třída; Spolupráce s rodinou

10. Ostatní důvody (+)

B. NEGATIVA
 1.  Učitel (-)...Starý; Nezvládající; Špatný; Vztah učitel – žák; Neaprobovaný, nepro-

fesionální; Nezájem o žáky, výuku; Přísný, autoritativní; Nepříjemný; Nervózní, 
nestabilní; Bez autority; Ped. pracovníci a zaměstnanci školy

 2.  Materiální vybavení školy (-)...Toalety; Neestetické prostředí; Tělocvična; Špat-
né; Učební pomůcky; Zastaralé; Šatny; Topení 

 3.  Sociální interakce (-)... Šikana; Posmívání, narážky; Vyřazování z kolektivu; 
Špatný kolektiv; Asociální chování 
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 4.  Stresující situace (-)...Důraz na známku; Strach z přijímacích zkoušek na SŠ; 
„Škatulkování!; Ponižování žáků; Nadržování, zasednutí na žáka; Srovnávání; 
Zkoušení, známky; Stres, strach; Nespravedlnost; Známky za výkon, ne za snahu; 
Jiné stresující situace; Tresty, málo pochval; Strach z lékaře; Nesmyslné příkazy a 
zákazy; Poznámky; Strach z třídních schůzek 

 5.  Stravování (-)...Nucení dojídat; Nemožnost výběru; Nekvalitní jídla; Školní jídel-
na; Nedobrá jídla; Bufet

 6.  Zdravotní podmínky (-)...Nedostatek pohybu a odpočinku; Přetěžování žáků; 
Ranní vstávání; Zákaz pití a odcházení na WC; Bezpečnost; Málo prevence a zdra-
votní péče; Nošení těžkých učebnic; Hygienické podmínky; Fyzikální podmínky; 
Přestávky; Možnost nakažení se od dětí; Sezení

 7.  Výuka (-)...Neposkytnutí specifické podpory; Frontální výuka; Zastaralá výuka; 
Domácí příprava; Bez indiv. přístupu, práce s nadanými; Potlačování svobody a 
vyjádření názoru; Memorování; Nuda, stereotyp; Nesamostatná práce; Stížnosti 
na předměty; Jiné nedostatky; Nízká úroveň školy; Nezáživnost; Bez motivace; 
Nespolupráce, soutěživost, rivalita 

 8.  Aktivity ve škole (-)...Školní aktivity; Mimoškolní aktivity; Pohybové a sportovní 
aktivity

 9.  Organizační záležitosti (-)...Přestup z MŠ; Rozvrh; Změna školy, třídy; Nespo-
lupráce s rodiči; Časté střídání učitelů, stěhování; Fronty v jídelně; Délka vyučo-
vání; Mnoho dětí ve třídě, škole; Jiné organizační záležitosti; Dojíždění do školy; 
Jídelna daleko

10. Ostatní důvody (-)

POZN: Dílčí faktory v rámci jednotlivých kategorií jsou seřazeny podle arit-
metického průměru, počet odpovědí je vyjádřen podtržením tří faktorů (jednoho u 
aktivit ve škole ve skupině negativ), které byly nejčetněji zastoupeny.

U kategorií i jednotlivých faktorů byly zkoumány dvě položky: četnost odpo-
vědí a aritmetický průměr. Následující grafy ukazují tato specifika u pozitivních a 
negativních kategorií doplněná o směrodatnou odchylku. 
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Graf č. 1: Kategorie pozitiv

Graf č. 2: Kategorie negativ

Pro důkladnější prozkoumání jsou k dispozici také tabulky, které poskytují seřa-
zení kategorií podle počtu odpovědí a podle aritmetického průměru s uvedením čísel-
ných údajů.
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POŘADÍ PODLE POČTU ODPOVĚDÍ
Aktivity ve škole (+) 364 Stresující situace (-) 280
Výuka (+) 306 Výuka (-) 207
Učitel (+) 190 Zdravotní podmínky (-) 177
Materiální vybavení školy (+) 136 Učitel (-) 174
Sociální interakce (+) 120 Materiální vybavení školy (-) 132
Zdravotní podmínky (+) 98 Organizační záležitosti (-) 132
Organizační záležitosti (+) 85 Sociální interakce (-) 120
Nestresující situace (+) 75 Stravování (-) 95
Stravování (+) 41 Aktivity ve škole (-) 60
Ostatní důvody (+) 19 Ostatní důvody (-) 32

Tabulka č. 1: Pořadí podle počtu odpovědí

Jak již bylo popsáno, četnost odpovědí prozrazuje, jak často se s daným vlivem 
děti ve škole setkávají. Pořadí pozitiv i negativ se liší, protože se různí to, čeho si všímá-
me v pohledu pozitivním a negativním (většinou si uvědomíme, co je pro nás podstatné, 
co potřebujeme, až ve chvíli, kdy to ztratíme). K nejčastějším pozitivním vlivům patří 
aktivity ve škole, výuka a učitel. Z negativ se nejčastěji objevovaly stresující situace, 
výuka a zdravotní podmínky. Naopak mezi nejméně častými pozitivními faktory jsou 
ostatní důvody, stravování a nestresující situace. Nejméně často se jako k negativům 
vyjadřují respondenti opět k ostatním důvodům, aktivitám ve škole a ke stravování.

POŘADÍ PODLE ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU
Učitel (+) 78,82 Zdravotní podmínky (-) 68,65
Sociální interakce (+) 77,46 Výuka (-) 68,22
Nestresující situace (+) 74,17 Učitel (-) 67,49
Organizační záležitosti (+) 72,24 Sociální interakce (-) 67,36
Výuka (+) 69,28 Stresující situace (-) 65,25
Ostatní důvody (+) 67,89 Stravování (-) 64,00
Aktivity ve škole (+) 67,13 Aktivity ve škole (-) 61,08
Zdravotní podmínky (+) 66,88 Organizační záležitosti (-) 60,13
Materiální vybavení školy (+) 64,82 Materiální vybavení školy (-) 58,29
Stravování (+) 61,07 Ostatní důvody (-) 52,59

Tabulka č. 2: Pořadí podle aritmetického průměru

Aritmetický průměr postihuje významnost daného faktoru, nakolik jej respon-
dent vnímá jako aktuální a naléhavý. V tomto směru je mezi pozitivními vlivy největ-
ší význam připisován učiteli, sociálním interakcím a nestresujícím situacím. Z negativ 
nejvíce dítě ovlivňují zdravotní podmínky, výuka a učitel. Jako nejméně ovlivňující
u pozitiv je pak hodnoceno stravování, materiální vybavení školy a zdravotní podmínky. 

Důkladnější analýza dat je nad rámec tohoto příspěvku. Článek je totiž pojat 
jako předběžná zpráva z výzkumu a celý výzkumný projekt bude řešen v rámci diser-
tační práce, kde má své místo jako předvýzkumná fáze. Zaměříme se však dále ještě na 
srovnání zjištěných faktorů s těmi, které jako vlivy duševní hygieny popisuje odborná 
literatura, a také na srovnání s faktory definovanými u Zdravé školy. 
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Téměř ke všem faktorům, které popisují výše uvedení autoři věnující se duševní 
hygieně, se v námi zjištěných údajích objevují  ekvivalenty:

• vliv učitele... učitel
• vyučovací proces... výuka
•  vzájemný vztah učitele a žáka, vztahy mezi žáky... vztah učitel – žák,  sociál-

ní interakce, dobré vztahy
• negativní zážitky dítěte a míra frustrační tolerance... stresující situace
•  zkouška... zkoušení, důraz na známku a známky za výkon, ne za snahu, ohle-

duplné zkoušení, studijní úspěchy
• vyřazení z kolektivu... vyřazení z kolektivu
•  změna školy / třídy... přestup z MŠ, změna školy, třídy, časté střídání učitelů, 

stěhování
• přetěžování... přetěžování žáků
• problematika slabých žáků... specifická podpora, individuální přístup
•  netaktnost vůči dětem... ponižování ze strany učitele, posmívání a narážky 

nebo šikana ze strany dětí
• optické a akustické vlivy... fyzikální a hygienické podmínky
• stres ze soutěživosti... soutěživost, rivalita 
• ...

Faktory, které nemůžeme potvrdit, jsou:
•  Vliv médií - Černý vnímá označení školáka jako dítěte ve školním věku. Má 

na něj tedy vliv nejen škola, ale i rodinné prostředí, média... V našem pojetí 
však zvažujeme pouze vlivy školy.

•  Problémy v osobnosti a specifikách dítěte či učitele – osobnost a specifika 
dítěte a učitele je respondenty často uváděna (učitel, laskavý, trpělivý, ochot-
ný, nepříjemný, nervózní, nestabilní...), ale specifika dítěte přímo zmiňována 
nejsou. Předpokládáme, že vnímali otázku vlivů školy jako faktorů exter-
ních.

•  Školní zralost – respondenti tento problém nezmiňují, měl by být však brán 
v potaz a zahrnut v dalším zkoumání. 

•  Přiměřený výběr učiva, podání učební látky, řešení problému nepozornosti, 
zabezpečení aktivity žáků, respektování didaktických zásad a sociálně psy-
chologických aspektů výchovy, otázka kázně – tyto jevy nebyly popsány pří-
mo, ale objevovaly se obdobné kategorie (zabezpečení aktivity žáků... nuda, 
stereotyp, ...) nebo se nevyskytovaly. Budou tedy opět zváženy a případně 
přidány jako nové faktory v následujícím zkoumání.

Co se týká srovnání s vlivy, které uvádí Zdravá škola, rozdíly jsou na prv-
ní pohled markantnější. Při podrobnějším prozkoumání však opět zjistíme převážnou 
shodu s údaji zjištěnými v našem výzkumu. Faktory jsou zde jiným způsobem klasifi-
kovány. Odlišnost naší koncepce vychází ze snahy přiblížit se klasifikacím uváděným 
v rámci duševní hygieny.
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Mezi shodnými vlivy můžeme jmenovat:

• hygienická nezávadnost... hygienické a fyzikální podmínky
• bezpečí ve věcném slova smyslu – bezpečnost
• estetičnost a zabydlenost... výzdoba školy, příjemné prostředí
• sociální prostředí... sociální interakce
• režim dne respektující biorytmy... pravidelný denní režim, řád
•  režim dne respektující nutnost volného času... dostatek volného času, prázd-

niny, přestávky
• pohybová aktivita... podpora pohybu
• přiblížení školy skutečnému životu... příprava pro praktický život
•  žáci se speciálními potřebami a výukovými problémy... poskytnutí specifické 

podpory
• komunikace jako předpoklad spolupráce... rozvoj komunikace
• motivující hodnocení žáka...  motivující učitel
• partnerské vztahy s rodiči... spolupráce s rodinou
• ...

Odlišnosti mezi oběma klasifikacemi:
• v klasifikaci Zdravé školy se objevují např. nové faktory: 

o  u věcného prostředí funkčnost a účelnost, podnětnost, dostupnost 
všech prostor školy k pohybu a užívání, nabídka osobního prostoru

o  u zdravého učení smysluplnost výuky, možnost výběru, spoluúčast na 
výuce, jasná pravidla soužití v písemné podobě, existence volených 
orgánů

o u otevřeného partnerství škola jako demokratické společenství
o ...

• v naší klasifikaci se naproti tomu objevují např. faktory:
o učitel se svými individuálními osobnostními i odbornými charakteristikami

o nucení dojídat
o fronty v jídelně
o poskytnutí základního vzdělání
o blízkost školy
o počet dětí ve třídě
o změna
o ...

Všechny odlišnosti budou zváženy a zahrnuty ve vytváření nové klasifikace, kte-
rou využijeme pro další zkoumání vlivů školy na duševní hygienu dítěte.

4. Závěr
Předběžná zpráva o výzkumném šetření pojednává o výzkumu mentální repre-

zentace duševní hygieny  na základní škole z pohledu studentů učitelství. 197 účastníků 
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tohoto šetření se vyjadřovalo k pozitivním a negativním vlivům školy na jejich tělesné, 
sociální a duševní zdraví. Na základě získaných dat jsme provedli analýzu textu, byly 
definovány faktory a nad nimi bylo vytvořeno deset nadřazených kategorií shodných 
pro pozitiva i negativa: učitel, materiální vybavení školy, sociální interakce, stravování, 
zdravotní podmínky, výuka, aktivity ve škole, nestresující situace, organizační záležitos-
ti a ostatní vlivy. Pro posouzení zjištěných dat bylo využito srovnávání na základě počtu 
odpovědí (jak často se děti s daným faktorem setkávají) a aritmetického průměru (aktu-
álnost, naléhavost daného jevu). Dalším cílem tohoto výzkumného projektu bylo srov-
nání údajů, které jako ovlivňující duševní hygienu popisují autoři zabývající se duševní 
hygienou a srovnání s vlivy, které uvádí Zdravá škola.

Zadávání obdobných dotazníků považujeme za důležitou kognitivní metodu. 
S jejich pomocí můžeme poznávat, jaká situace na našich školách skutečně panuje, 
můžeme ověřit, zda údaje uváděné v odborné literatuře jsou aktuální a úplné.

Samotné zabývání se daným problémem vnímáme jako velmi důležité, neboť 
péče o duševní zdraví je předpokladem kvalitně a spokojeně prožitého života.

Výzkum je podporován rozvojovým projektem MŠMT ČR na rok 2007 na Peda-
gogické fakultě Podpora konkurenceschopnosti doktorských studentů a postdoktorských 
pracovníků jako členů výzkumných týmů.
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MENTAL REPRESENTATION OF PSYCHIC HYGIENE IN 
BASIC SCHOOL AS SEEN BY TEACHERS STUDENTS

Abstract: If a child should learn, at school, to discover world, to develop health-
ily and to grow, it is very important to be provided with necessary conditions thereto. 
Among these conditions rank, among others, also the care of psychic health, which is 
secured by the psychic hygiene. In our entry we have focussed our attention to tracing 
to what extent its rules have been applied and respected in schools. The research inves-
tigation, the results of which have been presented here, has been based on the mental 
representation of the feature as seen by teacher students.

Key words: Psychic hygiene, mental health, psychology of health
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School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví

FILOZOFIE JAKO TERAPIE
A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

Radovan RYBÁŘ

Souhrn: Nová podoba a cíl filozofie ve věku postmoderny. Utváření pozitivní 
životní filozofie jako výsledek filozofického poradenství. Filozofování jako cesta ke spo-
kojenosti a za štěstím. Základní typologie osobností a duchovní vývoj člověka. Využití 
filozofického myšlení k terapii.

Klíčová slova: zdraví, medicína, zdravý životní styl, filozofie zdraví

Motto:
Filozofie je země nikoho, která se rozkládá mezi vědou a teologií a čelí útokům od obou 
z nich.                                                                                                   (Bertrand Russell)

Nová podoba a cíl filozofie ve věku postmoderny
Slovo ,,filosofie“ původně znamenalo ,,lásku k moudrosti“, ale současní profe-

sionální filozofové by se asi styděli přihlásit k tak naivnímu pojetí svého oboru, protože 
se stali úzkými specialisty v různých oblastech teorie a dějin moderní podoby filozo-
fie. Amatérští filozofové si na rozdíl od profesionálů na akademických půdách nemusí 
dělat tolik starostí s různými historickými nuancemi, protisměrnými tendencemi filo-
zofických škol a jejich představitelů či s profesními skupinovými zájmy a vzájemnou 
osobní řevnivostí jednotlivých učenců. A tak se mohou soustředit na základní otázky 
filozofie a filozofování.

Když si amatér pomocí četby a diskusí ujasní, čeho se týká jeho záliba ve 
filozofii, může si udělat i on představu o tom, jaký je současný stav vývoje na 
daném poli a může i pocítit nutkání ke specializaci. Ve filozofii, stejně jako v jiných 
oborech, přijde totiž čas, kdy je každý člověk připraven přejít ze stádia pasivního 
konzumenta do stádia aktivního producenta. Pokud má potřebu nějak reagovat na 
svoje vnitřní filozofická nutkání a má i schopnost kultivovaně zaznamenat vlast-
ní myšlenky, postupně nachází smysl ve svých zkušenostech, potom i amatérský 
filozof se postupně naučí čerpat radost z nejobtížnějších a nejhodnotnějších úkolů 
lidského života. [1]
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A tak může ve shodě s celou řadou dalších myslitelů dojít i k poznání, že 
tradovaný překlad a význam slova filozofie jako lásky k moudrost je nesprávný. 
Správně by měl znít: filozofie je moudrost lásky. Láska totiž neznamená jen nějaké 
nekontrolovatelné emocionální výlevy, jak bývá některými příliš racionálními lidmi 
chápána, ale je to přímo stav duše člověka. Schopnost prožitku lásky a láskyplný 
vztah k sobě i k druhým lidem i celému světu vůbec je východiskem pravé filozofie 
a filozofování. Na to se v období moderny někdy zapomínalo a to znovu ,,objevi-
la“ postmoderna. A tím se také otevřel široký prostor i pro tzv. amatéry, pokud 
k tématům a problémům filozofie přistupovali s čistým prožitkem a vědomím lásky, 
resp. s postojem nikomu a ničemu neškodit a být otevřen všem obecně prospěšným 
možnostem.

Potěšení amatéra (tj. neškoleného filozofa) spočívá v uvědomění si zásadního 
konfliktu mezi spontaneitou amatérismu s ,,šedým“ profesionalismem. [9]  V souvis-
losti s tím, se také často diskutuje otázka vztahu vědy a pseudovědy. V dobrém slova 
smyslu amatérský přístup k filozofii si v postmoderní době uvědomil, že tzv. vědecká 
medicína zaostává v psychologickém přístupu k problematice zdraví i k člověku jako 
pacientovi. A tak i podle některých současných sociologů je jedním z nejdůležitějších 
konfliktů současnosti konflikt mezi diletanty, laiky, amatéry a odborníky, specialisty, 
profesionály.

Tento problém by mohl vyvstávat na základě otázky interpretace a vztahu 
k jednotlivým oblastem vědeckých disciplín, neboť jsou obory, které jsou více či 
méně dostupné běžnému myšlení. Např. tzv. humanitní a společenské vědy jsou více 
přístupné amatérskému, laickému myšlení než tzv. vědy přírodní a technické. Je to
z toho důvodu, že např. společenské vědy (k nimž se druží i filozofie) jsou více založené 
na narativním a metaforickém fundamentu a na využití metody analogie, mnohem méně 
na znakovém a abstraktním metajazyku příslušné vědy. Ovšem to nevylučuje ani mož-
nost, že někteří myslitelé na podkladě svého osobního naturelu mohou mít sklon i filo-
zofii pojímat jako přísně exaktní vědu nebo kanonizovanou teorii, jistý katechismus 
blízký nějaké teologii.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba zůstat i ve své profesi ryzím amatérem, 
zachovat si jeho spontánnost, entuziasmus a svobodnou představivost a zbavit se tak 
profesní slepoty, která brání vidět za hranice daného systému a jeho algoritmu. Právě 
postmoderní étos přináší nové alternativní podněty v podobě překračování obvyklých 
bariér a umožňuje nové pohledy na problém. Konkrétně ve filozofii to obnáší změnu 
jeho paradigmatu od představy filozofie jako přísné akademické vědy k filozofii jako 
reflexe každodenního života lidí. [6]

Příklon filozofie ke konkrétní životní situaci člověka a jejím problémům je 
určujícím prvkem postmoderního myšlení. V tématu životní sebereflexe a hledání obra-
zu současného člověka se postmoderní filozofie dostává do těsné souvislosti s oblastí 
moderní psychologie. Např. téma  ,,psychologie lidského já“ je podobně neortodoxní 
jako proměna současného paradigmatu ve filozofii a ve vědě, tj. překročit hranice ,,uza-
vřeného systému“ a hledat odpovědi na aktuální otázky i v hájemství dalších disciplín, 
v syntéze tzv. třetí kultury, resp. v plodném propojení humanitních a přírodních věd 
v jeden smysluplný celek.
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Utváření pozitivní životní filozofie jako výsledek filozofického 
poradenství

Myšlenka filozofického poradenství vznikla v období postmoderny jako reak-
ce na situaci v moderní filozofii, kdy v jednotlivých filozofických promluvách začaly 
převládat samoúčelné jazykové hry. Postupně se objevil názor, že není jen školská či 
akademická filozofie pro odborníky, ale také taková, která může mít formu praktické 
činnosti s bezprostředními výsledky. Východiskem se stal názor, že filozofie je spíše 
než nějaká sekundární podoba vědy ,,uměním“ vyznat se i ve sféře toho, co neumíme 
dosavadními metodami zdůvodnit a také pokusem o integritu osobnosti člověka
a jeho života. [11]

Zabývat se filozofií potom znamená učit se umění žít, pochopení sebe samé-
ho i jiného člověka. Dochází zde i ke změně v chápání obsahu moudrosti. Moudrost 
už neznamená nějakou výjimečnou znalost určité problematiky, ale  ujasnění si životní 
zkušenosti člověka nejen cestou rozumu, ale i intuice a empatie. Lidský život se v tomto 
pojetí stává příběhem, který si žádá dramatického uchopení i následné mnohostranné 
interpretace. Zde si filozof souběžně pokládá otázky filozofické, etické a estetické: Jak 
žít? Jaký životní styl zvolit? Objevuje se tak idea filozofie jako promyšlené životní 
praxe, která řeší záležitosti každodenního života a je tak v diametrálním rozporu se 
současnou tzv. profesionální filozofií.

Výsledkem filozofického poradenství je utvoření pozitivní životní filozofie, 
založené jak na schopnosti filozofické imaginace a spekulace, tak i na konkrétních 
empirických (životních) informacích a datech. Všechny způsoby praktikování filozo-
fie mohou být velmi pestré, např. vyučování, výzkum, poradenství a terapie. Myšlen-
ka využití filozofie k terapii je velmi stará. Už v antice, zejména ve filozofické praxi 
Sokrata, stoiků a epikurejců, o tom existuje mnoho dokladů. Filozof byl tehdy chápán 
jako expert na hlubinné otázky lidské praxe a života, fungoval jako sociální pracovník 
přímo zapojený do veřejného života.

Filozofie ve svém zájmu o kvalitu života a člověka se také nutně stýká s psy-
chologií, sociologií a antropologií. Filozofie se stává psychologií, když se zajímá o 
duševní stránku člověka, a zase naopak psychologie se stává filozofií, když se zao-
bírá otázkou smyslu života člověka. Když spojíme dohromady výše uvedené části, 
vznikne nám psycho-filozofie nebo filo-terapie.  Podle vlastního zaměření se potom 
rozhodneme, které podobě této „příčné“ disciplíny dáme přednost. Uplatní se zde 
princip synergie jako součinnosti  více oblastí poznání, která je hnací silou postmo-
derního věku. 

V rámci filozofického poradenství vede filozof dialog s lidmi různého profes-
ního zařazení a ideového přesvědčení či náboženského vyznání od řadových občanů až 
po špičkové manažery. Na základě aplikace spekulativního myšlení, konceptuální 
analýzy, filozofické logiky i osobních zkušeností na konkrétní případ se snaží řešit 
problémy, které vyplývají z každodenních situací, různých osobních těžkostí a krizí,  
hledání smyslu čehokoliv.  Jazyk filozofa v tomto osobním i intimním dialogu musí 
být jednoduchý, jasný a obecně srozumitelný, právě v tom je jeho nová kompetence 
filozofa jako terapeuta. 
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Nabízí se otázka: V čem se od sebe vlastně liší filozof jako terapeut a psycho-
terapeut? Filozof na rozdíl od psychoterapeuta se nesetkává s člověkem jako s pacien-
tem či klientem, ale stylizuje se jako víceméně náhodný partner v rozhovoru o čemkoli, 
který se vzájemně se svým spolubesedníkem doplňuje a nenásilně mu jako „laskavý 
poradce“ pomáhá najít  řešení vybraného problému. Tím také nepřímo ukazuje význam 
filozofie jako oboru, který má napomáhat člověku v těžkostech života, ulehčovat jeho 
životní úděl.

Filozofické poradenství se například může  věnovat takovým otázkám jako: 
V čem spočívá dobrý život? Co je hodnotné? Existuje svoboda a v čem spočívá?  Jak 
být šťastný? Jaký mít vztah k vlastní práci? Existuje cosi jako osud? Co je po smrti? 
atd. Filozofičtí poradci při konzultování těchto a jiných otázek mohou čerpat z bohatství 
celých dějin filozofie evropské i východoasijské. Při řešení konkrétní životní situace a 
konkrétních problémů partnera v dialogu se vychází z předpokladů, že každý člověk-
partner má svoji specifickou životní situaci, že má i svůj specifický styl života, že už má 
i svoji specifickou životní filozofii.

Filo-terapeut si při uvědomění všech výše uvedených skutečností v otevřeném, 
humanistickém dialogu se snaží o změnu pohledu a postojů svého partnera na určitý 
problém.Výsledkem tohoto setkání není jenom změna jeho dosavadní mělké životní 
situace, ale i dopracování se k vizi a formulaci dalšího životního poslání svého partnera. 
Součástí popisované filozofické terapie není také jenom čtení vybraných filozofických 
textů, ale i psaní a vymýšlení vlastních textů a improvizací na dané téma. Filo-terapeut 
v žádném případě nevystupuje jako člověk-mudrc, který všechno ví, jako vševědoucí 
odborník na všechny problémy člověka a na ,,umění žít“.

Filo-terapeut by měl pomoci druhému lépe porozumět svým životním moti-
vacím, upokojit jeho rozbouřené myšlení a lépe se vyznat ve vlastním světě. Je třeba 
tomu druhému ukázat, že hledání smyslu čehokoli je životní výzvou a cestou osobního 
hledání a strádání. Nikdy se nejedná o získání toho druhého pro nějakou ideologii či 
náboženství, jde pouze o to předestřít k partnerovi v rozhovoru k úvaze širokou paletu 
nabídky jako svobodný prostor pro filozofická tázání a hledání odpovědí na všelijaké 
osobní problémy a tajemství života. 

Základní metodou je tzv. sokratovský dialog, tj. otevřený dialog o životě 
konkrétního člověka v konkrétní situaci, v němž filo-terapeut pomáhá rozpoznat směr
a obsah životní cesty a dalšího usilování vůbec. Centrální otázkou však zůstává: Jak žít?  
Návod k životu je vlastně tou nejdůležitější otázkou lidské situace ve světě a odpověď 
na ni je už obsažena v celých lidských kulturních dějinách, v bohatství tradice filozo-
fických myšlenek.

Lze říci,  že životní filozofie je intimní lidskou potřebou i životní úlohou. Je 
možné ji nalézt a praktikovat jen v životě samém, není tedy možné ji nastudovat ve for-
mální školské soustavě. Pojem životní filozofie se do značné míry kryje s pojmem svě-
tový názor, na rozdíl od něj je však mnohem širší a osobnější. Každý normální a zdra-
vý člověk má silnou touhu po integritě své osobnosti, celostním obraze a vidění světa i 
sebe sama. V této snaze pomáhá právě životní filozofie. Na druhou stranu ale neexistuje 
nějaká univerzální životní filozofie, která by platila pro všechny lidi bez rozdílu. Je třeba 
se k ní dopracovat vlastní cestou, za součinnosti teorie (filozofické vybavenosti) a praxe 
(zkoumáním konkrétní situace individua).
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Výsledkem a produktem životní filozofie jsou vědomosti o životě, které nemají 
již nějaký učenecký ráz, ale jsou jakoby přirozeným výsledkem individuální životní 
cesty člověka. 

Každý zájemce o filozofii, případně její učitel by si měl být vědom jistého 
etického závazku: kompetentnosti ve svém počínání a zodpovědnosti za vedení dialogu 
se svým partnerem. Vnitřní odhodlání pomáhat a šířit svoje přesvědčení zde nestačí. 
Někteří myslitelé se domnívají, že být učitelem filozofie nebo praktikovat filozofii je 
to nejvelkolepější a nejšťastnější poslání v životě, jaké se může někomu dostat. I z toho 
důvodu je nutné, aby každý šiřitel filozofických myšlenek měl svůj étos. Měl by se 
zajímat o životy slabých a běžných lidí více, než o životy privilegovaných a oslavova-
ných. Pravé poslání filozofie je totiž v oslavě života samého, v angažovanosti pro něj, 
v úsilí pomáhat ostatním, aby svůj život prožili v nejvyšší a nejlepší možné míře svých 
osobních dispozic a možností.

Filozofování jako cesta ke spokojenosti a za štěstím
Filozofie měla vždy v lidské kultuře specifické postavení, buď byla vynášena 

na samý vrchol lidského snažení jako královna všech věd, nebo byla zase naopak 
pokládána za zbytečný luxus v životě člověka nebo také za mluvení o ,,ničem“. 
Z toho důvodu se musela častěji než jiné oblasti lidského zájmu a činnosti obha-
jovat. Filozofování samo v obecném povědomí je většinou chápáno jako speciální 
intelektuálská činnost, velice vzdálená od běžného života. Provozování filozofie 
neboli filozofování je však lidský fenomén, který vyvěrá ze způsobu našeho myš-
lení a cítění. Přesto však jako by se smysl a cíl filozofie skrýval. Je to tím, že si jej 
vlastně musíme vytvořit my sami podle svého osobního zájmu a založení. Dobré 
filozofování však v každém případě by mělo přinášet potěšení, inspiraci a podněty 
k harmonizaci našeho života. 

Bytostný sklon filozofie je sklon k sebereflexi aktéra filozofování, je to vlastně 
cesta k praktické moudrosti. Výše zmiňovaný pozitivní ,,amatérismus“ ve filozofii 
spočívá ve snaze přiblížit filozofii co nejvíce k ,,obyčejnému“ lidskému životu, ke kon-
krétnímu lidskému prožívání života. [2]

Filozofické poradenství je tou aplikovanou filozofií, která se snaží o co 
nejužší kontakt s lidským prožíváním životních situací. Jde v něm o užití filozofie 
jako reflexe každodenního života, jejímž výsledkem je formování a zkvalitňování 
života samého. Tradiční podoba filozofie má naproti tomu sklon k vysoké míře 
abstrakce, idealizace a univerzalizace. Její působení se redukuje výhradně na sféru 
akademických diskuzí o pojmech, kategoriích a vztazích mezi nimi. Význam vyu-
čování filozofie na školách tkví v její reflexívně kritické úloze. Z praktikování 
filozofie (filozofování) v poslední době přirozeně vyplynula potřeba filozofie jako 
reflexe života a jeho problémů proti dosavadnímu pojetí filozofie jako nějaké přísné 
a objektivistické vědy. V této souvislosti je opuštěna nekritická a naivní důvěra 
filozofie k matematice a fyzice, která vedla do tenat formalizace filozofického 
jazyka a kvantifikace filozofických výstupů. Východiskem z krize se ukázalo opuš-
tění světa ,,čisté“ vědy a obrat k aktuálním životním tématům, k jejímu přivedení 
zpět do života. Filozofie tak už není neosobní a nezaujatou kontemplací, intelek-
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tuální gymnastikou či dokonce exhibicionismem, ale aktivní a cílevědomou refle-
xí konkrétních problémů a podmínek. Usiluje o živé poznání jako komplex empa-
tie a  racionálních, emocionálních, logických a  intuitivních  procesů. V celku jde
o obnovu pravé racionality jako rozumnosti, nikoliv rozumovosti.

Filozofování přímo podporuje kritické přehodnocení a transformaci osob-
nosti individua. Vzniká tak nový horizont filozofie spočívající v tom, co je teoreticky 
vůbec myslitelné. Cílem je přivést člověka prostřednictvím sokratovské dialektiky 
k lepšímu sebepoznání a k praktické životní moudrosti, o kterou se může opřít v každo-
denním prožívání skutečnosti. Terapeutická síla také spočívá v léčení duše krásnými 
a moudrými slovy podněcujícími příjemce ke kontemplaci. Filozofování se tak stává 
vhodným využitím volného času, celkovým uvolněním a i povznesením k vyšším život-
ním motivům, k ušlechtilosti. 

Dnešní utilitární duše člověka má sníženou starostlivost o duši, o její zdraví, 
neboť akcentuje konzumentský přístup k životu, a má tudíž absenci smyslu, pohybuje 
se v hodnotovém vakuu. K duchovní obrodě současného člověka nemůže v žádném 
případě přispět torzovitý a plytký způsob prožívání života. Společenský význam filozo-
fování spočívá ve zdůvodňování vlastní životní koncepce a v nastolování všeobecných 
filozofických otázek. Filo-terapeut je  tak vlastně zvláštním druhem ,,duchovního“. 

Ze zkušeností s filozofickým poradenstvím v západním světe vyplývá, že právě 
lidé v sociálně prestižních zaměstnáních, zdánlivě bezproblémoví vrcholoví pracovní-
ci mají silnou potřebu se obrátit k filozofii o radu a pomoc. Pod tlakem konkurence
a požadavku maximálního výkonu požadují možnost uvolnění a duchovní relaxace, 
ponoření se do sebe, podniknutím něčeho pro svoje duchovní zdraví.

Záměrem filo-terapeuta v této situaci samozřejmě není vyučovat filozofii ve 
smyslu šíření nějakých poznatků, ani v podobě odevzdávání zaručených návodů k živo-
tu, ale ve schopnosti vyslechnout toho druhého, pochopit jeho aktuální problémy a uká-
zat mu vedle jeho subjektivního nazírání životních faktů i jiné, alternativní pohledy
a podnítit ho tak k dialogu a samostatnému přemýšlení o jeho problémech a perspek-
tivách. Právě v rozkrývání širšího spektra perspektiv a přístupů spočívá hlavní 
úkol filo-terapeuta.  Jde o mobilizaci vnitřních sil a rozpoznání skutečných hodnot 
k tomu, aby se život začal jevit jako zajímavý a hodný žití. Každý filozofický roz-
hovor by měl vést k umění tvořivého myšlení. 

Filo-terapeut by si měl nechat nejprve vyložit životní příběh svého partnera v roz-
hovoru, provést jeho rekonstrukci, bilanci, přehodnocení a další projektování. Měl by 
se snažit osvětlit proud životních událostí, zážitků, pocitů a zároveň je uchopit z nového 
hlediska. Vnést do životního příběhu nový pohled, zpochybnit to doposud samozřejmé, 
přesvědčení o jediné správné cestě, resp. narušit všechny předpojatosti, předsudky a bari-
éry.  A naopak podpořit schopnost kritické myšlení a reflexe i odvahu zaujmout ke všemu 
vlastní postoj. Zbavit se vlastních iluzí, které byly konec konců získány z vnějšku na pod-
kladě výchovy a kulturního zázemí, které se dotyčnému dostalo a ve kterém vyrostl. Jde o 
to, aby si člověk dokázal v kritické situaci odvážně a nanovo utvořit novou koncepci svého 
života. Filozofování by mělo člověku pomoci nalézt základní motiv svého života. S tím 
však souvisí pěstování schopnosti kritického myšlení a kulturní reflexe, překonání tradič-
ních bariér mezi světem žité skutečnosti a světem teoretické reflexe a analýzy. Proto by 
ani filozofické otázky a odpovědi neměly mít akademický charakter.
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Cíle obecné filozofické koncepce spočívají v posílení víry ve vlastní důstoj-
nost i lidstva jako celku, v odvedení člověka od výlučné zaměřenosti ve svém počínání 
na maximalizaci zisku a přivést ho k větší citlivosti vůči celkové situaci ve světě. Jde
o to, pozitivně měnit sociální život ve světě, všechno a všechny sjednocovat, ale nikoliv  
k uniformovat. Jde o zlepšení celkových podmínek života, aby bylo došlo ke zkvalitnění 
individuálního prožívání života kohokoliv a kdekoliv. 

S těmito filozofickými cíli koresponduje také tzv. pozitivní psychologie. Jejím 
záměrem je najít cestu k tomu, aby se člověk cítil spokojený a šťastný. Vytvářejí 
se dokonce národní indexy štěstí, které by ukázaly, které vrstvy obyvatel jsou nejméně 
šťastné, a komu naopak ke štěstí nic nechybí. Dosavadní průzkumy na tomto poli 
ukázaly, že navzdory vzrůstající životní úrovni např. typický Američan dnes není ani
o trochu šťastnější než před padesáti lety. Tato zjištění jsou důležitá proto, že šťastnější 
lidé se cítí subjektivně lépe, jsou i zdravější, žijí déle, jsou také produktivnější. [3]

Představitelé pozitivní psychologie, která má svoji základnu právě v USA, jde 
hlavně o to, vytvořit v lidech skutečný pocit štěstí, nejen proklamovaný, jak tomu nako-
nec bývá v Americe zvykem. Stejně jako existují fitness centra pro tělo, měla by být 
zřízena fit centra pro duši. Být fit psychicky je stejně důležité jako tělesná zdatnost. Tato 
terapie je dnes údajně podrobně vypracovaná a osvědčuje se. Chce to však také přívětivé 
životní prostředí, neboť takové určitě přispívá k pocitu spokojenosti. 

Schopnost být šťastný je dána podle pozitivní psychologie a jejího hlavního 
představitele Američana Marka Seligmana z pensylvánské univerzity několika fakto-
ry. Především geny. Někdo má prý v genetické výbavě schopnost být šťastný přímo 
zabudovánu. Ale tak cenná věc nemůže být ponechána pouze od ,,přírody“ šťastným 
lidem.

V roce 2000 dokonce pozitivní psychologové vytvořili jakousi rovnici 
štěstí. Vypadá asi takto: štěstí = genetická výbava + životní okolnosti + vůle. 
Genetickou výbavu člověk samozřejmě neovlivní, ale životní okolnosti už by mohl. 
K těmto okolnostem patří např. stav financí, vzdělání, rodinná situace, společenské 
styky, osobní zázemí a řada dalších faktorů. Tyto faktory by podle propočtů psy-
chologů mohly ovlivnit prožitek štěstí z osmi až patnácti procent. Nejdůležitějším 
faktorem s nejméně čtyřiceti procenty je vlastní vůle člověka, jeho aktivita, přístup 
k životu. Na rozdíl od okolností lze tento faktor změnit okamžitě a velmi rychle jím 
ovlivnit i okolnosti. Návod k tomu mají poskytnout právě terapeutická cvičení. 
Mají podpořit a posílit tři typy pocitů štěstí: smyslové – potěšení z jídla a sexu; 
dále z provozování nějaké zajímavé práce, záliby; nakonec prožitek plnosti a 
hodnoty svého života. 

Ze závěrů pozitivní psychologie jako velice mladé disciplíny s přesahy i do 
dalších oblastí vědy i filozofie vyplývá, že každou věc či událost můžeme posuzovat 
z různého pohledu a může pro pozorovatele mít i různý význam. Důležité je však přitom 
naučit se všímat jen kladných a šťastných stránek života. Je i důležité – soustavně 
a cílevědomě vytvářet pocit spokojenosti, úspěchu, resp. štěstí i při rekapitulaci svého 
dosavadního života (např. pocit, že ,,tam nahoře“ mi ,,někdo“ drží palec…). Pozitivní 
přístup k životu a lidem pak nutně vede k úspěchu a štěstí i v budoucnosti.

Z pohledu filozofie, jejího pozitivního konání, ale kriticky skeptického myš-
lení se výše uvedená teorie jeví jako příliš jednoduchá a nekriticky optimistická, která 



92

nemůže vést k zaručeně skutečnému prožitku štěstí. Na druhou stranu její dílčí prvky 
při hlubším filozofickém uchopení mohou přispět k hledání progresivní cesty za štěstím 
či spokojeným životem.

Základní typologie a duchovní vývoj člověka
Filozofie kultury, která vznikla v německém filozofickém myšlení již zhruba 

v polovině devatenáctého století, si odjakživa všímala jistého duševně konstitučního 
zaměření či stavebního plánu osobností. A to, jak tvůrce, tak příjemce kulturního díla. 
Postupně se její dílčí část začala věnovat problému korespondence mezi typem autora
a jeho artefaktem, jako by šlo o pomyslné spojité nádoby. Začala zkoumat různé tvůrce, 
aby vytvořila určitou jejich klasifikaci. Tak vznikly různé podoby tzv. kulturní typo-
logie. Jednou z nejznámějších a nejjednodušších typologií je prosté dělení lidí na tzv. 
romantiky (snivce) a realisty (praktiky). [10]

Realisticky založený člověk je velký pozorovatel okolí, který těží především ze 
zkušenosti a má zájem o vše předmětné a hmotné kolem sebe. Tento rys se samozřej-
mě transponuje do vlastní tvorby, která má většinou konkrétní a vývojový charakter, 
zatímco typ romantika jako by spíš naslouchal vnitřnímu hlasu a o bezprostřední okolí 
nejeví téměř žádný zájem. V tvorbě se projevuje různými krajními způsoby, tvoří větši-
nou na jeden zátah v náhlé inspiraci, má smysl pro věci abstraktní a ideální. I když jsou 
tyto typy na první pohled protikladné, ve skutečnosti se vzájemně doplňují a jsou stejně 
důležité. Každý z nás při jistém zjednodušení patří buď k jednomu, nebo druhému typu 
člověka.

Jinou, poněkud propracovanější typologii vytvořil německý profesor Eduard 
Spranger (1982-1963). Na základě šesti základních kulturních orientací a hodnot vytvo-
řil k nim analogicky i šestero lidských typů, resp.odlišných kulturních zaměření. 
Tvoří je člověk tzv. teoretický (vědec); ekonomický (hospodář); estetický (umělec); 
sociální (pečovatel); mocenský (politik) a nakonec náboženský (mystik), který se 
dále dělí na tři podruhy mystika imanentního, transcendentního a dualistického. Každý 
z těchto typů má svoje vyhraněné vlastnosti, způsob myšlení a pohled na svět. Ve sku-
tečnosti samozřejmě úplně čistý typ neexistuje, vždycky jde jen o přibližné zaměření 
člověka. [5]

Význam výše uvedených typologií spočívá v tom, že je možné je využít při 
práci s lidmi. Vlastně nám sdělují, že všichni lidé nejsou stejní a že ke každému člověku 
je třeba přistupovat na základě pochopení jeho celkového zaměření. To se nám hodí, ať 
už budeme k němu přistupovat z pozice filo-terapeuta, nebo psychoterapeuta. 

Jiný přístup je z pozice duchovní. V tomto pojetí je člověk chápán jako neu-
stálý svár těla a duše, svár nižšího s vyšším, nevědomého s vědomým. Na celkový 
duchovní vývoj člověka je možno nahlížet ve kvalitativně odlišných etapách. V prv-
ní fázi vývoje jde u velmi malého dítěte ještě o nezralou mysl, která je velmi primi-
tivní, zvířecí, ale také nevinná i půvabná zároveň. Mezi třetím a čtvrtým rokem dítě 
začne ztrácet svou přirozenost a stává se součástí civilizovaného světa. Jeho inteligen-
ce je pořád ještě více instinktivní než rozumová. Dítě je jakýmsi pračlověkem, neboť 
žije výlučně v přítomnosti, nemá žádnou minulost ani budoucnost, tudíž ani žádnou 
odpovědnost. [4]
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Druhá fáze vývoje se již vyznačuje společenskostí, kolektivní myslí. Dítě 
postupně chápe, že je součástí celku, společnosti, národa, církve apod. Tyto celky však 
z člověka činí pouze součást davu, a tak např. německý filozof Friedrich Nietzsche tento 
stav označuje za stav tažného zvířete, např. velblouda. V tomto stavu člověk pociťuje 
pouze kolektivní odpovědnost a řídí se pravidly svojí komunity, kde převládají patriar-
chální poměry.

Třetí etapa duchovního vývoje člověka  již představuje stav individuální mys-
li, která má svoji identitu. Tomuto stavu Nietzsche říká: ,,lev“. V člověku vzniká jakési 
vnitřní centrum, pro něž už neplatí žádná autorita. Člověk se v tomto stádiu vývoje naučí 
říkat ,,ne“. V tomto stádiu vývoje se prý nachází současná západní civilizace.  Naše 
ego zde dosahuje svého vrcholu, proto na něj číhají různá nebezpečná pokušení, která 
mohou bránit člověku v jeho dalším rozvoji. Je to také stádium revoltujících intelektuá-
lů, kteří ovšem jsou někdy egoističtí a samolibí.

Čtvrtý stav mysli je ,,univerzální myslí“.  Zde naše ego dozrává a tudíž od 
nás odpadne. Lidé mezi čtyřiceti a pětačtyřiceti vždy čelí náboženské krizi, a proto se 
vydávají na cestu k tomuto stavu mysli. V něm musíme být ochotni odložit svou osob-
nost. Německý básník Friedrich Schiller tento okamžik nazývá ,,vesmírný polibek“. 
S univerzální myslí rozkvétají tři univerzální hodnoty: pravda – dobro – krása, jež 
tvoří základ filozofie a filozofování. Člověk se dostává na vyšší stupeň náboženství, 
v němž převládá matriarchální model. 

Pátý a poslední stupeň představuje královskou mysl. Člověk se stává samo-
statným bytím a vědomím, je plně bdělý, přetrvává zde stav blaženosti, není zde 
žádná temnota a úzkost. Na pátém stupni  člověk už není obyčejným smrtelníkem, ale 
stává se přímo Buddhou nebo Kristem, někým, kdo ovládá psychotroniku a biotroniku, 
takže tohoto stavu může dosáhnou málokdo.

Když zrekapitulujeme postupný vývoj: první stupeň je pouze začátek, není to 
cíl; na druhém stupni se člověk cítí sice pohodlně, ale nic velkého netvoří; třetí stupeň 
je naopak tvořivý, ale velmi nepohodlný, je v něm příliš mnoho napětí a úzkosti; čtvrtý 
stupeň toto napětí už odstraňuje novým,  vyšším stavem, a to rozpuštěním člověka 
v celku vesmíru; na pátém stupni člověk obrazně řečeno došel domů, vrátil se ke své 
původní podstatě, stal se  samotným bytím. 

Výše uvedená pasáž nám ukázala mnohotvárnost a proměnlivost lidské existen-
ce ve spojitosti s náznakem možného duchovního vývoje, anticipace životního projektu, 
který je potřebný pro nahlédnutí za běžný horizont žití a má svůj smysl i pro filozofické 
poradenství či terapii.

Využití filozofického myšlení k terapii
Filozofující člověk je v obecném povědomí  chápán jako někdo, kdo má velmi 

široký rozhled, případ. nadhled a je k tomu i značně prozíravý. Filozof v minulosti, 
v antických a středověkých spisech bývá většinou charakterizován jako ,,lékař duše“. 
Bylo tomu tak proto, že filozofie a lékařství v minulosti (od antiky až po celý středověk 
do renesance) koexistovaly nebo někdy byly dokonce chápány jako rivalové. Ale např. 
podle slavného řeckého řečníka Démokrita jsou medicína a filozofie sestry, neboť jed-
na (medicína) odnímá z těla nemoci, druhá (filozofie) zbavuje duši trápení. [8] 
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Dnes jsme si bohužel navykli chápat filozofii jako ryze teoretickou disciplínu a 
lékařství zase jako navýsost praktickou, ale tuto protisměrnou charakteristiku je už třeba 
vlivem nových zjištění a nově nabytých zkušeností opustit. Filozof, který je většinou 
chápán jako učenec snažící se pochopit a vyložit základy univerza, má však s lékařem 
více společného více, než si většina lidí obyčejně myslí. I lékař při hledání příčin nemo-
ci si musí klást podobné základní otázky jako filozof, snaží-li se pochopit člověka 
v celku, včetně jeho souvislosti s podstatou okolního světa.

Filozof i lékař se musí snažit pochopit lidskou přirozenost,  rozumět tomu, 
co člověka konstituuje, ze kterých prvků se skládá. Oba se ptají: Co tvoří základy 
světa? Jaký je řád makrokosmu a jak se promítá do zákonů mikrokosmu?  Jejich 
pohledy se vzájemně propojují, neboť se oba dva opírají o racionální myšlení, které 
stojí na stejném teoretickém základě, v němž jsou spolu provázány fyzikálně chemické 
a psychicko-duchovní prvky v jednotný celek.  Tato vzájemná provázanost filozofie 
a medicíny byla naprosto samozřejmá až do doby vrcholného středověku. S nástupem 
novověku začal postupně převládat jednostranně mechanistický a výlučně materialis-
tický pohled na svět i člověka, který má svoje historické kořeny v descartovsko-newto-
novské metodologii vědy. 

Nové inspirace se evropské vědě dostalo s nástupem postmodernismu, se 
znovuobjevením tradiční asijské medicíny, novými poznatky kvantové fyziky, kultur-
ních antropologů, humánní ekologie a vzniku alternativních metod v medicíně. Tady je 
počátek znovuobjevení myšlenky sesterství filozofie a lékařství v dnešní době. Zejména 
filozofové, ale i lékaři se mohou znovu inspirovat dávno zapomenutým věděním, kte-
ré razili např. Alkmaión z Krotónu, Hippokrates, Polybos, Galénos, Paracelsus, Lao-
c, Konfucius aj., které logicky zapadá do nových poznatků, které přinesl postmoderní 
duch a jeho nové paradigma.

Z antického spisu od Hippolyta se např. dozvídáme o setkání Pýthagora se 
Zarathuštrou, jenž už popisoval naší skutečnost jako svět dualismů, v němž negativní 
a pozitivní prvky v nejširším slova smyslu vytvářejí jednotu projevovaného světa, a jeho 
žák Alkmaión k tomu dodal, že zdraví je výsledkem rovnováhy protisměrných sil, jako 
výsledek dynamické jednoty celého organismu. Každé narušení této rovnováhy či jed-
nostranná převaha určitého prvku je potom zdrojem nemoci.  Nemoc vzniká z nadbytku, 
nebo naopak z nedostatku určitých prvků.

Polarizované prostředí světa je mohutným energetickým potenciálem a zdro-
jem řady duálních jevů. Uvědomění si této skutečnosti umožňuje člověku moudřejší 
pohled na svět i vyrovnanější život v něm, když uplatní aristotelovský princip ,,zlaté 
střední cesty“, tj. vyhýbání se nezdravým extrémům a přiblížení se stabilitě středu, který 
ovšem nemusí být nutně matematickým průměrem nebo geometrickým středem. [7]

Naše vědomí představuje ohnisko, v němž se soustřeďují nejrůznější vlivy,
a lidé někdy zbytečně ztrácejí energii v boji s protiklady, když nejsou schopni si 
uvědomit jejich zákonitou existenci. Polarizované prostředí představuje rovněž pro 
člověka příležitost  svobodně se rozhodovat. Každá událost, každý projev má tak svo-
je dvě strany a úspěšnost v životě závisí především na našem postoji ke všemu, co na 
nás působí. 

Myšlenku dvou protikladných dvojic rozvíjel ve filozofii i Aristoteles. [8]    Ve 
spisech O vzniku a zániku a v Meteorologikách popsal čtyři prvotní vlastnosti světa 
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(teplo, chlad, sucho, vlhko), z nichž se vydělují další (tenké, tlusté, tvrdé, měkké). Vzá-
jemným prostupováním prvotních vlastností vznikají hlavní prvky-živly jako jsou 
země, voda, vzduch a oheň. Samozřejmě že tento popis skutečnosti nesmíme chápat
v jeho doslovné podobě, ale pouze v symbolické a metaforické rovině.

Podle Aristotela vznik každého prvku je podmíněn míšením protikladů,
a to tak, že země je charakterizována jako studená a suchá; voda jako studená a vlhká; 
vzduch jako vlhký a teplý a nakonec oheň jako teplý a suchý.  Ke změně jednotlivých 
prvků dochází ztrátou jedné vlastnosti a jejím nahrazením protikladnou kvali-
tou. Jednoduchá změna probíhá záměnou jednoho prvku párové dvojice; složitější 
změna pak probíhá záměnou obou prvků ve dvojici přechodem přes tzv. střední prvek. 
Protiklady se mísí a přeměňují poté, co dosáhly středních, vyrovnaných hodnot. Každý 
jednotlivý prvek se tak může přeměnit v jakýkoliv jiný. Celý organismus i každá jeho 
část může tak být charakterizována všemi čtyřmi prvotními kvalitami a všude jsou 
přítomny všechny čtyři prvky a všechny čtyři kvality.

Na toto filozofické schéma navazují i lékaři  tzv. teorií o čtyřech lidských 
tekutinách (Hippokrates) a následně z toho vyplývající teorií o lidských povahách 
(Polybos).  Lidské šťávy, které jsou v organismu trvale přítomny,  jsou v určitém 
vztahu ke dvěma základním kvalitám (teplo/chlad a vlhko/sucho). Každá ze šťáv 
se má v těle nacházet v přiměřeném množství. Jednotliví lidé se potom od sebe liší 
vrozeným poměrem těchto šťáv. Nemoci potom vznikají v důsledku nerovnováhy: 
nárůstu či úbytku některé z tekutin vlivem ročních období nebo také na základě vro-
zených dispozic. Zdrojem těchto šťáv je přijatá potrava, která se z části přeměňuje 
na tělo, zčásti zůstává nestrávená a zůstává v organismu jako tzv. černá žluč. Právě 
tato černá žluč když se mísí s ostatními šťávami zapříčiňuje prudké změny teploty 
i lidského chování. Čím je potrava kvalitnější a vyváženější tím lépe šťávy v orga-
nismu cirkulují a tím je i člověk zdravější. Tím se potvrzuje známé jogínské rčení: 
Jsme to, co jíme…

Aristoteles také ve spise Problém XXX přichází s myšlenkou o kauzálním 
vztahu nemocí tělesných a duševních. Postupem času se tak objevuje názor, že čtyři 
primární kvality, čtyři tělesné šťávy a čtyři základní psychické stavy člověka (san-
gvinik, flegmatik, cholerik a melancholik) jsou vzájemně podmíněny. Z teorie čtyř 
základních prvků tak vyplynula přímá souvislost mezi fyzickou konstitucí člověka
a lidskou povahou. Tělesné i duševní zdraví spočívá v symetrii a uměřenosti. Každé 
onemocnění vzniká vždy následkem nadbytku či nedostatku nějakého fyzického půso-
bení, přemírou nebo nedostatkem jisté potravy anebo fyzického pohybu. I duše člověka 
ochoří v důsledku přemíry či nedostatku pozitivních nebo negativních emocí.  Výše 
uvedené věty prokazují, že chápání zdraví a nemoci bylo v antickém, a ještě i středo-
věkém světě bytostně ,,filozofické“. 

Filozofové měli tak za úkol: ordinovat lidem správnou životosprávu, aby 
každý věděl, co je v daném okamžiku pro něj to nejlepší. Tato životospráva se však 
netýkala pouze věcí materiálních, např. potravy, ale hlavně se týkala celkového způ-
sobu života člověka, zejména jeho etických a estetických hodnot.  Museli se zajímat
o vše, co má vliv na jeho duši. Museli rozumět přírodě a lidské přirozenosti, fyzice
i metafyzice.  Každá léčba musela být vždy individuální záležitostí, protože dosažení 
harmonie a rovnováhy je pro každého také individuálním úkolem.  
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Výše uvedenou aplikaci filozofického myšlení na lékařskou praxi je třeba brát 
jako abstraktní schéma, které nám ukazuje, jak je všechno kolem nás j vzájemně prová-
záno jemným tkanivem energeticko-informačních uzlů a má svoje filozofické (spekula-
tivně teoretické) pozadí. 
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PHILOSOPHY AS THERAPY AND ALTERNATIVE 
MEDICINE

Abstract: The new form and object of philosophy in the age of postmodernism. 
The creation of the positive philosophy of life as the result of philosophical counselling. 
Philosophizing as a way to satisfaction and happiness. The basic typology of persona-
lities and the spiritual development of man. The utilization of philosophical thought for 
therapy.

Key words: health, medicine, healthy lifestyle, philosophy of health.



97

School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví

ZDRAVÍ Z POHLEDU FILOSOFIE H.-G. GADAMERA

Iva ŠOLCOVÁ

Souhrn: Stať se snaží postihnout, jak H.-G. Gadamer chápe zdraví a jak se jeho 
pohled na zdraví event. mění v průběhu bezmála 30 let, po který poutal jeho pozor-
nost. V pojmu zdraví Gadamer objevuje řadu rovin, aspektů či vrstev. Stať se pokouší
o jakousi kategorizaci těchto pohledů na zdraví - nemoc a zachovat přitom různé úrovně 
abstrakce, na kterých Gadamer zdraví uchopuje.

Klíčová slova: zdraví, nemoc, přiměřenost, equilibrum, rovnováha, duševní 
pohoda

Úvod
Kniha The Enigma of Health s podtitulkem The Art of Healing in a Scienti-

fic Age (Cambridge, Polity Press 1996) je souborem esejů Hanse-Georga Gadamera 
věnovaných problematice související se zdravím, které vznikly v rozmezí  bezmála 
30 let. Cílem stati je postihnout, jak Gadamer chápe zdraví a jak se jeho pohled na 
zdraví v průběhu let eventuálně mění. Vycházela jsem z anglického překladu původ-
ních esejů.1

Východiska
Gadamer si vybral téma zdraví, protože starost o zdraví pokládá za prvotní 

projev (original manifestation) lidského bytí. Podle Gadamera nás skutečnost nemoci
a smrti učí poznávat svá omezení a limity.

Vývoj v čase
I když je tématem esejů zdraví, Gadamer si vědomě budoval perspekti-

vu pohledu na ně z pozice jeho protikladu – nemoci. Nemoc nemůže existovat bez 
zdraví. Zdraví je protiklad nemoci (1987: 111). Tento pohled Gadamer v r. 1990 
opouští tvrzením, že: „Pokud chceme objevit rozdíl mezi zdravím a nemocí, musíme 
1 Pro lepší časovou přehlednost jsou jednotlivé eseje v seznamu literatury vypsány samostatně, 
vždy s rokem původního vydání.
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pochopit, že nemoc nemůže být definována jako kontrast k pojmu zdraví a to že 
dále nemůžeme definovat na základě nějakých standardních hodnot.“ (1990: 160). 
Nechceme se tady pouštět do rozkladu, zda protiklad (opposite) znamená totéž, co 
kontrast (contrast), to učinil před námi kvalifikovaně Lloyd (1996, cit. podle Marko-
vá, v tisku). Pro naše potřeby budeme vycházet z toho, že významy obou termínů jsou 
v opositním vztahu. V r. 1990 Gadamer svoje úvahy uzavírá slovy: „Musíme se ptát, 
co nemoc opravdu je  a kde je lokalizována na kontinuu zakotveném na jedné straně 
pružností, se kterou zvládáme každodenní úkoly, a na druhé straně tím, co se přihodí, 
když z normálního vzorce vypadneme. Rozdíl mezi zdravím a nemocí je pragmatický 
a jediný člověk, který do něj má přístup, je konkrétní osoba, jež se cítí nemocnou, oso-
ba, která nemůže nadále zvládat každodenní požadavky života a rozhodne se, že musí 
jít k lékaři.“ (1990b: 162, zvýraznila Šolcová.) Jako rovnováha se v tomto upraveném 
pojetí vyznačuje pružnost.

Pohledy na zdraví
V následujícím textu budeme uvádět pohledy na zdraví tak, jak se ve sborníku 

Gadamerových prací postupně objevují. Nejedná se o pohledy ze stejné úrovně. V dis-
kusi se pokusíme pojmenovat je a utřídit:

1. Zdraví = součást bytosti v její celistvosti (whole of being). Nemoc (jako jednot-
livost) vystupuje proti tomuto celku, konfrontuje se s ním, stojí vůči němu v proti-
kladu.

2. Zdraví jako příroda: To co povstane z uplatnění lékařova umění je jednoduše zdraví, 
t.j. příroda sama (1965: 34).  

3. Nejčastěji prezentované Gadamerovo hledisko: Zdraví je spojeno s představou 
ekvilibria. Zdraví se vyznačuje „přirozeným ekvilibriem“ (1965: 34). V této sou-
vislosti nemoc představuje sestup (fall) ze „sebe-udržující“ rovnováhy do stavu 
disbalance. Nemoc je ztráta rovnováhy, jež deformuje ostatní ekvilibria (1963: 
58). Pro pacienta je nemoc absence2 čehosi (1963: 52).

Gadamer  poukazuje na to, že ekvilibrum bylo důležitým pojmem již v Hip-
pokratových spisech. Nejde jen o ekvilibrium, jež je přirozenou podmínkou zdraví. 
Ekvilibrium je též pojmem, jenž nám pomáhá pochopit přírodu obecně jako něco, co má 

2 Dle Gadamera si pacient svoji nemoc „uvědomuje jako absenci něčeho“ (1963: 52). To je podle 
mne polemické, pacient si spíše svoji nemoc uvědomuje jako přívažek, přídavek, jako „něco 
navíc“.  Gadamer zde vychází z jazyka, v němčině (a dříve nezřídka i v češtině) se lékař pacienta 
ptá, co mu chybí (i pacient může svou otázku lékaři formulovat podobně. U nás už jsou patrně 
mnohem častější dotazy lékaře: S čím přicházíte? Co vás přivádí?, event. pod vlivem angličti-
ny: V čem vám mohu pomoci?) Podle Gadamera je poznání, že pacientovi něco chybí,  spojeno 
s představou znovunastolení rovnováhy. To je sporné, podle mého názoru pacient vyhledá dokto-
ra, od něj odňal nemoc, tj. aby  ho jí zbavil. V pozdější úvaze (1987) ale došel Gadamer k tomu, 
že nemoc na nás „dopadá“ (imposes itself) jako něco ohrožujícího a rozkladného (disruptive), tj. 
jako něco, čeho se snažíme zbavit. 
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tendenci (holds to) zachovat svůj vlastní pořádek či běh (course), činí tak „sama o sobě“ 
a za sebe (in and of itself) (1965). Zdraví je ekvilibrium, které nám příroda zaručuje 
(granted by). 

V 80. letech Gadamer původní pojetí ekvilibria rozpracovává s využitím 
pojmu přiměřenost (1989: 133). Vychází ze starořecké filosofie, a to z  Plató-
nových dvou odlišných druhů měření: první měření je zvenku, zvnějšku objek-
tu (metron). Druhé měření je míra, jež musí být nalezena v samotném objektu 
(metrion). (V němčině – das Amgessene, v češtině asi pravděpodobně přiměřené, 
v angličtině appropriate či fitting). Označení vlastnosti být přiměřený se vztahuje 
k vnitřní míře, jež je vhodná pro „sebe-udržující“ žijící bytost. Rovnováha je „při-
měřená“.  Je v povaze zdraví, že si zachovává svou vlastní vhodnou rovnováhu
a proporci.

Každá porucha rovnováhy, potíž, infekce je podle Gadamera znakem, který 
nám říká, že přiměřené (rovnováha) musí být „znovu-nastoleno“ (1989: 137). 

4. Nemoc jako ztráta zdraví, ztráta neporušené (undisturbed) svobody v sobě vždy zahrnu-
je vyloučení ze života (1963). Zdraví je tudíž svoboda (k činnostem) a začlenění do živo-
ta, místo ve světě. Je to stav včlenění do okolního světa ,,bytí v tomto světě, bytí v tomto 
světě spolu s ostatními lidskými bytostmi, stav aktivní a odměňující účasti na každoden-
ních povinnostech (1991: 113). Nemoc je stavem sociálního odtržení (disruption) (1987). 

5. Nemoc, ztráta ekvilibria není jen medicínský, ale (v rámci života jedince) také his-
torický proces. Nemocná osoba již není nadále identická s osobou, jíž byla předtím. 
“Vypadla” z každodenních záležitostí, ze svého místa na světě (1965). Zdraví je chápá-
no jako součást identity.

6. Zdraví se v Gadamerových esejích objevuje dále je stav vnitřního akordu (har-
monie sama se sebou), jenž nemůže být zrušen či anulován (overriden) nějakou 
jinou, vnější formou kontroly (1987). Zdraví můžeme chápat jako podivuhodný 
příklad silné, ale skryté harmonie. Pokud se těšíme dobrému zdraví, jsme kom-
pletně absorbováni tím, co děláme3.  Děje se to v souladu s naším přírodním a 
sociálním prostředím (1989). A zdraví ve skutečnosti prožíváme tímto způsobem 
jako stav harmonie nebo jako přiměřený stav vnitřní míry (1990). 

Přiměřenost se tedy prožitkově manifestuje jako harmonie. Nemoc 
naproti tomu prožíváme jako poruchu harmonické souhry (interplay) mezi poci-
tem osobní pohody (w-b) a naší kapacitou aktivně se angažovat ve našem světě. 
(1990: 99).  

3 Zdá se, že Gadamer v tomto případě anticipoval pojem flow, který je – zejména v literatuře 
související s pozitivní psychologií – hojně diskutován. Jedná se o „plné ponoření“, angažování  
se v činnosti, kterou člověk vykonává (Csikszentmihalyi, 1990). Obsahově blízko je též pojem 
engagement, který je ale omezen na pracovní úsilí či pracovní činnost (Bakker, Demerouti, 
Schaufeli, 2005). Gadamer však dává přednost pojmu přiměřenost.
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7. Zdraví se manifestuje v obecném pocitu osobní pohody (well-being)4. Projevuje se 
nejvíce, jestliže náš pocit osobní pohody znamená, že jsme otevřeni novým věcem, při-
praveni pouštět se do nových podniků, aniž bychom přitom nějak vnímali nároky, které 
jsou na nás kladeny (1987). 

Pokus o shrnutí
Každá teorie se vyvíjí a rovněž Gadamerův pohled se v průběhu let změnil. Poněkud 

mechanistický pohled ze šedesátých let na zdraví jako ekvilibrium, které nám dala pří-
roda a které příroda v nás udržuje se v devadesátých letech proměnil v pohled na zdraví 
– nemoc jako na moment volby či rozhodnutí člověka, a to na základě pocitu, že už nadá-
le nezvládá požadavky každodenního života. Zde se Gadamer přiblížil modernímu pojetí 
subjektivního zdraví, kterému se mohou ve vysoké míře těšit i handicapované či chronicky 
nemocné osoby5. Toto pojetí se začalo rozpracovávat v 90. letech minulého století.
4 Ze současných pojmů hojně užívaných v souvislosti se zdravím je součástí Gadamerova pojetí 
pojem well-being. Neuznává naproti tomu pojem kvalita života. Ta pro něj slouží pouze k  tomu, 
aby popsala to, co bylo právě (meantime) ztraceno (1987).Well-being  je jedním z pojmů i jevů, 
jejichž primární založení je spíše psychologické, avšak zasahují do řady dalších společenskověd-
ních i přírodovědních oborů (filosofie, sociologie, pedagogika, medicína a všechny její subdisci-
plíny) a jsou užívány též obecném jazyce. Denotativně je vysvětlován většinou opisem, ve vztahu 
k dalším příbuzným pojmům: v anglosaské terminologii nejčastěji k pojmu satisfaction (spoko-
jenost), ale též k pojmu welfare (blaho), pleasure (radost), prosperity (úspěšnost, prosperita) či k 
pojmu happiness (štěstí), často též ve vztahu ke zdraví, ať už v podobě substantiva health, nebo 
různých variant slovního spojení state of being healthy (Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, 
1995; Merriam-Webster, 1992; Random House Webster‘s College Dictionary, 1991).   
S tendencí ke splývání a zastupování pojmů osobní pohoda a štěstí se setkáváme nejen v obecné i 
odborné češtině, ale i v zahraničních literárních zdrojích. Tak např. v překladu Aristotelovy Etiky 
Nikomachovy do angličtiny užívá autor překladu W. D. Ross (1947) k přeložení pojmu eudaim-
onía pojmu happiness. V další své práci, věnované Aristotelovi (1949) však, jak upozorňuje N. 
Bradburn (1969),  poukazuje W. D. Ross na pravděpodobně vhodnější překlad pojmu eudaimonía 
pomocí „neutrálnějšího“ pojmu well-being.
5 Subjektivní zdraví je široce využívaným ukazatelem zdravotního stavu jedince. Prediktivní sílu 
tohoto parametru pro využívání léčebné péče a zejména pro mortalitu prokázala řada prospektiv-
ních studií.
Důvodem rozšířeného využívání subjektivního zdraví ve výzkumech je nejen jednoduchost zjiště-
ní tohoto ukazatele. člověk má pozoruhodně vysokou schopnost použít vnitřních i vnějších infor-
mací k posouzení svého zdraví. Z výsledků řady studií vyplývá, že jedincův vlastní pohled je i 
v souvislosti se zdravím nenahraditelný. Ukazuje se totiž, že prostá odpověď na otázku,  jak se 
člověku právě daří, může reflektovat aspekty zdravotního stavu, jež jiné míry nemohou zachytit.  
Fyziologická měření nejsou schopna postihnout subjektivní dimenzi zdraví, kupříkladu proto, že 
nejsou s to postihnout dimenzi zdraví jako hodnoty. Být zdravý znamená více než jen mít dobře 
fungující organismus.
Subjektivní zdraví představuje širší hodnocení a zahrnuje kromě symptomů a jejich funkčních 
důsledků též pozitivní aspekty zdraví, jako je kondice, zdraví podporující chování a osobní poho-
da (well-being).
Je ale obtížné postihnout, které aspekty jsou reflektovány. Když lidé posuzují své zdraví, říkají 
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Zdraví je mnohovrstevný pojem. Nepřekvapuje, že jeho filosofické uchopení 
v něm objevuje řadu rovin, aspektů či vrstev. V dalším bychom se chtěli se pokusit o 
jakousi kategorizaci těchto pohledů na zdraví - nemoc a zachovat přitom různé úrovně 
abstrakce, na kterých Gadamer zdraví uchopuje:

Filosofická úroveň: Zdraví znamená odpovědnost, jež implikuje širší odpovědnost za 
společné hodnoty, přírodu a civilizaci. 

Úroveň jevů: Zdraví je prvotní projev bytí, tok života, jehož příliv a odliv doprovází 
náš opravdový pocit bytí.

Úroveň pojmů: (zdraví jako) protiklad nemoci vs kontinuum
Metodologická úroveň: Nemoc může být měřena, je možné stanovit pro ni normy. Může 
být popsána objektivními vědeckými metodami. Zdraví se objektivním vědeckým meto-
dám měření vymyká.
 
Úroveň bytosti:  Zdraví je součást bytosti v její celistvosti, celek, plnost

Dispoziční vs aktuální rovina: Na dispoziční úrovni jsme vybaveni zdravím; na aktuální 
úrovni se může projevit nemoc. 

Úroveň organismu: Ekvilibrium, rytmus života, permanentní proces, příroda sama, 
přiměřenost.

Prožitková úroveň: Well-being, harmonie, vnitřní akord – absorbce tím, co děláme.

Jáská rovina: Součást identity vs ztráta části identity (nemoc).

Sociální rovina: Svoboda (k činnostem), včlenění do života, včlenění vs vyloučení.

Závěr
Po více než 30 let poutala Gadamerovu pozornost problematika zdraví. Patrně 

lépe než z pozice kterékoliv jiné disciplíny, která se zabývá zdravím, se mu podařilo 
z pozice filosofie vystihnout, jak je zdraví včleněno do nejrůznějších struktur, vrstev
a rovin lidské bytosti. Jeho pohled byl po 30 let konsistentní a relativně neměnný, v 90. 
letech 20. století lze zaznamenat vývoj k pojetí zdraví jako k volbě jedince. 

nám nejen to, jak se cítí, ale také to, jak se prožívají uvnitř svého já. Při posuzování svého zdraví 
lidé neposuzují jen fyzický stav, ale zahrnují do posouzení emoční, sociální a spirituální osobní 
pohodu.
Ukazuje se, že jedinec může prožívat osobní pohodu na hlubší úrovni svého já - a to i když trpí 
nemocí nebo handicapem. Proto dokonce i velmi vážně nemocní lidé mohou hodnotit své zdraví 
příznivě a tento jev prokazatelně není projevem  popírání či zapírání bolestné pravdy (Šolcová, 
Kebza, 2006). 
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HEALTH – AS SEEN BY PHILOSOPHY
OF H.-G. GADAMER

Abstract: The article tries to express Gadamer’s understanding of health and 
change of his view of in the course of almost 30 years, in the time he has been interested 
in this topic. In the term health Gadamer discovered many levels, aspects or layers. This 
article tries to categorize the views of health - disease and to preserve various levels of 
abstraction as seen by Gadamer.
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DÔLEŽITOSŤ UČITEĽSKEJ ETIKY 
V PROGRAMOCH  ŠTÚDIA UČITEĽSTVA

Marta GLUCHMANOVÁ

Súhrn: Okrem mnohých pozitív priniesol dynamický rozvoj v našej spoločnosti 
po roku 1989 i niektoré negatívne stránky života, ku ktorým môžeme priradiť aj nové 
etické a morálne problémy v celej spoločnosti, vrátane výchovy a vzdelávania, či uči-
teľského povolania. Riešenie etických a morálnych problémov, ktoré sa v poslednej dobe 
čoraz častejšie rozmáhajú v školskom aj mimoškolskom prostredí u detí a dospievajúcej 
mládeže, môže byť len veľmi ťažko úspešné, ak nedôjde k ich riešeniu v celospoločen-
skom rámci. Škola nie je izolovaným priestorom, ktorej sa nedotýkajú problémy celej 
spoločnosti, ba práve naopak, celkové dianie a klíma v spoločnosti sa prejavuje v podo-
be etických a morálnych problémov v školských zariadeniach. Práve z toho dôvodu 
predpokladám dôležitosť učiteľskej etiky v programoch štúdia učiteľstva, kde by mohla 
prispieť aj k riešeniu, redukovaniu, či eliminácii  spomínaných negatívnych javov.

Kľúčové slová: učiteľská etika, normy učiteľského povolania, pregraduálne 
a ďalšie vzdelávanie učiteľov

Učiteľská etika pri riešení etických a morálnych problémov
V súčasnosti sa veľa hovorí v súvislosti so slovenským školstvom (ale nielen 

školstvom) o úpadku morálnych hodnôt, netolerantnosti, vzrastajúcom trende agresi-
vity a násilia, vandalizme a podobne. Hovorí sa o „kríze školstva a výchovy“. Budúci 
pedagógovia by mali byť už počas štúdia a svojej prípravy na budúce povolanie viac 
orientovaní na riešenie etických a morálnych problémov spojených s výkonom povola-
nia, vrátane riešenia negatívnych prejavov, s ktorými sa budú stretávať vo svojej takmer 
každodennej praxi.1 Zdá sa, že nárast agresivity a násilia je jedným z prejavov globalizá-
cie ľudského spoločenstva vôbec (vrátane kultúry a medziľudských vzťahov). Kladie to 

1 Naliehavosť tejto potreby potvrdzuje aj projekt uskutočnený na FF PU v Prešove skúmajúci 
uplatnenie absolventov učiteľstva v praxi a ich reflexiu pregraduálnej prípravy. Učitelia v základ-
ných a stredných školách pociťujú najväčšie problémy vo svojej práci s problémovými žiakmi, 
ktoré boli spojené s ťažkosťami v spoločnej komunikácii, nie sú pripravení na riešenie konfliktov 
– výchovných problémov. Škola ich nepripravila na spoločnú komunikáciu nielen s problémový-
mi žiakmi, ale ani s rodičmi, rómskymi žiakmi, problémami plynúcimi z nezamestnanosti rodičov 
(Černotová, 2006: 52).
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pred ľudstvo, našu spoločnosť, ale aj školstvo a učiteľský stav naliehavú potrebu nájsť 
primeranú odpoveď na problém stojaci pred nami na začiatku 21. storočia. 

Škola má podporovať intelektuálnu slobodu a toleranciu, usilovať sa o vytvá-
ranie dobrých foriem spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi  a medzi školou a rodinou. 
V rovnakom duchu sa vyjadruje aj Magdaléna Spilková, keď zdôrazňuje, že učitelia by 
mali pomáhať svojim žiakom posilňovať ich morálny a osobný charakter nielen tým, že 
by ich iba učili o princípoch, ale hlavne tým, že sú pre nich príkladom. Dôležité je, aby 
nehodnotil iba učiteľ, čo je dobré a čo zlé, správne a nesprávne, ale aby podporovali v čo 
najväčšej možnej miere hodnotiacu činnosť žiakov (Spilková, 2004, s. 157–181).

Dôležitosť učiteľskej etiky v programoch štúdia učiteľstva 
Z toho dôvodu vo svojom príspevku by som chcela zdôrazniť potrebu zavedenia 

učiteľskej etiky v rámci pregraduálneho a ďalšieho vzdelávania učiteľov, ktorá by sa 
zaoberala aj riešením problematiky učiteľskej profesie, o ktorej sa často iba hovorí, ale 
veľmi málo sa koná pre jej primerané zavedenie v rámci učiteľského povolania. Cieľom 
môjho príspevku je vysvetliť a zdôvodniť význam a potrebu zavedenia predmetu uči-
teľská etika do prípravy učiteľov.  Mám záujem prispieť k formovaniu učiteľskej etiky 
ako druhu profesijnej etiky v rámci aplikovaných etík intenzívne sa rozvíjajúcich vo 
svete najmä od osemdesiatych rokov 20. storočia. Zastávam názor, že práve v rámci 
učiteľskej etiky je priestor (v interdisciplinárnej spolupráci s ďalšími disciplínami, ako 
je filozofia, pedagogika, psychológia, možno aj sociológia) pre zlepšenie pripravenosti 
učiteľov na riešenie nových výchovných a vzdelávacích (často morálnych) problémov 
súvisiacich s výkonom ich povolania v súčasných podmienkach. U nás je však učiteľská 
etika ešte len v začiatkoch (tak po teoretickej, ako aj praktickej stránke) a je dosť často 
poznamenaná „zneužívaním“ etiky v názve, keď tento pojem „ukrýva“ všeličo možné, 
čo sa napríklad len veľmi okrajovo dotýka problematiky etiky a morálky. V širšom kon-
texte môže byť takým príkladom predmet etická výchova, ktorý sa učí na základných 
a stredných školách (Gluchman, 1996, s. 419–421). Veľmi často sa problematika redu-
kuje len na otázku existencie etického kódexu učiteľskej profesie.2 

Zdá sa, že s nástupom demokracie čoraz častejšie vyvstávajú v učiteľskom povo-
laní mnohé etické a morálne problémy, ktoré musíme riešiť, pretože, ak ich zanedbá-
me, môžu sa vymknúť z rúk a spôsobovať nedozerné následky. Zastávam názor, že je 
potrebná učiteľská etika ako predmet, ktorý je súčasťou prípravy učiteľov, a to aj z toho 
dôvodu, aby učitelia vedeli jednak správne identifikovať problémy svojej profesie, ale 
najmä identifikovať možné spôsoby riešenia morálnych problémov. Ďalším dôvodom 
je následná znalosť toho, ako priviesť svojich žiakov k uvažovaniu, či ich správanie 
a konanie je dobré alebo zlé, správne či nesprávne a podobne, taktiež aby si uvedomili 

2 Na problematiku potreby existencie etického kódexu učiteľa a zodpovednosťou za jeho plnenie 
v súvislosti s prípravou budúcich učiteľov upozorňujú aj ďalší autori (Černotová, 2006: 187–188; 
Kosová, 2006: 4). Paradoxne Martin Žilínek vo svojej knihe Étos a utváranie mravnej identity 
osobnosti (1997) už uvádza etický kódex profesie pedagóga, ktorý je však v skutočnosti prekla-
dom etického kódexu  americkej organizácie učiteľov National Education Association a ktorý 
Žilínek prevzal od Lukniča (Žilínek, 1997: 201-203). 
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dosah svojho konania na iné mravné subjekty, aké sú dôsledky ich konania a správania. 
V tejto súvislosti Beáta Kosová konštatuje, že nezainteresovaní do daného problému 
často kritizujú učiteľov za ich neschopnosť vyriešiť mnohé novo vznikajúce problé-
my svojich žiakov, ktoré sú spôsobené jednak ekonomickými, sociálnymi príčinami, 
ale aj politickými rozhodnutiami. Napriek vedomiu veľmi vážnych dôsledkov, učitelia 
pociťujú ľahostajnosť a nezáujem o ich reálne problémy (vrátane etických a morálnych 
problémov – pozn. M. G.) zo strany verejnosti, vlády i vlastnej školskej reprezentácie 
(Kosová, 2006: 2). 

Problematika pojmu učiteľská etika 
Môžeme teda konštatovať aj fakt týkajúci sa slabosti, či takmer absencie teoretic-

kého rozpracovania problematiky učiteľskej etiky.3 Preto hovoríme o naliehavej potrebe 
existencie a „zviditeľnenia“ učiteľskej etiky v našich pomeroch. V tejto súvislosti si 
môžeme položiť otázku, či fakulty pripravujúce budúcich učiteľov a inštitúcie ich ďal-
šieho vzdelávania zdôrazňujú uvedomenie si povinnosti, možností svojich učiteľských 
práv, zodpovednosti svojho konania a správania, problémy spojené s učiteľskou profe-
siou, aké morálne a etické kritéria budú v budúcnosti napĺňať a pod.?  V akom rozsahu 
a akú dôležitosť pripisujeme výučbe etiky a morálky budúceho učiteľa? Ide v podstate 
o to, aby sme študentov pripravili už počas štúdia a neskôr aj v praxi na zodpovedné 
riešenie morálnych a etických problémov, aby vedeli robiť správne rozhodnutia, uvažo-
vali o dôsledkoch správania a konania svojho vlastného, detí a dospievajúcej mládeže, 
ale aj svojich kolegov, nadriadených a ostatných mravných subjektov zúčastnených vo 
výchovno-vyučovacom procese. 

Vzhľadom na novodobé problémy vo výchove a vzdelávaní, sa domnievam, že 
je potrebné uvažovať o nevyhnutnosti miesta predmetu učiteľská etika4 v príprave a 
ďalšom vzdelávaní učiteľov, ktorá by sa zaoberala aj riešením problematiky učiteľskej 
profesie, o ktorej sa stále viac hovorí, ale veľmi málo sa robí pre jej primerané etablova-
nie v rámci učiteľskej profesie na Slovensku. 

V tejto súvislosti Černotová konštatuje reálnu obavu, že študenti počas vyso-
koškolského štúdia sa dozvedia málo, alebo vôbec nič o tom, aké sú úskalia rozvoja 
osobnosti učiteľa, aké roly budú v učiteľskom živote a výkone zastávať, aké morálne 
a etické kritéria budú napĺňať, čo sa môže stať, ak ich porušia a podobne (Černotová, 
2003: 181–184). Ďalej konštatuje, že na Slovensku sa iba výnimočne vyučuje predmet 
učiteľská etika,  zrejme podľa personálneho „zabezpečenia“ fakulty. Domnieva sa, že 

3 Pri rešerši odborných časopisov som zistila, že v slovenských podmienkach existuje len niekoľ-
ko príspevkov k problematike učiteľskej etike, ktoré sú buď prekladom cudzojazyčných textov 
(Brezinka, Homplewicz) alebo sú na nich postavené, čiže interpretujú názory jedného alebo dru-
hého z autorov (viac Brezinku ako Homplewicza). Ani v Českej republike nie je situácia veľmi 
odlišná. Filozofi, resp. etici na Slovensku sa tejto otázke nevenujú takmer vôbec a medzi peda-
gógmi sa problematika učiteľskej etiky tiež neteší veľkému záujmu, keďže v mnohých prípadoch 
im chýba práve dostatočné filozofické vzdelanie.
4 Na základe prieskumu učiteľov stredných škôl Milan Darák zistil, že „všetci učitelia si uvedo-
mujú potrebu kodifikácie učiteľskej etiky, ktorej základy by mali tvoriť etické požiadavky na 
odbornú, osobnostnú a mravnú spôsobilosť (Darák, 2001: 354).
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pre napĺňanie všetkých spomenutých cieľov i úloh potrebného etického kódexu učiteľa 
by v kurikule učiteľskej prípravy mala existovať syntetizujúca disciplína zaradená v 
závere štúdia.5

Takmer v každodennej učiteľskej praxi sa stretávame s konaniami mnohých 
mravných subjektov, ktoré sú nezodpovedné a nie sú v súlade napríklad s princípom 
humánnosti. Produkujú jednoznačne negatívne dôsledky a spôsobujú tak bolesť, utr-
penie, strach, smútok, poníženie. Myslím si, že sú to „rukolapné“ negatívne dôsledky 
v rámci celej spoločnosti, ktorým je potrebné venovať čas aj prostredníctvom učiteľskej 
etiky, a preto nemali by ostať bez povšimnutia.  Mnohí autori zdôrazňovali v učiteľs-
kej etike blaho žiakov či študentov (Brezinka, 2002: 167). No myslím si, že rovnako 
nemali by sme zabúdať aj na samotného učiteľa, myslieť aj na jeho blaho či ochranu. 
Akú ochranu zabezpečuje zamestnávateľ učiteľovi? Myslí spoločnosť aj na jeho blaho? 
Zastávam názor, že aj také otázky sa týkajú učiteľskej etiky a v budúcnosti mali by byť 
obsiahnuté aj v etickom kódexe učiteľa. 

Ak hovoríme o výchovno-vzdelávacích problémoch v učiteľskom povolaní, 
v prvom rade by sme mali identifikovať etické a morálne aspekty, to znamená priviesť 
morálne subjekty k zamysleniu a uvažovaniu nad tým, prečo je konanie a správanie 
niektorých jedincov správne či nesprávne, čo je dobré alebo zlé a pod. V takomto kon-
texte by sme mohli uplatniť napríklad zlaté pravidlo: “Nerob iným to, čo nechceš, aby 
oni robili tebe“. Vieme, že negatívne prejavy spôsobujú druhým bolesť, smútok, depre-
sívne stavy, ponižujú ľudskú dôstojnosť atď. Pri takomto konaní treba priviesť zúčast-
nené mravné subjekty k zamysleniu sa napr. nad otázkami: Spôsobím svojím konaním 
a správaním bolesť druhej osobe? Aké dôsledky bude mať moje konanie? Ako vnímajú 
iní moje správanie? Dá sa niečo zlepšiť? Konám zodpovedne či humánne? 

Učiteľská etika by mohla poskytnúť učiteľom „nástroje“ na riešenie etických 
a morálnych problémov ich povolania aj v podobe rozličných etických teórií (konzek-
vencialistické a deontologické etické teórie, etika cnosti, diskurzívna etika atď.) či prís-
tupov, ktoré ponúkajú a prostredníctvom nich priviesť učiteľov k tomu, aby uvažovali 
o samotných problémoch a o tom, akým spôsobom ich možno riešiť vo svojej praxi. 

Učiteľská etika skúma etické a morálne aspekty práce učiteľa vo výchovnom 
a vzdelávacom procese, charakterizuje jeho pozíciu vo vzdelávacom systéme spolu 
s jeho mravnými presvedčeniami, kde morálne a etické je spojené s profesijným. Venu-
je pozornosť morálnym vlastnostiam učiteľa, jeho schopnostiam etického a morálneho 
uvažovania, rozhodovania, správania a konania, ďalej jeho schopnostiam predvídania 
dôsledkov konania vo vzťahu k všetkým dotknutým subjektom a schopnostiam niesť 
morálnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konania. Okrem toho učiteľská etika 
5 V tejto súvislosti Černotová navrhuje slovenskej a českej pedagogickej obci v rámci grantového 
a doktorandského úsilia pripraviť návrhy na obsah, metódy, formy výučby, didaktický materiál 
pre predmet, ktorý by integroval filozofiu, pedagogiku, psychológiu, didaktiky odborov, cvičnú 
prax študentov  (Černotová, 2006: 187–188). 
Podobne aj v Čechách, ako uvádza Spilková, v  roku 1998 učitelia základných škôl v ankete na 
otázku, ako sú spokojní s prípravou budúcich učiteľov odpovedali, že „…vychovávajú vedcov, 
nie učiteľov; problematika základných škôl ich nezaujíma, nevenujú dostatok pozornosti psycho-
lógii dieťaťa, vzťahom žiak – učiteľ – rodičia“ (Spilková, 2004: 236–239). 
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skúma osobné, charakterové a pedagogicko-psychologické vlastnosti, ktoré zohráva-
jú dôležitú úlohu v jeho pedagogickej činnosti, najmä vo vzťahu k žiakom, študen-
tom, v rovnakej miere aj kolegom, nadriadeným a rodičom, s ktorými prichádzajú do 
styku počas vykonávania svojej profesie. Učiteľská etika takisto sa zaoberá analýzou 
morálnych problémov učiteľského pôsobenia a v tejto súvislosti hľadá riešenia a posky-
tuje návody na riešenie konkrétnych morálnych problémov, s ktorými sa môže učiteľ 
stretnúť vo svojej každodennej profesijnej činnosti. V nadväznosti na to často formuluje 
aj etické kódexy učiteľa, resp. učiteľského povolania. 

Zhrnutie
Ak by sme mali zhrnúť tieto úvahy, potom učiteľská etika je jedným z odvetvových 

druhov profesijnej etiky, ktorej predmetom je teoretická reflexia etických a morálnych 
otázok učiteľskej profesie (vrátane formulácie morálnych hodnôt, princípov a noriem 
učiteľského povolania v podobe etického kódexu) a na druhej strane jej súčasťou je aj 
hľadanie odpovedí, respektíve riešení praktických morálnych problémov učiteľského 
povolania. Základom učiteľskej etiky je interdisciplinárny prístup založený na interakcii 
filozofie, etiky, pedagogiky a psychológie. 

Z toho dôvodu by bolo potrebné v programoch štúdia budúcich učiteľov, ale aj 
v rámci ďalšieho vzdelávania pedagógov zaviesť učiteľskú etiku, ktorá by mala svoje 
miesto v riešení a posudzovaní  stále viac aktuálnejších  problémov vyskytujúcich sa 
v školskom aj mimoškolskom prostredí. 

Na základe toho bolo by vhodné v spolupráci s podobnými disciplínami – peda-
gogikou, psychológiou, zamyslieť sa nad prípravou metodologických materiálov pre 
učiteľov, ktoré by im poslúžili ako istý návod na riešenie etických a morálnych problé-
mov typologicky podobného charakteru.

Predpokladám, že tento príspevok bude podnetom k ďalším diskusiám týkaj-
úcim sa etických a morálnych problémov učiteľského povolania, a takisto by mohol 
prispieť k rozvoju učiteľskej etiky ako odvetvovej profesijnej etiky na Slovensku, ale aj 
v Čechách, pretože v tomto smere odborníci (filozofi, etici, pedagógovia) značne zao-
stávajú za súčasnými trendmi rozvíjanými odbornou verejnosťou vo svete.
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IMPORTANCE OF ETHICS IN TEACHING CURRICULA
Abstract: Besides a lot of positives, after the year 1989 the dynamic development 

of our society has brought also some negative features to our life – here we can men-
tion new ethical and moral problems of all society inclusive education and the teacher 
profession. Ethical and moral problems concerning children and teenagers appear more 
and more in schools and in out-of school environment and their solution can be hardly 
successful without integration of such problems and their solution to the context of the 
whole society. School environment is not an isolated space that eliminates problems of 
all society – on the contrary, all society events and social climate are demonstrated by 
ethical and moral problems in school institutions. For this reason I consider ethics in 
teaching to be an important part of education curricula of future teachers; this subject 
could help in solution, reduction or elimination of negative effects mentioned above.

Key words: ethics in teaching curricula, norms of teacher profession, under-
graduate and further training of teachers
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PROSOCIÁLNOST V KONTEXTU
PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE

Alice PROKOPOVÁ

Souhrn: Problematika podpory zdravých vztahů mezi lidmi má hlubokou sou-
vislost s tématy osobní morálky (resp. jejího vývoje) a prosociálního chování (resp. 
jeho facilitace).  Biopsychosociální model zdraví má tedy bezesporu etickou dimenzi. 
V tomto příspěvku se budeme zabývat různými koncepcemi morálního vývoje, někte-
rými protektivními i rizikovými pedagogicko-psychologickými faktory vývoje osobní 
morálky a naznačíme možnosti podporovat ve školním prostředí tuto nesmírně složi-
tou cestu člověka ke zdraví – ve smyslu morální zralosti a prosociálnosti. Zmíníme 
též souvislost podpory prosociálního chování dětí s prevencí šikanování v dětských 
skupinách.

Klíčová slova: prosociálnost, prosociální chování, osobní morálka, prevence 
šikanování, „mlčící většina“, konformita, prevence šikanování, realizace vývoje morál-
ky, různá psychologická pojetí vývoje prosociálnosti, facilitace prosociálního chování 
dětí, spravedlivé společenství ve škole.

 
Pojmy prosociální chování, altruismus apod. nejsou všemi psychology vyme-

zovány shodně. Podle Nakonečného (1995: 105) je “prosociální chování (resp. ´cho-
vání poskytující pomoc´– ´helping behavior´) dalším konceptem z oblasti motivace 
sociálního chování, který je též označován termínem altruismus”. Prosociální jednání 
je jednáním ve prospěch druhé osoby, často (ovšem ne vždy) spojené i s osobní obě-
tí. Prosociálnost lze pak vymezit jako pohotovost k tomuto jednání. Uveďme několik 
příkladů vymezení pojmu prosociální chování. Např. E. Staub (1982) chápe prosociální 
chování jednoduše jako takové, které prospívá druhým lidem, J. Reykowski (1978) je 
vymezuje jako činnost jednotlivce zaměřenou na ochranu, podporu nebo zlepšení stavu 
vnějšího sociálního objektu (jednotlivce, skupiny či sociální instituce), N. Eisenbergová 
(1986) definuje prosociální chování jako takové, které se vztahuje k činnostem vyvíje-
ným s úmyslem pomoci nebo nějak přispět jiné osobě nebo skupině osob, a to aniž by 
aktér anticipoval odměnu1. 

1 S požadavkem neanticipace odměny je trochu potíž, neboť za odměnu v psychologickém slo-
va smyslu lze považovat např. i dobrý pocit, který aktér může mít v souvislosti s poskytnutou 
pomocí; to ovšem souvisí  s otázkou, do jaké míry motivuje k prosociálnímu chování identifikace 
s objektem pomoci a z ní plynoucí pozitivní prožívání. 
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Specifickým druhem prosociálního chování je pomoc druhému člověku 
v nouzi. V této souvislosti připomeňme, že bezprostředním podnětem, který odstar-
toval sociálně psychologický výzkum prosociálního chování, byl případ neposkyt-
nutí pomoci člověku v extrémně nouzové situaci, který zalarmoval nejen laickou 
veřejnost ale i psychology a zapsal se do historie sociální psychologie:

V březnu 1964 se na titulní straně New York Times objevil případ vraždy v jedné 
newyorské čtvrti. Kitty Genovese, mladá barmanka, byla cestou domů ubodána k smrti 
mužem, který ji neznal a který předtím zabil dvě jiné ženy. Tento zločin byl šokující také 
tím, že útok trval půl hodiny. Vrah oběť bodl, odešel, po několika minutách se vrátil
a bodl ji znovu, znovu odešel a znovu se vrátil. Během této doby oběť opakovaně křičela 
a volala o pomoc, vidělo a slyšelo ji 38 přítomných svědků, ani jeden z nich se ji nesnažil 
bránit, nepřišel jí na pomoc, nikdo z nich nijak nezasáhl, ani tím, že by zavolal policii 
(jeden z nich nakonec zavolal, když už byla oběť mrtvá).  (Hunt, 2000)

Psychologové se začali zabývat vnějšími i vnitřními faktory motivace prosociál-
ního chování. Zdánlivě nepochopitelné chování lidí mlčky přihlížejících násilí páchané-
mu na bezbranném člověku, mlčení většiny, která by v podobných situacích mohla být 
rozhodující silou a celý neblahý průběh zvrátit, lze zčásti vysvětlit tím, že pohotovost 
k pomoci druhému člověku je značně situačně variabilní, tedy závislá na vnějších fak-
torech2. Klesá např. za přítomnosti dalších osob, což vysvětluje sociální psychologie 
fenomenem dělení (nebo rozptýlení) zodpovědnosti (diffusion of responsibility): každý 
z jednotlivců se v naléhavé situaci vyžadující pomoc cítí být méně zodpovědný, protože 
kdokoli jiný je za pomoc zodpovědný stejnou měrou.

V tomto textu se ovšem budeme zabývat vnitřními (motivačními) faktory proso-
ciálního chování. Psychologové, kteří se jimi zabývali (např. Eisenberg, Hoffmann, 
Staub, Reykowski, Karylowski atd.), se v podstatě shodují v tom, že lze rozlišit dva 
zásadní motivační zdroje prosociálního chování (aniž by byl jeden s druhým v rozpo-
ru)3:

• Jedním motivačním zdrojem je osobní morálka; motivace je tedy opřena o při-
jetí morálních norem a hodnot, které vedou člověka k přesvědčení o správnosti 
prosociálního chování.

• Druhým zdrojem motivujícím k prosociálnímu jednání je empatie s potřebami 
druhého člověka4.

2 Situace tragické lhostejnosti přihlížejících a neposkytnutí pomoci člověku v extrémní nouzi ne-
jsou ani u nás bohužel nijak ojedinělé, naopak, za alarmující skutečnost lze považovat to, že tako-
vých situací přibývá. Uveďme jednu, která se před několika lety odehrála v Brně. Tehdy v auto-
buse tři skinové napadli studenta, který měl výhrady proti jejich tupým rasistickým výkřikům. 
Pobodali ho a s těžkými zraněními jej na zastávce vyhodili ven z autobusu. V autobuse přitom 
seděla spousta lidí a nejen, že nikdo nezasáhl ani slovem, ale nikdo s těžce zraněným studentem 
ani nevystoupil, aby mu nějak pomohl.
3 Toto rozlišení má velice zajímavou souvislost  s “mužským” a “ženským” pojetím osobní morálky 
(viz další text).
4 J. Reykowski vyslovil a  J. Karylowski potvrdil hypotézu, podle níž pohotovost k pomoci jiné 
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Ve školním prostředí je prosociálnost (resp. úroveň prosociálnosti) dětí mocným 
protektivním faktorem zdravých vztahů mezi dětmi, je nutným předpokladem zdravého 
fungování dětské skupiny a může mít klíčový význam v prevenci některých sociálně 
patologických jevů; uveďme některé souvislosti s prevencí šikanování.5 Významným 
momentem skupinové dynamiky šikanování mezi dětmi (např. vedle osobnostních cha-
rakteristik agresorů a obětí, popř. jiných faktorů) je sociálně psychologická konstelace 
“třetí síly”, tedy skupiny dětí, kteří nejsou ani iniciátory ani oběťmi, ale mohou situaci 
v celé skupině zásadním, často rozhodujícím, způsobem ovlivnit. Mohou se stát “mlčící 
většinou”, lhostejně přihlížející trýznění spolužáka, případně přes pobízení k trýznění 
přejít k aktivní spoluúčasti, ale mohou být naopak zdrojem zdravé “imunitní” odpovědi 
na šikanu a autosanačním potenciálem nemocné skupiny. Tlak patologických skupino-
vých norem šikanování je účinnější v podmínkách větší tendence ke konformitě, tedy 
k závislému, nesvobodnému jednání. Konformní jedinec se snáze podrobí nátlaku sku-
piny. V některých třídách, zejména při nadměrně autokratickém stylu jejich vedení, je 
ovšem bohužel tento rizikový faktor přímo „pěstován“. Ve skupině, kde se rozvinulo 
šikanování, bývá již od počátku riziková konstelace postojů jednotlivých žáků nejen 
k šikanování, ale obecněji k násilí páchanému na slabším jedinci. Žáci jakoby neměli 
soucit6 a nevnímali utrpení spolužáka, ovšem tento deficit empatie je na základě pato-
logických norem skupiny vnímán jako „normální“. Převažující konformita spolu s níz-
kou úrovní prosociálnosti dětí je rizikovým faktorem šikanování v dětských skupinách, 
zatímco převažující autonomie spolu s prosociálností je faktorem protektivním. Tento 
aspekt hraje roli ve všech fázích vývoje šikany. Dostatečně autonomní jedinci mohou 
zabránit pokračování násilí, a naopak, konformita většiny nepřímo, “tiše” rozhoduje 
o dalším prohlubování sociální destrukce. Úroveň prosociálnosti dětí ve školní třídě 
má z tohoto hlediska klíčový význam. Implikací v oblasti prevence šikanování je mož-
nost budovat takovou prevenci na základě strategie facilitace prosociálnosti dětí a jejich 
morálního vývoje. Pro osobnostní rozvoj jednotlivce v tomto směru je samozřejmě roz-
hodující jeho vlastní internalizovaná sociální zkušenost, kterou si odnese z institucí, 
které na něj působí, ze skupin, ve kterých žije. Tou nejvýznamnější je bezesporu rodina. 
Není ale také pochyb o tom, že škola mezi nimi zaujímá klíčovou roli a školní třída je 
pro žáka velmi důležitou skupinou z hlediska sociálního učení. Právě ve škole se může 
„naučit“ (úvozovky mají naznačit, že zde zdůrazňujeme kromě intencionálního též 
neintencionální učení), že má smysl pomáhat druhým, zvláště těm, kteří to z nějakých 
důvodů potřebují, např. slabším, „jiným“ apod., že lze mít potěšení ze spolupráce, že 
osobě je tím větší, čím více je ona osoba vnímána jako podobná subjektu. Např. Karylowski 
(1973) zjistil, že děvčata vynakládají více úsilí při pomáhání těm svým kolegyním, o nichž jsou 
přesvědčeny, že jsou jim názorově blízké (In Nakonečný, 1993: 224).
5 Uvedené souvislosti jsou dostatečně obecné, lze je rozšířit na téměř jakoukoli formu asymetrické 
agrese (tj. zjednodušeně - „agrese silného proti slabému“)
6 Jistě zde hrají roli i širší sociokulturní souvislosti, např. vliv médií. „Televize, počítačové hry, 
tiskoviny apod. zahlcují děti a mládež násilím. Ve většině předkládané produkce člověk nenalezne 
věrohodně zobrazený soucit, utrpení ani pocit viny (Kolář, 1997,: 66)“.  Tento vliv, jehož součástí 
je také nebezpečně zavádějící ztotožnění maskulinity s agresivitou a pohotovostí k uplatnění nási-
lí, je opravdu nezanedbatelný, vzhledem k obsahu a hlavním cílům tohoto příspěvku se jím však 
nebudeme zabývat (i když by si rizikové faktory tohoto druhu jistě delší pojednání zasloužily). 
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různí lidé mohou mít na tutéž věc různý názor a přitom se mohou respektovat, mohou 
se naučit dát přednost skutečnému dialogu před mocenským zápasem monologů atd. 
Mohou si ovšem také naopak odnést do života zkušenost, že pomáhat druhým se nevy-
plácí, že silní mohou beztrestně ubližovat slabým, že různé názory na tutéž věc jsou 
výzvou k boji, nikoli k dialogu či diskusi, že se vyplatí být zadobře s mocnými a „výt 
s vlky“, že spolupráce není k ničemu, protože rozhodující je uspět v soutěži a být lepší 
než druzí. K prosociálnímu jednání je člověk sice disponován7, ale rozvinutí této dispo-
zice v ontogenezi je značně problematické (analogicky vývoji osobní morálky). Morální 
vývoj je z tohoto hlediska, tedy z hlediska rozvinutí dispozic v interakci s prostředím, 
nejvíce variabilní a tudíž pedagogicko-psychologicky nejproblematičtější (jistě více než 
fyzický či kognitivní).

Morální normy a hodnoty jsou psychology považovány za víceméně naučené 
struktury, uvažovat v této souvislosti o dědičnosti samozřejmě není na místě8. Soci-
ální normy, etické principy, zákony, hodnotové systémy jsou dítěti předávány pří-
mo, intencionálním výchovným působením, a neintencionálně – nepřímým působe-
ním sociálního prostředí, v němž žije. Dítě je postupně internalizuje prostřednictvím 
rodičů (jako nejvýznamnějších sociálních modelů) i dalších významných, klíčových 
osob v širší rodině, dále prostřednictvím učitelů, vrstevnické skupiny, později i půso-
bením obecnějších sociokulturních vlivů (sdělovací prostředky nevyjímaje). Velmi 
zajímavou otázkou (víceméně stále otevřenou) je, jaký je způsob realizace morál-
ního vývoje; tato otázka má jistě pedagogický rozměr, protože implicitně obsahuje 
i otázku faktorů podporujících prosociálnost. Existuje přirozeně více pojetí vývoje 
osobní morálky.

Jedna z prvních závažných psychologických odpovědí na tuto otázku byla 
obsažena ve Freudově strukturální teorii (prezentované Freudem v díle Ego a Id 
v roce 1923), v teoretické představě členění mentálního aparátu na Id, Ego a Super-
ego9. Superego je (ve Freudově psychoanalytické koncepci) psychickou instancí, 
reprezentující jedincem internalizované sociální normy, zákazy, příkazy. U dítěte 
vznikají morální postoje právě prostřednictvím této instance, a to zvnitřněním (inter-
nalizací) morálních norem, které mu vštěpují nejprve rodiče, později jiné pro něj 
významné osoby. Superego se formuje dlouhým a složitým procesem identifikace 
s autoritami. Tento proces začíná v tzv. falickém (či Oidipském) období ve Freudově 
periodizaci psychického vývoje jedince (přibližně od čtyř let); teprve v tomto období 
života dítěte totiž nastanou v kognitivním vývoji podmínky pro to, aby vůbec mohlo 
k procesu internalizace dojít. Zvnitřněné rodičovské (a později jiné) objekty se pro 
dítě spolu s jejich normami, hodnotami, přáními a imperativy stanou trvalou součástí 
jeho psychiky. To ovšem také znamená, že pokud něco provede, nějak přestoupí hra-
nice internalizovaných norem, vnitřní hlas Superega jej jakoby “napomene” a vyvolá 

7 Sporné je samozřejmě do jaké míry, jakým způsobem apod., ovšem jinak se psychologové, 
antropologové, etologové apod. v této věci vcelku shodují. 
8 Snad jen s výjimkou tzv. sociální dědičnosti, o níž se mluví v souvislosti s fenomenem trans-
generačního přenosu určitých vzorců chování, postojů, ale i hodnot, norem apod. Zde jde ovšem 
spíše o obrazné vyjádření, nikoliv o dědičnost v pravém slova smyslu. 
9 Pro zajímavost uveďme, že předchůdcem pojmu Superego je u Freuda pojem Ego-ideál. Právě 
z polemiky s Alfredem Adlerem, žákem S. Freuda, o Ego-ideálu vzešel pojem Superego.
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v něm pocity viny. Konstituování instance Superega je tedy významným mezníkem 
v morálním vývoji jedince a v jeho socializaci vůbec, protože na rozdíl od předchozí-
ho období jeho jednání již není určováno výhradně “zvenku”, tj. přímým působením 
přítomného rodiče, ale začíná sám sebe, své jednání regulovat “zevnitř”. “Superego 
je vlastně takovým malým soukromým vesmírem, odrážejícím etiku a morálku světa 
v každém jedinci (Černoušek, 1996:.101)”. Pojem Superego zůstal v psychoanalytic-
kém slovníku10 a u nepsychoanalyticky orientovaných psychologů zabývajících se 
morálním vývojem jedince jej nenajdeme, přesto je podstatou velmi užitečného mode-
lu, na jehož základě si lze představit, jakým způsobem se děje zajímavý proces, kte-
rý bychom mohli označit rozvoj smyslu pro morálku. Princip interiorizace ostatně 
nechybí u žádné z dále uvedených významných koncepcí morálního vývoje. Cesta 
k “mravnímu zákonu v nás” má své vývojové zákonitosti a zjednodušeně lze říci, že 
probíhá skrze zvnitřňování “mravnosti mimo nás”. K inspirativnímu Freudovu mode-
lu11 ještě poznamenejme, že Superego je komplexem dvou složek, a to složky svědo-
mí, která reprezentuje trestající rodičovskou funkci, vyvolává v jedinci pocity viny 
při nesprávném jednání, a složky Ego-ideál, která naopak poskytuje pocity uspoko-
jení tehdy, když se dítě chová “dobře”, tj. Ego-ideál zprostředkovává dítěti představu
o tom, jakým by chtělo být. Superego tedy obsahuje nejen zákazy “špatného chování” 
a různá omezení ukládané dítěti rodiči a dalšími pro ně významnými autoritami, ale 
též odměnu, pochvalu za chování “dobré”, neboť Ego-ideál reprezentuje odměňující, 
event. chválící rodičovskou funkci. Důležitý je i pedagogický aspekt této koncepce. 
Stručně řečeno - příliš silně rozvinuté Superego může vést k neadekvátním prožitkům 
pocitů viny, pocitům nedostatečnosti a narušenému sebepojetí v tomto smyslu, což je 
často psychologickou příčinou převažujícího depresivního prožívání. Tyto psychické 
problémy mohou vyústit v neurotickou poruchu. Je-li naopak Superego nedostateč-
ně rozvinuté, může se stát, že jedinec není schopen pocítit vinu ani při závažných 
morálních přestupcích. V psychopatologii najdeme krajní variantu této možnosti mezi 
některými z poruch osobnosti. Není tedy divu, že mezi podněty pedagogice, které 
vzešly z psychoanalýzy, bylo i varování, které nám dnes možná připadá samozřejmé, 
a to upozornění na škodlivost extrémních výchovných stylů, a tím ovšem implicitně 
i požadavek na schopnost sebereflexe těch, kteří vychovávají děti (nejen rodičů, ale
i učitelů, vychovatelů apod.). 

Autorem snad nejznámějšího pojetí morálního vývoje, vycházejícího z intenziv-
ního zkoumání dětského myšlení, je známý švýcarský vývojový psycholog Jean Piaget. 
Jeho největší přínos pro vývojovou psychologii spočíval ve fenomenologickém přístupu 
k poznávání vývoje dětí; pokusil se porozumět dětskému světu z pohledu dítěte. V roce 
1932 vydal dodnes inspirativní dílo “Morální usuzování dítěte”12. Piaget svou koncepci 
vývoje dětské morálky založil (zpočátku) na pohovorech a pozorování přibližně 100 
dětí předškolního a školního věku. Ty byly mimo jiné dotazovány na své chápání pra-

10 Kromě toho tak jako spousta dalších psychoanalytických pojmů “zlidověl”, tedy dostal za hra-
nice odborného pojmosloví do běžné mluvy.
11 Freudův model tří mentálních instancí považujeme za velice inspirující i v dnešní době (jakkoli 
již překonaný), zejména chápeme-li jej jako skvělou metaforu, obohacující psychologické myš-
lení.
12 “Le jugement moral chez l´enfant”, toto dílo bohužel do češtiny přeloženo nebylo.
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videl hry v kuličky13 a také byly pozorovány přímo při hře (nejen v kuličky, ale i při 
jiných hrách: “Také jsme si všímali analýzy společných her dětí, ve kterých jsou děti 
vázány svědomím čestného hráče (Piaget, 1932: VII)”. Kromě toho předkládal Piaget 
dětem krátké příběhy, které se nějak dotýkaly jejich chápání spravedlnosti, potrestání, 
autority a mravních přestupků jako např. lži, krádeže, “neposlušnosti” apod. (pro děti to 
byla morální dilemata). Z reakcí dětí na podobné příběhy, které nám dospělým mohou 
připadat směšné a banální, se lze mnoho dozvědět o způsobu jejich uvažování v této 
oblasti. Ze způsobu, jakým děti na předložené příběhy odpovídají (zejména ze způsobu, 
kterým děti svoje odpovědi odůvodňovaly) a jakým chápou jejich smysl, lze usuzovat 
na jejich pojetí trestu, provinění, spravedlnosti, na povahu formující se osobní morálky. 
Piaget nachází dva kvalitativně odlišné typy morálky, na jejichž základě rozlišuje dvě 
stadia morálního vývoje dítěte14. Stupeň morálního vývoje jedince je podle J. Piageta 
určován mírou zvnitřnění sociálních norem a hodnot, a mírou závislosti na vnější kont-
role chování. Vývoj v tomto smyslu trvá dosti dlouho. Vývoj svědomí je ostatně proces 
celoživotní. Uveďme ještě poměrně jasné a zároveň kritické vyjádření Piagetovy osob-
ní preference autonomní morálky: “Vzhledem k našemu současnému pedagogickému 
systému lze tvrdit, že ´dobrý kluk´ má všechny předpoklady k tomu, aby zůstal po celý 
život stejný, zatímco ze ´ctnostné ovce´ se možná stane omezenec, který dává přednost 
moralismu před lidskostí  (Piaget, 1932, In Heidbrink, 1997: 65)”. 

 Na Piagetovu koncepci navázal americký psycholog Lawrence Kohlberg. Od 
50. let minulého století rozpracovával stadia morálního usuzování v souvislosti s vývo-
jem kognitivních struktur a rozšířil Piagetovy závěry týkající se morálního vývoje na 
období adolescence a dospělosti. Jednotlivé stupně morálního vývoje vyjadřují speci-
fický vztah jedince k normám a z něho vyplývající chování. Kohlberg při konstrukci 
jednotlivých stadií morálního vývoje vycházel z chování člověka ve vnitřní konfliktní 
situaci. Proto pokusným osobám předkládal morální dilemata ve formě krátkých poví-
dek a na základě jejich odpovědí (jak by se v dané situaci zachovaly a jak toto jed-
nání odůvodňují) dospěl ke třem hlavním úrovním morálního vývoje (prekonvenční, 
konvenční, postkonvenční)15,  z nichž každé je ještě členěno na dvě další dílčí stadia. 
Odpovědi byly hodnoceny jako odpovídající určitému stupni vývoje na základě způ-
sobu, jakým byl ten či onen typ chování v dané situaci odůvodněn. Úroveň morálního 
13 Piaget při analýze dětské morálky a vývoje vědomí pravidel záměrně využívá systému pravidel, 
které si děti sestavily samy, pravidel hry v kuličky.
14 Heteronomní stadium (resp. heteronomní morálka) je charakteristické tím, že chování dítě-
te závisí na vnější kontrole, na odměně či trestu. Heteronomní morálka tedy vychází z nátlaku 
dospělých. Chování dítěte je určováno druhými. Příkazy, omezeními a zákazy dospělých, pře-
devším rodičů či jiných klíčových osob z rodiny, ale i učitelů apod. Jednání (vlastní i cizí) je 
hodnoceno dítětem podle toho, je-li těmito dospělými dovoleno (popř. schvalováno), nebo naopak 
zakazováno, trestáno. Teprve později (na  začátku školního věku) dochází v morálním vývoji ke 
kvalitativní změně heteronomní morálky v morálku autonomní (počátky, tedy první projevy 
autonomní morálky se ovšem objevují již v předškolním věku) a toto stadium morálního vývoje je 
jako autonomní označováno. Dítě již hodnotí určité jednání jako správné či nesprávné bez ohledu 
na autoritu dospělého, je s normami chování natolik identifikováno, že se podle nich chová aniž 
by je někdo kontroloval. 
15 Kohlbergova stadia vývoje osobní morálky jsou natolik známá, že považujeme za dostačující 
je uvést pouze takto stručně.
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vývoje se zde odvozuje od motivů jednání. Zjednodušeně lze říci, že oněmi motivy 
jsou postupně: nejprve uspokojení vlastní potřeby, potom respektování sociálních rolí, 
a konečně kongruence chování s vlastním svědomím, s osobně přijatými principy (jako 
např. úcta k životu apod.)16.  V této souvislosti je nutné zdůraznit, že morální vývoj je 
z hlediska předpokladu dosažení určitého stadia v daném věku velice problematickým. 
Podobně jako mnoho lidí nedosáhne v kognitivním vývoji úrovně formálních operací, i 
v morálním vývoji mohou lidé ustrnout na určité úrovni, odpovídající dětskému věku.

• Na prekonvenční úrovni je např. morální úroveň některých kriminálních reci-
divistů, “kteří nejsou schopni respektovat ani běžné sociální normy a musí být 
opakovaně trestáni, aby měli důvod se takového chování vyvarovat“ (Vágnero-
vá, 1997, s.192). 

• Ustrnutí v konvenční úrovni morálního vývoje si lze představit např. jako 
morálku “poslušného dítěte” či “dobrého občana”, naplňujícího normy, plnícího 
příkazy autorit apod. aniž by uvažoval o jejich obsahu. Extrémním (ve svých 
důsledcích) se tento typ osobní morálky může stát morálkou “dobrého kolečka 
v soukolí” totalitního systému17, zejména za podmínek dramatického nesouladu 
obecně platných hodnot a etických principů s normami a hodnotami prefero-
vanými danou společností. Uveďme názornou ilustraci tohoto extrému, popis 
jednoho z nejznámějších “koleček v soukolí” nacistického systému:
“Eichmann nebyl démon ani monstrum, ale jakási karikatura své doby, podivný 
produkt zvráceného režimu. Patrně opravdu upřímně věřil, že se zabývá “řeše-
ním” židovského problému, a měl vyvinutý smysl pro povinnost, řád a disciplínu. 
Přes zločiny, které spáchal, zde byl souzen nikoli psychopat, bezohledný a bru-
tální vrah, ale přičinlivý byrokrat, jehož největší neřestí byla konformita, který 
před izraelským soudem i v izraelském vězení fungoval stejně dobře jako za časů 
nacistického režimu. Nebylo na něm známky pevného ideologického přesvědčení 
či jakékoli zlovolnosti. Jedinou význačnou charakteristikou jeho chování během 
procesu bylo cosi naprosto negativního: nikoli hloupost, ale naprostá absence 
myšlení. Tam, kde mu chyběly zaběhané, rutinní procedury, působil zcela bez-
radně a jeho výslechy, při kterých se vyjadřoval jazykem sestávajících ze samých 
klišé a frází, se stávaly děsivou a morbidní komedií (Arendtová, Praha 1995, 
s.399)”.  

• Postkonvenčního stadia morálního vývoje dosáhne jen část dospělých, např. dle 
Kohlbergových výzkumů (in: Langmeier, 1991) asi 25% dospělých Američanů.
 
Ani Kohlbergovo pojetí (podobně jako Piagetovo) se přirozeně nevyhnulo odbor-

né kritice. Zpochybněn byl problematický vztah morálního úsudku a morálního (reálné-
ho) jednání18. Některými psychology byla Kohlbergova koncepce považována za “stu-

16 Přičemž základní vývojový moment je v podstatě stejný jako u Piageta: interiorizace sociálních 
norem má za následek změnu motivace k jejich naplňování.
17 Totalitní systém a konvenční typ morálky jsou ostatně dvě navzájem se podporující strany téže 
mince.
18 Vztah mezi mravním usuzováním a mravním jednáním je pochopitelně problematický, což si 
uvědomoval i Kohlberg sám. Trval ovšem na tom, že většina výzkumů ukazuje na korelaci mezi 
stupněm mravního usuzování a skutečným chováním (Hunt, 2000).
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denou, odlidštěnou a poněkud odtrženou od životní rozmanitosti prožitků a zkušenosti 
subjektu (Kotásková, 1987: 54)”, což vedlo mnohé autory zabývající se touto oblastí 
k orientaci na principy altruismu obecně i konkrétně na problematiku prosociální-
ho chování, na faktory ovlivňující pomoc druhému, podporu slabšího, štědrost, schop-
nost spolupráce apod. Rovněž byla tato koncepce kritizována pro přílišné zaměření na 
muže (resp. chlapce) a nerespektování alternativního ženského způsobu morálního usu-
zování, v němž je daleko více akcentována péče o druhé19. Přesto Kohlbergova teorie 
dodnes zůstává nejen cenným východiskem metod, diagnostikujících morální vývoj, ale 
také přínosným podnětem pedagogické praxi. Většina odborníků se totiž shoduje v tom, 
že je tato teorie nepochybně vhodným východiskem pro autory programů morální 
výchovy pro děti (Fontana, 1997).

Jednou z kritických výhrad ke Kohlbergově metodě zjišťování úrovně morálního 
vývoje dětí byla i obsahová stránka námětů jeho příběhů, předkládaných jako dilema-
ta. V nich šlo totiž většinou o nepříjemné záležitosti: krádeže, ubližování, tresty apod. 
Odpovědi dětí tedy špatně vystihují úroveň usuzování, kterým děti odůvodňují “dobré 
chování”, zejména pomáhající, prosociální chování. Eisenbergová (1986) použila pří-
běhy obsahující dilemata jiného druhu (s větším důrazem na pomoc, motivaci k pomá-
hajícímu jednání atp.). Na základě odpovědí dětí dospěla ke konstrukci pěti úrovní 
prosociálního usuzování dětí, přičemž jejich celková linie do jisté míry koresponduje s 
Kohlbergovou (Fontana, 1997: 237):

1. Hédonistická, egocentrická orientace (u předškoláků a některých mladších školáků). 
Děti se při rozhodování o poskytnutí pomoci řídí očekávanými následky pro sebe, 
nikoli ohledy na druhé.

2. Orientace zaměřená na potřeby (u některých předškoláků a většiny dětí na prvním 
stupni). Je sice vyjádřen ohled na druhé dítě, ale příliš se nezvažuje, co je potřeba 
udělat ku pomoci a je málo dokladů o zvnitřněných hodnotách.

3. Na schválení a mezilidské vztahy zaměřená orientace nebo stereotypní orientace (něk-
teré děti na prvním stupni a některé děti starší). Děti pomohou druhým proto, že se to 
od nich očekává, protože je to společenské pravidlo nebo aby tím získaly oblibu. 

4a. Sebereflektující empatická orientace (někteří žáci druhého stupně a někteří žáci 
středních škol). Projevy soucitu a přijetí role toho, kdo se rozhodl pomoci.

4b. Přechodná úroveň (u některých žáků druhého stupně ZŠ, některých středoškoláků 
a některých dospělých). Zde je pomoc druhému založena na zvnitřněných normách, 
na tom, jak v tomto kontextu jedinec hodnotí sám sebe.

19 Kohlbergova kolegyně a spolupracovnice Carol Gilliganová kritizuje Kohlbergovu teorii pro 
malou citlivost na rozdíly mezi mužským a ženským mravním usuzováním, “morálka spravedl-
nosti” v Kohlbergově pojetí podle ní dostatečně nerespektuje specificky ženské prvky morálního 
usuzování. Ženy na mravní dilemata reagují spíše v rámci “morálky péče a zájmu o jiné lidi” 
zdůrazněním osobních vztahů a péče o druhého, a oproti mužům, kteří se spíše odvolávají na abs-
traktní etické principy jako spravedlnost, poctivost apod., jsou v Kohlbergově pojetí znevýhodně-
ny. Žena podle ní jakoby mluvila “jiným hlasem”; její nejznámější práce se jmenuje “In a Diffe-
rent Voice” (vyšla v roce 1982 v Londýně). Gilliganová ovšem tuto “ženskou morálku” nikterak 
nenadřazuje mužské, považuje ji za strukturně rovnocennou, navíc u většiny lidí se v úvahách o 
morálních problémech vyskytují oba mody (Čermák, 1991).
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5. Silně zvnitřněné normy (zřídkakdy žáci druhého stupně, někteří středoškoláci a někte-
ří dospělí). Pomoc je založena na jasně zvnitřněných normách a hodnotách (jimiž 
jsou např. sebeúcta, odpovědnost, důstojnost jedince, pomoc jako hodnota sama
o sobě). 

Souvislost morální zralosti a prosociálnosti byla empiricky ověřována, uveďme 
některé významné výsledky: Eisenbergová prokázala ve více experimentech, že děti a 
mladiství se zralým morálním usuzováním (v Kohlbergově smyslu) projevují větší míru 
pomáhajícího chování než jejich vrstevníci, jejichž morální usuzování odpovídá nižší-
mu vývojovému stupni. Dále bylo prokázáno, že dospělí na vyšších stupních morálního 
vývoje pomáhali lidem v nouzi prokazatelně více než druzí, a to i v případě, že pomá-
hající aktivita byla v rozporu s pokyny osoby v postavení autority (tuto “neposluš-
nost” lze vcelku jednoduše interpretovat jako projev vyšší morální autonomie). V dal-
ším výzkumu byla zjištěna signifikantní souvislost vyšší úrovně morální zralosti (dle 
Kohlberga) s kooperativností, ochotou pomáhat, ochotou rozdělit se a chránit případnou 
oběť před nespravedlností. Rovněž se potvrdila i signifikantní souvislost mezi prosociál-
ností a morální zralostí podle Piageta. Z těchto faktů činí Eisenbergová závěr, že stupeň 
morální zralosti je statisticky významným, silným prediktorem prosociálního chování 
(což ostatně koresponduje s tím, že morálka je motivačním zdrojem prosociálnosti).

V pedagogické rovině má zásadní význam otázka, jak lze morální vývoj (resp. 
rozvoj prosociálnosti) podporovat, facilitovat ve výchově. Této otázce bylo a je věno-
váno poměrně dost pozornosti. Většina odpovědí na tuto klíčovou otázku, které směřují 
k intencionálním výchovným postupům, vychází z některé z teorií učení (v tomto smys-
lu je např. velmi přínosný pedagogický konstruktivismus), popřípadě z některé psycho-
analytické koncepce. Jako základní pedagogická východiska jsou v souvislosti s proso-
ciálností zdůrazňována senzitivnost k citům a postojům druhých, podpora empatie, 
používání indukce a zdůvodnění, umožňování dítěti zaujímat různé role ve skupině pro 
podporu respektu k druhým, modelování prosociálnost facilitujících situací a formování 
kompetence pomoci druhému, což jsou výchovné praktiky respektované všemi teoreti-
ky, kognitivisty, stoupenci teorie učení i sociokognitivisty. Záměrné výchovné postupy 
v tomto smyslu jsou velmi důležité, ovšem neméně důležité pro vývoj osobní morálky je 
zkušenost, kterou si člověk odnese ze sociálních skupin, které jsou v jeho životě klíčové. 
“Rozhodující je pro dítě skutečný, každodenní, ustavičně se opakující, bezděčný, ale 
opravdu autentický způsob interakce mezi všemi členy rodiny. Tam, kde si lidé mohou 
volně a nefalšovaně sdělovat své pocity a svá přání (skutečná vzájemnost), vyvíjí si dítě 
samo snáze “autonomní” morálku vyššího typu. Uvědomuje si, že samo způsobuje svými 
činy druhým dobro či zlo a že také oni mu mohou bezděčně nebo záměrně pomáhat či 
škodit a snáze pochopí obecné mravní principy. Naproti tomu tam, kde se vzájemnost 
pocitů nevyvine a kde si žije každý sám “na svůj vrub” (nedostatek vzájemnosti) nebo 
kde lidé jednají “jakoby” si rozuměli, ačkoliv jejich pocity jsou odlišné (pseudo-vzá-
jemnost), vývoj morálky může ustrnout na nižším “heteronomním” stupni (Langmeier, 
1983: 123)”. Škola je pro dítě významným místem sociálního učení, prostorem, který 
se učí sdílet s druhými dětmi, první „agorou“, v níž se učí demokracii; lze tedy za 
nepřímou, ale účinnou podporu morálního vývoje považovat také vytvoření atmosféry 
porozumění, tolerance, vzájemnosti a spravedlivého společenství ve škole. 
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SOCIABILITY IN CONTEXT OF HEALTH SUPPORT
AT SCHOOL

Abstract: Problems of support of healthy interpersonal relationships are closely 
connected with personal moral issues (the personal moral development) and pro-social 
behaviour (its facilitation).  Biopsychosocial model of health has unquestionably also 
ethical dimension.  In this contribution we discuss various concepts of moral develop-
ment and some protective and risky pedagogical-psychological elements of the personal 
moral development; we also indicate possibilities how to support the very complicated 
way of a human to health – in sense of moral maturity and sociability. We mention the 
support of pro-social behaviour of children, too and its connection with prevention of 
bullying in child groups.

Key words: sociability, pro-social behaviour, personal moral, bullying preventi-
on, “silent majority“, conformance, moral development, various psychological concepts 
of sociability development, facilitation of pro-social behaviour of children, fair commu-
nity at school.
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ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODA:
NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSTUPY

A METODY POSUZOVÁNÍ

Marie BLAHUTKOVÁ , Jiří DAN

Souhrn: V článku uvádíme různá chápání pojmu zdraví. Koncept well-being 
je jednou z možností zkoumání mentálního zdraví. Zabýváme se 3 aspekty hodnocení 
osobní pohody, popisujeme 2 strategie hodnocení well-being, zmiňujeme Day recon-
struction Method. Z nových sebeposuzovacích škál upozorňujeme na sebeposuzovací 
škálu G. Krampena ASS-SYM.

Klíčová slova: ASS-SYM, duševní zdraví, prožívaná duševní pohoda, posuzování 
duševní pohody

V posledních desetiletích se problémy tělesného i duševního zdraví člověka 
dostávají na přední pozice veřejného i vědeckého zájmu. Jednu z možností ke kladení 
otázek v této oblasti a hledání odpovědí nabízí koncept prožívané osobní pohody, well-
being. Zkoumání na půdě psychologie jako empirické vědy je možné proto, že základní 
termíny byly operacionalizovány a existuje už velký počet postupů a nástrojů k hodno-
cení duševního zdraví a  prožívané osobní pohody včetně nástrojů zachycujících změny 
vlivem systematického tréninku.

Podle světové zdravotnické organizace (World Health Organization) je zdraví 
takový stav organismu, kdy je člověku naprosto dobře – fyzicky, psychicky i sociál-
ně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti (Křivohlavý, 2001). Na zdraví je 
pohlíženo z různých hledisek a zdraví je pojímáno jako:

- zdroj fyzické a psychické síly
- metafyzická síla
- každý člověk má individuální zdroj zdraví (salutogeneze)
- schopnost adaptace organismu
- schopnost dobrého fungování (být fit)
- zboží
- ideál života a jeho smyslu.



124

Zdraví bývá také považováno za ideální stav člověka, jemuž je dobře (wellness). 
Problematikou podporování a obnovy zdraví se zabývá zejména medicína a některé její 
obory, např. psychoimunologie. K faktorům podporujícím zdraví patří zejména:

1. vnímaná osobní zdatnost (self-efficacy; Bandura, 1988)
2.  zvládání náročných životních situací (optimismus, smysluplnost života, sebe-

důvěra)
3. sociální opora
4. duševní hygiena (sebevýchova, adaptace, autoregulace).

Psychologie jako vědecká disciplína vždy zkoumala zákonitosti psychických 
procesů člověka. K nim patří i duševní zdraví (mental health), a tak vznikla „psycholo-
gie zdraví“ jako jedna z nových psychologických disciplín. Nejrychleji se rozvíjí zejmé-
na v USA.  Předmět psychologie zdraví zkoumá zdravotní dopady (kladné i záporné) 
určité lidské činnosti, lidského jednání a chování (Křivohlavý, 2001).

Pojetí zdraví se radikálně změnilo a změnil se i přístup lékařů k psychologům, 
kteří poskytují nemocným psychoterapeutické metody. Velmi kladný vztah k této pro-
blematice zaujala rychle se rozvíjející pozitivní psychologie, která pomáhá člověku 
v orientaci na pozitivní stránky života a vede k naplňování jeho smyslu. K pojmu zdraví 
neodmyslitelně patří pojem štěstí. Šťastní jedinci se obvykle cítí zdravější a žijí déle. 
Skutečností však je, že zdraví jedinci neprožívají štěstí a spokojenost tak intenzívně jako 
osoby po úrazech nebo těžkých onemocněních.

K tomu, aby se každý z nás cítil vyrovnaný, a tedy zdravý, vedou složité cesty, 
které jsou vysoce individuální a hledáním těchto cest se postupně vytváří jádro duševní 
pohody člověka, tedy naplňuje se cesta ke zdraví. Poznáním potřeb směřujících k  tomu-
to cíli a jejich užíváním naplňujeme lidskou duševní hygienu. 

Základním pojmem duševní hygieny je pojem duševního zdraví jako žádoucí-
ho stavu, který je výsledkem vědomého nebo neuvědomovaného dodržování zásad 
duševní hygieny. Důležitá je správná adaptace (přizpůsobení), která je procesem, jímž 
se dosahuje duševního zdraví. Průběh adaptace je ovlivňován stresory, tedy podněty a 
podmínkami, které přinášejí zvýšenou zátěž (stres). Míček (1984) uvádí cesty vedoucí 
k dosažení duševní rovnováhy:

 1.  Mens sana in corpore sano  (Ve zdravém těle zdravý duch) – upevněním tělesného 
zdraví zlepšujeme podmínky duševní rovnováhy.

 2. Přirozenost – život s těsným sepětím s přírodou a s přírodními zákony.
 3.  Schopnost čelit nesnázím – vysoká frustrační tolerance jako schopnost zvládat 

životní nesnáze a vyčerpávající podněty bez podrážděnosti a neadekvátních reak-
cí.

 4.  Nezávislost a vnitřní autonomie – zaměřenost na vnitřní rovnováhu – umění získat 
sebedůvěru a sebeovládání.

 5.  Objektivní pohled na sebe sama, sebepoznání - otevřenost vůči zkušenosti, schop-
nost korigovat svoje jednání a nechat se poučit, citlivě vidět svět a lidi kolem sebe 
a reagovat na druhé.

 6. Sebeakceptace – sebepřijetí (radost z toho, že jsem sám sebou).
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 7. Odvaha ke stálému začínání – reálná snaha o duševní růst a pokrok.
 8. Spokojenost, tichá radostnost – subjektivní spokojenost a pocity štěstí.
 9. Jemnost a smysl pro krásu – estetické vnímání vedoucí ke kultivovanosti.
10.  Akceptace druhých lidí a sociální adaptace – vytváření kladného vztahu k druhým 

lidem.
11.  Zmenšování vlastního já – nesobeckost a nezdůrazňování vlastní osoby, skrom-

nost.
12. Smysl pro etiku - respektování základních morálních pravidel.

V posledních letech se do zorného pole výzkumu dostal také well-being, prožitek 
osobní pohody. V dalších úvahách vycházíme zejména z textu T. Lischetzkeové a M. 
Eida (2006). 

Pod pojmem prožitek osobní pohody rozumíme hodnocení vlastního života, stejně 
jako poměr příjemných a nepříjemných fyzických a psychických pocitů. Aby bylo zdůraz-
něno, že se jedná o subjektivní pocity a hodnocení osoby, je často užíván pojem subjektivní 
prožitek osobní pohody (subjective well-being, SWB). Rozlišují se dvě komponenty osobní 
pohody: kognitivní komponenta se týká hodnocení spokojenosti s vlastním životem, even-
tuálně s jednotlivými životními oblastmi. Afektivní komponenta se týká nálad a emocí, 
které osoba prožívá v běžném životě. Vysoké skóre afektivní osobní pohody mají osoby, 
které často prožívají pozitivní nálady a emoce a zřídka negativní nálady a emoce (pozitivní 
afektivní rovnováha, positive  Affect-balance), k tomu např. Diener, 2000). 

Vedle rozlišování komponent osobní pohody je důležité mít na zřeteli časovou 
dimenzi posouzení. Rozlišujeme aktuální stav, subjektivní osobní pohodu – subjective 
well-being (State)  a situaci překračující obvyklou, habituální úroveň osobní pohody 
(Set-Point). Na základě vlivů  specifických pro situaci a vlivem denní a týdenní doby 
kolísá aktuální stav osobní pohody kolem obvyklé hodnoty. Diagnostika  duševní poho-
dy může proto směřovat na 3 aspekty:

1. aktuální stav prožívané osobní pohody,
2. obvyklou úroveň osobní pohody,
3.  situačně podmíněné odchylky aktuálního stavu osobní pohody od obvyklé 

úrovně osobní pohody.
Přitom se tyto aspekty mohou vztahovat na život obecně nebo na různé oblas-

ti života. Tak můžeme vztáhnout aktuální náladu k pracovnímu místu nebo k obecné 
úrovni atmosféry na pracovišti a k odchylkám nálady ve specifické pracovní situaci od 
obecné úrovně nálady v pracovním kontextu.     

Diagnostikovat se může: 
1) Kognitivní komponenta osobní pohody, kterou je životní spokojenost, a afek-

tivní komponenta, v jejímž rámci odlišujeme diagnostiku emocí a nálad.
2) Z hlediska časového úseku můžeme diagnostikovat (jak výše uvedeno) aktu-

ální a obvyklou úroveň osobní pohody a situačně podmíněné odchylky aktuálního stavu 
osobní pohody od obvyklé úrovně osobní pohody.

Kombinací těchto dvou složek získáme 9 variant cílů diagnostiky.
3) Z hlediska šíře  můžeme diagnostikovat obecnou životní pohodu a životní 

pohodu v jednotlivých oblastech (zaměstnání, rodina, zdraví…)
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Obecně můžeme rozlišovat 2 strategie hodnocení osobní pohody: hodnocení pří-
mé a nepřímé. 

Při přímém hodnocení SWB je vždy sledován aspekt well-beingu (State, Trait 
nebo situační odchylka v určité životní oblasti) přímo přes položku (item)  měrného 
nástroje. Typicky se přitom užívá výrok osoby o sobě.  Jako alternativy se nabízejí zprá-
vy blízkých osob.  Vedle aktuálního SWB se může  zjišťovat obvyklá úroveň duševní 
pohody: „Obvykle jsem se svým životem spokojen(a)“.

Pokud jsou obvyklá úroveň  nebo situační odchylka od obvyklé úrovně hod-
noceny nepřímo, jsou nutná opakovaná měření stavu osobní pohody, což se realizuje 
metodami „pohyblivého hodnocení“ v přirozených podmínkách  „Ambulatory Assess-
ment“.  

Ke zjištění obvyklé úrovně duševní pohody jsou získány hodnoty v různých 
časových okamžicích. Diference mezi aktuální a obvyklou hodnotou osobní pohody 
charakterizuje situaci, ve které se osoba nachází.

3 aspekty State, Trait a situační odchylka se dají také stanovit pomocí modelů 
nové teorie testů. Latent-State-Trait-Theorie (Yousfi, Steyer, 2006).

Poněvadž studie založené na Ambulatory Assessment  s více měřeními  během 
dne jsou velmi nákladné, vyvinuli Kahneman, Krieger, Schkade, Schwarz a Stone 2004 
jako alternativu Day Reconstruction Methode.  Přitom jsou získány detailní informa-
ce o předchozím dni. Nejdříve je osoba instruována, aby předchozí den rozčlenila na 
sérii epizod, např. jízda do práce, interakce s různými osobami. Každá tato epizoda je 
návazně charakterizována ve vztahu k prožívaným emocím a dalším aspektům, takže 
získáme specifické informace o osobní pohodě v různých životních oblastech jedním 
dotazováním. Agregace více takových informací specifických pro den může být užita 
jako indikátor obvyklé úrovně osobní pohody. Přitom osoby hodnotí v dlouhém časo-
vém úseku, např. v průběhu dvou týdnů opakovaně –  vícekrát za den náhodně vybrané 
okamžiky retrospektivně, jaké emoce prožívaly v určitém časovém úseku. Tímto způso-
bem lze zjistit četnost určitých emocí tím, že se spočítá, jak často osoba prožívala hněv, 
strach nebo radost, aniž by se zohledňovala síla emoční reakce. Poměr mezi četností 
pozitivních emocí a četností negativních emocí je označen jako afektivní rovnováha 
(Affect-balance). Je považována za důležitý indikátor afektivní složky osobní pohody. 
Při provádění je možno s výhodou užít přenosných notebooků.

Dodatečně je možné u longitudinálních studií spočítat obvyklá intenzita emoč-
ního prožívání jako střední hodnota jednotlivých měření. Typicky vysoce korelují míra 
intenzity specifických emocí, tzn., že osoby, které intenzívně prožívají pozitivní emo-
ce, mají sklon k intenzivnímu prožívání negativních emocí.  Poněvadž pozitivní efekty 
intenzivních příjemných emocí a negativní efekty intenzivních nepříjemných emocí se 
navzájem ruší, nevykazuje obvyklá intenzita emocí obvykle žádný vztah  k afektivní 
rovnováze nebo životní spokojenosti. Obvyklou intenzitu emocí nemůžeme tedy počítat 
k indikátorům afektivní osobní spokojenosti.      Jako alternativní indikátory k posouze-
ní  subjektivní osobní pohody samotnou osobou jsou v různých studiích užity metody 
posouzení blízkými nebo přáteli. Je také možno zkoumat behaviorální aspekty (např. 
projevy emocí) pomocí pozorování chování nebo psychofyziologické parametry, např. 
krevní tlak. Zajímavou a validní metodou ke zkoumání osobní pohody je sledování 
pamětních výkonů, např. počet pozitivních nebo negativních životních zážitků, na které 
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si osoba vzpomene v rámci určitého časového intervalu. Validní jsou též různé roz-
hodovací úkoly (např. ohodnocení pravděpodobnosti, že přijdou různé pozitivní nebo 
negativní události). Osobní pohodu lze zkoumat též asociačním experimentem nebo 
testy Doplňování vět. K tomu blíže Diener, 2000.

Nejčastěji užívanou metodou ovšem zůstává i nadále sebehodnocení samotnou 
osobou, což je metoda reliabilní i validní. Pokud je to možné, doporučuje se užít kom-
binace více metod.

Specifickou skupinu metod tvoří metody ke zjištění osobní pohody citlivé na 
změny vyvolané systematickým tréninkem.

Z nových sebeposuzovacích škál stojí určitě nejen za zmínku, ale naši pozor-
nost sebeposuzovací škála německého autora Güntera Krampena (2006),  ASS-SYM,  
Änderungssensitive Symptom Liste – seznam symptomů citlivých na změnu týkajících 
se uvolněného prožívání, životní pohody, zátěže obtížemi a problémy. Obsahuje 48 
položek, ve kterých se proband vyjadřuje na 4stupňové škále. Tyto symptomy jsou citli-
vé na změny v průběhu autogenního tréninku a progresivní relaxace. Nástroj byl ověřen 
při posuzování kvality, efektu různých terapeutických postupů. Jeho výhodou, na rozdíl 
od některých jiných, že nesugeruje obtíže.  Subškály se vztahují  k těmto 6 oblastem 
(každé odpovídá 8 položek):   
Tělesné a psychické vyčerpání (např. „poruchy spánku a usínání“)
Nervozita a vnitřní napětí („vnitřní napětí, nervozita“)
Psychofyziologická dysregulace („nechuť k jídlu“)
Obtíže s výkonem a chováním („strach ze zkoušek, z výkonových situací“)
Problémy se sebekontrolou („bolesti hlavy, tlak v hlavě“)
Obecné zatížení symptomy a problémy („nerozhodnost, problémy s rozhodováním“)

Škály mají dobré psychometrické vlastnosti. Tento nástroj si jistě zaslouží ověření 
v českém jazykovém prostředí.
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HEALTH AND WELL-BEING ASSESSMENT: SOME NEW
APPROACHES AND METHODS

Abstract: The paper presents different approaches to the concept of health. 
The concept of well-being is one of the possibilities in exploring mental health. Three 
aspects of well-being assessment are presented. 2 strategies of well-being assessment 
are described and the Day Reconstruction Method is discussed. The ASS-SYM self-
assessment scale by G. Krampen is recommended.

Key words: ASS-SYM, assessment methods, mental health, well-being, assess-
ment of well-being.
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PRAKTICKÁ MÚDROSŤ
V KAŽDODENNOM ŽIVOTE

Imrich RUISEL

Abstrakt: Článok uvádza diskusiu o aktuálnych problémoch múdrosti. Uvádzajú 
sa metodologické problémy stanovenia múdrych ľudí, pôsobenie prísloví a maxim ako 
aj majstrovské riešenie ťažkých životných problémov. Diskutuje sa o vzťahoch medzi 
každodenným životom dospelých ľudí a praktickou múdrosťou.

Kľúčové slová: múdrosť, praktická múdrosť, osobnosť, dospelosť, psychológia, 
príslovia 

Pri diskusiách  o múdrosti väčšina ľudí reaguje pomerne pohotovo. Ich odpovede 
možno rozdeliť do troch skupín: 1. uvádzajú mená verejných  alebo historických osob-
ností, ktorých správanie slúži na ilustráciu múdrosti, 2. reprodukujú príslovia a aforizmy 
o múdrosti a 3. opisujú také životné problémy, o ktorých predpokladajú,  že kvôli svojej  
komplexnosti a neistote vyžadujú pri riešení múdrosť.

Múdri ľudia 
Kto sú múdri ľudia, ktorých mená sa spomínajú ako verejné prototypy múdros-

ti? Pochopiteľne, že ich výber závisí od kultúrneho, etnického, profesionálneho alebo 
náboženského pozadia a často vyvoláva živé diskusie. Prečo nedochádza k výrazne-
jšiemu súhlasu medzi účastníkmi? Najmä z dvoch dôvodov. Po prvé,  pri diskusiách 
o jednotlivých nominantoch sa obvykle spomínajú aj ich chyby a slabosti, ktoré spo-
chybňujú očakávanú múdrosť týchto ľudí  (napr. u Konfucia sa obvykle pripomína jeho 
nevľúdnosť, u Sokrata neogabanosť, u Leonarda da Vinciho nespoľahlivosť a podobne). 
A po druhé,  pozorovatelia si neraz vytvárajú predstavu takej vysokej a čistej úrovne 
ideálu, že žiaden reálny človek nedokáže tieto prehnané požiadavky primerane naplniť. 
Takáto múdrosť vo svojej čistej forme môže prežívať iba v idealizovanom stave. Pojem 
múdrosti ako abstrakcie sa vyskytuje aj v niektorých historických spisoch. Napríklad 
Konfucius v diskusiách o múdrom človeku systematicky odmietal opísať jeho konkrét-
neho nositeľa. Podľa Webera ideálny typ je súčasťou špekulatívnej teórie a preto sa  
nemusí vyskytovať v každodennom živote. 
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Príslovia a aforizmy

Iným príkladom múdrosti v každodennej komunikácii  sú  príslovia a porekadlá, 
prípadne aforizmy. Príslovia sa líšia od aforizmov. Zatiaľ čo niektoré príslovia obsahujú 
inštrukcie pre reflexívne myslenie, ktoré by mohlo inšpirovať  jednotlivca k určitému  
konaniu, aforizmy obvykle priamo inštruujú o tom, čo by sa malo urobiť. To zname-
ná, že nabádajú, ako konať  v konkrétnych situáciách každodenného života. V rôznych 
kultúrach sú všeobecne známe dva múdroslovné aforizmy: „vyspi sa skôr, než niečo 
urobíš“ alebo „pokús sa znova, tvoje šťastie sa môže zmeniť“. 

Úloha prísloví a aforizmov pri chápaní komplexných a hlboko zakorenených kul-
túrnych javov sa tešila dlhodobému záujmu. Podľa  F. Bacona veľkosť, dôvtip a duch 
národa sa prejavuje v jeho prísloviach. Podobne Taylor (1931) konštatoval, že príslovia 
reprezentujú dôvtip jednotlivca a múdrosť všetkých ľudí. Podľa Miedera (1993) príslo-
via zaznamenávajú múdrosť vyjadrenú vo vete. Uvedení autori však tiež upozorňovali, 
že príslovia mávajú neistú alebo spornú empirickú validitu (napríklad znalosť skutočne 
vyvoláva opovrhnutie?). 

Treba však poznamenať, že aforizmy (alebo príslovia)  samé o sebe nie sú 
múdrosťou. Po prvé, obsah prísloví zriedka korešponduje s empirickými dôkazmi. Po 
druhé, a to je dôležitejšie, individuálne položky týchto aforizmov pravidelne upozorňujú 
na určité čiastkové aspekty, ktoré súvisia s múdrosťou. Avšak múdrosť, ako uvedieme  
neskôr, je v podstate dynamickým, neurčitým stavom a pri vyjadrovaní podstaty čas-
to ponúka protikladné tendencie. Nie je preto prekvapujúce, že individuálne aforizmy 
uvádzajú príklady, ktoré si neraz odporujú. Napríklad príslovie „šaty robia človeka“ 
je v protiklade  s tvrdením: „neposudzuj knihu podľa jej  obsahu“.  Odhliadnuc od 
týchto problémov s významovou a empirickou validitou, príslovia môžu mať značnú 
vysvetľujúcu silu. Výhoda prísloví a aforizmov napríklad spočíva v tom, že sú krát-
ke a obsahujú vysoko koncentrované výroky formulované podľa zásad tzv. zdravého 
rozumu. Inou vlastnosťou dobrých prísloví je, že sú významovo a časovo pružné, ľahko 
sa prenášajú od témy k téme, od jazyka k jazyku, od historického obdobia k historické-
mu obdobiu. Aby bolo príslovie účinné, musí obsahovať určité historické a významové 
zovšeobecnenia, aj keď konkrétny text a obsah sa môžu líšiť. Túto požiadavku ilustroval 
Kunstmann (1981), keď poukázal, ako príslovie „zlý je vták, ktorý špiní do vlastného 
hniezda“ zaznamenané už r. 1000 po Kristu, sa používalo nielen v  hlavných západ-
ných jazykoch, ale aj v ranej grécko-rímskej a egyptsko-semitskej tradícii. Informá-
cie prenášané  prísloviami vyjadrujú vysokú úroveň  poznania, ktorú možno využívať 
v konkrétnych situáciách. 

Pri úvahách o významnom pôsobení  prísloví a aforizmov nie je prekvapujúce, 
že ich pokladajú za rané počiatky (od r. 2500  pred Kristom v Egypte a Mezopotámii) 
tzv. sapienciálnej literatúry. V. Law (1995) napríklad upozornil, že v 7. storočí  múdro-
slovná literatúra prenikla dokonca aj do latinskej jazykovedy. Mních Virgilius sa zaují-
mal o múdrosť  prinajmenšom tak intenzívne ako o  primárnu tému knihy, ktorou bola 
gramatika. 

Iným dôležitým zdrojom múdroslovných výrokov a aforizmov boli Siedmi 
mudrci, ktorí žili v 6. storočí pred Kristom. Výrok „väčšina ľudí je zlých“ predkladal 
Bias z Priene, „uvažuj o konci“ sa pripisuje Chilovi zo Sparty, „odmietaj extrémy a hľa-
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daj zlatý priemer“ sa prisudzuje Kleobulusovi z Lindosu. Periander z Corintu hlásal, že 
„pre usilovných nie je nič nemožné“ a snáď najznámejším výrokom „poznaj sám seba“ 
sa preslávil  Solón z Atén. 

Propagácia múdroslovných prísloví pokračuje dodnes, vrátane obchodných akti-
vít a reklamných sloganov. Múdroslovný charakter majú aj aktualizované zovšeobecne-
nia ako „súčasné generácie budujú cesty, po ktorých budú kráčať nasledujúce“. Pragma-
ticky pôsobia aj príslovia „všetko má dve strany“, „čas je najlepší lekár“ a podobne.

Zatiaľ čo základný význam prísloví a aforizmov je univerzálny, detaily a apli-
kácie sa môžu v jednoduchých kultúrach odlišovať. Napr. Peng a Nisbett (1999) zisti-
li  rozdiely medzi kultúrami v tom, že Číňania uprednostňovali príslovia zdôrazňujúce 
opačný zmysel, zatiaľ čo Američania sa prikláňali skôr k tým,  ktoré sú formulované 
ako aforizmy.

Múdrosť ako vynikajúce riešenie ťažkých životných problémov
Významným krokom pre identifikáciu múdrosti v každodennom živote  je vymed-

zenie životných problémov a ich riešenie. Toto vymedzenie vyplýva z predpokladu, že 
múdrosť súvisí  s ťažkými problémami života a s kreatívnym riešením problémov. 

Príklady tohto spôsobu výkladu múdrosti sa podobajú riešeniu problémov kráľa 
Šalamúna, keď riešil spor medzi dvomi ženami, ktorá z nich je skutočnou matkou. 
Šalamún navrhol rozdeliť dieťa mečom a každej žene prideliť  presnú polovinu. Bio-
logickú matku Šalamún nepoznal, avšak určil vhodnú stratégiu pre jej identifikáciu, 
pričom predpokladal, že skutočná matka sa vzdá svojej poloviny, len aby dieťa zostalo 
nažive. 

Tento prejav múdrosti poukazuje nielen na to, že múdrosť sa zameriava na  ťažké 
problémy ľudskej existencie a že zahŕňa kreatívne spôsoby riešenia problému. Šalamú-
nov príklad svedčí tiež o tom, že od múdrosti sa očakáva optimálne riešenie zložitých 
situácií, ktoré umožňuje primeranú sebarealizáciu jednotlivca. Preto bolo nevyhnutné 
identifikovať biologickú matku a umožniť jej, aby  naplnila svoje očakávania. Zámer pri-
spievať k  morálne legitímnej pohode seba a iných je nevyhnutnou súčasťou každoden-
ných koncepcií múdrosti. Ak nadpriemerné poznávacie schopnosti slúžia k využívaniu 
iných ľudí alebo ku konaniu vo svoj prospech na ich úkor, neopierajú sa o múdrosť.  

Definície múdrosti
Predpokladá sa, že na základe literárnych analýz (napríklad Baltes, 2005), mož-

no vymedziť sedem prístupov  k múdrosti:

múdrosť nastoľuje  dôležité a zložité otázky a stratégie o základných otázkach zmys-
lu života,
múdrosť zahŕňa uvedomenie si limitov poznania a neistôt sveta,
múdrosť reprezentuje nadpriemernú úroveň poznania, posudzovania  a poradenstva,
múdrosť tvorí poznanie s mimoriadnym rozsahom, hĺbkou a rovnováhou,
múdrosť zahŕňa perfektný súlad mysle a charakteru, akúsi spoluprácu poznania 
a cností,

1.

2.
3.
4.
5.



132

múdrosť reprezentuje poznanie použité pre dobro a pohodu seba i iných ľudí,
múdrosť, hoci ju ťažko možno získať a vymedziť, ľahšie možno identifikovať, ak je 
manifestovaná v reálnych situáciách. 

Ako možno rozlíšiť tieto jednotlivé prístupy k múdrosti?
Po prvé, múdrosť predkladá dôležité a zložité otázky o stratégiách regulácie 

života a existenciálnych  podmienok  a tým sa odlišuje od iných foriem každodenného 
poznania. Múdrosť prekračuje bežný zdravý rozum a praktické poznanie zákonitostí 
fyzikálneho i sociálneho sveta. Takéto poznanie je súčasťou múdrosti. Avšak múdrosť 
prichádza do kontaktu s problémami, ktoré sa týkajú významných existenciálnych situ-
ácií, ako sú regulácia a zmysel života. Preto múdrosť zahŕňa poznanie  problémov, kto-
ré prekračujú poznanie toho, čo sme schopní porozumieť a zvládnuť. Pri obsahovom 
vymedzení zmyslu múdrosti možno podľa K. Jaspersa hovoriť o tzv. Grenzsituationen 
(hraničných situáciách).

Druhý prístup, zdôrazňujúci,  že múdrosť zahŕňa poznanie limitov poznania 
a neistôt sveta naznačuje, že múdrosť nie je totožná s vedeckými a technologickými 
poznatkami. Poznanie vyplývajúce z múdrosti zahŕňa pochopenie limitov vedy napríklad 
v situáciách  týkajúcich sa spirituality a zmyslu života, prípadne pochopenia podmie-
nok, v ktorých ľudia žijú, to jest neznámeho i neistého. V tomto smere viacerí autori 
(Meacham, 1983) argumentovali, že podstatou múdrosti je poznanie limitov vlastného 
poznania. Avšak napriek obmedzeniam a neistotám možno očakávať, že múdrosť  vedie 
človeka užitočným smerom, napríklad  k umiernenosti (prudencii), ktorá chráni pred 
rizikami vyplývajúcimi z prehnane rýchlych odpovedí a z príliš pohotových riešení.

Tretí znak, podľa ktorého múdrosť je nadradenou úrovňou poznania, posudzova-
nia a poradenstva, znamená, že múdrosť je to najvyššie, čo individuálne i sociálne mysle-
nie môže dosiahnuť,  a preto je  často posudzované  ako utopické alebo božské. Múdrosť 
sa podobá ideálu, ku ktorému sa možno skôr priblížiť, než dosiahnuť. V každom prípade 
úroveň excelentnosti prisudzovaná múdrosti sa týka výnimočných činností, ktoré sú dosi-
ahnuteľné len ojedinele.

Štvrtý znak, že múdrosť je poznaním s mimoriadnou šírkou, hĺbkou a rovno-
váhou, zdôrazňuje, že múdrosť pôsobí integračne, zameriava sa na celok a  vyvažuje 
a zmierňuje jeho časti, že je viac než špecializovaným poznaním v užšom slova zmysle, 
Aristotelov výrok, že „múdry organizuje“, sa preniesol do moderných názorov o celost-
ných a integračných štruktúrach a funkciách  múdrosti (Oelmuller, 1989).  Kontextová 
a celostná integrácia a rovnováha sa však dosahujú bez straty špecifík príkladu. Múdrosť 
v konkrétnej situácii posudzuje  jednotlivé prípady s prihliadnutím k  väčšiemu celku 
a predpokladá rovnováhu argumentov. Táto čiastková vlastnosť múdrosti je často iden-
tifikovaná ako poznanie z odstupu alebo nadhľadu, ako poznanie,  ktoré zmierňuje alebo 
upravuje súčasnú realitu vo vzťahu  k minulosti a budúcnosti, ako poznanie  nadradené 
nad emočnými a intelektuálnymi zložkami problému (Hartshorne, 1987). 

Piaty znak, podľa ktorého múdrosť reprezentuje dokonalý súlad medzi mysľou 
a charakterom,  perfektnú organizáciu poznania a cnosti, reflektuje názor, že múdrosť 
je viac, než  bežné poznanie. Aby sa múdrosť prejavila, kognitívne, sociálne a motivač-
né atribúty formujú celok mimoriadnej excelentnosti. Chápanie múdrosti ako najvyššej 

6.
7.
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formy integrácie mysle a duše vyplýva z religiózneho pôvodu pojmu múdrosti. Preto 
intenzita spojenia medzi predstavami a správaním je často ovplyvnená pôsobením medzi 
„vedeckými“ (filozofickými) a náboženskými formami múdrosti (Waldenfels, 1988). Na 
druhej strane  v Západnej Európe vplyvom historického súboja medzi filozofiou (vedou) 
a náboženstvom vznikli pojmy múdrosti, ktoré sú rezervované skôr pre teoretické aspekty 
mysle než pre integrovaný celok mysle a správania. 

Šiesta predstava, že múdrosť je poznaním vyvolávaným a využívaným kvôli poho-
de seba i iných, upozorňuje podobne ako štvrtý znak na slabé spojenie medzi dispozíciou 
k múdrosti a motivačným cieľom múdrosti. Múdrosť nie je poznaním využívaným len 
v prospech jednotlivca. Skôr indikuje vysokú úroveň fungovania v záujme nielen vlastné-
ho vývinu, ale  aj vývinu iných. Múdrosť sa preto pokladá nielen za osobné, ale aj skupi-
nové dobro.  Tento znak vyzdvihuje morálnu dimenziu múdrosti (Kekes, 1995). Zjedno-
dušene možno konštatovať, že múdrosť sa pokladá za „vlastnosť božiu a nie diablovu“, 
atribút kráľov zaujímajúcich sa o blaho svojich poddaných a nie diktátorov, využívajú-
cich machiavellistické stratégie využívania ľudí, schopnosť poradcu poskytovať dobré 
rady ľuďom v ťažkej životnej situácii, a nie kvôli uspokojeniu vlastných potrieb. Krátko 
povedané, poznanie zlého alebo sebecky orientovaného človeka, napriek primeranému 
expertnému chápaniu jednotlivých súvislostí, nie je hodnotené ako múdrosť. U múdrosti 
sa predpokladá poznanie, realizované dobromyseľnou a nie nečestnou alebo zlomyseľnou 
osobnosťou. 

Siedmy znak, podľa ktorého múdrosť možno ťažko dosiahnuť, ale ľahšie identifi-
kovať,  ak  je manifestovaná vonkajším správaním, znamená, že múdrosť bez ohľadu na 
mimoriadnu úroveň excelentnosti je súčasťou každodennej reality  a  osobného prežívania. 
To znamená, že nepôsobí mimo reálneho života, ale je súčasťou určitej kultúrnej menta-
lity  a sebaobrazu jednotlivcov.  Ako je všeobecne známe, z výskumov pamäti a učenia 
vyplýva, že určité epizódy možno ľahšie identifikovať než reprodukovať. Podobná situácia 
platí i pre múdrosť. Aj v prípadoch, keď sami nie sme schopní múdrosť iniciovať, usilu-
jeme o jej hľadanie a poznanie. Múdrosť napriek svojej výnimočnosti a dôkladnosti nie je 
úplne skrytá, aby ju chápali iba vybraní jednotlivci. Naopak, všetci sme  do určitej miery 
s múdrosťou spojení. Napriek tomu, že na v rôznom stupni identifikujeme a vnímame  jej 
výzvy a registrujeme jej stopy, múdrosť je naďalej súčasťou sociálnej interpretácie sveta. 

Iné prejavy múdrosti
Okrem týchto zdanlivo univerzálnych názorov o múdrosti možno uvažovať aj 

o iných súvislostiach. Do popredia záujmu sa dostávajú typy múdrosti. Keďže  múdrosť 
je značne komplexná, nie všetky jej zložky spolupôsobia  v jednej osobe.  Preto sa uplat-
ňuje potreba vymedziť jednotlivé typy, držiace kľúče k rôznym aspektom múdrosti. Ide 
o plný rozsah  teoretických a praktických schopností alebo určité spektrum relevantných 
emócií, vrátane melanchólie a optimizmu. A. Assmann (1991) na základe historických 
analýz rozlišovala  napríklad múdrosť rodičovsko-autoritatívnu, súdnu alebo kráľovskú, 
magickú a skeptickú.

Iné typy múdrosti ponúka sapienciálna literatúra Starého zákona, ktorá zachytá-
vala rozdielne spôsoby uvažovania o kľúčových životných problémoch. 

Významným aspektom múdrosti, ktorý možno zaradiť medzi univerzálne kate-
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górie, je  sociálne chápanie, ktoré naznačuje, že múdrosť je skupinovým poznaním. 
Z toho vyplýva, že múdrosť je charakteristickým znakom kultúrnej evolúcie. Sociálne 
poznanie zahŕňa rôznorodé aspekty a štýly poznávania a správania. Na druhej strane 
nemožno odmietnuť ani  individuálne stránky múdrosti, ilustrované najmä silným dôra-
zom na múdrych jednotlivcov typu Šalamúna.

Medzi osobnostnými premennými podstatnými pre múdrosť sú aj také psychic-
ké funkcie ako reflexivita a skepticizmus. V iných súvislostiach P. B. Baltes (2005)  
upozornil na pôsobenie „konštruktívnej melanchólie“. Uvádza sa tiež,  že múdrosť pre-
konáva extrémy a reprezentuje tendenciu  k optimálnym výkonom, k čomu prispieva 
reflexivita jednotlivca  Pozornosť sa venuje aj  prezentovaniu metafyzických tém, ako 
sú otázky existencie Boha. Je známe, že najmä v tradícii náboženských a filozofických 
predstáv niektorí bádatelia rezervovali pojem múdrosti skôr pre metafyzické  aspekty  
než pre praktické stránky každodenného života. Z historického hľadiska ide o podob-
nosť medzi teoretickou a praktickou múdrosťou. 

Tiež možno diskutovať o tom, nakoľko každodenné a vedecké koncepcie 
múdrosti vyžadujú ďalšiu špecifikáciu prelínania poznania a správania. Napríklad majú 
sa múdri jednotlivci obmedziť iba na  demonštráciu svojho nadpriemerného poznania, 
alebo je nevyhnutné, aby ho využívali  k poradenstvu a najmä k optimálnemu riadeniu 
svojich vlastných životov?  A zaiste sa vyskytujú  historické  variácie múdrosti vzhľa-
dom na kultúrne regióny vo svete, v ktorom poznanie  a správanie formujú integrovanú 
štruktúru. 

Praktická múdrosť v každodennom živote
Doterajšie úvahy o múdrosti sa možno zdajú  mierne elitárske. Preto je treba 

pripomenúť, že múdrosť sa neobmedzuje len na veľmi vysokú úroveň výkonu (výni-
močnosti), ale tiež na situácie, ktoré sa týkajú takých dôležitých  vecí ľudskej existencie, 
ako sú zmysel a optimálna regulácia každodenného života.

Múdrosť sa  spomína aj v širších a voľnejších súvislostiach, najmä vzhľa-
dom na špecifické skúsenosti jednotlivcov.  Preto sa neraz hovorí o múdrosti ved-
ca, finančného experta, futbalového trénera, učiteľa alebo politika.  Napriek tomu 
však „múdry“ učiteľ alebo „múdry“ vedec môžu byť od skutočnej múdrosti značne 
vzdialení. Skutočne múdry učiteľ alebo vedec (prípadne iný profesionál), musia 
demonštrovať svoje špeciálne schopnosti v širších súvislostiach, než je ich úzka 
profesionálna odbornosť. „Múdra“ stará matka môže byť vďaka svojmu bližšiemu 
vzťahu k regulácii individuálnych životov k múdrosti bližšie, než „múdry“ vedec. 
Vysoká úroveň profesionálnej špecializácie nie je sama o sebe dostatočným krité-
riom múdrosti.

Ak sa uvedení špecialisti chcú priblížiť k podstate múdrosti, musia demon-
štrovať svoje špecifické schopnosti a poznanie v súvislostiach, ktoré sa približujú 
k dôležitým a zložitým problémom ľudskej existencie. Inak povedané, skutoč-
ná múdrosť pôsobí tak, že špecifickú formu  profesijnej expertnosti kombinu-
je s komplexným poznaním, spájajúcim určitú špecializáciu so širšími otázka-
mi ľudskej existencie. Hranice medzi skúsenosťami a múdrosťou nie sú detailne 
vymedzené.
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Každodenný život dospelých a múdrosť

Je známe, že dospelý vek prináša viaceré životné problémy, riešenie ktorých 
vyžaduje múdrosť alebo aspoň využívanie múdrych rád. Hoci pre jednotlivca je aj v 
skorších fázach života takáto pomoc užitočná,  v priebehu dospelosti sa jej intenzita 
a frekvencia zvyšuje. Popri rastúcom počte problémov stúpajú  nároky na ich riešenie. 
Je nevyhnutné zvládať požiadavky a konflikty spojené s rodičovstvom a profesijným 
uplatnením, prekonať vlastné biologické limity, hodnotiť otázky generačnej stabili-
ty a zmeny alebo predvídať svoje vlastné prístupy k úspešnému starnutiu,  navzdory 
zvyšujúcej sa biologickej zraniteľnosti. Riešenie týchto otázok vyžaduje vyššiu úroveň 
poznania ľudských problémov – to jest múdrosti.

V priebehu stredného veku  štruktúra každodenných skúseností naberá nové kva-
lity a komplikácie. Pri ich hľadaní možno vymedziť viaceré charakteristické premen-
né:

odkaz dospelosti a dlhého života,
multigeneračná dynamika,
postupný posun od  blízkosti narodenia k približovaniu smrti,
hromadenie nedokončených povinností,
neočakávané životné okolnosti a sociálne zmeny,
vyvažovanie životných prínosov a strát,
hľadanie zmyslu života.

Ako možno stručne charakterizovať jednotlivé situácie?
Odkaz dospelosti a dlhého života vyplýva zo zvyšovania zložitosti jednotliv-

covho vnútorného sveta v priebehu dospelosti, koncentrácie zodpovedností v priebehu 
života, ale tiež z  kvantity životnej histórie a ich psychických dôsledkov. Ako vyplýva 
z jednotlivých biografií, ľudia si v súlade so zvyšujúcim sa vekom postupne uklada-
jú viac informácií do dlhodobej  pamäti, viac zvažujú, koordinujú a hodnotia. Role 
dospelých v rodine i v profesijnom živote vyvolávajú rôzne výzvy a prežívanie zvýše-
nej zodpovednosti. Starnutie tiež vedie k dlhšej a bohatšej minulosti, ľudia žijú dlhšie 
a komplexnejšie. Tie isté úvahy možno aplikovať na plánovanie budúcnosti. Pri úva-
hách o budúcnosti, vrátane zmenšujúcich sa horizontov, sa tiene minulosti postupne 
predlžujú. 

Multigeneračná dynamika zahŕňa rodiny, sociálne siete a historickú zakotvenosť. 
V priebehu dospelosti dochádza ku konfrontácii s rozširujúcou sa víziou generačnej 
zodpovednosti a historickej spolupatričnosti. Napríklad role rodičov sa môžu rozširovať  
od starostí o vlastné deti o zodpovednosť za  starnúcich starých rodičov alebo podria-
dených, ktorým slúžime ako zamestnávatelia, učitelia alebo supervízori. Táto predlžo-
vaná vízia rozširuje pochopenie zložitosti a alternatív sociálnych sietí, v ktorých život 
prebieha. 

Navyše, v priebehu stredného veku sa menia predchádzajúce perspektívy  - 
odstup od narodenia sa postupne presúva k odstupu od smrti. V nižšom veku ako refe-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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renčný rámec slúži odstup od narodenia, zatiaľ čo neskôr sa ako významná zložka časo-
vej perspektívy postupne presadzuje postupné približovanie ku konečnému limitu, to 
jest k smrti. Tento prechod zvyšuje tlak na výber priorít a na prehodnocovanie zmyslu 
života. 

Ďalším dôsledkom dlhšieho života je hromadenie nedokončených úloh.  Minu-
losť ešte prebieha, zoznam nie je úplný, prichádzajú ďalšie životné úlohy. Predchádzajú-
ce  životné role, ako sú rodičovstvo a výchova, nie sú ešte splnené. Pokračujú a niekedy 
sa zdajú nekonečné. Keď sa k nim priradia role charakteristické pre starnutie, jednot-
livec neraz čelí požiadavkám, ktorých je viac, než  pôvodne predpokladal. A sú medzi 
nimi aj životné situácie a plány, ktoré nie je schopný realizovať. Starnutím neúplné časti  
životov naberajú nové formy rekonštrukcie a majstrovstva.    

Neočakávané životné okolnosti a sociálne zmeny sa týkajú  prežívania  udalostí,  
ktoré  pôvodne neboli plánované. Viaceré z nich sú pomerne zriedkavé (ako napríklad 
výhra v lotérii alebo rozvod). Niekedy vonkajší pozorovatelia mylne predpokladajú, že 
neočakávané udalosti, ako sú automobilové nešťastia alebo rozvody, sú skôr pravidlom 
než výnimkou. Jednotlivci postupne  akceptujú aj realitu prejavujúcu sa úbytkom fyzic-
kých síl.  Aj keď nechtiac, konfrontujú sa so svojimi biologickými limitmi a choroba-
mi. S postupujúcim vekom citlivejšie vnímajú choroby a umieranie rovesníkov. Tieto 
neočakávané udalosti kladú značné nároky na ich zvládnutie a vyžadujú vysokú úroveň 
zrelého myslenia.

V súlade s takýmito negatívnymi udalosťami pôsobia aj sociálne zmeny v spoloč-
nosti. Historické zmeny v technológiách kladú zvýšené nároky na inteligenciu i kom-
petenciu dospelých vo všeobecnosti, ale aj na prežívanie vlastnej efektívnosti. Hodnoty 
a kultúrne normy predstavované postojmi k sexuálnej orientácii, k rodine, manželstvu, 
práci a k odpočinku, sa postupne vyvíjajú. Vývin  neraz ovplyvňujú aj mladšie vekové 
skupiny, ktoré tieto zmeny pokladajú za prirodzenú súčasť noriem svojej generácie. Pre 
starších ľudí však sociálne zmeny neraz predstavujú odpútanie od minulosti a niektoré  
znamenajú konfrontáciu s doterajšími skúsenosťami s riadením vlastných životov.

Dlhší život a starnutie tiež vedie k hlbšiemu prežívaniu a pochopeniu dynami-
ky medzi životnými prínosmi a stratami. Prínosy, predpokladané alebo skutočné, sú 
v popredí záujmu nižších vekových skupín. Predlžovaním života sa pozornosť presúva. 
Jednotlivec sa usiluje udržať súčasný stav a  vyhnúť sa stratám. Rovnováha vyššie-
ho veku vyžaduje novú kvalitu reflexivity, ktorá reprezentuje rastúce pochopenie úlo-
hy utrpenia, vrátane jeho pozitívnych stránok, akými je napríklad akceptácia vlastnej 
konečnosti a obmedzenosti.

Hľadanie zmyslu života je snáď najvýraznejšou manifestáciou v úsilí o dosiah-
nutie životných cieľov. Zmysel života vyjadruje „celostnú“ podstatu a účel vlastnej 
existencie. Tvárou v tvár náročným životným situáciám vysokej zložitosti, akými sú 
rovnováha medzi prínosmi a stratami alebo predstavy o budúcnosti, sa zameriavame 
na vytvorenie rovnováhy medzi minulým, súčasným a budúcim životom. Jednotlivec 
reflektovaním svojich hodnôt a zmyslu  života usiluje  prekonať obmedzenia svojho 
starnutia.

Ako tieto úvahy o priebehu stredného a vyššieho veku súvisia s múdrosťou? 
Najskôr preto, že definície múdrosti sa týkajú takého druhu poznania, ktoré zvládava 
zložité, ale neurčité životné situácie. Aj súčasný rozvoj pozitívnej psychológie smeruje 
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k hľadaniu pojmov podobných s múdrosťou, pojmov, ktoré sú určené na vyjadrenie 
vrcholov ľudského vývinu.
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PRACTICAL WISDOM IN EVERY DAY LIFE

Abstract: Article presents the discussion about topical problems of wisdom. The 
methodological orientation deals with a role of wise people, the task of  proverbs and 
maxims, wisdom as a masterful solution to a difficult life problems. Special effort is 
oriented to a definition and additional properties of wisdom. The relations between eve-
ryday adult life and practical wisdom are discussed.

Key words: wisdom, practical wisdom, personality, adulthood, psychology, pro-
verbs, life problems
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VOLNÝ ČAS A SALESIÁNSKÁ PEDAGOGIKA

Jana ŘEHULKOVÁ

Souhrn: V našem sdělení zjišťujeme, jaký vliv má volný čas na zdravé, event. 
rizikové chování adolescentů. Volný čas plní funkci výchovnou, zdravotní a sociální. 
Způsob využití volného času u dětí a dospívajících je ovlivněn sociálním prostředím. 
Významnou úlohu ve využití volného času dětí a mládeže si kladou za úkol své činnosti 
salesiánská střediska mládeže. Proto se zaměřujeme především na salesiánský výchov-
ný styl a analyzujeme současné postavení salesiánských středisek mládeže. 

Klíčová slova: volnočasové aktivity, volný čas, adolescence, škola, rizikové cho-
vání, salesiánská pedagogika

Úvod
Salesiáni Dona Boska (SDB) jsou významnou římskokatolickou řeholí, která se 

původně specializovala na práci s mládeží. Ve 20. století svůj záběr rozšířila na misijní 
činnost, poskytování exercicií a výpomoc ve farní struktuře diecézí. Řád založil italský 
kněz Giovanni Bosco v roce 1859. 

Giovanni Bosco se narodil 1815 v malé vesničce Becchi na severu Itálie. Stal se 
knězem a jeho životním heslem bylo: „Dej mi duše, ostatní si vezmi“  a dal ho do erbu 
Salesiánské společnosti, kterou založil. Don Bosco tím chtěl vyjádřit smysl svého života 
a celé své činnosti. Během svého působení v Turíně účinně pomáhal mladým lidem, 
kteří přicházeli do města hledat práci a často neměli ani rodinné zázemí. Svou pozor-
nost zaměřil na chlapce, kteří žili bez domova, neměli vzdělání, ani nenacházeli slušnou 
práci a nikdo neocenil jejich lidskou hodnotu. Don Bosco usiloval o jejich všestranný 
rozvoj. Tuto svou činnost postupně institucionalizoval a formuloval základní myšlenky 
salesiánské pedagogiky.

Zemřel v roce 1888, v roce 1929 byl blahořečen a roku 1934 prohlášen církví za 
svatého (Bosco, 1993). 

Za hlavní výchovnou metodu, kterou salesiáni při výchově mládeže používají, 
lze označit tzv. preventivní systém jehož podstatou je asistence. Asistenci chápeme jako 
výchovnou přítomnost vychovatele uprostřed skupiny mládeže. Vychovatel nevystu-
puje jako „pedagogický dozor“, jeho úkolem je animovat skupinu a zároveň ke každé-
mu přistupovat otevřeně, být jim nápomocen v jejich problémech, přijmout je s úctou
a trpělivostí (Vracovský, 2002, Motto, 2005). 
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Giovanni Bosco odmítal represivní výchovné metody, jako trestání nebo pokořu-
jící slova v přítomnosti druhých. Konflikty řešil mezi čtyřmi očima, stranou bez účasti 
ostatních.

Vlastní preventivní systém je složen ze tří bodů – laskavost, rozum, náboženství. 
- Laskavost: tento postoj je pro salesiánskou činnost nezbytný. Mladí lidé musí 

cítit, že je má někdo rád a že to s nimi myslí dobře. Laskavost je duší preventiv-
ního systému. Projevuje se jako „výchovná láska“, která umožňuje vztah utvářet 
a umožňuje jeho růst. 

- Rozum: rozum a rozumnost  se při  výchově uplatňují především v dialogu vycho-
vatele a vychovávaného. Láska ke svěřencům a celé počínání vychovatele jsou 
vedeny zdravým rozumem. Rozumnost umožňuje preventivní formou motivovat 
k disciplíně, dodržování vnitřního řádu a k plnění povinností. 

- Náboženství: salesiánská výchovná činnost vychází z křesťanského obrazu člo-
věka a je motivována vírou v Boha. Výchova Giovanniho Boska byla nábožen-
sky orientovaná. Náboženství chápal jako rozvinutí smyslu pro Boha, přítomné-
ho v každé osobě a úsilí o křesťanskou evangelizaci. 

Základním cílem salesiánské výchovy je pro salesiány, stejně jako pro Giovanni-
ho Boska, prožívat s mladými jejich životní situaci a podporovat je při zvládání jejich 
života, aby se stali „poctivými občany a dobrými křesťany“.

Preventivní systém
z pohledu současné psychologie osobnosti

ROZVOJ EMOCIONÁLNÍ KOMPONENTY          →  LASKAVOST

ROZVOJ KOGNITIVNÍ KOMPONENTY               →  ROZUM

ROZVOJ TRANSCENDENTNÍ KOMPONENTY    →  NÁBOŽENSTVÍ

V České republice působí salesiáni v 9 střediscích mládeže (Praha, Brno, 
Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Teplice, Zlín), která mají charakter 
samostatného díla a každé ze středisek má pravidelný kontakt s několika sty mladý-
mi lidmi. Salesiánská střediska mládeže jsou zřizována Salesiánskou provincií Praha 
jako účelová zařízení církve pro děti a mládež. Některá ze středisek byla přijata do 
sítě škol a školských zařízení, a patří tím do její výchovně vzdělávací soustavy. V roce 
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2006 byla tato střediska transformována na školskou právnickou osobu, jejich činnost 
je v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. Předmětem činnosti salesiánských 
středisek mládeže je výchova dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit, jejichž 
výzkumem se zabýváme v rámci projektu  „Psychologické a sociální charakteristiky 
dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“ (MSM 
0021622406).

Vliv stylu výchovy na vývoj osobnosti  adolescentů. Sebepojetí
Tak jako rodina i jiné  skupiny lidí, kteří jsou ve vzájemném vztahu a mají svou 

společnou historii, současnost a budoucí očekávání, významně ovlivňují názory jed-
notlivců na sebe i na jiné. Formování autoregulačního systému osobnosti je spojeno se 
sebepojetím osobnosti, tj. s tím, jaký má osobnost názor na sebe sama a jaký je její vztah 
k světu. Jde o hodnotící aspekt, který označujeme termínem sebehodnocení a představu-
je hodnoty, které člověk přijal za své. 

Sebepojetí jako struktura komplexu vědomostí o sobě obsahuje dimenzi deskrip-
tivní a dimenzi hodnotící. Chápeme jej jako samostatnou složku obrazu sebe, vyjadřují-
cí globální obraz o hodnotě vlastního „Já“. 

Zdravá rodina
Pokud jsou procesy individuace a citlivost, vstřícnost k druhým v rovnováze, 

mluvíme o tzv. zdravých rodinách. Rodiče svým výchovným působením výrazně ovliv-
ňují sebehodnocení dítěte. Sebehodnocení, sebepojetí jednotlivých členů rodiny jsou 
důležité faktory ovlivňující interakční rodinné vazby. I když sebepojetí a s tím souvise-
jící sebehodnocení je determinováno i osobnostními vlastnostmi, důležitý význam má 
i interpersonální a sociální srovnávání. Důležité jsou v této souvislosti jednak osoby, 
se kterými adolescent přichází do kontaktu a které ho v každodenním životě výrazně 
ovlivňují, jako i obecné představy o druhých lidech, které jsou výsledkem širší sociální 
zkušenosti.

Krize identity
V období adolescence, v čase krize identity, má jednotlivec často nepřiměřené 

a nekritické postoje a hodnocení sebe i jiných, což je jednou z možných příčin vysky-
tujících se konfliktů s rodiči. Rodiče však představují důležitý pilíř sociální opory pro 
dítě právě v období adolescence, přičemž důležitý je způsob komunikace dospělého s 
adolescentem. Rodičovskou autoritu a vedení adolescenti přijímají, pokud se spojuje se 
zájmem, respektováním jejich osobní svobody. Důležitá je přitom intenzita emoční inter-
akce mezi rodičem a adolescentem. Ve srovnání s předcházejícím obdobím dětství se styl 
výchovy rodičů v průběhu adolescence více diferencuje. Adolescent percipuje postoje, 
konání a výchovné praktiky svých rodičů pod vlivem vědomých i nevědomých motivač-
ních činitelů. Děvčata vnímají výchovné postoje svých rodičů jinak než chlapci. 
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Závěry

Salesiánský výchovný systém Giovanniho Boska je dobře patrný i v současných 
psychologických souvislostech. Vzniká ve 2. polovině 19. století a předznamenává 
myšlenky moderní pedagogiky, pedagogické psychologie a psychoterapie, zejména 
humanistické psychologie (např. C. Rogerse). Pracuje s komplexním chápáním osob-
nosti ve všech jejich komponentách a využívá ovlivňování nejbližšího sociální prostředí 
mladého člověka přes jeho vlastní rozvoj osobnosti a rovněž moderně a akčně koncipuje 
roli vychovatele ve výchovném procesu.

Literatura
AUBRY, G. Salesiánský duch. Praha: Adalbert Praha. Pro vnitřní potřebu salesiánských 

spolupracovníků, rok vydání neuveden.
BENEŠ, B. Nabídka výchovného projektu Salesiánů Dona Boska pro pomoc městu Teplic 

a okresu. Praha: Salesiánská inspektorie sv. Jana Boska, 12. 9. 1990.
BLAHA, F. Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia. Organizace a řízení sale-

siánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách. Praha: PedF UK, 1999.
BOSCO, T. Don Bosko. Praha: Portál, 1993. ISBN 80-85282-60-7.
FRYČ, J. Závěry a doporučení z celostátní porady ředitelů středisek pro volný čas dětí a 

mládeže. Praha: Odbor pro mládež MŠMT ČR, 15. 4. 1999, čj. 18 909/99-
51. 

KAPLÁNEK, M. Všeobecné informace o střediscích volného času zřízených Salesiánskou 
provincií Praha (Salesiánská střediska mládeže). Praha: 28. 4. 2000.

KŘÍŽKOVÁ, M., R. Kniha víry, naděje a lásky. 70 let působení salesiánů v Čechách
a na Moravě. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-122-3..

MOTTO, F. Výchovný systém Jána Bosca. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2005. 
ISBN 80-8074-022-4.

PÁVKOVÁ, J. (ed.). Pedagogika volného času. Teorie, praxe a perspektivy mimoškolní 
výchovy a zařízení volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-
6.

SCHIÉLÉ, R. Don Bosco. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-196-7.
Střediska pro volný čas dětí a mládeže. Souhrn metodických textů k vybraným problémům 

činnosti domů dětí a mládeže a stanic zájmových činností. Praha: MŠMT, 
1998.

VRACOVSKÝ, J. Chaloupky: Salesiánské prázdninové tábory v době totality. 1. vyd. Pra-
ha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-705-1.

WARD, P.; ADAMS, S.; LEVERMORE, J. Jak se připravovat na práci s mládeží. Praha: 
Portál, 1997. ISBN 80-7178-044-8.

LEISURE TIME AND SALESIAN PEDAGOGY
Abstract: Our contribution deals with influence of leisure time on healthy and 

risky behaviour of adolescents. Leisure time activities play an important role in educa-
tion, health and social fields. Way of using leisure time of children and adolescents is 
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influenced by social environment. Significant role in using leisure time of children and 
adolescents is played by Salesian youth centres. Therefore we are here focused on Sale-
sian educational style and analysis of the present position of Salesian youth centres. 

Key words: leisure time activities, leisure time, adolescence, school, risky beha-
viour, Salesian pedagogy 
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STIGMA DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ 
A ŠKOLA

Luboš HOLÝ, Jiří ŠIBOR

Souhrn: Psychiatrie a lidé s duševním onemocněním jsou vystaveni  stigmati-
zaci. Stigma pro tyto jedince představuje diskriminaci a izolaci. Modelem pro studium 
vlivu stigmatu na jedince s duševním onemocněním slouží schizofrenní onemocnění. 
Snaha o změnu postojů společnosti vůči lidem s duševním onemocněním je obsažena 
v destigmatizačním programu Světové psychiatrické asociace, zaměřeném proti stig-
matu schizofrenie Open the doors. V ČR takovou snahu představuje projekt Změna, ale 
i koncepce Rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání. 
Cílem textu je seznámit širší pedagogickou veřejnost s problematikou stigmatu dušev-
ních  onemocnění a snaží se naznačit možné způsoby, jak okruh otázek souvisejících se 
stigmatem začlenit do kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

Klíčová slova: destigmatizace, duševní onemocnění, psychiatrie, rámcový vzdě-
lávací program, schizofrenní onemocnění, stigma, výchova ke zdraví

Úvod
Problematika duševních onemocnění je tradičně vyhrazena odborníkům z řad 

psychiatrů. Ač je psychiatrie svébytný lékařský obor, díky předmětu svého zájmu, je 
tradičně provázena stigmatem. Je možno konstatovat, že úroveň informovanosti laické 
veřejnosti o duševních a behaviorálních poruchách je nedostatečná, přestože se týká 
nezanedbatelné části populace kdekoliv na světě (1). V ČR podle šetření realizovaného 
v letech 1998 až 1999 na reprezentativním vzorku populace, bylo zjištěno, že téměř 27 
% osob (30 % žen, 24 % mužů) mělo v životě potíže odpovídající diagnóze duševní 
poruchy (2). Navíc, jak ukazují poslední statistiky, rok od roku počty psychiatrických 
případů rostou (3). 

Snaha zlepšit informovanost žáků a studentů v oblasti duševních a behaviorál-
ních poruch je obsažena v koncepci Rámcových vzdělávacích programů pro zákládní 
vzdělávání (RVP ZV) a gymnaziální vzdělávání (RVP GV)  a v koncepci výzkumného 
záměru Škola a zdraví pro 21. století (4,5,6). 

RVP ZV a RVP GV zavádí novou vzdělávací oblast Člověk a zdraví, jejíž součás-
tí je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, a tzv. průřezová témata. Podle cílů obsažených 
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v RVP ZV a RVP GV se musí v rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a průře-
zových témat poskytnout prostor pro zprostředkování informací a prevenci somatických 
a duševních chorob s jednoznačným cílem učinit lidské zdraví jednou z priorit v žebříč-
ku hodnot každého jedince (4,5).

Předkládaný text si klade za cíl seznámit širší pedagogickou veřejnost s proble-
matikou stigmatu duševních a behaviorálních poruch a snaží se naznačit možné způso-
by, jak okruh otázek souvisejících se stigmatem nejvhodněji začlenit do kurikula vzdě-
lávacího oboru Výchova ke zdraví.

Psychiatrie
Psychiatrie je lékařský obor pojednávající o příčinách, diagnostice, léčení a pre-

venci duševních poruch (7). Psychiatrie bývá velmi často zaměňována s psychologií. 
Málokdo mimo obor si plně uvědomuje rozdíl mezi psychiatrií a psychologií. 

Psychologie je jedna z nauk o duši, studující chování lidí, jejich prožívání, myš-
lení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi 
a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou apod. Nejde o lékařský obor, 
ale protože cílem jeho studia a působení je rovněž člověk, jsou případy, kdy psychologie 
a medicína spolu úzce spolupracují. Kromě psychiatrie to může být i jakýkoli jiný obor, 
v němž je nutné  a vhodné působit na psychiku člověka (např. u dlouhodobě nemocných, 
u lidí po těžkých úrazech) (7). 

Psychiatrie bývá v nejširším smyslu též označována jako věda o poruchách mezi-
lidských vztahů, čímž má být naznačeno, že nejde jen o disciplínu ryze medicínskou, 
ale že svým obsahem zasahuje i do psychologie, sociologie apod. V popředí zájmu je 
vždy člověk jako jednotka biologická, avšak právě proto sociální, dozrávající tím, že 
se učí sociálním vztahům, systémům hodnot a vrůstá tak do kulturního pozadí. Toto 
nepochybně přínosné splynutí psychologie a medicíny, zprostředkované psychiatrií, má 
však rovněž některé neblahé důsledky. Vede totiž ke zcela mylné představě, že duševní 
nemoci mají výlučně psychologické příčiny. Je třeba uvést na pravou míru, že psycho-
logizace medicíny, zlidštění přístupu k nemocným, vztah lékař – pacient, víra v boha, 
hledání smyslu života, vztahy k bližním, sociální otázky, téma smrti, stárnutí, opuště-
nosti aj. se týkají všech oblastí medicíny. 

Duševní onemocnění nejsou psychologicky a sociálně o nic více podmíněna než 
onemocnění ostatní. To znamená, že sice psychologicky a sociálně podmíněna jsou, 
podobně jako cholera, AIDS, syfilis apod., ale neznamená to, že jde o podmíněnost pří-
činnou a že by se neměla podstata duševních onemocněních hledat jinde, tak jako se jinde 
hledá v případě výše uvedených poruch (8). Psychiatrie se tedy zabývá duševními poru-
chami, jejichž vznik a rozvoj se váže na patologické změny struktury či chemismu mozku. 
Co je příčina a co následek, není vždy zcela jednoduché rozhodnout. V jakém kauzálním 
vztahu jsou duše a tělo? Ať už jsme přesvědčeni o čemkoli, Cyril Höschl říká: „Dnes je 
zcela nepochybně epidemiologickými studiemi prokázáno, že deprese zhoršuje prognózu 
a rozvoj infarktu, a naopak infarkt zhoršuje prognózu a rozvoj deprese.“ (9) Jinými slo-
vy: „Rozdíl mezi psychologickým a biologickým se skutečně stírá. Všechno, co se děje 
s mozkem, má psychologickou dimenzi, a všechno, co se děje v našem psychologickém 
prostoru, má svůj biologický korelát. Nemá smysl stavět to do protikladu“ (9).
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Mezi lékařskými obory má psychiatrie historicky odlišné postavení krom jiného
i v tom, že je ukazatelem vztahu člověka k člověku v konkrétní epoše: v nacistickém Němec-
ku byli duševně choří likvidováni, v rámci programu eutanázie, jako „vřed na společnosti“ 

(10). Obecně je možné říci, že duševně nemocní sdíleli vždy do jisté míry osud rasových 
a národnostních menšin. Obranou lidských společenství před nimi byla snaha uklidit je 
někam stranou, ať už posíláním „lodí bláznů“ na širé moře ve středověku, či zavíráním do 
„klece a věže bláznů“ (11) anebo později umísťováním do léčeben daleko mimo města, jak 
o tom dodnes svědčí lokalizace těchto zařízení. I v současnosti, v civilizovaných zemích se 
dostávají duševně nemocní přirozenou cestou, v důsledku stigmatu duševních onemocnění, 
do postavení společensky a ekonomicky deklasovaných skupin (8).

Stigma 
Stigma duševní nemoci je označení pro ty vlastnosti, které nápadně odlišují duševně nemoc-

né od ostatních lidí. Je založeno na stereotypu duševně nemocného a jeho zdrojem jsou obavy lidí 
z duševní nemoci. Stigma vede k diskriminaci a izolaci duševně nemocných. Vytváří pokřivený 
obraz psychiatrických pacientů i duševní nemoci a snižuje naději na jejich rehabilitaci (12).

Duševně nemocný se jeví jako člověk s vadami povahy: slabý, neschopný a také 
nespolehlivý, nekontrolovatelný a možná i hloupý a nebezpečný (12).

Není jednoduché přistoupit na výklad, že se může jednat o důsledek odlišné čin-
nosti mozku, nikoli o morální a duševní selhání. Duše je pro mnohé zárukou naší výjimeč-
nosti. Její onemocnění se snadno vykládá jako důsledek slabosti nebo jako důsledek půso-
bení „vyšší síly“. Deprese, obsedantně-kompulzivní porucha a schizofrenie jsou dodnes 
některými lidmi považovány za trest či výstražný příklad nemoci, kterou si člověk zavinil 
nedostatečnou péčí o duši (12).

Duševně nemocný nese břímě hodnocení své choroby ostatními lidmi. Takové 
hodnocení má kořeny v kultuře a je upevňované v každodenní podobě příběhy v novi-
nách, poznámkami v běžné mluvě i ustálenými obraty v řeči. Nerozlišuje mezi jednotli-
vými případy a více než zkušenost s konkrétním člověkem odráží informace z doslechu, 
literatury a médií, které převádí do roviny obecného očekávání (12). Jedná se vlastně 
o stereotypní předsudky – předsudek je averzní nebo hostilní postoj vůči osobě, která 
náleží k určité skupině, prostě proto, že náleží k této skupině, a je možno předpokládat, že 
má závadné kvality připisované této skupině (13). Předsudky ignorují objektivní a rele-
vantní kritéria usuzování (14). Předsudky o duševně nemocných se podobají etnickým 
a národnostním stereotypům: Italové jsou emotivní a Angličané chladnokrevní. Jednot-
livý nemocný nese důsledky předsudku bez vlastního přičinění a nemůže se jich zbavit. 
V tom je i kořen pro jejich označení. Jsou trvalou značkou: stigmatem. Stigma bylo 
původně řecké slovo pro cejch vypálený antickým otrokům kutajícím v tasálských 
dolech. Stigma může být spojeno s náboženstvím, barvou kůže, proděláním trestu, národ-
ností a samozřejmě nemocí. V historii byli zejména stigmatizováni pacienti s pohlavními 
nemocemi, rakovinou, tuberkulózou a duševními nemocemi. Předsudek má v sobě silnou 
emoční komponentu posilovanou společností a kulturou, která usnadňuje rychlé prosa-
zení důsledků předsudku do chování lidí. Kultura, která nechce cejch používat, musí 
poskytovat záruky, že individuální posouzení, a ne vnější skupinové znaky pomohou 
k lepší orientaci a hodnotě člověka (12). 
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Součástí snahy omezit vliv stigmatu je i důsledné rozlišování mezi nemocí 
a osobností nemocného. Pacient je vždy osobnost, kterou je třeba poznat, a onemocněl 
chorobou, kterou je třeba vyřešit. Stigma spojené s diagnózou se zdá menší, pokud 
nemocní nejsou povšechně zahrnuti do jednoho zjednodušujícího označení. „Schizo-
frenik“, „hysterik“, ale i „syfilitik“ a „tuberák“ bojují s předsudkem nebo povšechným 
soudem více než nemocný depresí, frakturou nebo zápalem plic. To vede k tomu, že se 
dnes dává přednost obratům jako „nemocný schizofrenií“ nebo „pacient trpící obsedant-
ně-kompulzivní poruchou“ před pojmy „schizofrenik“ nebo „obsedant“ (12).

Předsudku brání i důvěrná znalost druhých lidí. Barva kůže nebo jiná víra jsou lépe 
tolerovány, když se lidé s jejich nositeli osobně znali ve škole, v práci a ve společnosti. Izola-
ce stigma posiluje. Jistá míra izolace byla v psychiatrii po léta součástí správného léčebného 
postupu. Psychiatrické léčebny poskytují nemocným „klidné prostředí“ daleko od ostatních 
nejsou v posledních letech pokládány za optimální způsob léčby duševně nemocných (12).

Kruh mezi odlišným chováním a nemocí popsala „značkovací teorie“ v 60. 
letech 20. století. Odchylné chování vede k reakcím okolí, které vrcholí v „označková-
ní“. Označkování je jen jiný výraz pro stigmatizaci. Spočívá v tom, že projevy indivi-
duálního nemocného jsou nadále vnímány a vykládány jen v souladu se stereotypem. 
To vede k diskriminaci, která posiluje pacientovo odchylné chování a prožívání. To se 
prohlubuje již ne na základě nemoci, ale v důsledku utrpěné sociální újmy. Výsledkem 
je, že nadřazení skupinových vlastností nad vlastnostmi individuálními a nedostatečná 
znalost vedou k diskriminaci duševně nemocných,  jejímž důsledkem jsou mimo jiné 
potíže duševně nemocných se získáním a udržením zaměstnání, problémy s bydlením 
aj. (15). Podle E. Goffmana dochází stigmatizací k omezení interakční perspektivy, kte-
rá zabraňuje jedinci realizovat jeho možnosti (16).

Z předchozího plyne, že úkolem psychiatrie je vystupovat proti vzniku a udržo-
vání stigmatu a následné diskriminaci. Mělo by to vést k lepší kvalitě života duševně 
nemocných a k příznivějšímu průběhu jejich onemocnění.

Schizofrenní onemocnění je dobrý model pro zkoumání rozporu mezi stigmatem 
a skutečností. Bylo vybráno z několika důvodů. Mezi příznaky schizofrenního onemoc-
nění patří např. halucinace, bludy, psychomotorické abnormality a poruchy řeči. Je pro 
něj typická dlouhá délka trvání a léčby (17). Zmíněné symptomy jsou těžko předsta-
vitelné a pochopitelné zdravému jedinci, proto ve snaze o jejich vysvětlení nakonec 
často a snadno sahá ke stereotypnímu uvažování. Navíc silné propojení mezi stigmatem 
a dlouhodobým výsledkem onemocnění se negativně projevuje na vnímání a průběhu 
léčby schizofrenního onemocnění samotnými pacienty (18). Proto Světová psychiatric-
ká asociace (WPA) v roce 1996 zahájila a od té doby postupně rozvíjí globální program 
zaměřený proti stigmatu a diskriminaci spojený s onemocněním schizofrenií. Pro pří-
klad si uveďme některé předsudky, které udržují stigma schizofrenního onemocnění:

„ Schizofrenie je nevyléčitelné onemocnění.“
Ve skutečnosti schizofrenie nemá nezbytně progresivní nebo celoživotní průběh. 
„Pacienti se schizofrenií mají většinou sklon k násilí a jsou nebezpeční.“
Většina pacientů s duševní poruchou nikdy nespáchá násilný čin. I když je

u nemocných se schizofrenií mírně zvýšený počet násilných trestných činů, je to větši-
nou u nemocných, kteří nejsou léčeni nebo nejsou léčeni správně. 

„Lidé se schizofrenií nejsou spolehliví a nemohou soustavně pracovat.“
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Skutečnost je taková, že pravidelné zaměstnání, bez stresu a s jasně vymezenými 
povinnostmi je pro nemocné zvládnutelné a prospěšné.

„Schizofrenie je druh trvalé duševní zaostalosti.“
Přestože distribuce výkonů pacientů se schizofrenním onemocněním v testech 

inteligence je ve srovnání se zdravými lidmi posunuta mírně doleva (k nižším hodnotám 
IQ), jsou známy případy jedinců, kteří, ačkoliv prodělali psychózu, dosáhli mimořád-
ných tvůrčích a pracovních výkonů (12).

Životnost výše zmíněných  stereotypů u české veřejnosti potvrdilo šetření v roce 
2004, konané v rámci spolupráce projektu Změna s agenturou DEMA a. s. (společnost 
poskytující služby v oblasti veřejného mínění  a průzkumu trhu). Jednalo se o výzkum 
„Názory na schizofrenii“. Z výsledků vyplynulo, že česká veřejnost sdílí zejména tyto 
stereotypní postoje: 1. psychické poruchy jsou neléčitelné; 2. psychicky nemocní jsou 
nevypočitatelní a agresivní. Lépe se staví k nemocným ta část populace, která se dostává 
s nemocnými schizofrenií do osobního kontaktu (19).   

Podobně jako u schizofrenie, i u jiných duševních onemocnění sdílí stigma 
s veřejností i lékaři. Nezřídka se v nějaké podobě vloudí i do uvažování profesionálů 
v oblasti duševního zdraví. Předsudek o svém onemocnění ale sdílejí i samotní pacienti. 
Nejlepší zbraní proti stigmatu duševního onemocnění je úplná informovanost pacien-
ta  o povaze, průběhu a důsledcích jeho onemocnění. Ta vede ke znalosti o tom, jak 
s nemocí zacházet, a k tomu, že se s ní pacienti naučí žít. Jedním z prostředků i cílů 
destigmatizace je, aby se pacient stal spojencem zdravotníků. Společně mohou odstranit 
problémy a omezení vyplývající více z postojů společnosti k nemoci než z její skutečné 
povahy  (12).

Destigmatizace ve světě a v České republice
Na počátku snahy změnit nagativní náhledy na pacienty s duševním onemocně-

ním byla rezoluce OSN 46/119, přijatá v roce 1991. Rezoluce 46/119 prohlašuje léčbu 
a péči o duševně nemocné za lidské právo. Rezoluce byla podkladem pro formulaci 
Principů k ochraně osob s duševními nemocemi a ke zlepšení péče o duševně nemocné. 
Tyto principy jsou přílohou rezoluce 46/119 a mj. obsahují toto prohlášení: Nevznikne 
žádná diskriminace na podkladě duševního onemocnění. Diskriminace znamená jaké-
koliv rozdíly vyloučení nebo přednosti, které odstraňují nebo narušují stejný přístup 
k právům (20).

Ovlivněna  aktivitami OSN započala v roce 1996 Světová psychiatrická asoci-
ace (WPA) rozsáhlou vysvětlovací kampaň Open the doors zaměřenou proti stigmatu 
a diskriminaci spojenou se schizofrenním onemocněním. Směr destigmatizační kampa-
ně, která je mj. prováděna v Australii, Švédsku, Britanii, Německu, Švýcarsku, Rakous-
ku a České republice, sleduje dva hlavní cíle:

1. ve spolupráci a v úzkém kontaktu s nejsledovanějšími medii dát široký základ 
pro vysvětlovací program veřejnosti;

2. zkušení odborníci z přímého kontaktu s nemocnými budou adekvátně infor-
movat veřejnost prostřednictvím témat zaměřených na psychiatrii.

Kampaň je vedle zdravotníků, novinářů také zaměřena na studenty, kteří před-
stavují přednostní cílovou skupinu. Nadto slouží program proti stigmatizaci také tomu, 
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aby všichni, kteří v oboru psychiatrie pracují, si byli vědomi, co přesně schizofrenní 
onemocnění představuje a měli přesnou představu o tom, co stigmatizace obnáší(21). 

Snaha změnit situaci stigmatizace duševních poruch v ČR, vedla k vytvoření 
osvětového projektu s názvem Změna zaštítěného  Nadací Academia Medica Pragen-
sis a dalšími organizacemi. Od začátku se projekt připojil k programu WPA Open the 
doors. V ČR tak vznikl destigmatizační projekt, který je naplánován zatím na tři roky 
(2004 – 2007) s hlavním zaměřením na schizofrenii, bipolární poruchu a adolescentní 
psychiatrii. O těchto a dalších potížích chce projekt systematicky informovat formou 
webových stránek, letáků, vzdělávacích akcí, spoluprací s organizacemi pacientů a pří-
buzných a především pomocí médií. Cílovou skupinou je veřejnost, pacienti, příbuzní, 
zdravotníci a státní správa. Hlavními cíli projektu jsou:

1. Systematická osvěta a vzdělávání – upozorňování na stigma duševních poruch 
a oboru psychiatrie a tím je snižovat.

2. Podpora přesunu péče z velkých izolovaných institucí do komunitní péče (22).

Destigmatizace a škola
Koncepce RVP ZV a RVP GV (4,5) a výzkumného záměru Škola a zdraví pro 

21 století (6) přináší možnost spolupráce mezi školním prostředím a destigmatizačními 
projekty. Škola podle zahraničních zkušeností představuje vhodné prostředí pro usku-
tečňování destigmatizečních aktivit (23, 24).

Kurikulární reforma v ČR realizovaná prostřednictvím RVP ZV a RVP GV 
zavádí vzdělávací oblast Člověk a zdraví, jejíž součástí je vzdělávací obor Výchova ke 
zdraví. V rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví se nabízí prostor pro destigma-
tizační činnosti (4, 5).

Jak nejúčinněji zabudovat problematiku stigmatu duševních onemocnění do kuri-
kula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví? Konkrétní inspirací může být zkušenost 
Antistigmatizačního programu schizofrenie proběhnuvší v rakouských školách v letech 
1999–2004. Následný výzkum, prováděný na absolventech destigmatizačního progra-
mu a zjišťující změny postojů vůči nemocným se schizofrenním onemocněním, jedno-
značně prokázal, že nejefektivnější způsob pro změnu emocionálních vztahů, potažmo 
stigmatu k nemocným, je možnost studentů přímo přijít do kontaktu s postiženými. Pou-
hé sdělování informací bez možnosti kontaktu s vlastním objektem nestačí k tomu, aby 
došlo ke změně postojů (25).

Při plném vědomí obtížnosti dosáhnout kýžených cílů, má smysl se o integraci 
destigmatizace do kurikula vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pokoušet. Při usku-
tečňování destigmatizačních programů, však dbejme zahraničních zkušeností, můžeme 
tak předejít případnému neúspěchu. Je tedy vhodné realizovat destigmatizační progra-
my za současné přítomnosti poučeného odborníka (učitele, psychiatra) a samotného 
postiženého. 

Závěr
Destigmatizace psychiatrie a lidí s duševním onemocněním je důležitým, ale 

zároveň obtížným úkolem. Cílem je změnit stereotyp člověka trpícího duševní poruchou 
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tak, aby nebyl společensky izolován ani sankcionován, aby se změnil postoj jeho okolí. 
Znamená to seznamovat veřejnost s projevy duševních poruch, aby je nevnímala jako 
„senzaci“ a „odlišnost“, ale byla schopna jim porozumět a postižené lidi pochopit, pří-
padně jim přiměřeně pomoci. Je zřejmé, že čím dříve s osvětou začneme, tím lépe. Proto 
je škola vhodným prostředím, kde skrze setkání žáků a studentů s člověkem s duševním 
onemocněním může počít proces vidění světa „perspektivou toho druhého“. 
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STIGMA OF MENTAL DISORDERS AND SCHOOL
Abstract: Psychiatry and people with mental disorder are incurred the danger of 

stigmatization. Stigma holds numerous negative consequences for the mentally ill such 
as discrimination, isolation etc. Schizophrenia might serve as a model for the study of the 
stigma influence upon the mentally ill individuals. The efforts being interrelated with the 
attitudes of our society towards the mentally ill are included in the “Anti-stigma program” 
of the World Psychiatric Association focused on the stigma of schizophrenia “Open the 
doors”. In the Czech Republic the above mentioned efforts are represented in the project 
“Change” as well as in the conception of Educational Framework Program both for the 
primary and the secondary educations. The aim of this paper is to inform a great number 
of specialists in pedagogy with the problems of the stigma of mental disorders and to out-
line all the possible ways how the questions connected with the stigma could be integrated 
into the curriculum of the educational branch “Teaching to health”.

Key words: Destigmatization, Mental illness, Psychiatry, Educational Fra-
mework Program, Schizophrenia, Stigma, The Teaching to Health
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ZDRAVÍ A VÝUKA NA PŘÍKLADU
RAKOUSKÝCH ŠKOL

Johann PEHOFER

Souhrn: Výchova ke zdraví je v Rakousku vzdělávacím principem, který je vše-
obecnou právní platformou pro konkrétní důležitý segment vychovatelů a pedagogů 
nastavenou tak, aby mohli efektivně vykonávat svoji výchovně-vzdělávací práci.

Klíčová slova: výchova ke zdraví, vzdělávací systém, škola podporující zdraví, 
Rakousko

1. Úvod
Zdraví a povědomí o těle získávají stále větší význam v době, která je pozna-

menaná stresem, hektičností a negativními vlivy životního prostředí. Vzdělávací 
systém musí tyto aspekty moderního životního stylu brát v úvahu a poskytovat žá-
kům komplexní vzdělání ve všech jeho dílčích součástech: nejen duševní vzdělá-
vání, ale také kultivace tělesné schránky a povědomí o zdravém způsobu života 
se navzájem doplňují. Světová zdravotnická organizace ve své zakládající ústavě 
z roku 1948 definovala zdraví jako „stav celkové fyzické, duševní i sociální poho-
dy, nikoliv jenom absence nemoci nebo nemohoucnosti.“ V poslední době byla tato 
definice upravena, a nově podle ní zdraví znamená rovněž „schopnost vést spole-
čensky a ekonomicky produktivní život“.

Zde je nutno zdůraznit, že v takto široce pojaté definici zdraví jsou zahrnuty 
oblasti, které s ním nesouvisejí přímo. Je to spíše „souhrn kategorií z oblasti sociální, 
ekologické, osobní i somatické, jejichž jednotlivé faktory jsou spolu komplexně propoje-
ny vazbami, které je nutno dále zkoumat.“ Rakouský sociolog Anselm Eder ve své knize 
Rizikové faktory samoty, která pojednává o vztazích mezi psychologickou situací člověka 
a jeho zdravím, zdůrazňuje, že zdraví a nemoc by neměly být chápány pouze jako indivi-
duální organické dysfunkce, ale jsou rovněž vlastnostmi společenského systému.

Zdraví zahrnuje celou osobnost a školy musí tento fakt vzít na vědomí; je jejich 
úkolem zabezpečit vzdělávání zahrnující i výchovu ke zdraví. Světová zdravotnická 
organizace definuje podporu zdraví (srov. Otavská charta WHO pro podporu zdraví, 
1986) ve smyslu vzdělání následovně:

„Podpora zdraví je zaměřena na procesy umožňující vyšší podílení se lidí na 
udržování a vylepšování jejich vlastního zdraví.“
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Takové pojetí  zdraví zahrnuje všechny všechny složky lidské existence:
– fyzické zdraví
– psychické zdraví
– společenské zdraví

Hlavním iniciátorem změn v pojetí podpory zdravý je opět WHO: v „Djakartské 
úmluvě z roku 1997 se Světová zdravotnická organizace zaměřila na hlavní oblasti, kte-
rými se zabývala již Otavská charta:

– obhajoba
– zplnomocnění
– integrace

Pro vylepšování zdraví obyvatelstva se jako nejefektivnější ukázaly komplexní 
postupy, stejně důležité jsou postupy, které jsou založené na kombinaci několika stra-
tegií. Jde o:

– rozvoj komplexních strategií pro rozvoj zdraví
– vytváření prostředí příznivých pro zdraví
– posilování komunálních aktivit, vztahujících se ke zdraví
– rozvoj personálních kompetencí v souvislosti se zdravím a otázkami s ním spo-

jených
– přeorientování zdravotnických služeb

Aby bylo možné adekvátně čelit novým hrozbám pro zdraví, je nutné rovněž:
– podporovat společenskou zodpovědnost za zdraví
– více investic v oblasti zdraví
– posilovat a rozvíjet  partnerství pro zdraví
– posilovat potenciál podpory zdraví v jednotlivých komunitách a akční kompe-

tence jednotlivců
– zajistit infrastrukturu pro podporu zdraví

2. Současný vývoj
Na dlouhou dobu školy poznamenalo pasivní pojetí vzdělávání ke zdraví. 

Tuto fázi v dnešní době vystřídalo pojetí aktivní, jehož cílem je škola podporují-
cí zdraví. Srovnání obou přístupů ilustruje změnu, která se odehrála v uplynulých 
letech:

Tradiční výchova ke zdraví:
– převládá orientace na hygienu a fyzické zdraví bez společenských souvislostí
– realizuje se formou výuky ve třídách v jednotlivých vyučovacích jednotkách
– realizuje se formou zprostředkovávání znalostí a prezentace faktů
– nezabývá se zdravotní pohodou učitelů
– nebere v potaz rodiče a společenské/akademické prostředí
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škola podporující zdraví
– pojetí zdraví zahrnuje fyzické, duševní, společenské i ekologické aspekty
– bere v potaz akademické prostředí a personál
– různé aktivizující vyučovací metody zvyšují akční kompetenci všech partnerů 

účastnících se projektu
– zdraví pedagogů je chápáno jako důležitá podmínka pro úspěšnou podporu zdra-

ví žáků a výchovu ke zdraví 
– spolupráce s rodiči a s obcí je chápána jako důležitá podmínka výchovy a podpo-

ry zdraví a výchovy ke zdraví

3. Situace v Rakousku
Výchova ke zdraví je v Rakousku vzdělávacím principem, který je všeobecnou 

právní platformou pro konkrétní důležitý segment vychovatelů a pedagogů, je nastavena 
tak, aby mohli efektivně vykonávat svoji výchovně-vzdělávací práci a aby bylo možné 
výchovu ke zdraví uplatňovat ve všech výukových oblastech konkrétních škol. Standar-
ta ministerstva školství podporuje výše zmíněné současné trendy: obzvláště jsou pod-
porovány školy a projekty podporující výchovu ke zdraví. Přehled a příklady týkající 
se současné strategie jsou k nalezení na webových stránkách ministerstva. V současné 
době strategická podpora zdraví v rakouských školách funguje na bázi strategického a 
obsahového vývoje opatření, iniciativ, úkolů a záměrů pro „zdravou rakouskou školu“. 
Hlavním účelem je motivovat každou školu, aby se stala školou zdravou. Tomuto zámě-
ru slouží především vytvoření sítě škol podporujících zdraví. 

4. Kritéria pro školu podporující zdraví
Realizace škol podporujících zdraví je podmíněno několika aspekty. Jedním z nich 
je bezpochyby důraz na kritéria definovaná Světovou zdravotnickou organizací. Jsou 
jimi:

1. Aktivní podpora sebevědomí žáků a jejich vědomí, že každý může přispět 
k vytvoření podmínek k tomu nutných v každodenním životě školy.

2. Rozvoj dobrých vztahů mezi zaměstnanci školy a žáky i mezi žáky navzájem 
v každodenním životě školy.

3. Upravení společenského uspořádání ve škole tak, aby vycházelo vstříc žákům i 
zaměstancům. 

4. Poskytování širokého spektra aktivit tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni 
žáci.

5. Využití každé příležitosti pro budování dobrých kontaktů mezi školou, rodiči
a obcí.

6. Využití každé příležitosti pro vylepšení prostředí školy. 
7. Vyvíjení a posilování kontaktů mezi základními a středními školami za účelem 

vytvoření koherentního kurikula v oblasti výchovy ke zdraví. 
8. Aktivní podpora zdraví a pohody jak žáků, tak zaměstnanců školy.
9. Prozkoumání potenciálu role zaměstnanců školy jakožto modelů pro ilustraci 

zdravého životního stylu.
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10. Zvážení potenciálu školního jídelníčku jako praktického pedagogického doplňku 
výchovy ke zdraví.

11. Využití služeb obce pro konzultaci a podporu výchovy ke zdraví.
12. Další vývoj zdravotních služeb poskytovaných školou a další šetření zabývající 

se aktivnější podporou výchovy ke zdraví v rámci celého kurikula.“

5. Shrnutí
Výchova ke zdraví a k vědomé podpoře zdraví je součástí teorie vzdělání. 

Postup, který zvolily rakouské školy, naznačuje reálné možnosti v současné době, jde 
však pouze o součást vývoje v Evropě. Eventuální spolupráce sousedních států v oblasti 
výchovy ke zdraví dává naději pro vytvoření “zdravé životní atmosféry pro budoucnost, 
především pro děti a dospívající mládež.
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HEALTH IN COMBINATION WITH EDUCATION AT THE 
EXAMPLE OF AUSTRIAN SCHOOLS

Abstract: Health education is a teaching principle in Austria, that is general legal 
default for a certain, important subrange for educators and teachers to be able to form 
their educational work and teaching work efficiently; these should be treated in accor-
dance with the possibility in all teaching fields of the respective schools.

Key words: health education, health-education, health-supporting school, Aus-
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ROZVOJ NANOTECHNOLOGIÍ
 A LIDSKÉ ZDRAVÍ

Vladislav NAVRÁTIL

Souhrn: Za průkopníka nanotechnologie lze pokládat významného amerického 
fyzika Richarda Feynmana, který se ve svém příspěvku „There‘s Plenty of Room at the 
Bottom“, předneseném dne 29. 12. 1959 pro účastníky shromáždění Americké fyzikální 
společnosti, zabýval možností ovládání jednotlivých molekul a atomů [1]. Je téměř jisté, 
že v nadcházejících dekádách dojde právě na základě nanotechnologie kromě jiného 
k vytvoření superpočítačů, sotva viditelných v optickém mikroskopu. Nanoroboty, menší 
než buňka,  budou v lidském těle ničit bakterie, čistit cévy a omlazovat celý organismus. 
Levné solární články a baterie nahradí uhlí, ropu a nukleární palivo. Nové levné mate-
riály zlevní cestu do Vesmíru a zajistí blahobyt pro všechny občany Země.

Klíčová slova: nanofyzika, nanomateriály, lidské zdraví, nanomedicína, přírodní 
vědy, technické vědy, výuka

1. Úvod
Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaných technologií součas-

nosti. Jako nanotechnologie se obecně označuje vědní obor výzkumu a vývoje, který se 
zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálů v měřítku několika nano-
metrů alespoň v jednom rozměru (0,1–100 nm). Konstrukčními prvky nanotechnologie 
jsou molekuly, a dokonce i samotné atomy. 

Nanotechnologie zahrnují oblasti vědy a technologie, jejichž cílem je přesné 
ovládání jednotlivých atomů a molekul tak, aby vznikl nějaký objekt (např.: čip tisíckrát 
menší než struktury vyráběné doposud běžnou technologií), nebo struktura s novými 
vlastnostmi (elektrickými, optickými, fyzikálními apod.), které lze pochopit a ovlád-
nout. 

Využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlé. Již v současnosti nalé-
zají uplatnění v mnoha oblastech běžného života, jako je elektronika (paměťová média, 
spintronika, bioelektronika, kvantová elektronika), zdravotnictví (cílená doprava léčiv, 
umělé klouby, chlopně, náhrada tkání, dezinfekční roztoky nové generace, analyzátory, 
ochranné roušky), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepo-
škrabatelné laky, obráběcí nástroje), stavebnictví (nové izolační materiály, samočistící 
fasádní nátěry, antiadhezní obklady), chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, 



158

selektivní katalýza, aerogely), textilní průmysl (nemačkavé, hydrofóbní a nešpinící se 
tkaniny), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, 
palivové články), optický průmysl (optické filtry, fotonické krystaly a fotonická vlákna, 
integrovaná optika), automobilový průmysl (nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel), 
kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosen-
zory, konstrukční prvky raketoplánů), životní prostředí (odstraňování nečistot, biode-
gradace, značkování potravin).V posledních deseti letech je vyvíjeno enormní úsilí
v oblasti základního výzkumu, zejména v oblasti nanoelektroniky. Některé objevy ve 
fyzice, např. objev obří magnetické rezistence (GMR) ve vrstvách rozměru nanometrů, 
vedl již k praktickému využití jevu při konstrukci senzorů nové generace při nádoro-
vých onemocněních mozku, proudových senzorů nebo tenzometrů (Obr. 2). 

Obr. 2. Současnost (žlutá oblast) a budoucnost (modrá oblast) nanotechnologie [2].

Obr. 1. K vymezení pojmu nanotechnologie [2].
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2. Nanotechnologie a nanomateriály.

Definice pojmu „nanotechnologie“ se v podání různých autorů poněkud liší. 
Společná charakteristika všech takových definic bere v úvahu skutečnost, že se jedná
o výzkum a popis aktivit na úrovni atomů a molekul, které mají uplatnění v reálném 
světě. Zkoumané struktury mají rozměr 0,1 – 100 nm alespoň v jednom směru. Na 
obrovské možnosti nanotechnologií poukázal jako jeden z prvních významný americký 
fyzik a nositel Nobelovy ceny Richard Feynman (Obr. 3). Ve své přednášce „There is 
Plenty of Room at the Bottom“, přednesené dne 29. 12. 1959 pro účastníky shromáždě-
ní Americké fyzikální společnosti (CALTEC, California)[1], poukázal na skutečnost, 
že celá příroda funguje na úrovni atomů a molekul. Člověk odedávna přírodu kopíruje 
a všimněme si skutečnosti, že pokud tomu tak není, dopadá to zpravidla pro člověka
i přírodu špatně (problémy s neodbouratelnými chemikáliemi, ozónovou vrstvou, apod.). 
Proto není důvod, abychom se i v tomto případě přírodou neinspirovali.

Dalšími významnými propagátory nanotechnologií
a nanofyziky byli F. Drexler (Engines of Creation: The Coming 
Era of Nanotechnology, 1986) a T. Leary. Oba tito fyzikové 
byli zprvu pokládáni za snílky a teprve prudký rozvoj vědy
a techniky v posledních dvou desetiletích dává nejen jmenova-
ným třem vědcům za pravdu a jejich zdánlivě fantastické myš-
lenky se rychle stávají realitou (uvědomme si, že ve své době 
tak fantastické vize J. Vernea jsou dnes překonány a mnohdy 
vzbuzují shovívavý úsměv). Tak se fantazie stává skutečností, 
a to tak rychle, že prakticky každý týden dochází k nějakému 
významnému v oblasti nanotechnologií a i pouhé sledování 
tohoto pokroku je komplikovanou a zejména časově náročnou 
činností. Výzkum nanomateriálů je podmíněn rozvojem moder-
ních fyzikálních metod materiálové fyziky. V další kapitole uve-

deme stručný přehled těchto metod [3].

3. Moderní zobrazovací a analytické metody ve fyzice 
nanosystémů.

Za historický počátek zobrazovacích metod lze pokládat vynález mikroskopu 
v roce 1590. Dále uvedeme stručný přehled základních mezníků v této vědní oblasti 
[4]:

1663 – objev buňky v korku (Hooke)
1675 – objev bakterie (Leeuwenhoek)
1830 – objev proteinu
1868 – izolována DNA ve spermatu lososa (Miescher)
1925 – položeny základy elektronové mikroskopie
1929 – zkonstruován encefalograf (Berger)
1932 – vynalezen elektronový mikroskop (Ruska, Knoll)
1934 – provedena první rtg. difrakce vzorků proteinu (Černal, Cowfoot)

Obr. 3. Richard
Feynman
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1939 – první fotografie virů v elektronovém mikroskopu (Kausách, Rusk)
1942 – vyvinuta chromatografie (Martin, Syne)
1953 – popis dvojšroubovicové struktury DNA (Watson, Crick)
1957 – patentován konfokální mikroskop (Minsky)
1965 –  vyroben první skenovaní elektronový mikroskop (Cambridge Instru-

ments)
1966 – objasněn genetický kód
1974 – patentováno využití nukleární magnetické rezonance (Damadian)
1978 – objev principu optické pinzety
1984 – vyvinuta technika DNA otisků
1986 – zkonstruován mikroskop atomárních sil (AFM – Binning, Rohrer)
2000 – úspěšně ukončeny práce na rozluštění lidského geonomu

Podobně uvedeme stručný přehled v současné době užívaných vědeckých metod, 
které umožnily bouřlivý rozvoj nanotechnologií [6]:

LSCM (Laser Scanning Confocal Microscope)
STED (Stimulated Emission Depletion Microscopy)
TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescence Microscope)
FRET (Fluorescence/Förster Resonance Energy Transfer)
FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)
FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy)
FT-IR (Fluorescence/Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
NIRS (Near Infrared Spectroscopy)
RS (Raman Spectroscopy)
SERS (Surface Enhanced Raman Scattering)
SEM (Scanning Elektron Microscope)
TEM (Transmission Elektron Microscope)
STEM (Scanning Transmission Elektron Microscope)
ET (Elektron Tomography)
AFM (Atomic Force Microscopy) – viz Obr.4.
CT (Computerized Tomography)
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MS (Mass Spektrometry) a další.

Obr. 4. Princip AFM
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Již v úvodu práce byly nastíněny některé možnosti využití nanotechnologií. 
V další kapitole uvedeme jako příklad využití uhlíkových nanomateriálů.

4. Uhlíkové nanomateriály
Uhlík je prvek, který má schopnost vytvářet materiály s různými vlastnostmi. 

Nejznámějšími  modifikacemi uhlíku jsou saze, grafit a diamant, mající zcela odlišné 
fyzikální a chemické vlastnosti. Vlastnosti uhlíku však umožňují i modifikace další, 
s vlastnostmi opět zcela jinými:

4.1. Fullereny (C60) 
Fullereny byly objeveny v roce 1985 a tím byla otevřena zcela nová cesta ve 

výzkumu a využití uhlíku. Po geometrické stránce má molekula fullerenu 60 vrcholů 
s atomy uhlíku, je omezena 32 plochami, z nichž 12 je pětiúhelníkových a 20 šestiúhel-
níkových (Obr. 5). 

Obr. 5. Molekula fullerenu.

Dosud bylo patentováno několik metod výroby fullerénu a v současné době je 
nejproduktivnější metodou hoření uhlovodíkového paliva za podtlaku. Fulleren má zají-
mavé fyzikální a chemické vlastnosti, mezi nimi i  supravodivost. Do mikroskopické 
dutiny fullerenu lze umístit různé prvky a molekuly (např. molekuly léků) a tak je použít 
jako transportní médium. Další jejich vlastnosti, např. vlastnosti biologické a farmako-
logické, jsou předmětem intenzivního výzkumu.

4.2. Uhlíkové nanotrubice.
Uhlíkové nanotrubice (Obr. 6) lze považovat za protažené fullereny, přičemž 

jejich délka není omezena. Vyrábějí se buď v elektrickém oblouku mezi dvěma uhlíko-
vými elektrodami, nebo laserovou ablací grafitového terčíku.
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Obr. 6. Nanotrubice

Dnes, nedlouho po jejich objevu, existuje několik druhů nanotrubic a rýsuje se 
jejich mnohostranné použití. Nanotrubice jsou velmi pevné a mají vysoký Youngův 
modul pružnosti. Mají vysokou elektrickou a tepelnou vodivost a jsou chemicky inertní. 
Mají nízkou hustotu a významné elektrokatalytické vlastnosti. Všechny tyto výjimečné 
vlastnosti je předurčují k využití při tvorbě kvalitních kompozitních materiálů (letec-
tví, výroba jízdních kol a automobilů, výroba sportovního náčiní apod.). Jejich výji-
mečné elektrické vlastnosti se začínají využívat v elektrotechnickém průmyslu (ploché 
obrazovky, speciální světelné zdroje, přístrojová technika atd.). Velmi perspektivní je 
využití nanotrubic v molekulární biologii (např. rozpoznání antigenů a tzv. DNA hybri-
dizace) a v lékařství (např. jako zobrazovací markery při laboratorním výzkumu příčin 
rakoviny).  

5. Využití nanotechnologií v medicíně

5.1. Nanotechnologie ve farmakologii. 
V současné době je známo asi 30 000 nemocí, z nichž lékařská věda umí léčit 

necelé dvě třetiny. Ukazuje se, že je stále obtížnější nacházet vhodný lék a to zejména 
proto, že každý lék musí být pečlivě prověřen (cca 12 let), než je uveden na trh. Žádný 
z nutných kroků, doprovázejících vývoj nelze vynechat, neboť medicína má smutné 
zkušenosti s případy, kdy byl tento proces zkrácen a nebyly dokonale známy vedlejší 
účinky léku (např. Thalidomid).

Nanotechnologie nabízejí významné zlepšení této situace a to v několika směrech:

- Aplikace moderních zobrazovacích a analytických metod (viz  kap. 3.).
-  Zlepšení identifikace a prověřování targetů nových léků (zejména vývojem nových 

biosenzorů).
-  Zlepšování zviditelňování interakce léků s tkáněmi (výraznou roli zde hrají kvan-

tové tečky, které mají podstatně větší intenzitu světla, než tradiční fluorescenční 
barviva).

-  Cílená doprava léků do organismu (dodávka léků v tzv. nanopouzdrech – vyhneme 
se tak často nutnému zkreslení účinnosti léků, způsobenému např. interakcí léku se 
sliznicí žaludku a střev, apod.). Jako nosiče léků mohou sloužit fulerény, polymerní 
nanočástice, smektické krystaly, nanočástice SiO2, atd.
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5.2. Využití nanotechnologií v medicíně (nanomedicína)

Kromě již uvedené oblasti farmakologie budou hrát (a již hrají) nanotechnologie 
důležitou roli i v dalších oblastech medicíny:

-  Zobrazovací a diagnostické metody a zařízení. Zde se jedná o vývoj tzv. biosenzorů, 
které umožní detekovat nemoci in vitro (tyto biosenzory budou schopné detekovat 5 
– 10 rakovinných buněk ve 100 ml moči).

-  Neméně důležité jsou i techniky detekce in vivo. Ta může odhalit např. místa zánětu, 
umožnit odhad distribuce léku, vizuálně znázornit cévní strukturu, apod. K tomu mohou 
s úspěchem sloužit tzv. kvantové tečky (světélkující fluorescenční nanokrystaly).

-  Téměř jako sci fi se jeví využití tzv. nanorobotů, tj. velmi malých „inteligentních“ 
zařízení, schopných např. „opravit“ některé tkáně (Obr. 7). Ze zkušenosti však víme, 
že to, co se dnes jeví jako fantazie, může být za několik let realitou.

-  Materiály pro rekonstrukci kostí a tkání. Do této oblasti nanomedicíny lze zařadit 
využití biomateriálů, které mají vlastnosti podobné živým tkáním (hydrogely, speci-
ální textilie, apod.).

-  Nanotechnologie a terapie rakoviny. V současné době se rakovina léčí čtyřmi způso-
by: chirurgická léčba, radioterapie, genotoxická chemoterapie, bioterapie.

První tři z nich jsou tradiční, ale jejich účinnost není stoprocentní. Navíc způsobují 
pacientům značné potíže a jsou bolestivé. Velmi perspektivní se do budoucna jeví prá-
vě bioterapie, využívající poznatků z genetiky a molekulární biologie a jako nástroje 
nanotechnologií. 

Obr. 7. Nanorobot

6. Závěr
Příchod věku nanotechnologií bude mít kromě uvedených oblastí techniky

a medicíny i své sociální dopady. Někteří filozofové, sociologové a politologové navr-



164

hují, aby příchod nanotechnologií byl uměle zpomalen. Tím by připomínal nástup prů-
myslové revoluce v 18. a 19. století. Potom by nedošlo k tak prudké změně ekonomiky, 
mezinárodních vztahů, sociálních struktur a ekologie, jaká by byla v případě rychlého 
nástupu nanotechnologií [7, 8]. 

Existuje však I opačný názor, srovnávající příchod nanotechnologií s “technolo-
gickým tsunami”, které smete vše předcházející.

Nástup nanotechnologií se nutně projeví i ve škole. Ze zkušenosti víme, že mladí 
lidé přijímají výsledky nových technologií velmi rychle a bez problémů (PC, mobilní 
telefony). Je však rozdíl v tom, naučíme-li se ovládat nějakou technologii jako černou 
skřínku, nebo jsme-li schopni tyto technologie tvůrčím způsobem rozvíjet. Protože nám 
jde právě o toto  pochopení funkce a podstaty nových technologií, bude třeba od základů 
změnit zejména výuku přírodovědných předmětů na všech stupních škol (pravděpodob-
ně směrem k jejich integraci). 
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FUTURE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY
AND HUMAN HEALTH

Abstract: The first use of the distinguishing concepts in ‚nanotechnology‘ 
a talk given by physicist Richard Feynman at an American Physical Society meeting at 
Caltech on December 29, 1959. Feynman described a process by which the ability to 
manipulate individual atoms and molecules might be developed. In the coming decades 
nanotechnology could make a supercomputer so small it could barely be seen in a light 
microscope. Fleets of medical nanorobots smaller than a cell could roam our bodies 
eliminating bacteria, clearing out clogged arteries, and reversing the ravages of old age. 
Low cost solar cells and batteries could replace coal, oil and nuclear fuels with clean, 
cheap and abundant solar power. New inexpensive materials could open up space and 
material abundance for all the people of the earth could become a reality.

Key words: nanophysics, nanomaterials, human health, nanomedicine, science, 
technology, education
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ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU
OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ

ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR 

Milan PALÁT, Oldřich KRÁLÍK

Abstrakt: Důsledky změn politického, ekonomického a sociálního  prostředí se 
projevují na zvyšování střední délky života obou pohlaví. Analýza byla orientována na 
indikátory úmrtnosti ve vybraných regionech České republiky. Vyhodnocení bylo pro-
vedeno statistickými metodami. Dosažené výsledky charakterizují regionální rozdíly ve 
zdravotním stavu obyvatelstva na základě ukazatelů úmrtnosti podle významných skupin 
příčin smrti.

Klíčová slova: zdravotnictví, demografie, statistické metody,  regiony, Česká 
republika

Úvod

Změny, které nastaly v České republice (resp. v Československu) po roce 1989 
v oblasti ekonomické (transformace centrální příkazové ekonomiky na tržní ekono-
miku), spolu se změnami politickými (změna totalitního systému na demokratický), 
ovlivnily nejen úroveň a strukturu jednotlivých odvětví národního hospodářství a život-
ní úroveň obyvatelstva, ale byly příčinou změn v dalších oblastech života společnosti. 
V neposlední řadě byly příčinou rozsáhlých kvalitativních a kvantitativních změn ve 
zdravotnictví a školství.

Zvýšil se počet studentů na středních školách (v současné době jsme na jednom 
z předních míst v zemích Evropské Unie) i na univerzitách a dalších formách vysokých 
škol. Předpokladem jejich přijetí přestal být třídní původ, ale studijní předpoklady (do 
značné míry bohužel i finanční možnosti). Výrazné změny nastaly ve způsobu výuky
i ve změnách vztahu mezi učiteli a studenty.

V důsledku kvalitativních a kvantitativních změn ve výživě obyvatelstva, ve 
zlepšení zdravotnictví a v dalších oblastech života společnosti se zlepšuje zdravotní stav 
obyvatelstva a prodlužuje se průměrný věk. Současně však dochází k výrazným změnám 
v psychické náročnosti v osobním životě i v pracovním procesu u řady profesí. Tato sku-
tečnost se projevuje ve zvýšené míře u učitelů na všech stupních škol.
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Metodika

Empirické údaje o dosažené úrovni zkoumaných jevů v definovaném územním 
celku a časovém období byly získány z databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
a z vlastního průzkumu. 

K objektivnímu vyjádření těchto změn nesporně přispívají exaktní statistické 
metody a demografie. Dílčí výsledky autoři publikovali v roce 2005 a 2006, resp. jsou 
uvedeny v tomto příspěvku. Z hlediska řešení tohoto výzkumu považujeme uvedenou 
problematiku za významnou. Problematickou změn ve výživě obyvatelstva se zabý-
vali Škvařil, J. a Škvařilová, E (2007). Uvedení autoři považují za významný rizikový 
faktor ve výživě obyvatelstva především zvýšenou konzumaci potravin živočišného 
původu (vyšší přívod energie, bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyse-
lin, cholesterolu aj.). Rozsáhlý historický přehled o uplatnění alternativní i moderních 
léčebných metod se zaměřením na potřebu výuky studentů pedagogiky uvádí Belán 
(2007)

Teoretickými aspekty a interpretací výsledků studia demografických událostí 
a procesů se zabývají Dufek (2003), Kretschmerová (2001), Maca, Palát (2004), Palát, 
Maca (2004), Roubíček (1996) a Fiala (2003).

Metodické postupy zpracování aktuálních dat analyzovaných časových řad, 
založených na metodách deskriptivní statistiky jsou prezentovány v práci Palát, Králík 
(2006). 

Výsledky a diskuse
Střední délky života mužů a žen k roku 2006 jsou uvedeny v Tab. 1 a v grafické 

podobě v porovnání s krajem Praha a krajem Ústeckým na Obrázku 1. Na Obrázku 2–5 
jsou variační rozpětí zemřelých na 100 000 obyvatel (středního stavu) na novotvary, 
na nemoci oběhové, na nemoci dýchací soustavy a na vnější příčiny v krajích a v celé 
České republice v roce 2005. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Muži 73,45 68,80 63,86 58,91 54,07 49,30 44,49 39,70 34,98 30,38 26,02
Ženy 79,67 74,94 69,97 65,00 60,06 55,13 50,20 45,30 40,45 35,69 31,02

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Muži 21,96 18,18 14,79 11,65 8,82 6,40 4,46 2,99 1,93 1,34
Ženy 26,49 22,13 18,01 14,07 10,46 7,36 4,83 2,96 1,72 0,98

Tabulka 1: Střední délka života (naděje dožití). Úmrtnostní tabulky 2006
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V dendrogramu za rok 2005 na Obr. 3 možno nalézt čtyři shluky s odlišnými 
demografickými charakteristikami, z nichž první obsahuje 1, druhý 1, třetí 9 a čtvrtý 3 
kraje: (1) – Hl. m. Praha, (2) – Středočeský kraj, (3) –  Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, 
Vysočina, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, 
Liberecký kraj a Karlovarský kraj, (4) – Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslez-
ský kraj. 

Obrázek 1: Střední délka života (naděje dožití) mužů a žen České republiky (úmrtnostní 
tabulky  2006) v porovnání s krajem Praha a krajem Ústeckým (úmrtnostní tabulky 
2005-2006)
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Obrázek 2: Variační rozpětí zemřelých na 100 000 obyvatel (středního stavu) na novo-
tvary v krajích a v celé České republice v roce 2005. Vysvětlivky: PHA – Hl. m. Praha, 
STČ – Středočeský kraj, JHČ – Jihočeský kraj, PLK – Plzeňský kraj, KVK – Karlovarský 
kraj, ULK – Ústecký kraj, LBK – Liberecký kraj, HKK – Královéhradecký kraj, PAK 
– Pardubický kraj, VYS - Vysočina, JHM – Jihomoravský kraj, OLK – Olomoucký kraj, 
ZLK – Zlínský kraj, MSK – Moravskoslezský kraj, ČR – Česká republika)  

Obrázek 3: Variační rozpětí zemřelých na 100 000 obyvatel (středního stavu) na nemoci 
oběhové soustavy v krajích a v celé České republice v roce 2005. Vysvětlivky viz Obr. 
2 
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Obrázek 4: Variační rozpětí zemřelých na 100 000 obyvatel (středního stavu) na nemoci 
dýchací soustavy v krajích a v celé České republice v roce 2005. Vysvětlivky viz Obr. 2

Obrázek 5: Variační rozpětí zemřelých na 100 000 obyvatel (středního stavu) na vnější 
příčiny v krajích a v celé České republice v roce 2005. Vysvětlivky viz Obr. 2
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Obrázek 6: Dendrogram z demografických charakteristik na 1000 obyvatel (sňatky, rozvody, 
živě narození, zemřelí, přistěhovalí a vystěhovalí) ve 14 krajích ČR v roce 2005. (1 – Hl. m. Pra-
ha, 2 – Středočeský kraj, 3 – Jihočeský kraj, 4 – Plzeňský kraj, 5 – Karlovarský kraj, 6 – Ústecký 
kraj, 7 – Liberecký kraj, 8 – Královéhradecký kraj, 9 – Pardubický kraj, 10 - Vysočina, 11 
– Jihomoravský kraj, 12 – Olomoucký kraj, 13 – Zlínský kraj, 14 – Moravskoslezský kraj)  

Závěr
Dosažené výsledky plně prokázaly vhodnost uplatnění statistických metod při 

řešení problematiky demografického vývoje v regionech a v celé České republice. 
Změny ekonomického a společenského prostředí se svými sociálními a hospodářskými 
aspekty se projevují kontinuálním zvyšováním střední délky života obou pohlaví. Hod-
nocen byl počet zemřelých podle příčin smrti. Pro statistickou analýzu daného materiálu 
bylo použito metod regresní a korelační analýzy a shlukové analýzy. Výsledkem shlu-
kové analýzy je rozdělení krajů do shluků s odlišnými demografickými charakteristi-
kami. Možnosti vícerozměrných metod a především shlukové analýzy nejsou dosud 
uplatňovány v dostatečné míře pedagogickém a psychologickém výzkumu.
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ANALYSIS OF THE HEALTH CONDITION OF POPULA-
TION ON THE BASIS OF INDICATORS OF MORTALITY 
IN SELECTED REGIONS OF THE CR

Abstract: Consequences of changes in the political, economic and social environ-
ment become evident in increasing the live expectancy of both sexes. The analysis was 
oriented to indicator of mortality in selected regions of the Czech Republic. Evaluation 
of the research results was carried out by statistical methods. Results achieved characte-
rize regional differences in the health condition of population on the basis of indicators 
of mortality according to significant groups of causes of mortality.

Key words: health service, demography, statistical methods, regions, Czech 
Republic
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