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ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY 
KE ZDRAVÍ V KURIKULU PREGRADUÁLNÍ 

PŘÍPRAVY UČITELŮ

Hana HORKÁ

Abstrakt: Autorka vymezuje a zdůvodňuje strukturu environmentální kompe-
tence v rovině věcné, dovednostní a osobnostní. Vychází z obsahového zaměření způ-
sobilosti k ekologické/environmentální výchově v kontextu výchovy ke zdraví. V dané 
oblasti výchovy vyvozuje cíle pro přípravné učitelské vzdělávání a opírá se o návrh 
standardu pregraduální ekologické/environmentální přípravy učitelů. Uvádí výsledky 
výzkumných šetření, které mapují jednak uvažování a přemýšlení o environmentálních 
problémech, jednak popisují vnímání zdraví mezi studenty PdF MU v Brně v kontextu 
problematiky životního prostředí. S ohledem na interdisciplinární charakter ekologic-
ké/environmentální přípravy jsou prezentovány některé návrhy směřující do přípravy 
učitelů.

Klíčová slova: ekologická/environmentální výchova, výchova ke zdraví, ekope-
dagogická kompetence, kompetence environmentální, kompetence hodnotová - ekosoci-
ální – životně orientační, cíle ekologické/ environmentální učitelské přípravy

Kompetence učitele jako východisko proměny profesní přípravy
Významnou determinantou chování prospěšného pro zdraví jsou fyzické, soci-

ální, ekonomické, kulturní atributy prostředí, v němž jedinec žije. K doménám výcho-
vy ke zdraví proto náleží i environmentální aspekty zdraví, analýza a hledání vztahů 
člověk a příroda a naše zdraví. Poukazovat na mnohostrannost problémů a kultivovat 
rozhodovací proces ve prospěch zdravých alternativ může pouze učitel, který je dobře 
věcně i metodicky připraven. V rámci dílčího úkolu s názvem „Environmentální aspekty 
výchovy ke zdraví“ chceme podat teoretický a empirický materiál k reformě pregraduál-
ního učitelského vzdělávání. Výchozím bodem se stává otázka: „Čím by měl disponovat 
učitel, aby byl schopen úspěšně rozvíjet vztah žáků k životnímu prostředí, zaujmout
a získat je pro péči o životní prostředí, kultivovat jejich jednání a názory, prosadit do 
jejich vědomí nový systém hodnot apod.“ 

Pod vlivem aktuálních potřeb společnosti se proměňuje koncepce profesní pří-
pravy a mezi profesionální kompetence učitele se řadí kompetence „environmentální“, 
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zaměřená „na oblast uchování životního prostředí, aktivní úsilí o ochranu životního pro-
středí“, logicky spojovaná s Delorsovým cílem vzdělávání „učit se jednat“ a s integrační 
funkcí školy (VAŠUTOVÁ, 2001, s. 33). Potvrzuje se též oprávněnost systematického 
utváření učitelovy kompetence zdravého životního stylu a kompetence všeobecného 
rozhledu/osobnostně kultivující, která ovlivňuje hodnotový systém žáků. Nepopiratelný 
je vliv učitelovy kompetence hodnotové – ekosociální – životně orientační (HORKÁ, 
2005, s. 98), zahrnující osobnostní vlastnosti, pojetí výuky, postoje a životní orientace, 
styl uvažování o světě, pojetí života, hodnoty. Tyto kvality jsou důležité, neboť se pro-
mítají do učitelovy způsobilosti rozvíjet dětskou (žákovskou) empatii a vědomí hodnoty 
života, pěstovat respekt k hodnotě přírody, vést k aktivní spolupráci a toleranci, utvářet 
konstruktivní postoje k naléhavým otázkám péče o životní prostředí. Přesah výchovy 
k péči o životní prostředí (ekologické/environmentální výchovy – dále jen EV) a vý-
chovy ke zdraví je zřejmý již z toho, že utváří-li učitel vztah žáka k sobě samému, pak 
jej vede k adekvátní péčí o zdraví, k umění být sám sebou; v případě vztahu k druhým 
lidem vede své žáky k tomu, aby byli schopni být s druhými, aby byli odpovědnými, 
nejen v roli dobrého hospodáře se všemi hodnotami lidského života a světa (ekono-
mickými i duchovními); rozvíjení vztahu k přírodě souvisí s dovedností žít přirozeně 
v souladu s přírodou (oproti apatii, ničitelství), s péčí o zdravý vzduch, pitnou vodu
a obyvatelnou Zemi (oproti hluku, nepořádku, plýtvání apod.)

Na základě teoretických východisek, vlastní edukační a vědeckovýzkumné čin-
nosti dospíváme k závěru, že ekologická/environmentální učitelská příprava vyžadu-
je vymezení jasných cílů a standardů, abychom mohli úspěšně a neformálně utvářet 
komplexní učitelovu způsobilost k realizaci EV čili ekopedagogickou kompetenci. 
Opíráme se o dosavadní práce (např. HORKÁ, 1996, 2001, 2005), které popisují směr 
učitelovy práce v rovině kognitivní, kognitivně-afektivní a kognitivně-motorické a ve-
dou, např.:

 k postupnému a přiměřenému osvojení elementárních poznatků o prostředí, které 
jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a pochopitelné a vyu-
žitelné pro další učení a životní praxi; 

 k seznamování s nebezpečím v blízkém okolí dítěte, s prevencí a prostředky 
ochrany; s normami přiměřeného a bezpečného chování doma i na veřejnosti;

 k informování o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě 
Zemi, vesmíru apod.; 

 ke sledování změn a dění v nejbližším okolí; k pochopení toho, že změny jsou při-
rozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, a že
s těmito změnami je třeba v životě počítat), ke schopnosti přizpůsobovat se běžně 
proměnlivých okolnostem doma i ve škole;

 k vysvětlování významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 
k uvědomování si toho, že způsob chování ovlivňuje vlastní zdraví i životní pro-
středí;

 k pochopení toho, že svět přírody i svět lidí má svůj řád, je rozmanitý a pozoru-
hodný, nekonečně pestrý a různorodý; 

 k získání povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním
i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte;
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 k rozlišování aktivit, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které 
je mohou poškozovat, ke schopnosti všímat si nepořádků a škod, upozornit
na ně;

 k aktivní účasti na péči o životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostře-
dí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.);

Ukazuje se, že ekologická/environmentální příprava na učitelských fakultách by 
měla vést k těmto výchovně-vzdělávacím cílům: studenti by měli umět:

 objasnit základní ekologické a environmentální pojmy a souvislosti, charak-
terizovat vývoj vztahů člověka k přírodě, postavení člověka v přírodě, stav
a problémy životního prostředí v ČR, globální problémy, nástroje péče o životní 
prostředí;

 zprostředkovat porozumění výše uvedeným tématům prostřednictvím interdisci-
plinárního aktivního učení; 

 orientovat se v historických souvislostech vývoje EV a vysvětlit současné trendy 
v EV;

 orientovat se rámcově v základních dokumentech a znát nejvýznamnější institu-
ce v oblasti EV;

 zaujímat odpovědné postoje (např. v diskusi o šetrném životním stylu, o hod-
notové orientaci, o lidských potřebách) a umět argumentovat v jejich pro-
spěch;

 refl ektovat své jednání i výchovné působení, kriticky hodnotit jednání druhých 
lidí ve vztahu k životnímu prostředí, vyvozovat závěry a uplatňovat je v praxi, 
svým jednáním podporovat aktivní zapojení do péče o životní prostředí (ŽP);

 nenásilně implementovat ekologicko-výchovné obsahy do vzdělávacího kuriku-
la i do reálné výuky;

 projektovat vyučovací strategie, teoreticky i prakticky zvládnout vyučovací me-
tody, efektivně zařazovat netradiční postupy (umět využívat tvořivé dramatiky, 
simulací, her i autentických činností pro rozvoj ekologické kultury osobnosti), 
diagnostikovat žákovo pojetí učiva o problematice životního prostředí a umět 
s ním pracovat;

 připravit dlouhodobý program výchovné práce vycházející z reálné situace; 
 regionálně zaměřit a aktualizovat učivo z hlediska EV (tvořivě využívat regio-

nální prvky, zpracovat konkrétní regionální minimum (na „míru“ obce) pro urči-
té žáky s optimální výchovně vzdělávací hodnotou;

 organizovat vlastivědné výlety, exkurze, tábory, praktické kurzy pro žáky
a učitele;

 obnovovat a rozvíjet tradice dobrých konkrétních cílů a skutků;
 vést žáky k poznávání, zvelebování a ochraně domova (měli by začít od své-

ho „koutku“ domova), prostředí bydliště a školy, domovské /rodné / obce 
k vlasti;

 vést žáky k pátrání po jejich předcích a k hledání poučení z jejich zkušeností, 
z jejich předností a chyb;

 organizovat praktické činnosti (např. aktivity přímo v přírodě, práci s pomůc-
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kami, pozorování, určování podle klíčů, experimentování, estetické ztvárnění 
prostoru třídy, péči o školní prostředí);

 vytvářet co nejširší možnosti pro aplikaci naučeného v praktickém každodenním 
životě; 

 pěstovat návyky a dovednosti ekologicky příznivého jednání, vést děti k tomu, 
aby přebíraly zodpovědnost za své chování, vytvářet kladné klima ve škole
a třídě, rozvíjet prosociální vlastnosti a postoje.

Výzkumné sondy jako korektiv přípravy učitelů
Pro korekci přípravy učitelů zařazujeme výzkumné sondy, které vedou k identi-

fi kaci typických zkušenostních schémat týkajících se environmentální problematiky, tj. 
mapují uvažování a přemýšlení o problému, ukazují, o čem studenti (učitelé) nejvíce 
komunikují (HORKÁ, BUBELINIOVÁ 2003; HORKÁ, 2007). 

Pro ilustraci uvádíme kategorizaci sociálního diskurzu zkoumaného vzorku uči-
telů a studentů učitelství 1. stupně základní školy a následně témata a okruhy, které by 
se měly stát součástí profesní přípravy učitelů. 

Z dosavadních výsledků vyplývá, že respondenti:
 odmítají nadřazenost člověka vůči ŽP (tzv. tvrdý antropocentrizmus); 
 uvědomují si špatný stav ŽP – za významnou příčinu považují lhostejnost člověka; 
 zdůrazňují jednoznačnou souvislost mezi stavem ŽP a zdravotním stavem lidí; 
 potvrzují významnou úlohu rodiny a příkladu rodičů; 
 školu chápou jako významný prvek v ovlivňování vztahu k ŽP, zároveň však 

odmítají nadměrnou zodpovědnost učitele za chování žáka v ŽP a tvrdí, že pouze 
vědomosti o ŽP (získané ve škole) nezajistí pozitivní chování člověka v ŽP;

 současný stav ŽP je podle nich za hranicí trvale udržitelnosti, nelze ho označit 
jako bezproblémový, vyžaduje si kvalitativní změnu postojů;

 odmítají to, že současná mladá generace je k ŽP méně citlivá, méně chápavá, víc 
utilitaristická a představuje větší riziko;

 nejsou jednoznačně přesvědčeni o determinaci lidského jednání a chování k přírodě 
společností, existujícími vzorci jednání v ní – za výjimku považují rodiče, kteří mají 
silný vliv na budoucí jednání svých dětí k ŽP, na jejich hodnotovou orientaci.

Respondenti se nedokáží jednoznačně vyjádřit k některým tezím, z čehož vy-
vozujeme, že vzdělávání v ekologické/environmentální oblasti by se mělo soustředit 
především na tyto problémové okruhy: 

 Ekologická etika. Etika udržitelného rozvoje. 
 Hodnotové orientace a různé aspekty přístupu ke světu u současného člověka – 

alternativní hodnoty k zajištění (trvalé) udržitelnosti.
 Vztah lidského individua ke společnosti (odpovědnost, rozhodování, řešení kon-
fl iktů).

 Sociální determinace chování a jednání člověka vůči životnímu prostředí. 
 Kvalita života, péče o zdraví.
 Hodnoty udržitelného rozvoje. Dobrovolná skromnost jako základ existence.
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 Životní styl. Životní potřeby. Promateriální a postmateriální orientace. Proble-
matičnost konzumní strategie. 

 Sociální a ekonomické kořeny ekologické krize. Ekonomický růst a kvalita života.
 Účast veřejnosti na rozhodování o věcech životního prostředí (řešení konfl iktů).
 Ekologická kultura osobnosti. Ekosociální kompetence. Ekologická gramotnost 

jako soubor kompetencí. 
 Možnosti a meze ekologické výchovy (ve škole, rodině, v mimoškolní oblasti).
 Vliv rodiny na utváření vztahu k přírodě (životnímu prostředí). Generační rozdí-

ly v přístupu k životnímu prostředí.

Z dalšího výzkumného šetření (HORKÁ, H.; HROMÁDKA, Z., 2008) věnova-
nému deskripci vnímání zdraví mezi studenty PdF MU v Brně v kontextu problematiky 
životního prostředí se v rámci relační části šetření nepodařilo prokázat souvislost mezi 
postoji k vlastnímu zdraví a postoji k ochraně životního prostředí. Slabá vazba se uká-
zala mezi postojem k ochraně životního prostředí a některými formami jednání v rámci 
ochrany životního prostředí.

Většina studentů participuje na třídění odpadu, alespoň ve třech hlavních kate-
goriích: třídění skla, papíru a ve velmi populárním třídění PET láhví – tj. tzv. „nenároč-
ných kategoriích péče o životní prostředí“. Není překvapivé, že se studenti hlásí zejména
k populárnímu třídění odpadů. Druhou největší relativní četnost mělo pasivní „nedě-
lání nepořádku“. Na třetím místě se umístila překvapivě kategorie „šetrná doprava“, 
zde respondenti zmiňují své vlastní záměrné sebeomezování v automobilové dopravě. 
Tato činnost už spadá do takzvané „náročné oblasti“ v rámci jednání ve prospěch 
životního prostředí. 

Ukazuje se, že si studenti svého zdraví vysoce cení. Téměř polovina responden-
tů volí mezi nabídnutými „hodnotami“ právě „hodnotu“ vlastní zdraví na první místo. 
Ukazuje se, že studenti převážně pečují o své zdraví zejména v oblasti snahy o zdravou 
stravu a pohyb. Překvapil nás rezistentní pohled na kouření cigaret. Studenti v několika 
variantách spojují obavy o své zdraví s environmentálními problémy (automobilová do-
prava, smog - znečištěné ovzduší, odpady - znečištění, průmysl, nedostatek zeleně, hluk).

Závěrem
Ekologická/environmentální příprava má interdisciplinární charakter. Integrace

a syntéza poznatků z různých vědních oborů, překonávání bariér mezi nimi vyžadu-
je pochopení, spolupráci, koordinaci a především vysokou úroveň ekologické kultury 
osobnosti vysokoškolských učitelů. Jediným imperativem pro implementaci standardu 
přípravy na EV a VZ do výuky je imperativ odpovědnosti každého vysokoškolského 
učitele. 

Pro zkvalitňování teorie a praxe výchovy ke zdraví v environmentálním kontextu 
hodláme do budoucna:

 promýšlet obsahové proporce mezi výchovou ke zdraví a ekologickou/environ-
mentální výchovou, věnovat se jejich teorii a metodice; 

 připravit ve spolupráci koncepci integrovaného předmětu k otázce zdraví v šir-
ším slova smyslu; 
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 zefektivnit strategie k porozumění činnostem podporujícím zdraví a k jejich 
praktické využitelnosti v běžném životě;

 realizovat výzkumná šetření, projekty v oblasti zdraví a péče o životní pro-
středí.

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF EDUCATION FOR
THE HEALTH IN CURRICULUM OF PREGRADUAL
PREPARATION OF TEACHERS

Abtract: Author determines and reasons current structure of environmental 
competence at three levels: factual, skills and personal. Her work focuses on student’s 
capability to undergo preparation and to understand ecological and / or environmental 
education interrelated with education for human health. The targets pertaining to the 
above noted area of education devoted to teacher’s education have been summarized and
a proposal of standardized pregradual ecological / environmental preparation of teachers 
has been taken into account. The results of scientifi c examinations mapping student’s 
considerations and thoughts of environmetal problems/issues as well as description of 
perception of the health among the students of the faculty of pedagogy, Masaryk Uni-
versity, Brno related to environmental issues have been discussed. Regarding the inter-
disciplinary character of ecological/environmental preparation, some proposals aiming 
at teacher’s preparation are shown.

Keywords: Ecological/environmental education, education for the health, eco-
pedagogical competence, environmetal competence, value-ecosocial life oriented com-
petence, targets of ecological/environmental teacher’s preparation
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VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU
ENVIRONMENTÁLNÍCH TÉMAT JAKO
VÝCHODISKO PRO ZMĚNU PROFESNÍ

PŘÍPRAVY UČITELŮ

Hana HORKÁ

Abstrakt: Stať prezentuje výsledky výzkumu se studenty učitelství 1. stupně ZŠ 
o environmentální problematice – konkrétně o otázkách ekologicky šetrného životního 
stylu v kontextu podpory zdraví. Prezentované výsledky šetření budou použity k vytváře-
ní systému učitelské přípravy. Lze počítat s tím, že studenti vnímají poškození životního 
prostředí, mají potřebu jej ochraňovat a podílet se na péči o životní prostředí. Zájem 
o životní prostředí a osobní angažovanost jsou považovány za určující činitele opti-
málního zdraví Zmapování myšlení, názorů, postojů a hodnot může ovlivnit obsahové 
kurikulum přípravného i dalšího vzdělávání učitelů.

Klíčová slova: zdraví, environmentální výchova, ekopedagogická/environmen-
tální kompetence, příprava učitel, kurikulum přípravného vzdělávání učitelů

Východiska
Kompetence učitele a ekologická/ environmentální výchova

Pod vlivem ekologických (environmentálních) tendencí, spjatých ve škole 
s naplňováním vizí „života v harmonii s přírodou“ a „služby v oblasti přežití“ (srv. 
Rýdl, 1999, s. 12) je aktualizována potřeba vysoké kvality komplexní způsobilosti 
učitele k realizaci ekologické/ environmentální výchovy (dále jen EV), označo-
vané jako ekopedagogická/environmentální kompetence. Subjektivní dimenzi 
této kompetence tvoří angažovaný styl uvažování o světě, pojetí života, hodnoty, 
postoje a životní orientace, empatie, zájem, kultura jednání. Má velmi blízko ke 
kompetenci hodnotové - ekosociální – životně-orientační (Horká, 2005, s. 98), 
která by měla být základem všech kompetencí učitele. Je založená na pozitivním 
pojetí souvztažnosti světa vnitřního a vnějšího, člověka a přírody, člověka, příro-
dy, společnosti a kultury a na pochopení skutečnosti, že změna vnějšího systému 
(povaha a stav globální společnosti) závisí na povaze a bytí jednotlivců. Jedinec 
má světu porozumět, aby se mohl aktivně a tvořivě podílet na jeho rozvoji. Z této 
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nejobecnější ekosociální kompetence vyplývají její dílčí prvky. Učitel by měl být 
způsobilý:

 vychovávat člověka, jenž má dosud paradoxní statut tvůrce, zachránce i ničitele
 spolupodílet se na změně hodnotové orientace v dnešním světě, jednostranně 

sebedestruktivně zaměřeném na výkon a prosperitu 
 uspokojovat stále zřetelnější potřebu duchovního rozměru v lidském životě
 ovlivňovat některé nežádoucí projevy jednání a chování v kontextu s měnícími 

se podmínkami života (např. předcházet povrchnosti, předstírání, prospěchářství, 
tendencím k nesnášenlivosti, bezohlednosti, agresivitě, sobectví, lhostejnosti, 
cynismu, vést k  péči o kulturní hodnoty v době protikladných vlivů, lákadel a 
svodů, ovlivňovat životní styl, citlivé vnímání a prožívání krásy, rostoucí poddaj-
nost lidstva vůči doktrínám, včetně působení reklamy, módy, masové propagan-
dy apod.).

S ohledem na tyto skutečnosti a v návaznosti na proměny struktury i obsahu uči-
telského vzdělávání je naším cílem přispět k řešení problému učitelské přípravy, která 
bude odpovídat konceptu podpory zdraví a udržitelného rozvoje. (08)

Výzkumné šetření
Cíle výzkumného šetření: provést deskripci obrazu myšlení o environmentál-

ních tématech v kontextu podpory zdraví u studentů učitelství v následujících oblas-
tech:

 I. zachytit názory a myšlenky respondentů týkající se vztahu a chování k příro-
dě (životnímu prostředí) v kontextu podpory zdraví čili pojmový aparát, jímž 
respondenti disponují, a jejich schopnost aplikace při úvahách o uvedených 
tématech; identifi kovat odlišné názory, resp. různé úhly pohledu respondentů 
(srv. Horká; Bubeliniová, 2004)

 II. postoje a hodnoty respondentů k ochraně životního prostředí jako základ při 
rozhodování o otázkách péče o životní prostředí, formu participace na jeho 
ochraně, způsoby rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví
v životní situaci. 

Použité metody:
 I. metodu obsahové analýzy prací (esejí na téma Hodnoty a životní prostředí 

v kontextu mého životního stylu)
 II. dotazník s uzavřenými i otevřenými položkami1

Vzorek respondentů:
 I. 46 studentů 2. ročníku oboru učitelství 1. st. ZŠ v kombinovaném studiu (ve 

studijním roce 2004/2005)

1  Zvolili jsme kvantitativní šetření, ve kterém dochází ke značné redukci výsledné informace. Z dotazníku 
vybíráme pouze některé položky.
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 II. 163 studentů pedagogické fakulty MU v Brně (ve studijním roce 2006/2007)

Výsledky a jejich interpretace:
Ad I. Významovou jednotkou obsahové analýzy prací studentů jsou praktiky 

péče o životní prostředí u studentů, ukazateli se stává výskyt určitých doporučení. Vý-
znamovou jednotku jsme zařazovali do analytických kategorií. Ve sledovaném  tématu 
se staly pro studenty zásadními tyto kategorie: ochrana přírody, dětství a výchova, 
budoucnost - ohled na další generace, využívání přírody (pozitivní i kriticky), hod-
noty a postoje ve vztahu k problémům v životním prostředí, zdraví.

Naše interpretace a závěry k jednotlivým analytickým kategoriím doplňujeme
o autentické výpovědi respondentů k vytvoření úplnějšího obrazu o jejich myšlení.

Kategorie ochrana přírody 
Zahrnuje jednání, které participant pokládá za prospěšné přírodě (životnímu pro-

středí). Dominantní činností je třídění a recyklace odpadů. 34 z 46 studentů ve svých 
esejích pokládá za důležité třídění odpadů (buď sami třídí a recyklují odpad, nebo po-
ukazují na jejich důležitost). Dalším významným znakem pro daný soubor (pro 24 stu-
dentů z 46) je zařazování oblasti úspory vody a energie. 
Např.: „Učím se teď s velkým zpožděním více šetřit energií při domácích pracích, věnuji 
větší pozornost třídění odpadů...“ „Ve sprše netrávím půl hodiny, zuby si nečistím v te-
koucí vodě, částečně třídím odpad, chodím pěšky, jezdím na kole, ale i autem, mnohdy 
se ohnu pro papír na silnici, neničím okolní prostředí.“
“..snažím se omezit zbytečné svícení v domě, kupujeme úsporné žárovky.
„V kuchyni přísně dodržuji zásady správně zvolené nádoby na vaření...“ 
„Dala jsem do sborovny papírovou tašku na papírový odpad ...“
„Odmalička jsem byla vedená k tomu, že na talíř si mám vzít nebo nechat naložit jen 
to, co sním“

18 z 46 studentů píše v eseji o přímé ochraně přírody v oblasti péče o les,
o zeleň nebo o krajinu (sázení stromků, úklid lesa, atd.), např.:
„Začali jsme les uklízet, vytvořili jsme tam jezírko, různé cestičky“
„...děti se starají o pořádek v lese.“ „Pomáhala jsem sázet stromky...“
„Nepoužívám žádné jedy a jiné postřiky k ničení plevelu. Ve skleníku chovám žábu, na 
jaře si donesu malou žabičku, které udělám ve skleníku jezírko a ona přirozeně hubí 
hmyz. Jak přichází podzim, žabka odskáče do blízkého potoka...“ 

Asi třetina respondentů poukazuje na problematické používání automobilu: např. 
„Chodím raději pěšky, dávám přednost jízdě na kole nebo hromadnou dopravou před 
jízdou autem...“; „Používám MHD a jízdní kolo“; „Do práce jezdím na kole.“; „Pro-
tože bez dopravy to dnes není možné, máme rodinné auto s katalyzátorem výfukových 
plynů“). 

Analýza výpovědí o životním stylu vypovídá o tom, že se daný soubor řadí spíš 
do kategorie lidí s omezenou představou ekologického jednání. 

Kategorie dětství a výchova
24 z 46 respondentů oceňuje výchovu k lásce a ochraně přírody u svých nebo 
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svěřených dětí. 22 respondentů vzpomíná na prvotní životní zkušenosti spojené s emo-
cionálními prožitky ve svém dětství, např.:
„Od útlého věku jsem byla vedena k ochraně prostředí kolem nás. Rodiče byli dobrým 
příkladem v tomto směru.“
„Rodiče mě vždy vedli k tomu, abych měla ráda přírodu a vážila si jí, abych měla radost 
z každé rostliny, z každého zvířátka.“
„...Pokud se o něčem jako dítě nedovíte od dospělých, ani vás nemůže napadnout, abys-
te zkoumal na vlastní pěst.“
„I já svou dceru vedu k tomu, že jídlem, vodou se nemá plýtvat, snažíme se šetřit i elek-
trickou energii, teplo.“ 
„Vždyť i můj sotva tříletý synek bere jako samozřejmost třídění domácích odpadů.“

Kategorie budoucnost - ohled na další generace
21 z 46 studentů zmínilo obavy o budoucnost vlastních dětí (nebo příštích gene-

rací) a snaží se navrhovat způsoby řešení, např.: 
„Až teprve tehdy si uvědomujeme, že jsme až dosud svým sobeckým způsobem života 
ukrajovali z čistého životního prostředí svých vlastních dětí.“
 „Pokud se všichni budeme stavět k přírodě tak, jak to vidím já ve svém okolí, nedopadne 
to v budoucnu pro naše děti dobře.“
 „Až teprve nyní, při takto kouzelných chvilkách při pobytu v přírodě, se začínám více 
zamýšlet nad tím, jak je pro mne důležité, aby mohl můj syn prožívat za několik let stejné 
okamžiky zase se svými dětmi.“
„Bude vůbec za pár let existovat kousek volné přírody?

A jak by se dala situace řešit? Studenti navrhují, např.
„Uvažuj globálně, jednej lokálně, změň se individuálně!“
„Možná bych mohla žít méně konzumní život a více myslet na budoucnost svých dětí.“
„Vůči svému synovi mám teď špatné svědomí, že tyto hodnoty se pro mě stávají důležité 
až teď...“
 „V roce 1980 byly Bílé Karpaty vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Je proto velmi 
důležité, aby se tato krajina zachovala pro další generace. Musíme znovu naučit sebe
a mladou generaci to, co jsme všichni zapomněli. A to je vážit si přírody a žít v souladu 
s ní.“
„Můj kamarád je velmi ortodoxní ekolog. Nemá rodinu a ani žádnou nehodlá založit. 
Není prý nutné ještě více zatěžovat již tak přetíženou Zemi. Přivést děti do ovzduší otrá-
veného smogem a jinými toxiny, s vodou, která se nedá pít, ani nápad.“ 

Kategorie využívání přírody (pozitivní)
18 z 46 studentů posuzuje význam přírody z osobního hlediska, zejména její 

hodnotu rekreační, estetickou, ale i poznávací, např.:
„Před přírodou jsme si všichni rovni, není cizinců a domorodců, v přírodě jsme všude 
doma.“; „Chodíme často do přírody, jezdíme na chatu, na vodu, na hory.“
„vandrování, spaní pod širákem, tábory.“
„Je snad něco hezčího, než co nám předkládá příroda sama, když se náhodou někdy 
zastavíme a všimneme si, jak krásný je západ slunce, jak čistý je zurčící potůček, jak 
klidný a tichý je dnešní večer?“
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Kategorie zdraví
Při sledování kontextu ekologicky šetrného životního stylu a podpory zdra-

ví jsme zjistili, že 12 z 46 studentů uvádí ve své eseji explicitně položku zdraví. Do 
popředí vystupuje vztah zdraví a znečištěné životní prostředí a obavy o vlastní zdraví
a zdraví svých dětí. Např.: „Zdraví naše a našich nejbližších je to nejcennější, co v životě 
máme. A právě slovní spojení jako životní prostředí a životní styl s ním velice souvisejí.“
„A zároveň myslím, že pokud se někdo opravdu snaží žít zdravě a zároveň dodržuje 
všechny zásady ochrany životního prostředí, stává se takovýto život vlastně i jeho život-
ním stylem.“
„...kdyby každý udělal pro životní prostředí alespoň toto minimum, nemusely by se ve 
vzduchu místo draků vznášet igelitové sáčky a papíry a možná, že by i ubylo alergiků.“

Ukazuje se, že respondenti ztotožňují „zdravý životní styl“ s „ekologickým jed-
náním“, a proto nelze posuzovat jejich postoj ke zdraví pouze na základě frekvence 
pojmu „zdraví“ v textu eseje. Hrozbou se stává styl života nepříznivý životnímu pro-
středí (zejména konzumní). Např.: „Většina dospělých řadí mezi svoje prioritní hodno-
ty zdraví, lásku, štěstí.“ 
„Ke správnému životnímu stylu patří zdravá výživa a strava. Nemohu říci, že jím jen 
nekalorická jídla, ale snažím se jíst pravidelně, nepřejídat se a zahrnovat do svého jí-
delníčku ovoce, zeleninu, mléčné výrobky a ryby“
„Velice ráda sportuji.“
„Mám ráda pěší turistiku a cykloturistiku (nejlépe v přírodě).“
„Jsem nekuřák.“
„Skvělý nápad jsou EKO farmy.“

Z výpovědí lze usuzovat o postupném utváření životního stylu respondentů,
o jeho ovlivňováni kulturními stereotypy, zejména z rodiny. Respondenti věří v to, že 
dobrá výchova je předpokladem pro citlivé a zodpovědné jednání a chování v přírodě. 
Podstata deklarované kvalitativní změny spočívá jednak v uvědomění si povinností, 
vyplývajících z existence v rámci přírody, jednak ve volbě individuálního životního 
stylu, příznivého pro ŽP. Např. „Dnes vidím, co jsem dříve neviděla. Ptáčky zpívající od 
jara do podzimu, zelený les, lesní zvířata, hory, vrchoviny, barvitost přírody a krajiny, 
blahodárné slunce. Je krásné být na světě a toto vše vnímat.“
„Jsem laik, který se s touto problematikou nikdy aktivně nesešel, jsem ale milovníkem 
přírody, jejíž devastace uráží můj krasocit.“
„Říkám si, že my lidé jsme opravdu ti nejhloupější tvorové na Zemi. Naše jednání je 
nepochopitelné a zarážející. Pozoruji to nejen na svém okolí, ale i sama na sobě.“ 
„(k přírodě) „Někdy mám pocit, že my se k ní chováme jako neomezení vládci světa.“

Ad II. Deskriptivní analýza dotazníkového šetření
Výzkumné předpoklady (pro soubor studentů PdF MU):
P1: Postoje respondentů k ochraně životního prostředí jsou spíše pozitivní2.

2  Pro případ našeho šetření je zásadní, že postoj jako „konstrukt nemůžeme pozorovat přímo, ale usuzujeme 
na něj podle chování a vyslovených mínění“ (Jandourek 2001, s. 189). Konstrukt postoj vysvětlujeme v kon-
textu hodnocení. „Vztah k hodnotám tvoří obsah postojů; postoj vůči něčemu – a předmětem postoje může 
být cokoli - vyjadřuje hodnocení objektu subjektem, které se pohybuje v kontinuu, jehož krajní póly tvoří 
naprosto pozitivní a naprosto negativní vztah, tj. např. naprostý souhlas či nesouhlas s určitým výrokem“ 
(Nakonečný, 1998, s. 118.), 
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P2: Většina respondentů nějakou formou participuje na ochraně životního prostředí.
P3: Většina respondentů si vysoce cení vlastního zdraví.
P4: Většina respondentů se snaží pečovat o své zdraví.
P5:  Některé formy znečišťování (popř. poškozování) životního prostředí chápou studen-

ti jako zdravotní hrozbu.

Výsledky výzkumu
Postoje k ochraně životního prostředí
Jak souhlasíte s tímto výrokem? 
„Chci se podílet na ochraně přírody.“

Studenti Pdf MU;
ze 160 validních respondentů

a určitě ano 42,5 %

b spíše ano 57,5 %

c spíše ne 0,0 %

d určitě ne 0,0 %

Jak souhlasíte s tímto výrokem: 
„Chci žít tak, aby mé chování bylo vždy šetrné k přírodě.“

a určitě ano 43,6 %

b spíše ano 55,2 %

c spíše ne 1,2 %

d určitě ne 0,0 %

Zdá se, že studenti našeho souboru mají slušný potenciál k ochraně životního 
prostředí. Jejich postoj k participaci na ochraně životního prostředí je tedy pozitivní, a 
to výrazněji než u srovnávaného souboru žáků základních škol.

Participace na ochraně životního prostředí
Položka se zabývala zjišťováním, zda respondenti třídí odpad a jaký.
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Studenti Pdf MU;
ze 163 validních respondentů

a netřídí 4,3 %

b třídí 95,7 %

Druhy tříděného odpadu

a sklo 79,1 %

b papír 80,4 %

c PET - láhve 92,0 %

d ostatní plast 30,1 %

e kovy 46,0 %

f nebezpečný odpad 49,1 %

g ostatní odpad 14,7 %

Většina studentů na třídění odpadu participuje, alespoň ve třech hlavních katego-
riích: třídění skla, papíru a ve velmi populárním třídění PET - láhví. To odpovídá české-
mu trendu, kdy se počet lidí třídících odpad zvyšuje v důsledku zvyšování všeobecného 
povědomí o možnostech a důvodech recyklace. Třídění odpadu se pomalu stává spole-
čenskou normou. Netřídit odpad (a jistě na tom má zásluhu i masová mediální kampaň) 
začíná být trapné.
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Míra souhlasu s výrokem na intervalové škále: 
„Kupuji vědomě výrobky s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí.“

Studenti Pdf MU;
ze 162 validních respondentů

a stále 0,0 %

b velmi často 3,1 %

c často 12,3 %

d občas 58,6 %

e nikdy 25,9 %

Míra souhlasu s výrokem na intervalové škále: 
„Používám vědomě kosmetiku, o které s jistotou vím, že nebyla testována na zví-
řatech.“

Studenti Pdf MU;
ze 162 validních respondentů

a stále 7,7 %

b velmi často 18,1 %

c často 13,5 %

d občas 32,3 %

e nikdy 28,4 %

Zajímalo nás, jak si studenti stojí jako spotřebitelé. Vedle třídění odpadu spadá 
do tzv. „nenáročné kategorie péče o životní prostředí“3 upřednostňování a vyhledávání 
výrobků, které nezatěžují životní prostředí (nebo spíš zatěžují méně než jiné). 
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3  G. Pfl igersdorffer (1993) diferencuje oblast v jednání ve prospěch životního prostředí spojenou s nakupová-
ním a tříděním odpadu („nenáročná oblast“) od jednání souvisejícího s dopravou („náročná oblast“).
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Zajímal nás spíš subjektivní pohled studentů, kterým hodnotí míru své parti-
cipace na péči o životní prostředí v dané oblasti. Ukázalo se, že v případě preference 
výrobků s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí si studenti stojí podstatně 
hůř než v případě třídění odpadu.

Preference výrobků netestovaných na zvířatech spadá spíš do oblasti etiky než do 
oblasti péče o životní prostředí, nicméně je spojována s hodnotou „úcta k životu“, která 
je důležitou komponentou v teorii tzv. ekologické etiky (srv. Kohák 1998). Přestože zde 
také byli studenti spíše „vlažní“, našlo se 7,5 % těch, kteří stále vědomě používají kos-
metiku netestovanou na zvířatech a 18,5 % těch, kteří tvrdí, že velmi často. V souvislosti 
s etikou úcty k životu nás zajímalo, kolik je v souboru veganů či vegetariánů, nicméně 
se ukázalo, že ani jeden.

Otevřená položka: „Co děláte pro životní prostředí Vy?“

Studenti Pdf MU;
ze 161 validních respondentů

a třídění odpadu 87,0 %

b šetrná doprava 23,0 %

c šetření energií 6,8 %

d šetření vodou 5,0 %

e aktivní práce v přírodě 3,7 %

f nedělání nepořádku4 32,3 %

g upřednostňování bio či ekol. 
šetrných potravin 3,1 %

h upřednostňování „ekologicky 
šetrných výrobků“ 4,3 %

ch šetření igelitových sáčků a 
tašek 3,7 %

i jiná možnost 9,9 %

U výše uvedené položky je podstatné to, že je otevřená. Kategorie jsme tedy vy-
tvořili až na základě vlastních výpovědí respondentů. Není překvapivé, že se studenti hlásí 
zejména k populárnímu třídění odpadů. Druhou největší relativní četnost mělo pasivní „ne-
dělání nepořádku“. Na třetím místě se umístila překvapivě kategorie „šetrná doprava“, zde 
respondenti zmiňují své záměrné sebeomezování v automobilové dopravě. Tato činnost už 
spadá do takzvané „náročné oblasti“ v rámci jednání ve prospěch životního prostředí. 

Péče o vlastní zdraví
V následujících tabulkách (a grafech) jsou vyjádřeny relativní četnosti souhlasu 

(nesouhlasu) s předloženými výroky (pro grafi ckou přehlednost byly původně ordinální 

4  Tato kategorie zahrnuje nejrůznější varianty „nedělání nepořádku“ např. „Nevyhazuji odpadky do přírody.“; 
„Vyhazuji odpadky jenom do koše.“; „Nevyhazuji papírky na zem.“; „Nemyji auto v přírodě.“; atd.
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proměnné transformovány do dichotomických). Položky se zabývají jednotlivými mož-
nostmi péče o vlastní zdraví. 

Studenti Pdf MU;
ze 160 validních respondentů

a v: snažím se jíst 
zdravě 81,2 %

b
v: snažím se 
dodržovat pitný 
režim

82,8 %

c v: pohyb je pro mě 
důležitý5 93,7 %

d v: dobrý spánek je 
pro mě důležitý 96,8 %

Studenti Pdf MU;
ze 135 validních respondentů

a v: kouření je 
nebezpečné 95,1 %

b v: kouření cigaret je 
v pořádku 3,1 %

c

v: kuřáci jsou 
ve společnosti 
oblíbenější než 
nekuřáci

8,1 %
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5  Úplné znění položky: „Pohyb (např. cvičení, dlouhá chůze, jízda na kole, aktivní sport, atd.) je pro mě velmi 
důležitý.“

kouření
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Studenti Pdf MU;
ze 153 validních respondentů

a
v: příležitostná kon-
zumace alkoholu je 
v pořádku

92,6 %

b
v: častá konzumace 
alkoholu je v po-
řádku

30,8 %

c v: užívání měkkých 
drog je v pořádku 43,1 %

d v: užívání tvrdých 
drog je v pořádku 1,2 %

e
v: kouření mari-
huany je dnes zcela 
normální

37,2 %

Jsme si vědomi toho, že námi zvolené indikátory péče o vlastní zdraví nejsou 
zdaleka vyčerpávající. Proto jsme dali respondentům možnost upřesnit představu péče
o vlastní zdraví otevřenou položkou:

„Co děláte pro své zdraví Vy?“

Studenti Pdf MU;
ze 161 validních respondentů

a pohyb 84,5 %

b zdravá strava 69,6 %

c nezneužívání návy-
kových látek 20,5 %

d pitný režim 20,5 %

e psychická pohoda 14,9 %

f dostatek spánku 15,5 %

g chození do přírody 16,5 %

h nic pro své zdraví 3,1 %

Ukazuje se, že studenti převážně pečují o své zdraví zejména v oblasti snahy 
o zdravou stravu a pohyb. Překvapil nás rezistentní pohled na kouření cigaret. Bez 
ohledu na to, kolik je v souboru kuřáků, jsou postoje ke kouření jednoznačně na nega-
tivní straně kontinua mezi odmítáním a přijímáním tohoto fenoménu.
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„Průnik“ péče o zdraví a o životní prostředí
Zajímavou myšlenkovou konstrukci o průniku kategorií „péče o zdraví“ a „péče 

o životní prostředí“ představuje oblast stravy. Bez ohledu na jiné etické rozměry je 
environmentálně (energeticky) nejšetrnější strava veganská (popř. vegetariánská, fl e-
xistariánská). V našem souboru se nenašel nikdo, kdo by byl do zmíněných kategorií 
zařaditelný.

Z hlediska globální environmentální zátěže jsou v oblasti potravy značně pro-
blematické zejména nadnárodní koncerny produkující tzv. rychlé občerstvení (plýt-
vání surovinami, materiálem, energií, slabý ohled na životní prostředí během výroby 
a distribuce (srv. Keller 1995). Našemu souboru byly předloženy varianty míst, kde 
by se rádi najedli, kdyby si mohli vybrat. Nabídnutá varianta „v McDonalds (popř.
v KFC)“ byla zvolena pouze 0,6 % (pro soubor žáků 8. a 9. tříd brněnských škol to 
bylo 25,3 %). Modální kategorií se stala varianta „Doma“ (71,6 %). Samotné pro-
dukty rychlého občerstvení se stávají dokonce „zdravotní hrozbou“ pro 10 % našeho 
souboru studentů v odpovědích na následující otevřenou položku: 

„Napište, co v životě ve městě pokládáte za zdravotní hrozbu.“

Studenti Pdf MU;
ze 158 validních respondentů

a automobilová 
doprava 53,8 %

b smog - znečištěné 
ovzduší 68,4 %

c kriminalita - násilí 11,4 %

d infekce 5,1 %

e stres - spěch 33,5 %

f obezita 1,3 %

g odpady - znečištění 17,7 %

h nedostatek pohybu 8,2 %

ch drogy - návykové 
látky 9,5 %

i průmysl 7,0 %

j nedostatek zeleně 13,9 %

k hluk 20,9 %
l do této kategorie 

jsme umístili nej-
různější xenofobní 
(zejména rasistické 
výroky)

3,2 %

m rychlé občerstvení 10,1 %

Na základě výpovědí respondentů jsme vytvořili následující kategorie: automo-
bilová doprava, smog - znečištěné ovzduší, kriminalita - násilí, infekce, stres - spěch, 
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obezita, odpady - znečištění, nedostatek pohybu, drogy - návykové látky, průmysl, nedo-
statek zeleně, hluk, kategorie xenofobních výroků, rychlé občerstvení.

Tady se možná nachází těžiště našeho šetření. Studenti v několika variantách 
spojují obavy o své zdraví s environmentálními problémy (automobilová doprava, 
smog – znečištěné ovzduší, odpady - znečištění, průmysl, nedostatek zeleně, hluk). 
Z hlediska relativních četností jsou nejvýznamnější kategorie smog – znečištěné 
ovzduší (68,4 %) a automobilová doprava (53,8 %)6. Ukazuje se, že se studenti při 
pobytu ve městě cítí ohroženi tím, co je pro město specifi cké a dnes naprosto při-
rozené - tedy automobilovou dopravou a s ní spojeným znečištěním vzduchu. Není 
překvapením, že emise z dopravy (zejména mikroskopické částice prachu kontami-
novaného výfukovými zplodinami) představují skutečně závažnou hrozbu pro lidské 
zdraví (uspokojení přirozené lidské potřeby – dýchat čistý vzduch – se ve městech 
stává značně problematickým).

Relační analýza dotazníkového šetření
Hypotézy: (vztahují se k souboru studentů PdF MU)

H1:  Existuje vztah mezi postojem k vlastnímu zdraví a postojem k ochraně ži-
votního prostředí.

H2:  Respondenti, kteří si vysoce cení svého zdraví, se chtějí podílet na ochraně 
životního prostředí. 

H3:  Respondenti, kteří pokládají, za zdravotní hrozbu automobilovou dopravu, 
záměrně volí šetrnější způsoby dopravy.

H4:  Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a skutečným 
jednáním ve prospěch životního prostředí.

h17:  Existuje vztah mezi a postojem k ochraně životního prostředí a „rozmanitos-
tí druhů tříděného odpadu“8 

h2:  Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňo-
váním šetrné dopravy.

h3:  Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňová-
ním výrobků s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí.

h4:  Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňová-
ním kosmetiky netestované na zvířatech.

H5:  Existuje vztah mezi upřednostňováním kosmetiky, která nebyla testována na 
zvířatech a mezi upřednostňováním výrobků s ohledem na jejich šetrnosti
k životnímu prostředí.

Pro zjišťování síly vztahu mezi proměnnými při testování hypotéz jsme vybrali 

6  Pro srovnání nabízíme výsledky z šetření, které bylo provedeno minulý rok na žácích 8. a 9. tříd brněnských 
základních škol: smog - znečištěné ovzduší pokládá za zdravotní hrozbu 53,3 % (z 246 validních) žáků; auta 
(automobilovou dopravu) pokládá za zdravotní hrozbu 43,3 % (z 246 validních) žáků.

7  Podle doporučení (Pelikán 2004) jsme formálně rozdělili hypotézy na hlavní (např. H1) a vedlejší (např. 
h1)

8  Dnes je mezi mladými lidmi představuje třídění odpadu jakousi společenskou normu - to ukazuje i výsle-
dek deskriptivního šetření v rámci položky dotazníku č. 7 („Třídíte odpad?“), odpovědělo 95,7 %, že ano
V rámci souboru jsou však rozdíly v tom, kolik druhů a jaké druhy odpadů respondenti třídí.
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vhodné sumarizační statistiky (asociační a korelační koefi cienty) podle typu proměnné 
(ordinální, nominální) a podle počtu variant proměnných.

U hypotéz H1, H2, H3, a u dílčích hypotéz h1, h2 hypotézy H4 se nepodařilo 
prokázat existenci vztahu mezi proměnnými.

Slabá korelace (Tc
9 = 0,31) existuje v případě vztahu mezi postojem k ochraně 

životního prostředí10 a upřednostňováním výrobků s ohledem na jejich šetrnost k život-
nímu prostředí (dílčí hypotéza h3 hypotézy H4). A slabá korelace (Tc = 0,22) se objevila 
i v případě vztahu mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňováním 
kosmetiky netestované na zvířatech (dílčí hypotéza h4 hypotézy H4). Téměř poloviční 
korelace (Tb = 0,47) se ukázala ve vztahu mezi proměnnými upřednostňováním kosmeti-
ky, která nebyla testována na zvířatech a upřednostňováním výrobků s ohledem na jejich 
šetrnosti k životnímu prostředí (hypotéza H5).

V rámci relační části našeho šetření se nám nepodařilo prokázat souvislost mezi 
postoji k vlastnímu zdraví a postoji k ochraně životního prostředí. Slabá vazba se uká-
zala mezi postojem k ochraně životního prostředí a některými formami jednání v rámci 
ochrany životního prostředí.

Závěr
Prezentované výsledky šetření budou použity k vytváření systému učitel-

ské přípravy. Lze počítat s tím, že studenti vnímají poškození životního prostředí, 
mají potřebu jej ochraňovat a podílet se na péči o životní prostředí. Zájem o životní 
prostředí a osobní angažovanost jsou považovány za určující činitele optimálního 
zdraví. Obavy respondentů o zdraví se mohou stát motivací pro změnu chování ve 
prospěch životního prostředí.

Identifikace významové jednotky a analytických kategorií a jejich srovná-
ní s odborným diskursem k  environmentální problematice v kontextu podpory 
zdraví naznačuje možnosti ovlivňování kurikula  přípravného vzdělávání učitelů. 
Potvrzuje se oprávněnost systematického utváření učitelovy kompetence zdravého 
životního stylu a kompetence všeobecného rozhledu/osobnostně kultivující, kte-
rá ovlivňuje hodnotový systém žáků. Proto je třeba v systému učitelské přípravy 
sladit koncept podpory zdraví a udržitelného rozvoje v multidisciplinárním a kom-
plexním pojetí, aby poznatky byly chápany a uplatňovány v celkovém kontextu,
v celostním smyslu, systémově, k podpoře vědomí souvislostí a k hlubšímu du-
chovnímu ukotvení. 

Vzhledem k tomu, že ve školním kurikulu je EV zařazena jako průřezové 
téma, dotýká se práce učitelů všech předmětů. Zefektivnění jejich profesionální pří-
pravy, ať pregraduální či postgraduální, se stává nutností. Stejně jako překonávání 
koncepcí izolovaně informativních, neapelativních, odtržených od adresátů a jejich 
lokálních či regionálních možností a potřeb. Bez náležité přípravy učitelů schopných 
naučit lidi dobře se učit se neobejdeme.

 9  Tímto symbolem označujeme korelační koefi cient Kendallovou tau-c, kterým měříme sílu vztahu mezi 
ordinálními proměnnými pro obdélníkovou tabulku ( Kendallovou tau-b pro čtvercovou tabulku)

10  Tato ordinální proměnná je reprezentována uzavřenou položkou, která vyjadřuje míru souhlasu s výrokem: 
„Chci se podílet na ochraně přírody.“
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PERCEPTION OF HEALTH IN THE CONTEXT OF
ENVIRONMENTAL ISSUES  AS A BASIS FOR
TRANSFORMATION OF PROFESSIONAL TRAINING
OF TEACHERS

Abstract: The results of our research of environmenal issues including the un-
dergraduate students of primary school are presented. The questions of thrifty life style 
connected to the support of individual health are discussed.The results presented in our 
study will create the basis for the formation of a new system of teachers´ preparation.It 
is clear that students perceive the damage to the environment and feel the need to pro-
tect it and contribute to the care of the environment. Their interest in the environment 
as well as the personal engagement are considered as determining factors of optimal 
health. Mapping of ideation, opinions , attitudes and values can infl uence the content of 
curicculum for preparatory and follow – up education of teachers.

Keywords: health, environmental education, ecopedagogical/environmental 
competence, preparation of teachers, curriculum of preparatory education of teachers
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

BIOLOGIE (PŘÍRODOPIS) A VÝCHOVA KE 
ZDRAVÍ

Boris RYCHNOVSKÝ

Abstrakt: Příspěvek specifi kuje podíl biologických disciplín na výchově ke 
zdraví. Jako výrazně podpůrné hodnotí předměty Antropologie a Fyziologie živoči-
chů. U ostatních (Zoologie, Botanika a Mikrobiologie) hodnotí pozitivní i negativní 
vlivy.

Klíčová slova: škola, Přírodopis (Biologie), výchova ke zdraví, tělesná vý-
chova

1. Úvod
Zdraví je obecně přijímáno jako nejvyšší hodnota lidského bytí – o to více ve 

vyšším věku, kdy si nositelé uvědomují jeho význam (i „cenu“) na základě vlastních 
zkušeností. Naproti tomu u mladších zástupců populace nenese pojem odpovědnosti 
za vlastní zdraví takový význam, Je to něco, co má většina. Přesto s mnoha sociálními, 
environmentálními a dalšími impakty může být lidské zdraví, tj. zdraví jednotlivých čle-
nů lidské populace, rozmělňováno.  Z toho důvodu jsou poslední desetiletí ve vyspělých 
státech ve znamení zvýšené péče o zdraví, ať již se jmenují podpora zdraví, výchova ke 
zdraví či jinak. 

Faktem je, že moderní životní styl výrazněji akcentuje ohledy lidí na vlastní 
zdraví. K tomu výrazně přispívá i výchova v dětském věku nejen v rodině, ale i ve škole. 
A s tím souvisí i časté neuznávání až zatracování postupů, sledujících dosažení cíle.

2. Výchova ke zdraví ve škole
Rámcový vzdělávací program pro ZŠ je rozdělen do vzdělávacích oblastí. 
Jednou ze vzdělávacích oblastí pro 2. stupeň ZŠ je „Člověk a zdraví“ s obory 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  Kromě toho další vzdělávací oblast  „Člověk 
a jeho svět“ (koncipovaná pouze pro 1. stupeň ZV) vymezuje také vzdělávací obsah 
zdraví pro příslušný věk a na příslušné úrovni. Vzdělávání v této oblasti směřuje k utvá-
ření a rozvíjení defi novaných klíčových kompetencí žáků (Jeřábek, Tupý, 2004). Něk-
teré z nich jsou podporovány a hlouběji rozvíjeny vyučovacími předměty, řazenými do 
jiných vzdělávacích oblastí. 
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Jedním z takových předmětů je Přírodopis na 2. stupni ZŠ nebo Biologie v niž-
ších ročnících gymnázií, tj. středního stupně vzdělávání. Vlastní problematika biolo-
gických všech disciplín je náplní vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“.  Přímé vztahy 
prolínání poznatků biologických disciplín Přírodopisu a Biologie a vytyčeného cílového 
zaměření vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ se dotýkají

poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách • 
života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vzta-
hů i na kvalitě prostředí
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví • 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje.

Kromě přímých vztahů mohou být podporovány i další cílové zaměření vzdělá-
vací oblasti, mezi něž patří:

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
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými • 
a morálními postoji, s volním úsilím atd.

3. Biologické disciplíny PdF MU a výchova ke zdraví
Podobně i výuka biologických disciplín na PdF MU rozvíjí  a upevňuje cílové 

zaměření a podporuje defi nované očekávané výstupy. Se vztahem organismů a jejich 
vlivů na lidské zdraví se průběžně studenti setkávají v celém výukovém procesu v nej-
různějších přednášených i prakticky zaměřených biologických předmětech. Další před-
měty řeší problematiku optimalizace podmínek pro průběh životních funkcí a vývoje 
člověka. Podporují povědomí a optimalizace životních procesů, fyziologických norma-
litách a tím kodifi kují stav zdraví jako takový. Poslední oblastí jsou předměty, využíva-
jící a podporující zdraví a zdravý životní styl některým svým atributem. Mnohdy nemu-
sí být zdůrazňován, jeho samozřejmost a přijetí studenty způsobí další prohlubování 
v pedagogickém procesu na úrovni základních škol.

Z výše uvedeného pohledu lze průniky biologických disciplín na straně jedné 
a zdraví, případně zdravý životní styl rozložit do tří oblastí:

A) podstata zdraví - předměty, zabývající se popisem přirozených vlastností, jevů 
a funkcí lidského organismu s důrazem na rizika (Antropologie, Fyziologie /
živočichů a/ člověka). 

B) negativní a pozitivní vlivy na zdraví - předměty, zabývající se popisem orga-
nismů, jejich vlastností a bionomie (způsobu života ve vztahu k prostředí) s prů-
niky a možnými vlivy na zdraví člověka (Úvod do studia biologie, Botanika, 
Zoologie, Ekologie, Fyziologie rostlin, Mikrobiologie, Integrovaný vědní základ 
učitelství pro 1. stupeň, Základy biologie). Z výčtu plynou nejrozmanitější pro-
blémové interakce se zdravím.

C) podpůrné aktivity pro zdravý životní styl – předměty biologického a integro-
vaného zaměření s prvky pobytu a pohybu v přirozených podmínkách studova-
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ných ekosystémů různého přírodovědného zaměření – terénní cvičení s odbor-
nou i kombinovanou náplní (Cvičení v terénu – botanika, zoologie, Komplexní 
cvičení v terénu, Komplexní zahraniční cvičení v terénu, Integrovaný terénní 
základ /terénní cvičení/, Integrované terénní vyučování, Integrovaná zahraniční 
terénní praxe, Ochrana přírody). Obecně se jedná o předměty spojené s pobytem 
v přírodě.

Ad A) předměty řešící podstatu zdraví
Problematiku poznávání člověka jako biologického jedince naplňuje v oboro-

vém studiu Biologie, resp. Přírodopis  na PdF MU předmět Antropologie. Poskytu-
je morfologicko-anatomický obraz celku i orgánů ve spojení s konkrétními funkcemi 
a jejich poruchami. Většina funkčních jevů se zdůvodněními průběhu a patologickými 
odchylkami je před výše uvedeným speciálním předmětem probírána z obecného hle-
diska v přehledu Živočišné fyziologie. V ní je velká pozoronost věnována tématům 
týkajícím se člověka. Studenti si odnesou rozšířené poznatky o fyziologie výživy, obra-
nyschopnosti organismu, ideálních funkcích soustav a jejich vlivu na zdraví. Lze kon-
statovat, že stejně jako oba biologické obory, tak i oba výukové předměty řeší otázky 
optimálního fungování člověka jako celku. Poukazují na nejrůznější poruchy spojené 
s patologickými stavy. Tím mají značný význam pro tvorbu teoretických odborných 
základů s následným přesahem a rozvíjením v otázkách lidského zdraví jak jednotlivců, 
tak i celé populace. 

Ad B) předměty s vlivy na zdraví
Získaná základní orientace v procesech, zajišťujících optimální průběhy funkcí 

orgánových soustav člověka i lidského organismu jako celku je současně rozšiřována 
o poznávání kladných i záporných vlivů jiných organismů, případně prostředí na lidské 
zdraví. 

Prvotní poznatky o podstatě existence rozdílných organismů a jejich biologic-
kých a ekologických rozmanitostí získávají studenti v počátcích studia  v předmětu 
Úvod do studia biologie. Cílem předmětu je sjednocení úrovně znalostí a současně 
podat základní obraz o živé hmotě, postupném vývoji a její organizaci s důrazem na 
prakticky pozitivně i negativně významné organismy, jimž je v dalším studiu věnována 
nižší časová dotace (v důsledku praktických potřeb výuky na ZŠ). K těmto problémo-
vým okruhům patří nebuněčné organismy – viry a priony jako významné patogeny pro 
lidské zdraví. Následná doména Baktérie je charakterizována nejenom z pohledu pato-
genních zástupců ale i užitečných a prakticky využívaných baktérií. V rámci domény je 
prakticky významná skupina „zelených“ Cyanobaktérií (sinic), jejichž životní projevy 
nabývají na intenzitě v důsledku živinové produkčně-odpadní činnosti vyspělých lid-
ských společností. Důsledky následné eutrofi zace vodních nádrží na tekoucích vodách 
bylo možné dokladovat na příkladu Brněnské přehrady. Na zhodnocení, nakolik budou 
nápravná opatření ekonomicky nákladná a úspěšná, si budeme muset počkat.

Zdravotních aspektů lidské populace se z hlediska problematiky výuky biologic-
kých disciplín na PdF MU  dotýkají některé další specializované předměty jako Botani-
ka a Zoologie. Každý z nich řeší problematiku nebezpečných a jedovatých organismů 
z rozdílných pohledů. Významným pohledem na možnosti poškozování zdraví je jedo-
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vatost rostlin a hub přijímaných jako potrava člověka. Jak na ZŠ tak i na PdF MU  je  
velká pozornost věnována jedovatým rostlinám a houbám s cílem omezení až zabránění 
otravám z důvodů příjmu jedovatých látek. Rostlinám, které negativně poškozují zdra-
ví člověka jinak než potravně, je poskytován mnohem menší výukový prostor. Přesto 
i zde, v souvislostech s diskutovanými invazními rostlinami, nacházíme regionálně vel-
mi významné zdravotní  vektory (bolševník velkolepý). U živočichů není problém mož-
nosti poškozování zdraví tak vyhraněný – jejich nebezpečnost je hodnocena z pohledu 
poškozování zdraví jednak požitím, jednak jako vektory patogenů (nemocí) a v nepo-
slední míře i jako mechanických poškozovatelů zdraví vlivem napadení. Z hlediska níz-
ké budoucí praktické upotřebitelnosti ve výuce na ZŠ jsou informace o prvocích obecně 
a zvlášť patogenních součástí učiva v rámci Zoologie bezobratlých.

Kromě toho je věnována i pozornost pozitivním vlivům rostlin na zdravotní stav 
člověka – produkce potřebných látek hodnocených buď jako nezbytné látky, vitamíny 
nebo jako prospěšná léčiva se prolíná s Rostlinnou fyziologií s přesahy do lékařství. 
Produkce přímo prospěšných látek živočichy je opět méně zřetelná. Problematika pozi-
tivních i negativních vlivů na lidské zdraví je zvýrazněna i v předmětu Mikrobiologie. 
Dílčí problematika se často vymezuje  z pohledu cílových organizmů (nejčastěji člově-
ka) ve výše uvedených předmětech. I když známější a více prezentovanou je problema-
tika patogenních baktérií a virů, nelze zapomenout ani na pozitiva protikladné produkce 
léčiv (např. antibiotika). 

Přeneseně řeší problémy zdravotního stavu lidské populace a jejích jednotlivých 
členů i mnohé další biologické disciplíny jako je Ekologie. V této oblasti je hlavním 
zdravotním problémem šíření organismů, zvláště nějakým způsobem člověku nebez-
pečných. S těmito a mnohými dalšími, včetně znečištění životního prostředí  se v roz-
šířené obecné podobě setkávají všichni studenti PdF MU v předmětu Environmen-
talistika. Možnosti ovlivňování zdraví prostředím jsou předmětem jiného příspěvku 
(Rychnovský, ibid.).

Učitelé katedry biologie se podílí na výuce dalších studentů. V učitelství 1. stup-
ně je  téma organismů a zdraví rozvíjeno opět v oblasti nebezpečných vztahu rostlin 
v rámci Integrovaného vědního základu (IVZ 1 – 3) a navazujících pěstitelských 
disciplín. Velká pozornost je věnována různým kategoriím nebezpečných rostlin domá-
cích, i introdukovaných do přírody i domácností (pokojovek): jsou představeny zraňu-
jící rostliny prostřednictvím novotvarů (trny apod.), alergenní rostliny v naší přírodě 
ale i v domácnosti a ve škole s cílem minimalizovat negativní dopady na zdraví dětí 
ve škole. Do skupiny alergenních rostlin jsou řazeny hlavně kontaktní a inhalační aler-
geny, v menší míře alergeny perorální (potravní) a fototoxické. Podrobnější pozornost 
je soustředěna na jedovaté rostliny s plody a houby v naší přírodě. Nezbytnost tohoto 
zaměření vyplyne každým rokem při častých otravách sbíranými houbami neznalými 
houbaři. Přes všechny proklamace o sběru pouze známých hub se ukazuje veškerá škol-
ská i mimoškolská osvěta nedostatečná.

V předmětu Základy biologie jsou obsaženy srovnatelné problémové okruhy 
jako v předmětu Úvod do studia biologie. Hlavní rozdíl spočívá v určení: předmět je 
zařazen ve studijním programu  „Učitelství odborných předmětů pro základní školy 
a střední školy - specializace obchod a služby“ v rámci kombinovaného studia (s dří-
vějším výstižnějším určením“mistři odborného výcviku“). Základní informace o pato-
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genních nebuněčných a prokaryotických organismech jako vektorech nemocí pokračuje 
i charakteristikami jedovatých živočichů s důrazem na běžné na našem území. Součástí 
je i zhodnocení nebezpečných rostlin jak v přírodě, tak i školních prostorách. Samozřej-
mostí je i osvěta ve skupině jedovatých hub.

 
Ad C) 

Dalším z aspektů výchovy ke zdraví je dědičná nezbytnost tělesných aktivit. Ty 
řeší návody fyzických aktivit mimo biologické obory. Přesto však k nim mohou naše 
a další přírodovědně zaměřené obory přispět uplatňováním a prohlubováním terénních 
činností. Terénní činnosti prohlubují, ověřují a doplňují získané teoretické studijní 
poznatky. Jsou velmi vhodné v současné době užití rozdílných, i méně tradičních způ-
sobů výuky. Kromě výše zmíněných hlavních oborových cílů mají i vedlejší, možno 
zdravotní význam: normalizace tělesných funkcí při fyzických aktivitách na rozdíl od 
klidové výuky, zvyšování fyzického stavu účastníka a tím podporu všeobecného zdra-
votního stavu. Praktické terénní činnosti máme ve studijním programu nejen Přírodopi-
su pro ZŠ, ale i další programy jako Zeměpis pro ZŠ.

Při volbě výukových prostředků je nutno zhodnotit účelnost – současný trend 
moderní společnosti: elektronizaci a virtualizaci výukových prostředků je nezbytné 
posoudit i v tomto kontextu. Při koncipování výukových postupů  virtuální učebnice pro 
terénní činnosti na Integrovaném terénním pracovišti Jedovnice jsme v určitém momen-
tu upřednostnili tradiční způsoby práce v terénu v podobě různých odlovných metod 
získávání materiálu a následné determinace s knihou  před koncepcí virtuální učebnice 
obsahující vyobrazení organismů příslušných ekosystémů. Jednoznačným cílem je pod-
pořit cestu do přírody spojenou s fyzickými aktivitami před pohybově neaktivním stu-
diem pomocí počítačového zobrazení (Rychnovský 2008). Tendence studijních pobytů 
v přírodě s fyzickými aktivitami přenášíme mezi naše studenty i do předmětů s jinak tra-
diční výukou ve třídě (Zoologie, Botanika).  Jak jsme si ověřili, jejich prostřednictvím 
i do další pedagogické činnosti na základních školách. Ve zmíněném pojetí praktických 
činností v přírodě je koncipován i nepovinný předmět Ochrana přírody.

Je otázkou další výchovy a nabídky alternativ – pohyb je sice namáhavý a bolí, 
ale bez něj může být pozdější bolesti v rámci zdravotního stavu ještě více. Blahutková, 
Höfer (2006)  dokladují, že změna v přístupu k pohybovým aktivitám může být moti-
vačním prvkem pro mládeže vedoucím k pohybu jako životnímu fenoménu. Aby tak 
bylo, je nutno i do netradičních výukových metod vnášet pohybové aktivity pro zdravý 
životní styl. Propojení a zdůraznění fyzických aktivit a poznatků přiměřené a zdravé 
výživy v dříve zmíněných předmětech (Fyziologie člověka) je dalším příspěvkem do 
vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“. Náš předpokládaný záměr (důraz na biologické 
činnosti v terénu spojené s fyzickými aktivitami našich studentů bude jimi přenesen 
do činnosti ZŠ) byl již úspěšně ověřen. Byla potvrzena vyšší afi nita našich absolventů 
k organizování terénních činností pro žáky ZŠ. Tímto způsobem přeneseně přispíváme 
k podpoře a zdravého životního stylu jak u studentů PdF MU, tak i  žáků ZŠ. Přitom 
jsme si vědomi pouze možného podpůrného efektu – i my máme negativní zkušenosti 
z organizace mnohých dalších terénních cvičení (i zahraničních) v atraktivních pro-
středích: minimální účast studentů vysvětlujeme jednak odborným nezájmem, jednak 
neochotou podstoupit  fyzickou námahu spojenou s nepohodlím.



190

Učitelství pro 1. stupeň probouzí zájem o přírodní děje integrovanými terénními 
činnostmi cílenými stejně jako u oborových studentů k odborné práci s obdobným ved-
lejším cílem, defi novaným pro terénní činnosti oborových výuk.

4. Závěr
Biologické disciplíny mají nepopiratelný podíl na formování odborně správného 

pohledu na zdravotní výchovu. Přímo řeší základní fyziologické, ale i patologické prů-
běhy funkcí a orgánových soustav, vyúsťujících do celkového projevu lidského organis-
mu. Ve druhé oblasti se jednotlivé odborné disciplíny zabývají střety a vlivy životních 
projevů organismů  s životními funkcemi člověka a možnostmi využití jiných vlastností. 
Alternativní výukové metody pomáhají budovat kladný vztah k pohybovým aktivitám. 

BIOLOGY AND HEALTH EDUCATION

Abstract: The present contribution specifi es the share of biological discipli-
nes in health education. Anthropology and Physiology of Animals are considered most 
supportive in that context. The other subjects (Zoology, Botany and Microbiology) are 
assessed with regard to their positive and negative effects. 

Keywords: school, Biology, health education, physical training
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

EKOTERAPEUTICKÝ POTENCIÁL PŘÍRODY 
A PÉČE O ZDRAVÍ

Hana HORKÁ, Zdeněk HROMÁDKA

Abstrakt: Autoři se zabývají zvyšováním kvality lidského života aktualizací vzta-
hu člověka k přírodě z hlediska jejího ekoterapeutického potenciálu. Pozitivní vliv pří-
rody na fyzické i psychické zdraví sledují v kontextu environmentální výchovy a výchovy 
ke zdraví. Jednotlivé úrovně ekoterapie dávají do souvislostí s rozvojem ekologického 
cítění, ekologického myšlení a výchovou k hledání smyslu života. Pro ilustraci uvádějí 
výsledky šetření ke zjištění toho, jak studenti oboru učitelství pro 1. stupeň základní 
školy spojují péči o zdraví s relaxací v přírodním prostředí.

Klíčová slova: kvalita života, environmentální výchova, ekoterapie, formy eko-
terapie, ekoterapeutický potenciál přírody, vnímání přírody, relaxace v přírodě, péče
o zdraví, výchova ke zdraví

O kvalitě lidského života 
Kvalita života je podstatnou dimenzí lidského bytí. Je právem a povinností kaž-

dého kulturního člověka, který svým každodenním chováním prokazuje její úroveň. 
Podle Světové zdravotnické organizace představuje kvalita života „vnímání vlastní 
pozice v životě v kontextu kultury a hodnotových systémů se zřetelem na životní cíle, 
očekávání, standardy a zájmy“ (WHO QoL Group, Geneve 1993). Tento koncept je 
komplexně ovlivňován fyzickým zdravím a psychickým stavem člověka, úrovní jeho 
nezávislosti a vztahy k významným znakům prostředí. Kvalita života je ohrožována 
moderním způsobem života a podmínkami, ve kterých člověk žije. Mezi příčinami na-
cházíme nejen ekologické ohrožení světa, ale i „neschopnost odpočívat, regenerovat 
psychické a fyzické síly (spíme o 20 % méně než na začátku 20. století)“ (ZELINA, 
2001, s. 41). Technický pokrok, různé telekomunikační a informační technologie sice do 
jisté míry ulehčují život člověka, ale na druhé straně způsobují zátěž. Uspěchaný život 
v civilizované společnosti je zdrojem neustálého psychického i fyzického napětí. Mini-
malizovat škodlivé účinky stresu, psychického a svalového napětí lze relaxací.1 
1  Jde především o uvolnění příčně pruhovaného kosterního svalstva, jež se smršťuje a zkracuje dle naší vůle. 

Díky dokonalému uvolnění přispíváme k vyšší a efektivnější pracovní výkonnosti jak jednotlivých svalů, 
tak i psychické stránky a vlastně celého těla. U vědomé relaxace probíhají ve svalech regenerační procesy, 
které kromě obnovy energie se ze svalů odstraňují odpadní toxické látky vzniklé látkovou výměnou. Pravi-
delná relaxace oddaluje a zpomaluje stárnutí celého organismu a příznivě tonizuje psychiku člověka. 
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Předmětem našeho zájmu je relaxace v přírodě, resp. léčebný potenciál přírody 
jako téma aktuální i nadčasové, které je spjato a do určité míry podmíněno vztahem člo-
věka k přírodě a životnímu prostředí. Chceme doplnit dosavadní prezentaci změny vzta-
hu člověka k přírodě v ekopedagogických publikacích, které jej většinou uvádějí v kon-
textu cíle „přispět k šetrnému chování k životnímu prostředí“. V našem případě chceme 
poukázat na to, že je třeba aktualizovat vztah k přírodě jako léčebnému faktoru.

O vztazích lidí k přírodě vypovídá podle J. Krajhanzla tzv. osobní charakteris-
tika vztahu k přírodě. Vyjadřuje, jakým způsobem lidé k přírodě a životnímu prostředí 
přistupují (environmentální potřeby a postoje) a jaké jsou při tom jejich duševní mož-
nosti (schopnosti). Autor ji přehledně vymezuje v pěti oblastech: 1. potřeba kontaktu 
s přírodou; 2. určité schopnosti pro kontakt s přírodou - výkonově zaměřené a spojené
s dovednostmi a odolností; 3. environmentální senzitivita, vystihující rozdíl mezi lidmi
v „hloubce“ jejich prožívání kontaktu s přírodou, jejich všímavost a vnímavost k příro-
dě; 4. ekologické vědomí2; 5. postoj člověka k přírodě (panský, správcovský, partner-
ský, náboženský, hostilní apod., viz např. Franěk), jehož jádro charakterizuje subdimen-
ze dominance a submise vůči přírodě, spřízněnosti (afi liace) a nepřátelství (hostility) 
k přírodě. Tyto oblasti korespondují s obsahovým zaměřením environmentální výchovy 
v rovině kognitivní, afektivní a psychomotorické. Z pedagogického hlediska je důležité 
brát v úvahu, že environmentální chování ovlivňují také jiné duševní děje, jevy, vlast-
nosti a stavy člověka, které jsou přímo zaměřeny na přírodu (mimolidský svět) a životní 
prostředí (např. „adaptace na přírodní prostředí, dovednost vypěstovat brambory, exis-
tenciální úzkost tváří tvář ekologické krizi, animistické vnímání přírody v předškolním 
věku, vztek na strůjce lesní holoseče…)“ (srv. KRAJHANZL).

Příroda jako rekreativní prostředí aneb (eko)terapeutický 
potenciál přírody

Osobní charakteristika vztahu k přírodě se promítá v přístupu k péči o zdraví, 
v našem případě k přijetí mimoproduktivní funkce přírody, tj. jejího ozdravného účin-
ku na člověka v rovině terapeutické, relaxační a rekreační. Z našich šetření s dětmi
a mladými lidmi vyplývá, že příroda je vnímána jako místo pro různé aktivity (od výletů 
do přírody až po péči o rostliny a zvířata); jako místo s blahodárnými účinky (je tam 
ticho, klid, pohoda, čerstvý vzduch, zeleň apod.), a proto tam odpočíváme, relaxujeme 
a nabíráme sílu. Je chvályhodné, že si respondenti uvědomují funkci přírody při zajiš-
ťování nejen biologické, ale i duchovní, psychické integrity a reprodukce člověka, a že 
se příroda stará nejen „o zdravé tělo, ale i o zdravou duši a spolu s přiměřeně rozsáhlou 
kulturou rozvíjí biologicky určenou lidskost.“ (ŠMAJS, 2005, s. 93)

Ekoterapeutický potenciál přírody
Příroda splňuje vizuální vlastnosti, typické pro rekreativní prostředí. Kaplan

a Kaplan (1989) uvádějí fascinaci (přirozenou přitažlivost a atraktivnost), komplexitu 

2  Podle J. Krajhanzla člověk s nízkým ekologickým vědomím k ochraně přírody „laxní a lhostejný. V horším 
případě se může vůči ochraně přírody ostře vymezovat, v každém případě neváhá s aktivitami, které životní 
prostředí poškozují a ničí.“
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a koherenci (skládá se z mnoha rozmanitých prvků, které k sobě patří) a pokračování 
(umožňuje představu prostoru a jeho pokračování). Příroda dokáže probouzet představy 
a pocity, jež nás mohou posilovat a ozdravovat. Hovoří se o ekoterapeutickém potenciá-
lu přírody, neboť přírodní prostředí může pozitivně podporovat terapeutický proces. 3 

Ekoterapie napomáhá zvyšovat kvalitu života člověka aktualizací jeho vztahu 
k přírodě „nejen ve smyslu objektu vně člověka, ale i jako k faktickému ‘zdroji’ jeho 
vlastní biologické existence nesoucí pak i ‘existenci psychologickou či sociální“ (VA-
LENTA, 2008). Podle Jordána (ROE, 2008) je založena na uvědomění si krásy a spiri-
tuality přírody jako léčebného prostředku; na využití pobytu venku a aktivity ve volné 
přírodě i v oblasti péče o životní prostředí či pěstitelství pro terapeutické účely; vyrov-
návání se s úzkostí vyvolanou environmentálními hrozbami.

Děje se různými formami – od relativně osamělého kontaktu klienta s přirozenou 
krajinou (počínaje vycházkami do míst bez lidí směrem k ‘outdoorově’ náročným typům 
pobytů v přírodě) až po ‘gardening’, tedy zahradničení, ale i malování či fotografování 
nebo péči o rostliny a zvířata. Pěstování zeleniny, květin, některých druhů ovoce je nejen 
vhodným způsobem relaxace po stresující práci v dnešní informatizované společnosti, 
ale patrně jediný zaručený způsob, jak zejména malým dětem bez abstraktních pojmů 
a schémat každodenně ukazovat to, co „protipřírodní kultura proti jejich vůli zakryla: 
tvořivost, tajemství, nadřazenost a krásu pozemského života“ (ŠMAJS, 2008, s. 33).

Ekoterapie pracuje se smysly a city ve vztahu k přírodě a s tím, jak přistupujeme 
ke světu a interpretujeme jej, tzn. s osobním ‘ekologickým příběhem’ každého jedince. 
Je pro ni důležité pochopení širších souvislostí vlastní existence, neboť se věnuje změně 
‘já’ jako nutné součástí změny ekologické rovnováhy. J. Valenta (2008) to vystihuje 
slovy, že se ekoterapie „tady snad blíží jakési ‘ekologické logoedukaci’, tedy výchově
k hledání smyslu života – a ‘věcí’ vůbec – v přírodní rovnováze.“

Ukazuje se, že společnost blahobytu, byť je schopna uspokojit prakticky všechny 
potřeby člověka, jedna potřeba vychází naprázdno. Je jí „vůle ke smyslu“4, tj. potřeba 
najít ve svém životě, v každé jednotlivé životní situaci smysl – a oddat se mu a naplnit ho. 
Frustrace způsobená ztrátou smyslu vede k hledání náhražek (drogy, extremismus, kon-
zum) a tak prohlubuje bludný kruh problémů spotřební společnosti. I návyk na špatnou 
krajinu je možná jednou z příčin některých civilizačních problémů: rostoucího výskytu 
neuróz, všudypřítomného pocitu nudy, odcizení a ztracenosti mladých lidí ve velkoměs-
tech, vysoké zločinnosti, agresivity, závislosti mládeže na drogách, hernách apod. 

Existují studie provedené v nemocnicích, zubařských ordinacích a věznicích (např. 
KAHN, 1997), které ukazuji pozitivní účinky přírodního prostředí na fyziologickou a emoci-
onální pohodu člověka. Pozitivní vliv přírody a přírodních scenérií na lidské fyzické, psychic-
ké a sociální zdraví byl rovněž potvrzen řadou výzkumů (ULRICH a kol., 1991; FRANĚK, 
2001; KULHAVÝ, 2009). Pedagogové nemohou přehlédnout informace o tom, že některé 
děti a mladí lidé se vyhýbají praktickému kontaktu s přírodou a v podstatě se jí bojí. Byly 
vytipovány tři hlavní faktory, způsobující negativní reakce na přírodní prostředí: 1. Strach 

3  Ekoterapie představuje spojení myšlenek ekopsychologie a psychoterapie. Užívá technik, které klientovi 
pomáhají lépe se propojit s přírodou v okolním světě a následně pak s přírodou uvnitř sebe sama. Ekoterapie 
využívá psychoterapeutických principů a zároveň léčebného potenciálu přírody (podrobněji Kulhavý, 2009).
4  Viz Franklovy výzkumy, které doložily nejvyšší výskyt tzv. existenciálních neuróz (způsobených ztrátou 
smyslu života),
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ze setkání s obávanými objekty či situacemi; 2. Náchylnost k odporu k přírodnímu prostředí
a 3. Očekávání určitého stupně komfortu díky životu v moderním a pohodlném prostředí.
(Franěk 2001 podle Bixlera; Floyda, 1997). Pochopení negativního vnímání přírodního pro-
středí je velmi důležité pro environmentální výchovu i výchovu ke zdraví, zejména v kon-
textu měnících se podmínek k naplňování jejich cílů. I naši učitelé si všímají, že některé 
děti na výletech do přírody pociťují výrazně negativní pocity – zejména strach z lesa, obavu
z divokých zvířat, z hmyzu a pavouků, štítí se lecčehos a stěžují si, že jim je zima nebo 
horko, nadávají na déšť a špatně snášejí vítr. Jinými slovy, příroda je pro ně „děsivá, ne-
chutná a nepohodlná“. Výzkumy naznačují, že největší strach z přírodních prostředí mají 
právě ti, kteří mají přímých zkušeností z přírody nejméně. Odpovědnost za jejich úzkost 
nesou spíše prezentace hadů, hmyzu a pavouků v dětských knihách, hororových fi lmech
a podobně (Koucká, 2006). Zatímco strach způsobuje úzkost z objektů v přírodních oblas-
tech, reakce odporu může být založena na tom, že přírodní prostředí vnímáme jako nečisté. 
Velký vliv na vytvoření odporu k přírodnímu prostředí má poučování o neviditelných „bak-
teriích“. Některé výzkumy ukázaly velmi bizární představy o bakteriích, o tom, odkud po-
cházejí a jak vypadají. Tyto představy byly většinou vytvořeny pomocí reklam5 na pesticidy 
a čistící prášky (FRANĚK, 2001). 

Je pravdou, že příroda „venku“ ani naše vlastní vnitřní příroda či přirozenost 
nám úplně nepoví, jak žít v harmonii s životním prostředím. Důležité místo má kul-
turní orientace, např. v podobě přijatých norem chování a jednání. Jsou to slova a činy 
rodičů, učitelek, vychovatelek, jsou to zobrazení v médiích, tj. dětských knížkách
i v televizi, které dělají přírodu hodnou lásky a ochrany (HAAN, 1993, s. 18-20). Z toho 
je zřejmé, že proces rozvoje osobnosti se neobejde bez pevné citové vazby dítěte k mat-
ce, neobejde se však ani bez formativního vlivu přirozeného přírodního prostředí, tj. 
bez „druhé matky“ - přírody, ale ani bez sociokulturní pospolitosti jako „třetí matky“. 
(ŠMAJS, 2005, s. 94) Do pospolitosti náleží učitel či vychovatel v roli průvodce, part-
nera, facilitátora apod., který je kompetentní nacházet etický rozměr ochrany přírody, 
pěstovat úctu k jiným formám života a ukazovat, že příroda je svým nenapodobitelným 
způsobem krásná a zajímavá jako studijní objekt a vyhledávaným cílem nejrůznějších 
volnočasových aktivit (VIŠŇÁK, 2009). Dokáže si poradit s nastupujícím problémem 
„virtuální reality“ a environmentální izolace, vedoucímu k neschopnosti vidět život ve 
skutečných souvislostech.

Jak uvažují studenti učitelství o relaxaci v přírodě – anketa se 
studenty oboru učitelství 1. stupně základní školy
na Pedagogické fakultě MU

1. Výběrový soubor
Výběrový soubor představuje záměrný výběr studentů prvního, druhého a třetího 

ročníku studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Soubor N = 104 (98 žen, 6 mužů). Vzhledem 

5  Srovnejme s materiály českých zdravotnických institucí? Popisují pobyt v přírodním prostředí jako žádou-
cí anebo převládá varování „před klíšťaty, sinicemi, ultrafi alovými paprsky, houbami, choroboplodnými 
zárodky, které mohou ulpět na lesních plodech ze slin a výkalů divokých zvířat atd.“?? (STREJČKOVÁ, 
2005)
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k povaze výběru (záměrný, nikoli náhodný) a velikosti souboru je reprezentativnost dat 
značně omezena.

2. Deskriptivní část analýzy výsledků ankety
Uvádíme výsledky deskriptivního šetření. Předpokládali jsme, že respondenti 

spojují zdraví s relaxací a relaxaci s přírodním prostředím a že poškozené životní pro-
středí považují za překážku dobré relaxace.

Položkou č. 3 v dotazníku jsme se pokoušeli zjistit, na jakém místě by naši respon-
denti nejraději relaxovali (přesné znění textu položky: „Pokuste si představit místo (popř. 
místa), kde byste chtěl/a nejraději relaxovat a toto místo stručně popište“). Položku jsme 
formulovali jako otevřenou a umístili jsme jí v dotazníku na začátek, takže respondenti 
nebyli ničím ovlivňováni. Uvedené odpovědi jsme následně kategorizovali a získali tak 
varianty: příroda (přírodní prostředí, les, louka apod.); místnost; ticho/klid; sportoviště; 
kavárna; moře/pláž; hory; zahrada; park; venkov; vana; doma; postel; ostrov. 

Relativní četnosti preference jednotlivých kategorií uvádíme v následujícím grafu č. 1:

Nejvýznamnější je na první pohled kategorie příroda s 60,6 %. Dvě nejvýznam-
nější kategorie po přírodě jsou: moře/pláž (24 %) a ticho/klid (17,3 %). Příroda je u našich 
respondentů nejpopulárnějším místem pro relaxaci. Nicméně kategorie příroda je nutně 
neurčitá. Zařadili jsme k ní přírodní prostředí, les, louku a samotné slovo příroda, přičemž 
nemůžeme určit, co přesně si respondenti pod tímto pojmem představují.6

Následující položkou (č. 4) jsme zjišťovali, do jaké míry spojují respondenti 

6  Tradiční dovolená u moře může mít rozměr naprosto nepřírodní a konzumní zábavy; hory mohou být 
místem pro šetrnou turistiku anebo pro lyžování v přetechnizovaných horských centrech vybudovaných na 
úkor CHKO a národních parků.
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relaxaci s péčí o zdraví (přesné znění textu položky: „Jak souhlasíte s výrokem: Umět 
správně relaxovat je pro lidské zdraví mimořádně důležité.“). Relativní četnosti míry 
souhlasu s výrokem uvádíme v následujícím grafu č. 2:

Respondenti se jednoznačně přiklánějí k názoru, že „umět relaxovat“ souvisí
s péčí o lidské zdraví (určitě ano 81,7 %; spíše ano 18,3 %).

Zajímalo nás, zda pro respondenty představuje život ve městě překážky pro relaxaci 
(přesné znění položky č. 6: „Jak souhlasíte s výrokem: Pro relaxaci nejsou ve městě vhodné 
podmínky). Relativní četnosti míry souhlasu s výrokem uvádíme v následujícím grafu č. 3:
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Z grafu je vidět, že více než polovina respondentů nesouhlasí s výrokem (určitě 
ano 5,0 %; spíše ano 31,7 %; spíše ne 48,5 %; určitě ne 14,8 %). Město pro většinu 
respondentů nepředstavuje bariéru dobré relaxaci.

Pokud ale pro respondenty nějaké překážky pro relaxaci ve městě existují, za-
jímalo nás jaké. Zjišťovali jsme to pomocí otevřené položky (přesné znění položky č. 
9: „Pokud si myslíte, že život ve městě přináší překážky pro dobrou relaxaci, napište, 
o jaké překážky se jedná“). Uvedené odpovědi jsme následně kategorizovali a získali 
tak následující varianty: znečištěné ovzduší; hluk; nedostatek zeleně; mnoho lidí; spěch/
stres; doprava. Pokud se objevily mezi odpověďmi překážky nezařaditelné do těchto 
kategorií, byla jejich četnost nevýznamná. Relativní četnosti „překážek“ spadajících do 
vytvořených kategorií uvádíme v následujícím grafu č. 4:

Většina uvedených překážek pro dobrou relaxaci úzce souvisí s problematikou 
poškozeného životního prostředí ve městě. Na prvním místě je hluk s 47,6 % a na dru-
hém místě znečištěné ovzduší s 33 %; třetí místo zaujímá spíše sociální kategorie mnoho 
lidí s 23,3 % a následně pak nedostatek zeleně s 22,3 %.

Poslední položkou, kterou jsme se v rámci deskriptivní analýzy zabývali, jsme 
zjišťovali, do jaké míry pokládají respondenti přírodu za vhodné místo pro relaxaci. 
Přesné znění položky č. 9: „Jak souhlasíte s tímto výrokem: Příroda (zeleň, park, les, 
atd.) je vhodným místem pro dobrou relaxaci.“

Respondenti se, jak je vidět z grafu č. 5 (určitě ano 85,4 %; spíše ano 14,6 %), 
jednoznačně přiklánějí k názoru, že přírodní prostředí je vhodným místem pro „dobrou 
relaxaci“. 
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Závěr deskriptivní analýzy výsledků ankety
Je zřejmé, že relaxace představuje pro respondenty důležitou komponentu v péči 

o zdraví. Respondenti často spojují relaxaci s přírodou a přírodním prostředím. Jako 
hrozbu pro dobrou relaxaci často uvádějí ve významné míře atributy poškozeného život-
ního prostředí. Jak se ukazuje, představuje příroda a přírodní prostředí, vedle hodnoty 
samy o sobě, také hodnotu ve formě služby člověku a jeho zdraví. Z tohoto pragmatic-
kého, antropocentrického hlediska se péče o přírodu a přírodní prostředí jeví nanejvýš 
smysluplnou bez ohledu na technokraty zpochybňované biocentrické a ekocentrické 
myšlenky a ideologie.

3. Relační část analýzy výsledků ankety

Naše anketa vychází z výzkumné otázky, jejíž formulace pro náš soubor zní:
Jaká je souvislost mezi místem bydliště, hodnocením podmínek pro relaxaci ve měs-

tě a volbou formy relaxace; mezi subjektivním hodnocením vlastní relaxace a subjektivním 
hodnocením péče o vlastní zdraví; mezi volbou prostředí pro relaxaci a volbou formy rela-
xace a mezi volbou prostředí pro relaxaci a postojem k ochraně životního prostředí?

Defi nice pojmů:
Relaxace: „proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí“ (Linhart 2003 
s. 319).
Místo bydliště: nikoli aktuální místo bydliště, ale místo, kde respondent strávil vět-
šinu. svého života (proměnná místo bydliště je dichotomická a nabývá hodnot: město/
vesnice)
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Volba formy relaxace: druh relaxace (např. procházka, televize, jízda na kole, apod.). 

Volba prostředí pro relaxaci: zajímá nás, zda se jedná o prostředí přírodní (les, louka, 
apod.), nebo jiné prostředí.

Postoj k ochraně životnímu prostředí: postoj v tomto případě chápeme jako „na-
učenou dispozici reagovat pozitivně nebo negativně na nějaký objekt“ (Jandourek 
2001 s. 189). Postoje nelze pozorovat přímo, ale lze na ně usuzovat nepřímo z vyslo-
vených mínění. V našem případě usuzujeme na postoj z míry souhlasu (nesouhlasu)
s výrokem reprezentujícím objekt. 

Věcné (pracovní) hypotézy pro náš soubor:
h1: Existuje vztah mezi místem bydliště a hodnocením podmínek pro relaxaci ve 

městě.
h2: Existuje vztah mezi místem bydliště a volbou prostředí pro relaxaci.
h3 Existuje vztah mezi výběrem prostředí pro relaxaci a postojem k ochraně život-

ního prostředí.
h4: Existuje pozitivní vztah mezi subjektivním hodnocením vlastní relaxace a sub-

jektivním hodnocením péče o vlastní zdraví.
h5: Existuje pozitivní vztah mezi oblíbeností jízdy na kole jako relaxace a oblíbe-

ností relaxace v přírodě.
 
Pro testování hypotézy h1 jsme se pokoušeli najít souvislost mezi dvěma pro-

měnnými reprezentovanými v dotazníku položkami: 
1. Většinu svého života jste strávil/a: a) ve městě; b) na vesnici.
6. Jak souhlasíte s výrokem: „Pro relaxaci nejsou ve městě vhodné podmínky.“

Korelační analýza neprokázala vztah mezi proměnnými místo bydliště a hodno-
cením podmínek pro relaxaci ve městě, a proto přijímáme nulovou hypotézu.

Pro testování hypotézy h2 jsme se pokoušeli najít souvislost mezi dvěma pro-
měnnými reprezentovanými v dotazníku položkami: 

1. Většinu svého života jste strávil/a: a) ve městě; b) na vesnici.
7. Určete na škále, jak oblíbená je pro vás daná forma relaxace (v tomto případě 

pobyt v lese).
Hledali jsme sílu vztahu mezi proměnnou dichotomickou a proměnnou ordi-

nálního měřítka. Pokud má proměnná nominálního měřítka dichotomický charakter, 
můžeme použít korelační koefi cient pro ordinální měřítko. Použili jsme korelační ko-
efi cient Kendalovo t pro obdélníkovou tabulku; t = –0,29. Tato závislost je nízká7, ale 
signifi kantní, proto odmítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní statistickou 
hypotézu: 

7  Chráska (2007) separates the interpretation of values of the correlation’s coeffi cients (in absolute values) 
in the following method: 1 - absolute association; <1 – 0.90> - very high association; <0.90 – 0.70> - high 
association; <0.70 – 0.40> medium (considerable) association; <0.40 – 0.20> - low association; <0.20 – 0> 
very weak association; 0 - absolute non-associative.
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Existuje korelace mezi proměnnými místo bydliště a míra preference lesa pro 
účel relaxace. Znaménko mínus hovoří o směru korelace: je pravděpodobnější, že les 
jako prostředí pro relaxaci bude preferovat spíš respondent z vesnice.

Pro testování hypotézy h3 jsme se pokoušeli najít souvislost mezi dvěma pro-
měnnými reprezentovanými v dotazníku položkami: 

 3. Pokuste si představit místo (popř. místa), kde byste chtěl/a relaxovat a toto 
místo stručně popište.

14. Jak souhlasíte s výrokem: „Chci se podílet na ochraně životního prostředí.“
Korelační analýza neprokázala vztah mezi proměnnými volba prostředí pro re-

laxaci a mírou souhlasu s výrokem: „Chci se podílet na ochraně životního prostředí.“, 
a proto přijímáme nulovou hypotézu.

Pro testování hypotézy h4 jsme se pokoušeli najít souvislost mezi dvěma pro-
měnnými reprezentovanými v dotazníku položkami:

4. Jak souhlasíte s tímto výrokem: „Snažím se dostatečně relaxovat.“
5. Jak souhlasíte s tímto výrokem: „Snažím se zodpovědně pečovat o své zdra-

ví.“
Hledali jsme sílu vztahu mezi dvěma proměnnými ordinálního měřítka se stej-

ným počtem variant. Použili jsme korelační koefi cient Kendalovo t pro čtvercovou ta-
bulku: t = 0,30. Tato závislost je nízká, ale signifi kantní, proto odmítáme nulovou hypo-
tézu a přijímáme alternativní statistickou hypotézu: 

Existuje pozitivní korelace mezi ordinálními proměnnými míra souhlasu s výro-
kem: „Snažím se dostatečně relaxovat“ a mírou souhlasu s výrokem: „Snažím se odpo-
vědně pečovat o své zdraví.“ 

Pro testování hypotézy h5 jsme se pokoušeli najít souvislost mezi dvěma pro-
měnnými reprezentovanými v dotazníku položkami:

7. Určete na škále, jak oblíbená je pro vás daná forma relaxace (v tomto případě 
výlet do přírody)

7. Určete na škále, jak oblíbená je pro vás daná forma relaxace (v tomto případě 
jízda na kole)
Hledali jsme sílu vztahu mezi dvěma proměnnými ordinálního měřítka se stej-

ným počtem variant. Použili jsme korelační koefi cient Kendalovo t pro čtvercovou ta-
bulku: t = 0,39. Tato závislost je (téměř) střední a signifi kantní, proto odmítáme nulovou 
hypotézu a přijímáme alternativní statistickou hypotézu: 

Existuje pozitivní korelace mezi proměnnými míra preference výletu do přírody 
pro účel relaxace a mírou preference jízdy na kole pro účel relaxace.

Závěr relační části analýzy výsledků ankety
Ukazuje se, že místo bydliště může mít vliv na volbu prostředí pro relaxaci. Také 

je zřejmé, že míra relaxace souvisí s mírou péče o vlastní zdraví. Nepotvrdilo se, že by 
místo bydliště mělo vliv na hodnocení podmínek pro relaxaci ve městě. A také se nepro-
kázal vztah mezi volbou prostředí pro relaxaci a postojem k ochraně životního prostředí, 
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tj pokud někdo preferuje přírodní prostředí pro účel relaxace, neznamená to, že zastává 
pozitivnější postoj k ochraně životního prostředí než ten, kdo přírodní prostředí pro 
účel relaxace nepreferuje. Oblíbenost aktivní formy relaxace (konkrétně jízdy na kole) 
souvisí s oblíbeností přírodního prostředí pro relaxaci.

ECOTHERAPEUTIC POTENTIAL OF NATURE
AND HEALTH CARE

Abstract: The authors focus on the improvement of quality of life by a renewed 
relationship of humans to nature in terms of its ecotherapeutic potential. The positive 
infl uence of nature on physical and mental health is examined in the context of environ-
mental education and health education. The individual components of ecotherapy are 
related to the development of ecological feeling, ecological thinking and education for 
searching for the sense of life. To illustrate, they present results of a descriptive inves-
tigation exploring how student teachers for primary schools associate health care with 
relaxation in natural environment.

Keywords: quality of life, environmental education, ecotherapy, forms of eco-
therapy, ecotherapeutic potential of nature, perception of nature, relaxation in nature, 
health care, education for health
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉMY JAKO 
ZDRAVOTNÍ HROZBA Z POHLEDU 

STUDENTŮ PDF MU V BRNĚ

Zdeněk HROMÁDKA

Abstrakt: Povaha environmentálních problémů má nejen tvář vzdálené zdevas-
tované divoké přírody a zdecimovaného obyvatelstva ve vzdálených státech, ale i tvář 
v podobě zcela reálných zdravotních hrozeb, které se týkají každého jedince. Na lidské 
zdraví jako hodnotu1 pro lidi bez ohledu na jejich postoje k přírodě, můžeme nahlížet 
jako na silnou motivaci k prevenci a nápravě Autor v článku představuje jednu linii díl-
čího výzkumného šetření, která se vztahuje ke kategorii zdravotních hrozeb, které byly 
vytvořeny z odpovědí respondentů. Z analýzy pak vyplývá, že významné jsou zejména 
kategorie, které souvisí s problematikou životního prostředí.

Klíčová slova: environmentální výchova, ochrana životního prostředí, výchova 
ke zdraví, zdravotní hrozba, vlastní zdraví, automobilismus.

Environmentální výchova má v současném českém kurikulu formu průřezového 
tématu. Realizuje se tedy napříč vzdělávacími oblastmi. Výchova ke zdraví má v sou-
časném českém kurikulu formu vzdělávací oblasti. Environmentální výchova je tedy
v souladu s doporučením Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (dále 
RVP ZV) integrální součástí mj. i Výchovy ke zdraví (stejně jako součástí jiných vzdě-
lávacích oblastí). 

Na platformě výzkumů v oblasti environmentální výchovy se často setkáváme 
s varováním, že environmentální vzdělávání popřípadě osvěta v oblasti péče o životní 
prostředí je v mnoha případech málo efektivní, protože se se svými náročnými požadav-
ky obrací téměř výhradně na uvědomělé a hlavně altruistické osobnosti a v podstatě 
nedává šanci osobnostem konformním, obráceným spíš ke svému egu.

Požadavky, jako například odklon od pohodlí konzumního způsobu života ve 
prospěch přírody či ve prospěch neznámých lidí ve vzdálených zemích, jsou pro většinu 
lidí nepřijatelné a dá se předpokládat, že výchova tento trend nemůže zásadním způso-
bem změnit.
1 „Za hodnotu budeme považovat pozitivní význam objektu pro jedince.“ (Nakonečný 1998, s. 118)
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Povaha environmentálních problémů má ale nejen tvář vzdálené zdevastované 
divoké přírody a zdecimovaného obyvatelstva ve vzdálených státech ale i tvář všem 
důvěrně známou v podobě zcela reálných zdravotních hrozeb, které se týkají každého 
jedince. Je zřejmé, že každý člověk má zájem na tom žít ve zdravotně nezávadném 
prostředí: v mezích hygienických norem pro hluk, v prostředí estetickém, v prostředí, 
kde voda neobsahuje nebezpečné množství dusičnanů, kde vystavení se slunečním 
paprskům nepředstavuje smrtelné nebezpečí rakoviny, kde rybí maso neohrožuje 
konzumenty zvýšenou koncentrací rtuti a kadmia a zejména, kde není zdraví nebez-
pečné dýchat vzduch. Nejen ve vzdálených exotických zemích, ale i v České repub-
lice jsou již zcela viditelné některé následky poškozeného životního prostředí, které 
ovlivňují lidské zdraví. Hygienici a lékaři často například upozorňují, jaký zhoubný 
účinek mají v některých českých městech vzdušné imise na četnost výskytu astmatu 
u dětí, apod.

Fenomén ohrožení vlastního zdraví je tedy jedním z objektivních následků poško-
zeného životního prostředí. Ochrana životního prostředí tedy není platformou pouze pro 
tu část populace, která se fi lozofi cky vyhraňuje biocentricky2, popř. ekocentricky3, ale 
i pro tu část populace, která pojímá svět z čistě antropocentrického hlediska. Antropo-
centrické motivace ostatně generují asi nejdominantnější směr v oblasti ochrany život-
ního prostředí, který cíleně ochraňuje přírodu, protože je nepostradatelná pro samotného 
člověka a protože poškozené životní prostředí může silně ovlivnit kvalitu života lidí. To 
je základní východisko udržitelného rozvoje.

 Na lidské zdraví, které představuje hodnotu4 pro lidi bez ohledu na jejich postoje 
k přírodě, můžeme nahlížet jako na silnou motivaci pro uvědomělý zájem o problema-
tiku životního prostředí a o prevenci a nápravu v této oblasti a to jak pro altruistické 
osobnosti tak pro osobnosti egocentrické.

Dílčí výzkumné šetření, které autor tohoto článku provedl společně s Hanou 
Horkou (2008) se souborem 163 studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzi-
ty, mělo záměr odhalit některé souvislosti mezi postoji studentů k ochraně životního 
prostředí a postoji k péči o vlastní zdraví. V tomto článku se zmíníme pouze o jedné 
linii šetření, ve které představují environmentální problémy ohrožení vlastního zdraví. 
V dotazníku byla tato linie reprezentována položkou:

Co pokládáte v životě ve městě za zdravotní hrozbu? (alespoň tři možnosti)

Jedná se o položku otevřenou, ve které tedy nebyly žádné předem stanove-
né varianty, jež by mohly ovlivnit či významně zkreslit skutečný názor respondentů. 
Z písemných výpovědí studentů jsme nakonec vytvořili kategorie „zdravotních hrozeb“. 

Nejčetnější kategorie jsou uvedeny v tabulce:

2 Biocentrismus: názor, že živé bytosti mají svojí hodnotu sami v sobě - tedy že mají hodnotu i bez ohledu na 
člověka a člověk má rovnocenné místo mezi ostatními živými bytostmi (srv. Kohák 1998) 
3 Ekocentrismus: širší náhled přírodu, ve kterém jsou jednotlivé organismy chápány jako součást systému 
(ekosystému) a individuální osudy, radosti a bolesti organismů jsou podřízeny integritě celku. Hodnota se 
odvozuje od rovnováhy v systému (srv. Kohák 1998)
4 „Za hodnotu budeme považovat pozitivní význam objektu pro jedince.“ (Nakonečný 1998, s. 118)
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Studenti Pdf MU; 158 respondentů
1 smog - znečištěné ovzduší 68,4%
2 automobilová doprava 53,8%
3 stres - spěch 33,5%
4 hluk 20,9%
5 odpady - znečištění 17,7%
6 nedostatek zeleně 13,9%
7 kriminalita - násilí 11,4%
8 rychlé občerstvení 10,1%
9 drogy - návykové látky 9,5%
10 nedostatek pohybu 8,2%
11 průmysl 7,0%
12 infekce 5,1%
13 výroky xenofobní či jinak nevkusné 3,2%
14 obezita 1,3%

Nejčetnější kvalitativní proměnnou je tedy kategorie smog - znečištěné ovzdu-
ší a hned druhou nejčetnější kategorii představuje automobilová doprava (která se 
zásadním způsobem podílí na znečištění ovzduší). V rámci všech možných zdravotních 
rizik si studenti zvolili jako největší zdravotní hrozby v životě ve městě kategorie, které 
nesporně souvisejí s problematikou životního prostředí. 

Kategorii smog5 - znečištěné ovzduší zvolili studenti jako zdravotní hrozbu 
v životě ve městě v 64,8 %.  Představuje tak modální kategorii. Dýchat čistý vzduch je 
nepochybně zcela legitimní požadavek, ale v „civilizovaných“ městech je to v důsled-
ku průmyslu, konvenčních způsobů vytápění tuhými palivy (také díky protizákonné-
mu spalování odpadu), zvýšené prašnosti a v zásadní míře díky automobilové dopravě, 
prakticky nemožné. 

Kategorie automobilová doprava dosáhla četnosti 53,8 %. Negativní vlivy 
automobilové dopravy na lidské zdraví je možné rozdělit do několika kategorií. Mi-
mořádnou hrozbu představují smrtelné úrazy. V tomto směru je automobilová doprava 
nejrizikovější formou dopravy. V kontextu školské pedagogiky je vhodné zmínit, že asi 
třetinu obětí dopravních nehod představují cyklisté a chodci (asi čtvrtinu tvoří děti!). 
Bylo by samozřejmě mimořádně záslužné pokusit se tuhle závažnou situaci změnit. To 
by ale znamenalo vhodnými cenami znevýhodnit dopravu, která se jeví jako mimořádně 
nebezpečná, a investovat víc do bezpečnějších forem dopravy, například do železnice 
(Keller 1998, s. 91). 

Dílčím způsobem může pak automobilismus představovat zdravotní riziko 
v podobě špatných zdravotních návyků. Pokud je automobil pro majitele jedinou varian-
tou dopravy bez ohledu na vzdálenost, kterou má v úmyslu překonat, může motorismus 
ohrožovat lidské zdraví jako příčina nedostatku pohybu vedoucí k obezitě a celé řadě 
dalších zdravotních problémů.

Provoz automobilů (i přes všechny dobré úmysly s katalyzátory) představuje 
vážné zdravotní riziko v podobně nebezpečných výfukových emisí. Nebezpečí výfuko-
5 Smog (z angl. smoke + fog) obvykle rozdělujeme na: redukční (typický pro zimní inverzní období; oxid 
uhelnatý, oxid siřičitý, oxidy dusíku, popílek, aj.) a fotochemický (typický pro letní období v místech silně 
postižených automobilovým provozem; sluneční záření dokáže z oxidu dusičitého odštěpit kyslík, což vede 
mj. k tvorbě toxického přízemního ozónu).
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vých emisí spočívá především v tom, že se jim nemůžeme vyhnout. Jsou vypouštěny 
bezprostředně na ulicích měst a vesnic. Jsme jimi ohroženi při pohybu venku, při rekre-
aci a pronikají i do našich domovů (Horák 2000 s. 173).

Nebezpečné složky výfukových plynů jsou například: oxidy dusíku (dráždí 
zejména dýchací ústrojí), oxid uhelnatý (je nebezpečný, protože dokáže vázat krevní 
barvivo a tím snižuje schopnost krve přenášet kyslík), aldehydy a jejich deriváty (dráždí 
oční sliznici a sliznice dýchacího ústrojí - mohou vyvolat dýchací potíže; navíc je form-
aldehyd podezřelý jako karcinogen), nespálené organické látky - částice uhlíku - mohou 
obsahovat kondenzované aromatické uhlovodíky PAH - polyaromatic hydrocarbons 
(toxické, karcinogenní), některé kyseliny, aj. (srv. Horák 2000).

Jak se zdá, zvolit znečištěné ovzduší a dopravu jako největší zdravotní hrozby 
souvisejí s životem ve městě se vzhledem k povaze nebezpečí, které představují, jeví 
jako velice rozumné. Připustíme-li, že znečištění ovzduší (a tedy také individualizovaná 
automobilová doprava) představuje pro lidi největší zdravotní hrozbu související s živo-
tem ve městě6, pak pikantní je zejména to, že se lidé této hrozbě tak málo brání.

Samozřejmě že se najde poměrně dost případů, kdy se aktivisté ale i běžní obča-
né, popř. občanské iniciativy vyhraňují proti změnám, které souvisí s nárůstem dopravy, 
nicméně o nějaké masové občanské rezistenci proti tak zdravotně problematickému fe-
noménu, jakým je individualizovaná doprava, nemůže být řeči.

Osobní automobil je totiž do života společnosti integrován i pro jiné kvality, 
než je pohodlný a rychlý transport (ve větších, věčně ucpaných městech by pro tuto 
vlastnost automobil již stejně stěží obstál). Vlastnění osobního automobilu, představuje 
i jistý sociální status (srv. Keller 1998). Permanentně působící reklamy na fantastické 
automobily ale i respektované autority za volanty automobilů nás permanentně ujišťují, 
že vlastnit a používat automobil je nejen neproblematické ale také žádoucí. Pro mladé 
lidi představuje často vlastnění automobilu určitou metu na cestě k dospělosti, a přede-
vším nezávislosti. Požadavek na přehodnocení tohoto způsobu dopravy pak může pů-
sobit jako nebezpečný radikalismu, který chce občanům zpochybnit jejich nezadatelné 
právo používat automobil v neomezené míře.

Environmentální výchova (a dlužno poznamenat, že se téma dopravy dostalo 
do obsahu průřezového tématu Environmentální výchova kurikulárního dokumentu 
RVP ZV) stojí v kontextu dopravy před nelehkým úkolem. Některé výzkumy, které se 
zabývaly vlivem environmentálního vzdělávání na jednání lidí ukázaly, že poznatky 
v oblasti životního prostředí mohou ovlivnit schéma jednáníní lidí v takzvané „nená-
ročné oblasti“ (např. De Young, A. Duncin, J. Frank, N. Gill, S. Rotham, J. Shenot, 
A Shotkin a M. Zweizig, 1993). Do nenáročné oblasti můžeme zahrnout např. třídě-
ní odpadů a nakupování šetrných výrobků. Zatímco v „náročné oblasti“, tedy zejmé-
na v dopravě, se žádné významné důsledky environmentálního poznání neprojevily 
(Diekmann, Preisendörfer 1992 In Pfl igersdorffer 1993). 

I přes celou řadu dobrých argumentů mohou lidé stěží jednoznačně odmítnout 
automobily, které pro ně představují značnou hodnotu. Jinými slovy mají automobily 
své zápory (zejména v globální rovině), ale i své klady (tedy zejména v rovině osobní). 
Navíc není lehké individuální motorismus obecně odsuzovat zejména, když hovoříme 
6 Tady se ovšem nacházíme v hypotetické rovině - náš výzkumný vzorek by rozhodně nebylo možné popsat 
jako reprezentativní a pokusy o inferenci získaných dat na populaci by byly značně problematické.
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o tzv. vynucené mobilitě, kdy si lidé pořizují osobní auta čistě pro to, že je pro ně čím dál 
méně dostupná doprava veřejná, za jejíž likvidaci je často zodpovědná velmi činorodá 
automobilová lobby (srv. Sanne 2002, s. 277).

Navíc se ukazuje (což není pro environmentální výchovu příliš pozitivní zjiště-
ní7), že nejen vědomosti z oblasti environmentální výchovy ale i proenvironmentální 
postoje lidí nebývají často v přímém vztahu s jejich jednáním. Výzkum, který proved-
li D. Scott a F. Willits (1994) se zabýval vztahem mezi proenvironmentálními postoji 
a jednáním v Pennsylvani. Ukázalo se, že lidé mají obvykle solidní proenvironmentální 
postoje, ale nedostatečné proenvironmentální jednání. Jiné studie ukazují, že kladný 
postoj může mít pozitivní vliv na skutečné jednání v oblasti péče o životní prostře-
dí, ale děje se tak pouze za speciálních podmínek - pokud zmizí významné bariéry 
(Gardner, Stern 2002, s. 76). A společenský fenomén automobilismu jistě představuje 
bariéry značné. A tak se zdá, že je správný úsudek „střízlivých“ (zejména amerických) 
odborníků na environmentální problematiku, že je naivní požadovat po společnosti, aby 
dobrovolně omezila individuální dopravu. A proto je třeba se zaměřit spíš na technolo-
gie, které učiní provoz automobilů ekologicky šetrnější, zdravotně méně problematický 
a v kontextu globálního náhledu na životní prostředí udržitelný. Nicméně i ekologicky 
šetrná auta budou jezdit napříč krajinou po čím dál hustější síti dálnic.

Vedle technologických řešení však přeci jen existují i jisté sociální mechanismy, 
které mohou na člověka působit. Ostatně učitelé environmentální výchovy by se zřej-
mě těžko smířili s představou, že výchova je oblasti péče o životní prostředí bezzubá 
a tedy zbytečná, a že vše musí vyřešit technologie nebo legislativa. Pozitivní význam 
pro proenvironmentální jednání může mít především konstrukt společenské normy (srv. 
Franěk 2002) a společenské podpory (srv. Claxton 1994). Společnost vytváří určité 
normy (které se v historii proměňují a jsou také odlišné v závislosti na dané kultuře, 
popř. dané subkultuře). Normy jsou společensky významné, pokud jsou v obecné rovině 
akceptovány a vytvářejí tak rámec, uvnitř kterého se realizuje lidské jednání. Jednání 
v souladu s normami je pak společností přijímáno příznivě, zatímco porušení popř. 
odmítnutí těchto norem je odsuzováno. K tomu, abychom jednali v souladu s danými 
společenskými normami, je nutné tyto normy internalizovat - proměnit společenské nor-
my v normy osobní (srv. Franěk 2002).

Pokud je cílem environmentální výchovy proenvironmentální jednání, pak jed-
ním z dílčích cílů environmentální výchovy je vytváření specifi ckých proenvironmen-
tálně orientovaných norem a především jejich internalizace.

Optikou strukturálního funkcionalismu sociologa Talcotta Parsonse je jedinec do 
značné míry normami determinován. „Jedinec sice může hodnoty a normy odmítnout, je 
to však málo pravděpodobné, protože je již v procesu socializace internalizoval“ (Mon-
toussé, Renuard 2005, s. 68). Porušování společenských norem může vést k jistým for-
mám „společenského ostrakismu“, kterým společnost „kárá“ jedince, kteří se rozhodli 
ignorovat její normy. Pro životní prostředí by bylo zřejmě přínosné, kdyby se jisté formy 
společenského ostrakismu dočkaly některé způsoby jednání v environmentální oblasti: 
například ignorování požadavků na třídění odpadů (z některých mazaných televizních 
7 Tedy pokud uznáme, že paradigma environmentální výchovy spočívá v zaměření na cíle a cílem environ-
mentálního vzdělávání je proenvironmentální jednání. Environmentální výchova zaměřená na cíle představuje 
dominantní proud environmentálního vzdělávání (srv. Činčera 2009).
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spotů již můžeme odečíst, že netřídit odpad je „trapné“), používání nevhodných paliv 
pro vytápění domácností, či nadužívání individuální dopravy pro účely neodpovídající 
příslušné zátěži životního prostředí. 

Jako další „environmentální kategorie“ byly studenty zvoleny hluk (20,9 %), 
odpady - znečištění (17,7 %), nedostatek zeleně (13,9 %), průmysl (7 %). 

Jak je vidět, představují i nadále pro náš soubor nebezpečí zejména environmen-
tální problémy. Environmentální vzdělávání je bezesporu jedním z nástrojů pro dlouho-
dobé řešení environmentálních problémů. Je docela zajímavé (ale také velmi pozitivní), 
že v časech, kdy se snaha o ochranu životního prostředí často dostává s jinými mocný-
mi společenskými a zejména ekonomickými zájmy do konfl iktu, je v České republice 
environmentální výchova pevnou součástí kurikula na všech stupních vzdělávání. Takže, 
zatímco se divoce budují rychlostní silnice a propaguje jako mimořádně společensky 
a ekonomicky výhodná výroba a prodej automobilů, učí se žáci v souladu s kurikulem 
o šetrnějších formách dopravy a nebezpečnosti automobilů pro zdraví člověka, krajinu 
i zemské klima.

Evidentní smysluplnost existence environmentální výchovy v kurikulu je zjevná 
zejména u těch indikátorů poškozeného životního prostředí, které nemůžeme přehléd-
nout. Jsou to zřejmě ty, o kterých se domníváme, že nás přímo a akutně ohrožují.

Abychom dostáli našemu původnímu záměru - vyjádřit se k problematice zdraví 
ve vztahu k životnímu prostředí, je třeba ještě zmínit jednu položku dotazníku, ve kte-
ré měli studenti vybrat z dvaceti nabídnutých hodnot (majetek, peníze, dobré studijní 
výsledky, dobří přátele, dobrý partnerský vztah, vlastní zdraví, čisté životní prostředí, 
hodně volna, žádný stres, dobré vztahy v rodině, pocit bezpečí, dobré výsledky ve spor-
tu, vyřešené bydlení, kariéra, uspokojivá politická situace, duševní vyrovnanost, vlastní 
vzhled) pět pro jejich život nejdůležitějších hodnot a dále je podle důležitosti uspořádat. 
Modální kategorii tvořila kategorie vlastní zdraví (v 50 % byla hodnota vlastní zdraví 
umístěna na první místo mezi ostatními hodnotami). Pro náš výzkumný vzorek je tedy 
kategorie vlastní zdraví mimořádně důležitá (i jiné výzkumy ukazují, že lidé si svého 
zdraví velmi váží).

Je-li tedy zdraví pro velkou část populace prioritou a zároveň mezi největší zdra-
votní hrozby počítají environmentální problémy, má v tomto ohledu environmentální 
výchova slušný potenciál. Nicméně pokud se budeme domnívat, že se lidé konfron-
továni zájmem o vlastní zdraví automaticky vzdají jisté formy pohodlí či jistých spo-
třebních vzorců chování ve prospěch životního prostředí, počínali bychom si poměrně 
naivně (srv. Librová 2003, s. 20). Na podřizování svého chování zdravotním hrozbám 
má psychologický vliv mj. princip racionální volby, což je lidská tendence jednat v čistě 
osobním zájmu. Bude-li se v kontextu výchovy ke zdraví upozorňovat na zdravotní rizi-
ka související s prohlubující se ekologickou krizí, pak může snaha o environmentálně 
šetrný a udržitelný způsob života vypadat pro všechny velmi smysluplně.

Některá media, ale také představitelé politické moci, marketing či jiné mocenské 
a společenské struktury čas od času zpochybňují význam péče o životní prostředí s ohle-
dem na nedostatek empirických dat, které by smysluplnost ochrany přírody pro člověka 
podpořily. Tam, kde se nejedná o manipulaci s fakty, je tato argumentace zcela korektní 
a smysluplná. Argumenty ovšem docházejí tam, kde se lidé v důsledku nedostatku péče 
o životní prostředí cítí přímo ohroženi na vlastním zdraví, které je pro ně prioritou.
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THE PERCEPTION OF THREAT TO HEALTH ARISING 
FROM ENVIRONMENTAL ISSUES BY STUDENTS OF 
PDF MU BRNO

Abstract: The nature of environmental issues is not only refl ected by damage to 
original wild nature somewhere far away or a decimated population of remote countries 
but also by the real health threats affecting every single individuals. Human health - 
representing value1 for people regardless of their attitude to the nature- can be seen as a 
strong motivation for the prevention and reparation. A particular line of partial research 
examination arising from the answers of respondents comprising categories of health 
threats is presented by the author. The categories related to environmental issues are 
signifi cant as confi rmed by our analytical data.

Keywords: environmental education, protection of environment, education to 
health, threat to health, individual health, motorism

 





211

Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI STUDENTŮ 
PDF MU V OBLASTI PRVNÍ POMOCI 

(ZPRÁVA Z PROBÍHAJÍCÍHO VÝZKUMU)

Jitka REISSMANNOVÁ, Alice PROKOPOVÁ, Marie HAVELKOVÁ, 
Jarmila KELNAROVÁ

Abstrakt: Všeobecně se předpokládá, že každý dospělý člověk, tím spíše učitel, 
je schopen v situaci, která to vyžaduje, poskytnout první pomoc. Příspěvek popisuje vý-
zkumné šetření, které autorky realizovaly. Jeho cílem bylo zjistit, zda jsou adepti učitel-
ství, studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, dostatečně připraveni v této 
oblasti a jsou-li adekvátně připravováni v pregraduálním studiu. Dále jsou v příspěvku 
uvedeny některé konkrétní kroky, realizované (popř. plánované) katedrou rodinné vý-
chovy a výchovy ke zdraví PdF MU v rámci zvyšování kompetence adeptů učitelství 
v oblasti první pomoci. 

Klíčová slova: kompetence, dovednost, první pomoc, pedagogická fakulta

Na učitele je kladeno velké množství požadavků a nároků. Mezi ně patří také do-
vednost poskytnout první pomoc. Každý učitel by měl být schopen, v případě potřeby, 
poskytnout kvalitně první pomoc. Tento bezesporný předpoklad by měl být dostatečně 
refl ektován v přípravě budoucích učitelů. 

Jak píše Kubíková (2008), je první pomoc téma velmi důležité, vždyť její znalost 
může v prvních minutách rozhodnout o smrti či záchraně života člověka. Téma v České 
republice velmi problematické v tom smyslu, že mnoho pedagogů první pomoc neovlá-
dá, nebo ji ovládá jen částečně a spíše teoreticky, protože ji ve svém studiu jako povin-
ný předmět většinou vůbec neměli, a najednou ji mají sami učit své žáky“ (Kubíková, 
Zuchová a kol., 2008). Skovajsová ve své práci na téma „Znalost první pomoci u absol-
ventů PdF MU“ uvádí, že téměř chybí výuka první pomoci na PdF MU, což lze pokládat 
za velice znepokojující vzhledem k tomu, že učitelé tráví s dětmi velké množství času. 
Výuka dle Skovajsové probíhá převážně teoreticky a okrajově (Skovajsová, 2008).

Znalost první pomoci je u obyvatelstva ČR dle Budského a Matouška nedosta-
tečná, neexistuje jednotná koncepce výuky v této oblasti (Burský, Matoušek, 2008). Ku-
bíková dále uvádí na základě zkušeností s výukou studentů Fakulty sportovních studií 
MU a seminářů pro učitele1, že je důležité, aby byla první pomoc vyučována s důrazem 
1  Ty jsou pořádány v rámci CŽV MU FSPS.
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na moderní a jednoduché postupy záchrany života, především s důrazem na praktickou 
výuku základních život zachraňujících úkonů (Kubíková, Zuchová a kol., 2008).

Zajímalo nás, jak jsou na tom budoucí učitelé, studenti naší fakulty, s uvedenou 
kompetencí; proto jsme realizovali výzkumné šetření zaměřené na zjišťování znalostí 
a dovedností studentů, které se týkaly poskytování první pomoci v různých konkrétních 
situacích. Toto šetření probíhalo v několika etapách:

První část ▪  výzkumného šetření proběhla na jaře 2008. Jednalo se o dotazníkové 
šetření mezi studenty 2. ročníku PdF MU (623 respondentů), administrace proběhla 
v předmětu „Výchova ke zdraví“. Dotazník obsahoval znalostní položky, testující 
základní oblasti první pomoc (znalost telefonních čísel, poskytování první pomoci 
při bezvědomí, otravě, zlomeninách, zástavě dechu a oběhu atd.), dále otázky týka-
jící se absolvování kurzu první pomoci a zkušeností s poskytováním první pomoci. 
Byly zjišťovány i názory studentů  na výuku první pomoci na PdF MU. V současné 
době jsou výsledky tohoto dotazníkového šetření ve stádiu zpracování. Uvádíme zde 
jako ukázku některé odpovědi na položku, ve které byla možnost volné odpovědi. 
Zde je znění otázky a nejčastější odpovědi respondentů:
„Pokud chcete cokoli napsat k první pomoci (případně její výuce ve škole), budeme 
rádi. Vaše názory a postoje nás zajímají.“

„…kurz první pomoci by měl být na PdF  ▪ povinný!….“
 „…ve škole je důležité znát první pomoc u epileptického, astmatického záchvatu  ▪
a anafylaktického šoku…“
„…hlavně praktické ukázky, video bylo super…“ ▪
„…myslím, že je důležité připravit budoucí učitele na krizové situace…“ ▪
„…výuky první pomoci je všude málo…“ ▪
 „…podle mě by se mělo první pomoci věnovat dostatek prostoru už od ZŠ. Kurz  ▪
bych uvítala…“
„…zbytečné šaškování…“ ▪
 „…výuka první pomoci ve škole je zcela nedostačující – nevzpomínám si,  ▪
že bychom si to někdy zkoušeli…“
 „…myslím si, že by ve škole mohly být nějaké kurzy první pomoci. Určitě bych  ▪
se rád zúčastnil a nejsem sám…“

Další dvě části ▪  výzkumného šetření proběhly v jarním semestru 2009. Zjišťovali 
jsme konkrétní reakce respondentů na podnětové situace v kontextu první pomoci; 
tyto situace byly prezentovány prostřednictvím krátkých videoukázek. Tento způsob 
testování první pomoci lze označit za inovační, vzhledem k tomu, že šlo o vytvoření 
nové metodologie testování znalostí a dovedností první pomoci.

Nejprve byli osloveni účastnící kurzu první pomoci (20 respondentů) a bylo  ▪
vybráno 9 podnětových situací: mdloba, epileptický záchvat, krvácení z nosu, 
otrava léky, infarkt, mozková příhoda, krvácení – řezná rána, úraz elektrickým 
proudem a vdechnutí cizího tělesa. Šetření bylo u účastníků kurzu provedeno 
před zahájením kurzu, týden po jeho ukončení a ještě jednou bude realizováno 
v září 2009. Záznamový arch byl rozdělen na část nestrukturovanou a struktu-
rovanou.
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Nestrukturovaná část zahrnovala otázku:  ▪ „Představte si, že jste přímým svědkem 
této situace. Co se podle Vás děje a co asi uděláte?“
Strukturovaná část zahrnovala více položek: ▪

 (1) Vyhodnocení situace: O jaký druh poškození se podle Vás jedná? Podle  ▪
jakých příznaků jste postižení určili?
 (2) Myslíte si, že je nutný zásah na pomoc tomuto člověku?  ▪
 (nabídnuté odpovědi: ano – zasáhnete sám; ano – zasáhnete sám a zavoláte  ▪
RZP; ano – nezasáhnete a zavoláte RZP; ne – nezasáhnete a nezavoláte RZ)
(3) Jak byste poskytli první pomoc?  ▪  Popište, prosím, postup.
 (4) Máte pocit, že Váš postup byl proveden ...  ▪
(nabídnuté odpovědi: na základě dřívějších informací; intuitivně)
Jaké pocity ve Vás tato situace vyvolává?(volná výpověď) ▪

Výsledky výzkumného šetření se v současné době zpracovávají. Proto zde uve-
deme jako ukázku jen některé z nich. Zajímavé bylo např. zjištění, že u otázky „Máte 
pocit, že jste Váš postup byl proveden …“ volili respondenti odpověď, z níž vyplývalo, 
že by jednali především na základě intuice. Pouze tři respondenti odpověděli u všech 
situací, že reagovali na základě dřívějších informací (dva respondenti již měli nějaký 
kurz PP). U otázky „Jaké pocity ve Vás tato situace vyvolává?“ jsme se setkali převážně 
s těmito odpověďmi:

nervozita, stres, úzkost, zmatek, děsivé  ▪
snaha pomoci, soucit, „nejraději bych dýchala za ni“ ▪
nic, žádné (video) - zmatek (realita),  ▪
obava z krve, strach z vlastního úrazu, mdlo ▪
obavy, můžu ublížit, zodpovědnost,  ▪
rozrušení, bezmoc, panika, nepříjemné pocity,  ▪
strach, že nemůžu pomoci, nemůžu nic dělat ▪
hrozné, strašné ▪
„rychle, rychle“ ▪

Vyskytly se také překvapivé odpovědi. Respondent například uvedl, že zásah 
elektrickým proudem v něm nevyvolává žádné pocity, ale u řezné rány by omdlel. Vý-
jimečně se také vyskytla odpověď, že žádné pocity v respondentech nevyvolala situace 
infarktu, otravy léky nebo situace dušení. Největší problém nastal u vyhodnocení situ-
ace “mozková příhoda“. Respondenti tuto situaci neuměli identifi kovat - nejčastěji ji 
vyhodnocovali jako žlučníkový záchvat, epileptický záchvat nebo mdlobu.

Na základě našeho zjištění, že popsání 9 podnětových situací je časově příliš 
náročné a především pro respondenty příliš únavné, byly k následnému výzkumnému 
šetření vybrány již pouze 4 podnětové situace, se kterými se může každý z nás často 
setkat v běžném životě. Jedná se o situace „mdloba“, „infarkt“, „epileptický záchvat“ 
a „zasažení elektrickým proudem v koupelně“. Tyto situace byly dále předloženy 580 
respondentům, studentům 2. ročníku PdF MU, v jarním semestru 2009 v rámci předmě-
tu „Výchova ke zdraví“. Byl jim předložen záznamový arch s těmito položkami:

Napište, prosím, co se Vám vybaví, když se řekne „první pomoc“. ▪
 Dále následovaly položky použité v předchozím šetření, označené výše (1) až (4). ▪
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Vyvolala ve Vás tato situace a její řešení stres?  ▪
(nabídnuté odpovědi: vůbec ne – mírný – silný – velmi silný) ▪
 Která (které) z uvedených situací by pro Vás byla pravděpodobně největším  ▪
problémem z hlediska poskytování první pomoci?
 ( mdloba ; epileptický záchvat; krvácení z nosu; otrava léky; infarkt; mrtvice;  ▪
krvácení po pořezání; zásah elektrickým proudem; dušení)

Následovaly položky (většinou dichotomické), vztahující se ke zkušenosti re-
spondenta s poskytnutím první pomoci v jeho životě a absolvováním kurzu první pomo-
ci, případně zájmem o kurz.

 Byla/byl jste již někdy okolnostmi nucena/nucen poskytnout první pomoc? Po- ▪
kud ano, tato situace nastala: v domácnosti; při dopravní nehodě; jinde (uveď-
te  kde).  Pokud ano, měl/a jste pocit, že jste poskytl/a první pomoc správně?  
 Absolvoval/a jste v minulosti kurz první pomoci? Pokud ano, o jaký konkrétní  ▪
kurz PP se jednalo?
Pokud ano, získal jste z tohoto kurzu certifi kát? ▪
Měla/měl byste zájem zúčastnit se kurzu první pomoci? ▪
  Je něco (cokoli), co byste k problematice první pomoci chtěli napsat?  ▪  („volná 
položka“)

Uvedený výzkum je v současné době ve fázi kódování a zpracovávání dat.

V současné době není na PdF MU výuce první pomoci věnována dostatečná 
pozornost (výuka je vzhledem k časovým možnostem redukována pouze na videopořad 
ČČK); vzhledem k této skutečnosti a na základě zjevné poptávky po kurzech první 
pomoci jsme navázali úzkou spolupráci se Střední zdravotní školou Jaselská a zorgani-
zovali jsme kurz pro zájemce z řad studentů a pedagogů. Jednalo se o osmnáctihodinový 
kurz, jehož součástí je demonstrace a praktický nácvik (10 hodin) vybraných technik 
první pomoci. 

Náplň kurzu byla následující: 
Jednotný postup poskytování první pomoci:1. 

předlékařská první pomoc, technická první pomoc ▪
 integrovaný záchranný systém (přivolání odborné pomoci, třídění raněných,  ▪
trestní zákon, obecné zásady poskytování první pomoci)
vyšetření postiženého ▪
příruční lékárna ▪  (cestovní, nástěnná, pro zotavovací akce)

Vyprošťování, polohování, odsun zraněných 2. 
Zajištění základních životních funkcí a resuscitace 3. 

zajištění průchodnosti dýchacích cest ▪
resuscitace dospělých ▪
resuscitace dětí ▪
nezahájení kardiopulmonární resuscitace ▪

Bezvědomí 4. 
ošetření zraněného v bezvědomí ▪
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Krvácení 5. 
druhy krvácení (vnitřní, zevní) ▪
první pomoc ▪

Zlomeniny 6. 
druhy zlomenin  ▪
první pomoc ▪

Rány 7. 
druhy ran ▪
první pomoc ▪

Úrazy teplem, chladem a elektrickým proudem8. 
popáleniny ▪
úpal ▪
úžeh ▪
omrzliny ▪
první pomoc ▪

Náhlé stavy9. 
akutní infarkt myokardu ▪
status epileptikus ▪
náhlé stavy při cukrovce ▪
akutní otravy ▪

Znalosti z kurzu je možné využít v civilním životě, hlídkách první pomoci, pro-
tipožárních hlídkách na pracovištích a v rámci proškolení učitelů ochrany člověka za 
mimořádných situací. V současné době je mezi absolventy takto koncipovaného kurzu 
76 studentů a 4 pedagogové. Frekventanti si kurz hradili2 a po jeho absolvování a po 
složení závěrečné zkoušky získali certifi kát.

Jak uvádí Skula (2010), výuka první pomoci probíhá především v předmě-
tech výchova ke zdraví a přírodopis. Z tohoto důvodů předkládáme vyhodnocení 
některých vybraných učebnic těchto předmětů. Mělo by sloužit k dokreslení dané 
problematiky.

JANOŠKOVÁ, Dagmar, ONDRÁČKOVÁ, Monika, ČÁBALOVÁ, Dagmar, ŠEB-• 
KOVÁ Jitka, MARKOVÁ, Hana. Občanská výchova 7, Rodinná výchova 7. 1. vyd. 
Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 80-7238-325-6. Učebnice zahrnuje nápadité akti-
vity pro práci ve skupinách na téma „jak by žáci vybavili domácí lékárničku“, popis 
toho, co žák udělá, zraní-li se mu kamarád (rozsah a druh zranění si volí žáci sami), 
dále pak mají za úkol nacvičovat obvazování horní a dolní končetiny, aplikovat ná-
plasti, přikládání trojcípého šátku, manipulaci s postiženým aj., v textu chybí návo-
dy, či nákresy. Učebnice předpokládá odbornou znalost pedagoga, který vše žákům 
vysvětlí a názorně předvede. Dále jsou zde stručně uvedeny postupy při poskytnutí 
první pomoci u krvácení z nosu, cizího předmětu v krku a při bodnutí hmyzem. Cel-
kem jsou první pomoci v učebnici věnovány pouze dvě strany. 
JANOŠKOVÁ, Dagmar, ONDRÁČKOVÁ, Monika, ČEČILOVÁ, Anna. • Občanská 
výchova 6 s blokem Rodinná výchova. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 136 s. ISBN 80-
7238-207-1. Učebnice neobsahuje žádnou zmínka o tématu první pomoci.

2  Cena celého kurzu včetně didaktických materiálů činila 1000,-Kč.
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MARÁDOVÁ, Eva. • Zdravý životní styl – Výchova ke zdraví. 1. vyd. Praha: Fortuna, 
2004. 64 s. ISBN 80-7168-914-9. Pracovní sešit obsahuje mnoho dobře zpracova-
ných témat k předmětu výchova ke zdraví, avšak úkoly či pracovní listy na první 
pomoc zde obsaženy nejsou.
MARÁDOVÁ, Eva. • Rodinná výchova – Zdravý životní styl 1. 2. vyd. Praha: Fortuna, 
2000. 144 s. ISBN 80-7168-712-X. V učebnici je kapitola ,,Co dělat v případě úrazu‘‘, 
ve které jsou uvedeny linky tísňového volání, správný postup při komunikaci s ope-
račním střediskem, jsou zde také uvedeny základní zásady, jak obecně postupovat 
při poskytnutí první pomoci. Kapitola obohacuje též 9 aktivit, avšak většina z nich 
je spíše na téma prevence vzniku úrazu. Pouze dvě aktivity jsou přímo na procvičení 
technik první pomoci. Kapitole první pomoci jsou věnovány necelé tři strany.
MARÁDOVÁ, Eva. • Rodinná výchova – Zdravý životní styl 2. 1. vyd. Praha: For-
tuna, 1999. 120 s. ISBN 80-7168-643-3. Učebnice neobsahuje žádnou zmínka 
o tématu první pomoci. 
MALENINSKÝ, Miroslav, VACKOVÁ, Blanka. • Přírodopis pro 8. ročník. 1. vyd. 
Praha: Nakladatelství České geografi cké společnosti, 2005. 76 s. ISBN 80-86034-
41-0. V učebnici je pouze krátký odstavec u kapitoly ,,Vady a onemocnění oběhové 
soustavy‘‘, ve které je popsán postup poskytnutí první pomoci při vlásečnicovém, 
žilním a tepenném krvácení. Žádné jiné postupy nebo informace týkající se první 
pomoci v učebnici uvedeny nejsou.
KVASNIČKOVÁ, Danuše, FAIERAJZLOVÁ, Věra, FRONĚK, Jiří, PECINA, Pa-• 
vel. Ekologický přírodopis pro 8. Ročník ZŠ, 2. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 128 s. 
ISBN 80-7168-477-5. Součástí kapitoly ,,Povrch lidského těla‘‘ je odstavec a ta-
bulka s praktikami poskytnutí první pomoci při mechanických odřeninách, ranách, 
krvácení, popáleninách, omrzlinách a poleptání. Součástí kapitoly ,,Cévní soustava‘‘ 
je pak vysvětleno poskytnutí první pomoci při poranění tepny.
KANTOREK, Jan, JURČÁK, Jaroslav, FRONĚK, Jiří, • Přírodopis 8, 1. vyd. Olo-
mouc: Prodos, 1999. 128 s. ISBN 80-7230-040-7. V učebnici jsou nejlépe popsané 
informace a postupy při poskytování první pomoci. Příloha ,,První pomoc‘‘ (5 str.) ob-
sahuje obecné informace o první pomoci, linky tísňového volání, postupy při vyšetře-
ní základních životních funkcí, postup při resuscitaci, krvácení (žilní, tepenné, z ucha, 
z dutiny ústní), postupy při zlomeninách, polohování, mdlobě, při úrazu chladem, tep-
lem, při bodnutí hmyzem, uštknutí, zasažení elektrickým proudem, otravách, poleptá-
ní a při amputačním zranění. Většina technik je doplněna názornými ilustracemi.
ČERNÍK, Jan, BIČÍK, Vítězslav, MARTINEC, Zdeněk. • Přírodopis 3, 1. vyd. Praha: 
SPN, 1998. 80 s. ISBN 80-85937-97-2. V závěru kapitoly ,,Soustava opěrná‘‘ je 
podkapitola o postupech poskytnutí první pomoci při otevřené, uzavřené zlomenině 
a při znehybnění zlomené končetiny (cca ½ str.). Text doprovází názorná ilustrace 
o správném připevnění dlahy. Na konci kapitoly ,,Soustava oběhová‘‘ je pak popsá-
na první pomoc při různých typech krácení. Jsou zde též stručně vysvětleny a na 
obrázku znázorněny postupy pro přiložení tlakového obvazu, dále přehledně zná-
zorněny tlakové body. 
DOBRORUKA, Luděk J., VACKOVÁ, Blanka, BARTOŠ Pavel, KRÁLOVÁ Re-• 
gina, Přírodopis 3, 1. vyd. Praha: Scientia s.r.o., 1999. 160 s. ISBN 80-7183-167-0. 
Učebnice neobsahuje žádnou zmínka o tématu první pomoci.
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VANEČKOVÁ, Ivana, MARKVARTOVÁ, Drahuše, SKÝBOVÁ, Jana, HEJDA, • 
Tomáš, Přírodopis 8. Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia, 1. vyd. Plzeň: Fraus, 
2006. 128 s. ISBN 80-7238-428-7. V učebnici je speciální kapitola ,,Poskytování 
první pomoci‘‘. Jsou zde vysvětleny obecné informace o první pomoci, dále tech-
niky poskytování první pomoci při krvácení, resuscitaci a zlomenině. Na konci ka-
pitoly jsou pak otázky shrnující probrané učivo, určené k opakování. Kapitola je 
doplněna názornými obrázky popisující postup při resuscitaci. 
KOČÁREK, Eduard, • Přírodopis pro 8. ročník ZŠ, 1. vyd. Praha: Jinan, 2000. 94 s. 
ISBN 80-238-6068-2. V učebnici je vyhrazeno kapitole o nemocech 5 stran, jejíž 
součástí je i odstavec o úrazech. Je zde také zdůrazněno, že je povinností každého 
občana poskytnout první pomoc postiženému a zavolat mu lékaře. 

Kromě klasických učebnic lze zdroje informací pro pedagoga obohatit velice 
zdařilými příručkami, jako je například tato příručka první pomoci:

DVOŘÁČEK, Ivan. • Příručka první pomoci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, s.r.o., 2001. 
224 s. ISBN 80-07-00691-5. V příručce jsou stručně a přesně uvedeny všechny po-
stupy při poskytování první pomoci, doplněné názornými ilustracemi. Je psána tak, 
aby informace z ní pochopil i úplný laik, je tedy vhodná i pro výuku první pomoci 
na základní škole. 

Ke zhodnocení byly vybrány 4 učebnice výchovy ke zdraví, jeden pracovní sešit 
výchovy ke zdraví, specializovaná příručka první pomoci vydaná pro Český červený 
kříž a šest v současné době nejpoužívanějších učebnic přírodopisu. Téma první pomoci 
není v současných učebnicích dostatečně refl ektované, rozhodně mu není věnován do-
statek prostoru. Dostačujícím způsobem podává informace o první pomoci pouze učeb-
nice „Přírodopis 8“ od nakladatelství Prodos. V ostatní literatuře buď učebnice spoléhají 
na znalost pedagoga, který by měl žákům dané téma vysvětlit a prakticky předvést, nebo 
se o tématu první pomoci vůbec nezmiňují.

V oblasti výuky první pomoci je v přípravě budoucích učitelů nápadná dis-
proporce mezi potřebou, která vychází z reality školního dění, a skutečným stavem 
přípravy budoucích učitelů v této oblasti (dokonce si určité zřetelné nedostatky 
uvědomuje i mnoho studentů). Jako řešení se nabízí koncepce postupného syste-
matického zvyšování úrovně přípravy studentů PdF MU v oblasti první pomoci. 
Jedním z konkrétních realizovaných kroků byla i příprava nového volitelného předmětu 
„První pomoc“, který byl v podzimním semestru 2009 (a bude nadále pro další období) 
nabízen studentům PdF MU. Předmět byl garantován Katedrou výchovy ke zdraví a re-
alizován ve spolupráci se zkušenými lektory SZŠ Jaselská3. Kurz je vystavěn především 
na nácviku praktických dovedností a doplněn e-learningovým kurzem.

Další možností je seminář „První pomoc zážitkem“, který je vystavěn na moder-
ních pedagogických směrech – zážitkové pedagogice a aktivizujících metodách učení. 
V této souvislosti upozorňujeme na kurzy první pomoci zážitkem www.zdrsem.cz, které 
se staly pro tvorbu volitelných předmětů velkým zdrojem inspirace. Také upozorňujeme 
na metodické materiály dostupné na 

http://www.fsps.muni.cz/pp/ 
3 www.szs-jaselska.cz
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http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js08/prvni_pomoc/index.html

Informace o první pomoci lze nalézt na 
www.zzsjmk.cz/aktuality/

Hlavním organizátorem kurzů první pomoci je v ČR Český červený kříž, jehož 
působnost je celorepubliková. Stále častěji však nabízejí kurzy i jiné organizace, fi rmy, 
či soukromé osoby, např.: 

http://prvnipomoc.iprostor.cz/nabidka-kurzu-prvni-pomoc.htm
http://www.kurz-prvni-pomoc.cz/
http://lifesupport.cz/
http://www.abc-prvnipomoc.cz/
 
Naším cílem je přispět k implementaci problematiky první pomoci do přípravy 

budoucích učitelů. V tomto rámci probíhá zjišťování současného stavu přípravy učitelů 
v této oblasti a tvorba koncepce systematického zavádění (resp. prohlubování) výuky 
první pomoci na Pdf MU v Brně.

STUDENTS OF  PDF MU AND THEIR FIRST AID 
ACQUIREMENTS AND SKILLS (RESEARCH IN PROGRESS)

Abstract: It is assumed that every adult , especially a teacher, is able to apply 
fi rst aid. This article describes research, which was realized by authors and its aim is to 
fi nd out the information about fi rst aid acquirements and skills by students of  PdF MU. 
And  also if students are prepared suffi ciently during undergraduate studium. Some of 
concrete activities realized (or planned) by Family education and Health education de-
partment for increasing competency of fi rst aid treatment of prospective teachers. 

Keywords: competency, acquirement, fi rst aid, Faculty of Education 
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

UČITEL – PREVENTISTA

Jana VESELÁ

Abstrakt: Příspěvek se zabývá postavením učitele metodika prevence na zá-
kladní škole. Snaží se posoudit postavení metodika prevence v pedagogickém sboru, 
jeho výukovou zátěž a možnost dalšího profesního vzdělávání. Průzkumná část vychází 
z kvalitativního průzkumu, kdy výzkumný  vzorek tvořilo 5 učitelek preventistek ve 
věku 27–35 let z brněnských a vyškovských škol s 2-5letou praxí preventisty. Polos-
trukturované rozhovory byly v lednu až březnu 2009 nahrávány na diktafon a ana-
lyzovány. Sonda do této oblasti ukázala na motivaci učitelů, metodiků prevence, pro 
práci ve škole, na nedostatečnou připravenost pro práci metodika prevence během 
studia učitelství na VŠ, na malý prostor pro tvorbu vlastních programů prevence na 
základní škole.

Klíčová slova: učitel, prevence, primární prevence, komunikace, vyhlášky, soci-
álně-patologické jevy, preventivní programy, hodnoty, metodické pokyny, zákony, rám-
cově vzdělávací program

Školství v ČR prochází velkými změnami, které refl ektují sociálně-politické 
změny země, a to i ve smyslu větší demokratizace školství. Změny však nejsou dlou-
hodobě koncepční, neboť se mění politická profi lace státu v refl exi na výsledky voleb, 
a zejména  ve školství se odrážejí změny v personálním obsazení MŠMT ČR. Dopad 
těchto konceptuálních a personálních změn na Ministerstvu  jsou však velkou zátěží pro 
pedagogy, kterým chybí dlouhodobější koncepce vzdělávání, jsou v situaci, kdy nejsou 
jasné hranice učitelských kompetencí a míra náročnosti osvojovaného učiva. Profese 
učitele  se nyní v době mediálního rozmachu mění. Učitel je průvodcem na poli infor-
mačním, kdy přibližuje žákům data, ale stále větší důraz je kladen na jeho výchovnou 
funkci. Škola je významným socializačním činitelem v životě dítěte a tato funkce roz-
hodně by něměla být podceňována. Školní docházka je povinná pro všechny etnické 
skupiny žijící v ČR. Jednotlivé etnické skupiny přinášejí do prostředí školy své normy
a konfrontují je s majoritní společností. Žáci z majoritní skupiny se seznamují s jiným 
životním stylem, a inými normami. Jednou z možností řešení školních potíží je schop-
nost školy zajistit „potřebu vyjádřit se a komunikovat.“

     Komunikace mezi pedagogem a žákem je významnou složkou vzájemného 
vztahu, zprostředkovává vztahy a společnou činnost mezi účastníky. Schopnost komu-
nikace je nedílnou součástí osobnosti pedagoga. Vzájemný vztah neovlivňuje pouze 
verbální komunikace, ale i komunikace neverbální a činy. Verbální komunikace je za-
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stoupena mluveným slovem, v profesi učitele především výkladem a dialogem, never-
bální mimikou, očima, gestikulací a doteky, a činy se projevují postojem učitele k růz-
ným výchovným situacím a žákům. (Nelešovská, 2005). 

Potřebu komunikace zdůrazňuje i Kolář a Šikulová (2007). Na efektivní komu-
nikaci se podílejí určité podmínky a jednou z nich je vytváření příznivého sociálního 
klimatu a vhodné atmosféry ve třídě, která je založena především na budování vzájemné 
důvěry a na přirozené autoritě učitele.  Je tedy prokazatelné, že dobrá komunikace je zá-
sadní nejen při utváření vztahu mezi učitelem a žákem, ale také pro budování přátelské 
atmosféry ve třídě a získávání důvěry žáka.  

Je velice těžké naplnit potřebu komunikace během vyučovacích hodin, v tomto 
čase je komunikace omezena většinou pouze na vyučovací proces. Žáci však mohou do-
stat možnost vyjádřit se a komunikovat mimo vyučovací hodiny, např. formou žákovské 
samosprávy (Bendl, 2003). 

V první řadě je to právě škola, která by měla bránit vzniku sociálně patologic-
kých jevů u dětí tím, že žákům bude poskytovat podnětné prostředí a realizovat takové 
aktivity, které by u nich podporovaly odmítavý postoj k takovým jevům. Mezi ochranné 
faktory na úrovni školy patří jasně stanovená pravidla týkající se sociálně patologické-
ho chování, zakotvená ve školním řádu, aktivní zapojení žáků a jejich rodičů do aktivit 
školy, vstřícná atmosféra ve škole, efektivní preventivní program, návaznost školních 
aktivit na kvalitní způsoby trávení volného času.

Žáci z prvního stupně základní školy  jsou ještě nejsnadněji vychovatelní 
a ovlivnitelní, a proto je právě prevenci u těchto dětí třeba věnovat mimořádnou pozor-
nost. Pokud tedy budou vyrůstat v prostředí, kde se nevyskytují sociálně patologické jevy 
a jsou striktně odmítány, snadněji si k nim samy vytvoří odmítavý postoj. Prevencí u dětí 
by se měli zabývat v prvé řadě rodiče, posléze by na ně měla navazovat škola. Optimální 
pochopitelně je, když rodina a škola při realizaci prevence spolupracují. Pro účinnost 
prevence je nutné, aby rodina a škola byly ve svých postojích k sociálně patologickým 
jevům jednotné. Výhodou školního prostředí při rozvíjení preventivních aktivit u žáků je 
především možnost dlouhodobého a intenzivního výchovného působení na děti. 

Možnosti prevence ve školním prostředí
Prevencí sociálně patologických jevů ve školním prostředí se v ČR zabývá v prv-

ní řadě MŠMT ve spolupráci s dalšími resorty, např. Ministerstvem vnitra, Minister-
stvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví. MŠMT vytváří legislativní 
rámec pro realizaci prevence ve školním prostředí, vydává vyhlášky, metodické pokyny 
a zákony upravující poskytování prevence sociálně patologických jevů ve školním pro-
středí. Ministerstvo ukládá školám povinnost vytvářet Minimální preventivní programy 
a zřizovat ve škole funkci školního metodika prevence. Prevence sociálně patologic-
kých jevů by měla  být zakomponována do výuky dle RVP. 

Rámcový vzdělávací program
RVP (Rámcový, 2007) je základním kurikulárním dokumentem vymezujícím 

obsah a cíle výchovy a vzdělávání. Defi nuje závazné rámce vzdělávání pro jeho jednot-
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livé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. RVP je pro každou školu výcho-
diskem při tvorbě Školního vzdělávacího programu.

Součástí RVP jsou průřezová témata, která refl ektují aktuální požadavky a pro-
blémy současné společnosti. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč 
vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají 
ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klí-
čových kompetencí1 žáků.

RVP se snaží do výuky zakomponovat taková témata, která by u žáků podpo-
rovala vytváření správných životních postojů. Osvojení si výše uvedených hodnot 
a dovedností by mělo podle zásad efektivity primární prevence vést k odmítavému po-
stoji k sociálně patologickým jevům. RVP je dokument, který stanovuje, jak by mělo 
probíhat školní vyučování, a není tedy primárně zaměřen na prevenci sociálně patolo-
gických jevů. Dokumentem, jež se zabývá přímo realizováním primární prevence ve 
školním prostředí, je Minimální preventivní program.

Minimální preventivní program
MŠMT vydalo2 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí 

a mládeže, který ukotvuje realizaci Minimálních preventivních programů na školách 
a ve školských zařízeních. MPP je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu 
žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich 
sociálně komunikativních dovedností. Realizace MPP je pro každou školu a každé škol-
ské zařízení závazná a podléhá kontrole České školní inspekce (MPP, 2007). 

MPP stanovuje školám povinnost vytváření profese školního metodika preven-
ce3. Základní povinností školního metodika prevence je  metodická a koordinační čin-
nost, poskytování informací a poradenství. Každá škola je v rámci MPP povinna zajistit 
vzdělávání školního metodika prevence i dalších pedagogických pracovníků v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a škol-
ských poradenských zařízeních vymezuje mimo jiné, co je náplní práce školního meto-
dika prevence (Vyhláška, 2005). Ten se tedy zabývá:

tvorbou a realizací preventivního programu;• 
koordinací vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ;• 
spoluprací s institucemi, které působí v oblasti prevence SPJ;• 
zajišťováním a předáváním odborných informací o problematice SPJ a jejich • 
prevence pedagogickým pracovníkům školy;
poskytováním poradenství žákům s rizikem či projevy sociálně patologického • 
chování a jejich zákonným zástupcům;
spoluprací s třídními učiteli.• 

1 Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 
osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považo-
vány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální 
a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní (RVPZV, 2007).
2 Aktuální Metodický pokyn k prevenci SPJ byl vydán 16. října 2007 a nabyl účinnosti 7. listopadu 2007.
3 Činnost školního metodika prevence je vymezena přílohou č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
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Při tvorbě a vyhodnocování MPP školní metodik prevence dle potřeby spolupra-
cuje se školním psychologem, výchovným poradcem či metodikem prevence v peda-
gogicko-psychologické poradně. Na tvorbě a realizaci MPP by se měli podílet všichni 
pedagogičtí pracovníci školy. MPP se zpravidla vytváří na jeden školní rok, je pravi-
delně vyhodnocován a na základě dosažených výsledků jsou navrhovány další postupy 
v prevenci sociálně patologických jevů (MPP, 2007).

Možnosti preventivní práce školního  metodika prevence
Nabídka vyučovacích předmětů je rozmanitá a některé se přímo nabízejí k tomu, 

aby je preventista využil přiblížení  prevence tím, že začlení ve spolupráci s kolegy do 
výuky úctu k člověku, toleranci a solidaritě. Jako první se samozřejmě nabízejí zejména 
předměty, které se přímo vztahují k prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou 
občanská výchova, rodinná výchova, základy společenských věd nebo výtvarná či tě-
lesná výchova. V některých školách se zavádí předmět dramatická výchova, která skýtá 
obrovský potenciál. 

Třídnické hodiny
Třídní učitelé v třídnických hodinách mají možnost pracovat se skupinovou dy-

namikou třídy, což představuje cílené zacházení se silami, jež vznikají mezi žáky v je-
jich skupinovém životě.V případě, že mají na škole preventistu mají možnost využít 
jeho odbornosti při realizaci aktivit na třídnických hodinách. V případě šikany agresoři 
podvědomě a nerefl ektovaně užívají skupinové dynamiky k destrukci pozitivních vzta-
hů ve skupině. Učitel by proto měl těmto vztahům porozumět a podporovat růst pozitiv-
ních vazeb ve třídě a při spolupráci s preventistou je zakotvovat.

Náplní třídnických hodin by měla být realizace technik či her se zaměřením na 
seberefl exi a refl exi třídy, uvědomění si spoluzodpovědnosti za charakter třídy, stme-
lování skupiny, sebeuvědomování, posílení sebevědomí. Při dobrém vedení třídy je 
možné diagnostikovat vztahy či při různých aktivitách monitorovat problémové projevy 
chování aj. Pravidlům pro setkávání  třídních kolektivů se věnuje  ve svých publikacích 
Kolář (2001).

     
Kampaň

Pro preventivní práci je možné a velmi užitečné využít metodu kampaně. V rám-
ci kampaně lze zahrnout různé činnosti, děti např. mohou vyrobit plakáty či vymyslet 
slogan. Je možné využít i  další činnosti žáků, výrobu různých letáčků či informačních 
brožur (Bendl, 2003). Žáci by měli být informováni za pomoci různých typů  informač-
ních zdrojů, a pokud je letáček ve správnou chvíli na správném místě, může prokázat 
velkou službu. 

Hry
Uznávaný autor  Kolář (2001) se při preventivní práci vyjadřuje jednoznačně ve 

prospěch her. Hry mají v sobě všestranný diagnosticko-léčebný potenciál. Proto je nutné 
mít dobré praktické znalosti o možnostech využití konkrétních her. Hry jsou nedoceni-
telné zejména pro nácvik nového chování, protože svoji strategii opírají o zábavnost 
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a zajímavost. Různé teorie učení, které k nim patří, jsou laikovi skryty zcela v pozadí. 
Není dobré zařazovat hry, které vedou k vítězství a porážce, hry, jež rozdělují děti na sil-
né a slabé. Důraz klade na hry s kooperativními pravidly, na hry podporující vzájemnost 
a soudržnost. Tím může třídní učitel a preventista upevnit v žácích žádoucí vzorce soci-
álního chování, jako je  sounáležitost, učit je vyhýbat se násilí, uvolňovat napětí apod. 
Známá autorka herních aktivit Hermochová (2005) mluví o ovlivňování skupinové dy-
namiky. Hry jsou totiž důležitým prostředkem překonávání stagnace vývoje skupiny, 
urychlují a prohlubují proces vzájemného poznávání, vytváření hlubších porozumění 
mezi členy skupiny i řešení konfl iktů, případně mohou dát skupině preventivní nástroje 
a postupy, jak konfl iktům zabránit.

Sonda do osobnosti učitelů preventistů
Na téma učitel bylo zpracováno mnoho diplomových prací, příspěvků ve sbor-

nících i kapitol v monografi ích. Ve svém průzkumném šetření jsem se proto zaměřila 
na učitele metodiky prevence, na jejich vnímání vlastní profese, na jejich posouzení 
získaných odborných dovedností a kompetencí.

Pro tuto studii se jednoznačně nabízela forma kvalitativního průzkumu, kdy vý-
zkumný  vzorek tvořilo 5 učitelek preventistek ve věku 27-35let z brněnských a vyškov-
ských škol s 2-5letou praxí preventisty. Polostrukturované rozhovory byly v lednu až 
březnu 2009 nahrávány na diktafon a analyzovány.

Prvek Popis

Fenomén Kompetence preventisty

Kauzální podmínky Specializace v oboru z VŠ, osobní zkušenost se závislostí z rodiny, chuť se 
angažovat, schopnost vytvářet preventivní programy

Kontext Pracovní příležitost v Brně či ve Vyškově, možnosti konzultace v P-centru, 
možnost seberealizace, řešení vnitřního konfl iktu se závislostí v rodině

Intervenující podmínky Nedostatečný prostor ze strany učitele, naštvanost na intenzitu interakcí, sna-
ha o alternativní přístupy v prevenci

Akce, strategie jednání Utřídění priorit, dokončení studia dalšího oboru, získat akreditaci preven-
tisty

Následky Zakoupení a osvojení preventivních programů se silným momentem prožit-
ku, být akreditovaným preventistou, vyřešit rodinný problém se závislostí
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Axiální model

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že práce učitele preventisty není na školách 
ohodnocena fi nančně a pouze někde pozicí v pedagogickém sboru. Učitelky preventist-
ky vykonávají svoji práci z přesvědčení o potřebnosti a užitečnosti preventivní práce 
či jsou motivovány zkušeností ze své primární rodiny. Klíčový fenomén kompetence 
učitele preventisty se v rozhovorech překrýval s verbalizovanými pocity beznaděje
a pocity marnosti. Objevuje se princip „horkého bramboru“. Rodiče hájí autonomii ro-
diny i za cenu popření problému, a pokud spolupracují, tak pouze formálně. Preventisté 
pro podporu svých kompetencí potřebují vypracované strategie, jak reagovat v určité 
situaci, což je výzva pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Kompetence 
 preventisty 

Specializace v oboru 
z VŠ, osobní zkušenost 
se závislostí z rodiny, 
chuť se angažovat, 
schopnost vytvářet 
preventivní programy 
 

Pracovní příležitost 
v Brně, možnosti 
konzultace v P-centru, 
možnost seberealizace, 
řešení vnitřního konfliktu 
se závislostí v rodině 

Zakoupení a osvojení 
preventivních programů 
se silným momentem 
prožitku, být akreditova- 
ným preventistou, vyřešit 
rodinný problém se 
závislostí 

Nedostatečný prostor ze 
strany učitele, 
naštvanost na intenzitu 
interakcí, snaha o 
alternativní přístupy v 
prevenci 

Utřídění priorit, 
dokončení studia 
dalšího oboru, získat 
akreditaci preventisty 
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Příloha č.1  Rozhovor s učitelkou preventistkou

Na začátku práce jsem měla dojem, že vím, do čeho jdu, jasná byla drogová problemati-
ka. To byla jasná představa, protože dříve jsem pracovala v Podaných rukou.

Dodnes mám potíže s řešením šikany, obzvlášť u netřídních učitelů v 6. a 7. třídě.
S třídními učiteli je to lepší, mají třídnické hodiny, tzv. „domečky“, kde se řeší 
i atmosféra ve třídě, její soudržnost a schopnost spolupracovat.

Hodně to záleží na třídním učiteli, jak moc se tomu věnuje.
Pomoc se dá hledat v seminářích, v kurzu pro metodiky prevence…je to placené..
Semináře Mgr. Michaely Veselé se mi jeví jako dobře koncipované, vytyčí se problém 
a ona odpovídá.

Pro prevenci je z mé pozice důležitá spolupráce s tř. uč., s těmi co mají „domečky“ 
Je však důležitá náplň „domečků“, aby to nebylo jenom o omluvenkách a běžné třídní 
agendě.

Časová náročnost se odvíjí od toho, jak se práci moc člověk věnuje. Já nyní studuji ještě 
mgr.studium angličtiny a končím, tak tomu letos moc nedám, .. chce to ale podstatně 
více.. tak 1 hod týdně.

Pomohly by mi zpracované „balíčky“ pro prevenci, jsou to vytvořené programy, obsa-
hují i pracovní možnosti jako vyzkoušet si testování na alkohol na drogy, také je dobrá 
zpracovaná Metodika pro práci preventisty, jak udělat zápis, kdy kontaktovat,.. koho 
kontaktovat.

Akreditovaný preventistka bere příplatek 1000-2000 Kč,-…..já zatím mám osobní pří-
platek 400,- až 500,- Kč.

Po 2 letech práce mne štve, že to nemohu ovlivnit, zmocňuje se mne pocit marnosti, 
nemůžu to s rodiči projednat, většinou zapírají, doma to děti nedělají

Šikanu musím ohlídat, prevence jde.

Alkohol, kouření, trávu neovlivním je to bezmocnost.
Prima byl projekt „Naše třída nekouří“…..žáci popisovali, že divnej je, ten co nekouří 
i ten co kouří…
Kouření trávy mi vadí nejvíc, je to móda, kdo kouří, je super

Nejvíc mi v práci pomohla akce v Rubínu, bylo to setkání s bývalou feťačkou, bylo tam 
500 lidí, když vyprávěla bylo úplné ticho, kombinovali autentickou výpověď a fi lm.. 
velmi působivé

Štve mne nedostatek zkušeností, mnohdy si nevím rady
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Nemám ráda pocit, že nevím, co dál

Chtělo by to změnu.
Propracovanější systém….upřesnit kompetence, ale jasně konkrétně, ne teoretické abs-
traktní představy současných akademických pedagogů.

Mám představu, co je moje pole působnosti   -co tř.uč.
     - co vedení školy
     - co rodiče

S rodiči spíše informativně, potom obejít třídy s někým, kdo měl zkušenost, zaměřit se 
na 9.tř. které od nás odcházejí, třeba i prostřednictvím P- centra na Sládkově pro rodiče, 
a samozřejmě podchytit hned 6.tř.

Na Společenském večeru byli  někteří žáci opilí, není respekt ke škole ani ze strany 
rodičů, pak teprve žáků.
Pomohly by praktické semináře na fakultě, formulování projektů, tvoření výběrových 
seminářů.
Zapojení rodiny do spolupráce, ne jejich kontrola, ale vzájemná rovnocenná spolupráce.

Ukázka práce preventisty ve školním roce 2008/2009

Adaptační kurz
6.A, 6.B

Termín:• 
Třída 6.A prožila svůj adaptační kurz ve dnech 10.–12.9. a třída 6.B ve dnech 17.–19.9. 
2008. 

Cíl adaptačního kurzu:• 
Jeho smyslem bylo děti seznámit nejen s jejich novými spolužáky, ale také pokusit se 
stmelit nový kolektiv; pomoci dětem, aby se v něm cítily dobře a bezpečně, a ukázat jim, 
že ve škole mohou prožít pěkné a nezapomenutelné zážitky, pokud si budou vzájemně 
oporou. 

Program:• 
Program byl velmi nabitý. Seznamovací hry pomohly novým dětem poznat svoje spo-
lužáky, při pohybových hrách si děti zadováděly a psycho-sociální a morální hry dětem 
pomohly přemýšlet o nich samých i o lidech kolem nich. Protože součástí adaptačního 
kurzu byla i slíbená noc ve škole, nemohlo chybět opékání špekáčků, noční hra ani 
diskotéka. 
Nejvíce děti zaujal baseball, v jehož duchu probíhal celý kurz. Tato sportovní hra dětem 
pomohla uvědomit si, že určitá pravidla je nutné dodržovat, a také to, že jsou součástí 
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týmu. Právě tuto sounáležitost s týmem děti prožily nejen ze zážitku hry, ale také díky 
společnému pokřiku týmu, vlajky a dalších stmelujících prvků. 

Jednotlivé zkoumané body a jejich škála:• 

Psychologické prostředí ►
vzájemné respektování účastníků -
spolupráce účastníků -
možnost vzájemného spolehnutí -
vzájemná podpora, pomoc  -
otevřenost a autentičnost -
potěšení a radost ze společenství -
humánnost, lidskost v jednání -

Zangažovanost žáka na společné tvorbě plánů ►
Zangažovanost žáka na diagnostice vlastních potřeb ►
Zangažovanost žáka na defi nování cílů ►
Zangažovanost žáka na tvorbě návrhů postupů při řešení  ►
Pomoc žáků, uskutečňovat navržený postup učení ►
Zangažovanost žáka na hodnocení průběhu a výsledků vlastního učení ►

Autoregulace ►
schopnost vnímat zadání úkolu -
schopnost rozhodnout se pro typ řešení úkolu -
schopnost dodržet dokončení úkolu -
schopnost přijmout autoritu učitele -
schopnost dodržovat časové normy -
schopnost dodržovat pravidla -
schopnost refl ektovat kvalitu splnění úkolů -

nikdy někdy vždy
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Hodnocení jednotlivých žáků 6.A

Jméno Oblast Škála

Veselá Jana nikdy někdy vždy
Psychologické prostředí
vzájemné respektování účastníků X
spolupráce účastníků X
možnost vzájemného spolehnutí X
vzájemná podpora, pomoc X
otevřenost a autentičnost X
potěšení a radost ze společenství X
humánnost, lidskost v jednání X
Zangažovanost žáka
Zangažovanost žáka na společné tvorbě plánů X
Zangažovanost žáka na torbě návrhů postupů při řešení X
Zangažovanost žáka na diagnostice vlastních potřeb X
Zangažovanost žáka na defi nování cílů X
Zangažovanost žáka na hodnocení průběhu a výsledků vlastního učení X
Autoregulace
schopnost vnímat zadání úkolu X
schopnost rozhodnout se pro typ řešení úkolu X
schopnost dodržet dokončení úkolu X
schopnost dodržovat časové normy X
schopnost refl ektovat kvalitu splnění úkolů X
schopnost přijmout autoritu učitele X
schopnost dodržovat pravidla X

Jana je kamarádská dívka, které nečiní problém vyjádřit své pocity, je ote-
vřená, upřímná. Před celým kolektivem se omluvila spolužačce, že se s ní dříve 
nechtěla kamarádit, a řekla že by to chtěla napravit. 

Doporučujeme: klást důraz na soustředěnost. O Anetu se lze v kolektivu 
opřít.
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Třída Oblast Škála

6.A nikdy někdy vždy
Psychologické prostředí
vzájemné respektování účastníků 0% 47% 53%
spolupráce účastníků 5% 47% 47%
možnost vzájemného spolehnutí 0% 37% 63%
vzájemná podpora, pomoc 0% 37% 63%
otevřenost a autentičnost 5% 26% 68%
potěšení a radost ze společenství 0% 26% 74%
humánnost, lidskost v jednání 5% 26% 68%
Zangažovanost žáka
Zangažovanost žáka na společné tvorbě plánů 16% 21% 63%
Zangažovanost žáka na tvorbě návrhů postupů při řešení 21% 42% 37%
Zangažovanost žáka na diagnostice vlastních potřeb 11% 26% 63%
Zangažovanost žáka na defi nování cílů 11% 32% 58%
Zangažovanost žáka na hodnocení průběhu a výsledků vlastního učení 0% 58% 42%
Autoregulace
schopnost vnímat zadání úkolu 11% 68% 21%
schopnost rozhodnout se pro typ řešení úkolu 5% 68% 26%
schopnost dodržet dokončení úkolu 0% 26% 74%
schopnost dodržovat časové normy 0% 26% 74%
schopnost refl ektovat kvalitu splnění úkolů 0% 47% 53%
schopnost přijmout autoritu učitele 0% 32% 68%
schopnost dodržovat pravidla 0% 37% 63%
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Třída Oblast Škála

6.B nikdy někdy vždy
Psychologické prostředí
vzájemné respektování účastníků 16% 37% 47%
spolupráce účastníků 0% 42% 58%
možnost vzájemného spolehnutí 11% 26% 63%
vzájemná podpora, pomoc 11% 26% 63%
otevřenost a autentičnost 5% 37% 58%
potěšení a radost ze společenství 0% 32% 68%
humánnost, lidskost v jednání 11% 37% 52%
Zangažovanost žáka
Zangažovanost žáka na společné tvorbě plánů 5% 52% 42%
Zangažovanost žáka na tvorbě návrhů postupů při řešení 0% 58% 42%
Zangažovanost žáka na diagnostice vlastních potřeb 5% 47% 47%
Zangažovanost žáka na defi nování cílů 5% 37% 58%
Zangažovanost žáka na hodnocení průběhu a výsledků vlastního učení 5% 37% 58%
Autoregulace
schopnost vnímat zadání úkolu 5% 47% 47%
schopnost rozhodnout se pro typ řešení úkolu 0% 52% 47%
schopnost dodržet dokončení úkolu 0% 21% 79%
schopnost dodržovat časové normy 0% 21% 79%
schopnost refl ektovat kvalitu splnění úkolů 5% 37% 58%
schopnost přijmout autoritu učitele 16% 21% 63%
schopnost dodržovat pravidla 16% 32% 52%

TEACHER – PREVENTION METHODIST IN PRIMARY 
SCHOOLS

Abstract: The paper deals with the role of a teacher methodology prevention in 
elementary school. Trying to assess the status of prevention methods in teaching staff, 
his teaching load and the possibility of further professional education. Reconnaissance 
section is based on qualitative research, where research sample consisted of 5 teachers 
of metology prevention at age 27-35, from Brno and Vyškov schools with 2-5-year 
experience . Interviews were in January to March 2009 recorded voice recorder and 
analyzed. The probe into this area has shown the motivation of teachers, methods of 
prevention, for work in school, the lack of preparedness for prevention work methodo-
logy while studying teaching at university, in a small space to write their own prevention 
programs in elementary school.

Keywords: teacher, prevention, primary prevention, communication, decree, 
socio-pathological phenomena, prevention programmes, values, guidelines, laws, Fra-
mework Education Programme
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APLIKÁCIA KAMPANE SOCIÁLNYCH 
NORIEM AKO PREVENTÍVNEJ STRATÉGIE 

UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK 
U ŠTUDENTOV SŠ

Martina ROMANOVÁ, Tomáš SOLLÁR

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou prevencie závislostí u študentov 
stredných škôl. Na vybraných školách bola aplikovaná Kampaň sociálnych noriem, kto-
rej cieľom bola korekcia nesprávne vnímaných rovesníckych noriem užívania a ktorá 
bola súčasťou projektu realizovaného v spolupráci mesta Nitra a Illinoiskej univerzity. 
Projekt mal dve fázy. V prvej fáze, ktorej sa zúčastnili študenti siedmych škôl (n=638) bol 
administrovaný dotazník, ktorý tvoril podklad k samotnej Kampani sociálnych noriem. 
V druhej fáze, v ktorej sa vybrali štyri stredné školy (n=219), výskumnú vzorku tvorili tri 
triedy na každej škole: dve experimentálne a jedna kontrolná, ktoré sa medzi sebou líšili 
v intenzite intervencie. Po 4týždňovej implementácii Kampane sociálnych noriem neboli 
zistené významné posuny vo vnímaní. Vysvetlením zistenia môže byť skutočnosť, že štyri 
týždne je pomerne krátky čas na to, aby študenti zmenili nesprávne vnímané rovesnícke 
normy užívania, čo zodpovedá aj zisteniam zahraničných výskumov.

Kľúčové slová: normy, aktuálna norma, vnímaná norma, mispercepcia, korekcia 
mispercepcie

 
V posledných rokoch sa medzi učiteľmi aj odborníkmi stále častejšie objavuje 

požiadavka zameraná na zlepšenie kvality života ľudí v zmysle efektívnejšieho zvlá-
dania záťažových situácií. Do tejto kategórie nesporne patrí aj oblasť nadmerného uží-
vania alkoholu, cigariet a iných návykových látok. Nevyhnutnosť nachádzania takých 
preventívnych stratégií, ktoré by dokázali ak nie eliminovať aspoň redukovať výskyt 
tohto fenoménu, patrí medzi priority, ktorých riešenie je frekventovane diskutovanou 
témou na odborných podujatiach, v literatúre a v médiách.

V našich podmienkach nie celkom známe preventívne stratégie založené na 
prístupe sociálnych noriem zaznamenali za posledné dve desaťročia v USA významný 
rozvoj. V centre prístupu stojí zistenie, že u mladých ľudí prevažuje tendencia vní-
mať užívanie akýchkoľvek návykových látok u svojich rovesníkov alebo spolužiakov 
ako rizikovejšie a frekventovanejšie, ako je skutočnosť (Berkowitz 2004; Perkins, 
Berkowitz 1986). Prístup sociálnych noriem patrí medzi efektívne stratégie v zmysle 
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predchádzania a redukcie užívania návykových látok, čo je zdokumentované mnohými 
štúdiami (Schultz, Neighbors, 2007; Thombs et al., 2007; Berkowitz, 2005; Lintonen, 
Konu, 2004; Perkins, 2002). Jadrom prístupu je oboznamovanie študentov o tom, čo ich 
rovesníci skutočne robia. Významným atribútom je zameranie sa na pozitíva a na zdra-
vie orientované rozhodnutia, s využitím tvorivého potenciálu mladých ľudí a s cieľom 
korigovať nesprávnu percepciu vybraných sociálnych noriem. Vzhľadom k pojmovej 
nejednoznačnosti konceptu noriem hlavne v oblasti prevencie venujeme pozornosť ich 
klasifi kácii. V literatúre zaoberajúcej sa užívaním alkoholu medzi adolescentnou mlá-
dežou (napríklad Cialdini, Demaine, 2006; Elek et al., 2006; Borsari, Carey, 2003) do-
minujú dva typy noriem: deskriptívne a injunktívne normy. 
 deskriptívna norma sa vzťahuje podľa Borsariho a Careyovej (2003) k percepcii 

kvantity a frekvencie pitia u druhých ľudí a je vo veľkej miere založená na pozo-
rovaní, ako ľudia konzumujú alkohol v diskrétnych situáciách, 
 injunktívna norma sa vzťahuje k percepcii súhlasu alebo schvaľovania pitia 

a reprezentuje vnímané morálne pravidlá rovesníckej skupiny. Injunktívne nor-
my pomáhajú jednotlivcovi v určení toho, aké sociálne správanie je prípustné 
a aké nie (Cialdini et al., 1990).

Olesonová (2004) diferencuje obidva typy noriem ešte detailnejšie: na aktuálnu 
normu a vnímanú normu. Aktuálnu normu popisuje ako zloženú z aktuálnych priemer-
ných postojov, presvedčení a správania sa všetkých členov v skupine. Na druhej strane 
vnímaná norma je v skupine prevládajúci predpoklad alebo domnienka o extrémnosti 
v postojoch, presvedčeniach a správaní ostatných členov v skupine. Vnímaná norma je 
odlišná od aktuálnej, pretože sa týka toho, či si ľudia myslia. Neighbors et al. (2006) 
upriamuje pozornosť na dve významné zistenia:

a. vnímaná norma je typicky vyššia ako aktuálna norma,
b. vnímaná norma pozitívne koreluje s užívaním alkoholu.

Fenomén nesprávneho vnímania aktuálnej normy bol v odbornej literatúre nazva-
ný mispercepcia a opisuje rozdiel medzi aktuálnymi postojmi alebo správaním a tým, 
čo si ľudia myslia o tom, aké postoje majú ostatní ľudia a ako sa správajú (Berkowitz, 
2004). Ako ďalej uvádza Berkowitz (2004), výsledky výskumu potvrdzujú, že rovesníc-
ky vplyv je viac založený na tom, čo si myslíme, že druhí ľudia robia a čomu veria (vní-
maná norma), než na ich skutočnom správaní a presvedčeniach (aktuálna norma). Beck 
a Treiman (podľa Perkins, 2002) tvrdia, že mispercepciu noriem nachádzame na úrovni 
stredných, aj vysokých škôl. Teoretické vysvetlenie jej príčin možno nájsť na psycholo-
gickej, sociálnej a kultúrnej úrovni. Na kognitívnej úrovni psychológovia demonštrujú, 
že ľudia sú náchylní k chybovosti prisudzovaním správania a konania druhého člove-
ka jeho vlastným dispozíciám než environmentálnemu kontextu, pretože pozorovateľ 
nemá dostatok informácií o jeho príčinách (Zanden, 1987; Sollárová, 2004, 2008). 

Prístup sociálnych noriem ako preventívna stratégia
Perkins (1995) na základe výskumov zistil, že študenti typicky nadhodnocujú uží-

vanie drog a tiež majú tendenciu nadhodnocovať toleranciu ich rovesníkov voči tomuto 
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javu. Mispercepcia podporuje problematické správanie: študenti sa ocitajú v ilúzii alebo 
zmenenom obraze o ich rovesníkoch, následne preberú správanie, ktoré by im inak ich 
vlastný osobný postoj nedovolil. Výsledkom je, že problematické užívanie sa stáva bež-
ným a rozšíreným, nakoľko študenti pijú viac, častejšie užívajú návykové látky, pretože 
nesprávne vnímali, že takéto správanie je v zhode s tým, čo robia ich rovesníci. Na 
základe doterajších zistení zhrnul Perkins (1995) základné vlastnosti mispercepcie.

1. Rozdiel medzi aktuálnou a vnímanou normou existuje nezávisle na type drogy.
2. Mispercepcie medzi rovesníckymi normami existujú aj na stredných školách. 

Študenti prichádzajú na vysoké školy (univerzity) s mispercepciou normy vzťa-
hujúcej sa k užívaniu návykových látok, ktorá sa príchodom na VŠ zhoršuje.

3. Mispercepcia existuje u oboch pohlaví, nezávisle na mimoškolských aktivitách. 
Študenti sú jej „nositeľmi“, prenášajú ju prostredníctvom spôsobu konverzácie 
a jej upevňovaním v kultúre.

4. Mispercepcie majú potenciálne signifi kantný efekt na samotné užívanie u štu-
dentov, nezávisle od vplyvu vlastných osobných presvedčení a postojov a tiež 
nezávisle od aktuálnej normy. Mispercepcia pomáha aktivovať a upevňovať už 
tolerantné postoje k užívaniu u mnohých študentov. Tí následne vyvíjajú tlak na 
ostatných študentov, čo vyúsťuje do rizikovejšieho užívania a závažných konze-
kvencií.

Prístup sociálnych noriem nie je limitovaný iba na oblasť prevencie závislostí 
fajčenia, užívania alkoholu a iných návykových látok, ale svoje nezastupiteľné miesto 
má tiež v prevencii rizikového sexuálneho správania, rizikového riadenia motorových 
vozidiel, hrania hazardných hier a iných sociálno–patologických javov. Je vhodnou for-
mou prevencie pre vekovú kategóriu vysokoškolákov, ale býva frekventovane využíva-
ný aj na stredných školách s tým istým alebo podobným efektom ako na univerzitách. 

Záujem o tento prístup vzrastá v posledných rokoch a vychádza z dvoch skutočností:
- Veľa z bežne používaných stratégií nasmerovaných na problémové správanie 

v období adolescencie bolo z väčšej miery neefektívnych. Odborníci v tejto 
oblasti stále hľadajú iné, efektívnejšie možnosti. V domácich príspevkoch a štúdi-
ách (Sollárová, 1999, 2000) zaoberajúcich sa primárnou prevenciou drogových 
závislostí sa objavuje kritické hodnotenie prevládajúceho prístupu v prevencii 
drogových závislostí a upozornenie na chyby, ktoré do istej miery zapríčiňujú 
nízku efektivitu a neuspokojivé výsledky. 

- Existuje reálna požiadavka v oblasti prevencie zamerať sa na hodnotenia pod-
ložené na dôkazoch.

Ako uvádza Perkins (2003) prístup sociálnych noriem predkladá myšlienku, 
že väčšina problémov mladých ľudí je spôsobená v značnej miere ich túžbou – alebo 
sociálnym tlakom – byť konformní s nesprávne vnímanou skupinovou normou. Tento 
typ preventívnej stratégie navrhuje spôsob, akým upraviť mispercepciu → posunúť 
vnímanú normu bližšie k aktuálnej.  Základom prístupu sociálnych noriem je získanie 
dôveryhodných dát od cieľovej populácie, potom prostredníctvom rôznych komuni-
kačných techník, konzistentne šíriť podložené informácie o aktuálnej norme. Tým, že 
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cieľovú populáciu vystavujeme opakovane pozitívnym, na údajoch založeným sprá-
vam, mispercepcia (ktorá udržiavala problémové správanie) sa redukuje. Následne 
sa väčšina cieľovej polulácie začne správať v zhode s presnejšie vnímanou normou 
(Schéma 1). 

  Základňa –    identifi kovanie aktuálnych noriem
 ↓
  Intervencia –    intenzívne vystavovanie aktuálnym normám
 ↓
  Predikované výsledky           →     korekcia nesprávnej percepcie aktuálnej normy
          →     redukcia poškodzujúceho správania 
          →     zvýšený výskyt zdravotného správania

Schéma 1 Znázornenie modelu sociálnych noriem (podľa Haines et al., 2004)

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že prístup sociálnych noriem týkajúci sa kon-
zumácie návykových látok, navrhovaný na cieľovú populáciu adolescentnej mládeže 
komunikuje a šíri iba normu týkajúcu sa ich neužívania a jeho úlohou nie je zmena 
problematických alebo nezdravých noriem (Berkowitz, 2005). 

V práci nás zaujímala univerzálna prevencia a aktívne sme pracovali s deskrip-
tívnou normou na obidvoch úrovniach – aj aktuálnej, aj vnímanej. Prostriedkom korek-
cie mispercepcie bola Kampaň sociálnych noriem. Ide o spôsob, ktorý sa aplikuje naj-
častejšie  a predstavuje využitie všetkých dostupných a možných médií, ktoré poskytujú 
študentom správne informácie o aktuálnej úrovni užívania jednotlivých typov návyko-
vých látok (DeJong, Langford, 2002). 

Odvíjajúc sa od aplikácie prístupu sociálnych noriem v prevencii rôznych sociál-
no–patologických javov a s prihliadnutím na výstupy výskumov, ktoré boli aplikované 
v USA bolo cieľom realizovaného výskumu zistiť, či po Kampani sociálnych noriem 
v dĺžke trvania štyri týždne nastane korekcia mispercepcie, v zmysle posunu vnímanej 
normy užívania vybraných návykových látok k norme aktuálnej. Pri výskumnom di-
zajne sme sa odvíjali od postupnosti, ktorá je využívaná v intervenciách využívajúcich 
prístup sociálnych noriem (Haines et al., 2004). Na identifi káciu mispercepcie potre-
bujeme najskôr poznať deskriptívnu normu na dvoch úrovniach: aktuálnej a vnímanej. 
Experimentálne sme overovali, či miera intervencie diferencovaná v troch základných 
skupinách bude vplývať na zmenu percepcie smerom ku skutočnému stavu v oblasti 
užívania.

Schéma 2 Znázornenie postupnosti pri zisťovaní korekcie mispercepcie aplikáciou 
prístupu sociálnych noriem.

 Aktuálna norma Vnímaná norma Mispercepcia Korekcia mispercepcie 



235

Metódy

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorili študenti siedmych typov škôl, ktorí sa v rokoch 2007 

až 2008 zúčastnili projektu. Projekt sme realizovali v spolupráci s mestom Nitra a Illi-
noiskou univerzitou a bol primárne zameraný na zber dát, na základe ktorých sme ana-
lyzovali aktuálnu normu, vnímanú normu a z toho vyplývajúcu mispercepciu.

V prvej fáze, pri zisťovaní aktuálnej normy vzorku tvorilo 638 študentov 
siedmych typov škôl. V druhej fáze aplikácie prístupu sociálnych noriem (korekcia mis-
percepcie) sme pracovali so štyrmi strednými školami:

Tab. 1  Zoznam stredných škôl participujúcich na projekte v prvej a druhej fáze projektu

Škola
1. fáza projektu 2. fáza projektu

n % n %
1. Obch. akadémia 165 25.9% 43 19.6%
2. Stredná zdr. škola 118 18.5% 52 23.7%
3. SPŠ elektrotech. 69 10.8 40 18.3%
4. Gymnázium 135 21.2% 84 38.4%
5. Šport. Gymnázium 42 6.6% - -
6. Hotelová akadémia 96 15.0% - -
7. SOU 13 2.0% - -
spolu 638 100% 219 100%

Metodika
Na zisťovanie sociálnych noriem sme použili adaptovaný pôvodný dotazník 

„Drug Use and Perception Survey (Dotazník sociálnych noriem)“. Dotazník nám bol 
poskytnutý pracovníkmi University of Illinois, s ktorými bol konzultovaný slovenský 
preklad a jeho fi nálna podoba. Verzia dotazníka, ktorú sme používali sa iba málo odli-
šuje od pôvodnej verzie, zmena bola realizovaná iba v tých položkách, ktorých použitie 
by v našej vzorke adolescentnej mládeže bolo irelevantné. Administrácia dotazníka trvá 
približne 20 minút. 

Výskumný plán
Na každej strednej škole, ktorá spolupracovala v druhej fáze projektu „Sociálne 

normy“ boli vybrané tri triedy, ktoré predstavovali dve experimentálne a jednu kontrol-
nú skupinu (Tab. 2). Na všetkých školách prvú experimentálnu skupinu tvorili študenti, 
ktorí sa v období marec – apríl 2008 zúčastnili Kampane sociálnych noriem. Jej jadro 
bolo tvorené aktívnym zapojením sa študentov do vytvárania plagátov, ktorých cieľom 
bolo šíriť informáciu o aktuálnej norme užívania vybraných druhov návykových látok, 
diskusiami na tému mispercepcie v zmysle pochopenia nielen jej príčin ale i dôsledkov. 
Práca so študentmi sa realizovala nielen na spoločných stretnutiach ale aj mimo nich, 
v intenzívnom kontakte sme boli v priebehu celých štyroch týždňov trvania kampane. 
V závere 4týždňového projektu bol v týchto skupinách administrovaný Dotazník soci-
álnych noriem. Druhá experimentálna skupina bola tvorená študentmi, ktorým boli na 
konci projektu na hodine etiky prezentované vytvorené plagáty ich spolužiakov, bola 
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im stručne predstavená základná idea vzťahujúca sa k mispercepcii užívania a úlohou 
študentov v tejto skupine bolo poskytnúť spätnú väzbu na predložené plagáty. V závere 
hodiny boli požiadaní o vyplnenie dotazníka. Kontrolnú skupinu tvorili študenti, ktorí 
o projekte sociálnych noriem, ani o Kampani sociálnych noriem nemali žiadne infor-
mácie, ani im neboli prezentované ich spolužiakmi vytvorené plagáty. Študentom tejto 
skupiny bol na hodine etiky administrovaný ten istý dotazník ako v predchádzajúcich 
dvoch experimentálnych skupinách. Zloženie skupín uvádzame nižšie. 

Tab. 2 Podiel chlapcov a dievčat v jednotlivých skupinách

Skupina
Pohlavie

Spolu
chlapci dievčatá

Experimentálna č. 1 42 27 69
Experimentálna č. 2 31 51 82
Kontrolná 28 40 68
Spolu 101 117 219

Pri realizácii výskumu sme zámerne nevolili pretest a postest dizajn, vzhľadom 
k limitom. Ott a Doyle (2005) pripúšťajú možnosť ovplyvnenia posttestových výsledkov 
administráciou toho istého dotazníka po krátkom čase. Kampaň sociálnych noriem, ktorú 
sme realizovali, mala relatívne krátke trvanie (4 týždne) a existovala možnosť uvádzania 
odpovedí, o ktorých študenti vedeli, že sú nami očakávané, vzhľadom k detailnému opisu 
zámeru a cieľu celého projektu na prvej hodine (sociálne žiaduce odpovede). Zmena vo 
vnímanej norme (závislá premenná) by tak nemusela nastať vplyvom Kampane sociál-
nych noriem (nezávislá premenná), ale by mohla byť spôsobená tým, že participanti sa 
už na merací nástroj adaptovali (Ferjenčík 2000; Disman, 2002). Študenti počas stretnutí 
diskutovali o výsledkoch, ku ktorým sa dospelo. Veku zodpovedajúcim spôsobom im 
bol vysvetlený fenomén mispercepcie a jeho fungovania pri vnímaní sociálnych noriem. 
Z toho dôvodu nebol na začiatku druhej fázy projektu administrovaný Dotazník soci-
álnych noriem, ale bol zvolený postup porovnania mispercepcie v kontrolnej skupine 
s mispercepciou, zistenou pri administrácii toho istého dotazníka v apríli 2007.

Výsledky
Výsledky analyzujeme v poradí dvoch blokoch: aktuálna norma verzus vnímaná 

norma a korekcia mispercepcie. 

Aktuálna norma vs. vnímaná norma - ukazovateľ mispercepcie
V prvej tabuľke uvádzame zistenia, vzťahujúce sa k rozdielom v úrovni aktuálnej 

a vnímanej normy, ktoré boli zisťované Dotazníkom sociálnych noriem v roku 2007, 
v druhej uvádzame  tieto rozdiely iba v Kontrolnej skupine v roku 2008, nakoľko pre 
korekciu bolo nevyhnutné zistiť, či diskrepancia medzi aktuálnou a vnímanou normou 
(ukazovateľ mispercepcie) vykazuje rozdiely aj v odstupe jedného roku. Vzhľadom 
k potvrdeniu predpokladu o rozdiele medzi týmito dvomi úrovňami deskriptívnej normy 
v obidvoch rokoch, boli vytvorené podmienky pre korekciu mispercepcie prostredníc-
tvom kampane sociálnych noriem. 
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Tab. 3 Diskrepancia medzi vnímanou normou a aktuálnou normou z aspektu vybraných 
druhov návykových látok na štyroch SŠ (OA, SZŠ, SPŠ elektrotechnická, Gymnázium)
2 0 0 7 – d o t a z n í k 
Sociálnych noriem

Návyková 
látka

AN
VN N AM (%) SD t df p

OA, SZŠ, SPŠ,GG cigarety
AN 454 33 .471

27.798 453 < .001
VN 454 98 .147

OA, SZŠ, SPŠ,GG alkohol
AN 389 41 .492

22.133 388 < .001
VN 389 98 .151

OA, SZŠ, SPŠ,GG marihuana
AN 440 02 .142

16.468 439 < .001
VN 440 41 .492

Legenda: A – AN – aktuálna norma, VN – vnímaná norma, N – počet, AM – aritmetický priemer, SD – 
smerodajná odchýlka, t – t test, p – hladina významnosti,
df – stupeň voľnosti

Z výsledkov uvedených v predchádzajúcej tabuľke (Tab.3) vyplýva, že diskre-
pancia vnímanej normy a normy aktuálnej je u vybraných návykových látok (alkohol, 
cigarety a marihuana) štatisticky významná. Tento rozdiel sa týka všetkých štyroch ty-
pov stredných škôl. 

Tab. 4 Diskrepancia medzi vnímanou normou a aktuálnou normou z aspektu vybraných 
druhov návykových látok v kontrolnej skupine na štyroch SŠ (OA, SZŠ, SPŠ elektro-
technická, Gymnázium)
2 0 0 8 – K a m p a ň  
Sociálnych noriem

Návyková 
látka

AN
VN N AM (%) SD t df p

Kontrolná skupina cigarety
AN 62 47 .503

7.350 61 < .001
VN 62 97 .178

Kontrolná skupina alkohol
AN 55 16 .373

13.266 54 < .001
VN 55 96 .189

Kontrolná skupina marihuana
AN 63 0 .000

6.601 62 < .001
VN 63 41 .496

Legenda: A – AN – aktuálna norma, VN – vnímaná norma, N – počet, AM – aritmetický priemer, SD – 
smerodajná odchýlka, t – t test, p – hladina významnosti,df – stupeň voľnosti

Štatisticky významný rozdiel medzi aktuálnou a vnímanou normou užívania vy-
braných návykových látok bol zistený aj v kontrolnej skupine na základe dotazníka 
distribuovaného na jar 2008. Najvýraznejší rozdiel je v konzumácii alkoholu, kde jeho 
užívanie udáva 16 % študentov z kontrolnej skupiny výskumného súboru, avšak títo 
študenti si myslia, že alkohol pije až 96 % študentov na ich škole. 

Zistenia významných rozdielov medzi aktuálnou a vnímanou úrovňou užívania 
návykových látok na školách v roku 2007 a významných rozdielov vo všetkých kont-
rolných skupinách v roku 2008 umožňujú analyzovať korekciu mispercepcie na základe 
štvortýždňovej implementácie Kampane sociálnych noriem.

Korekcia mispercepcie
Kampaň sociálnych noriem, ktorú sme realizovali, nemala ambíciu posunúť ak-

tuálnu normu v zmysle redukcie užívania vybraných návykových látok z dôvodu rela-
tívne krátkeho trvania. Za cieľ sme si stanovili korekciu mispercepcie prostredníctvom 
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aplikovaného prístupu, v zmysle posunu vnímanej normy bližšie k norme aktuálnej. 
Uvedené je vysvetlením toho, prečo ďalej analyzujeme len vnímanú normu.

Tab. 5 Rozdiely vo vnímanej norme z aspektu vybraných druhov návykových látok 
medzi skupinami E1, E2 a K na štyroch stredných školách (OA, SZŠ, SPŠ elektrotech-
nická, Gymnázium).

Vnímaná
norma

Návyková 
látka

Exp. 1
Exp. 2

Kontrolná
N AM

(%) SD F p

VN Fajčenie 
cigariet

E1 69 90 .304
2.218 .111E2 81 98 .156

K 67 96 .208

VN Pitie 
alkoholu

E1 70 90 .302
1.545 .216E2 80 95 .219

K 65 97 .174

VN Fajčenie 
marihuany

E1 70 29 .455
1.236 .293E2 78 37 .486

K 63 41 .496
Legenda: VN – vnímaná norma, E1 – experimentálna skupina č.1 (Kampaň sociálnych noriem), E2 – 
experimentálna skupina č. 2 (prezentácia plátov), K – kontrolná skupina (bez intervencie, bez plagátov), 
N – počet, AM – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, F – Fischerov test, p – hladina 
významnosti.

Po aplikácii Kampane sociálnych noriem v trvaní štyroch týždňov sme zistili, že 
neexistujú štatisticky významné rozdiely vo vnímanej norme užívania všetkých troch 
vybraných návykových látok medzi Experimentálnou skupinou č. 1 (skupina, ktorá sa 
aktívne zúčastnila projektu vytváraním plagátov), Experimentálnou skupinou č. 2 (sku-
pina, ktorá videla a hodnotila pláty, ktoré vytvorili študenti z experimentálnej skupiny 
č. 1) a Kontrolnou skupinou (študenti, ktorí o celom projekte nemali žiadne informácie). 
Úroveň vnímanej normy nie je v týchto skupinách identická. 

Diskusia
Aktuálna verzus vnímaná norma – ukazovateľ mispercepcie

Diskrepancia vnímanej normy od normy aktuálnej indikuje významné rozdiely 
u študentov sledovaných stredných škôl. Vnímaná norma (ktorá je významne odlišná od 
normy aktuálnej) je na všetkých školách podobná, približujúca sa k odhadu, že takmer 
všetci študenti na jednotlivých školách patria medzi užívajúcich vybrané tri druhy návy-
kových látok: alkohol, cigarety a marihuana. Mispercepcia užívania návykových látok 
bola zdokumentovaná aj v našom výskume. Perkins (2003) zhrnul príčiny mispercepcie 
rovesníckych noriem do nasledovných: Vplyv atribučnej teórie.

a. Spôsob správania sa mladých ľudí na verejnosti a spôsob ich konverzácie.
b. Reklama.

Pod pojem atribučná teória sú podľa Brehma a Kassina (1990) zahrnuté všetky 
teórie, ktoré popisujú, ako ľudia vysvetľujú príčiny správania. V rámci tejto špecifi ckej 
teórie môžeme zvažovať tendenciu chybne pripisovať pozorované správanie iných ľudí 
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ich dispozíciám a tiež si chybne myslieť, že takéto správanie je typické pre toho kon-
krétneho človeka, ak danú situáciu nevie vysvetliť inak. Príkladom môže byť situácia, 
keď vidíme spolužiaka (rovesníka, študenta na škole) intoxikovaného, máme sklon si 
myslieť, že toto správanie je pre neho charakteristické. Málokedy zvažujeme možnosť, 
že k tomuto stavu mohli prispieť úplne iné okolnosti. Atribučná teória sa zameriava na 
to, ako si ľudia potrebujú vytvárať kauzálne vysvetlenia správania a rôznych udalostí vo 
svojom živote. V mnohých situáciách máme k dispozícii len obmedzený počet informá-
cii o tom, čo práve pozorujeme, no aj tak musíme robiť úsudky o našom prostredí a tieto 
sa snažíme usporiadať do zmysluplného celku. V kontexte prístupu sociálnych noriem 
nám atribučná teória pomáha vysvetliť, ako si ľudia vytvárajú úsudky o vlastnom uží-
vaní návykových látok, ale tiež o užívaní iných ľudí. Atribučný výskum (Perkins, 1997; 
Sabini, 1992) naznačuje, že vo všeobecnosti vidíme správanie druhých ako prameniace 
z ich osobnosti, nie zo súčasnej situácie alebo prostredia. To znamená, že máme sklon 
častejšie priraďovať správanie druhých ľudí ich dispozíciám. Ak hodnotíme vlastné 
správanie, v prvom rade sa zameriame na situáciu, v ktorej sa nachádzame. Na druhej 
strane ak hodnotíme iných, viac sa sústredíme na človeka, než na okolnosti.

Korekcia mispercepcie
Primárnym zámerom v experimente bola korekcia mispercepcie normy týkajúcej 

sa konzumácie vybraných troch druhov návykových látok.  Zistili sme, že štvortýžd-
ňová implementácia tejto stratégie nezaznamenala výrazný posun vo vnímanej norme. 
Aj v triedach, v ktorých bola stratégia aplikovaná doporučeným postupom a študenti 
sa skutočne aktívne zapájali, pretrvávala tendencia nadhodnocovať výskyt konzumácie 
alkoholu a fajčenia cigariet a marihuany. Na druhej strane je vnímaná norma najnižšia, 
to znamená najbližšie k norme aktuálnej práve v tých skupinách, ktoré plagáty vytvárali 
a s celou myšlienkou projektu boli oboznámené. Zefektívniť Kampaň sociálnych nori-
em by bolo možné vhodnou kombináciou aj s inými preventívnymi stratégiami, medzi 
ktoré určite patria aj rovesnícke programy (peer programy), ako jedna z efektívnych 
možností redukcie škôd, spôsobených návykovými látkami v normálnej populácii. Ro-
vesnícki poradcovia hovoria a cítia rovnako ako ich spolužiaci, majú svoj vlastný názor 
na drogy a svojim správaním môžu priamo ovplyvniť svojich rovesníkov.

Možností, prečo nenastal výraznejší posun v úrovni vnímanej normy je nie-
koľko:

1. Počet študentov a typ školy. 
2. Časový rozvrh stretnutí. 
3. Charakter samotných otázok zameraných na aktuálnu normu užívania návyko-

vých látok. 

Mohlo sa stať aj napriek anonymite a záruke maximálnej diskrétnosti vzhľadom 
k etickým zásadám, že niektorí študenti zo strachu neuvádzali skutočnú osobnú nor-
mu užívania. Ako však uvádzajú Ottová a Doyleová (2005) mnohé štúdie demonštrujú 
vysoký stupeň reliability týkajúci sa výpovedí študentov, ktoré sa vzťahujú k užívaniu 
drog, zvlášť, keď sú tieto výpovede anonymné. 
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Záver

Zameranie príspevku vyplynulo zo záujmu a potreby hľadať iné, nové formy 
preventívnej práce, ktoré vo svojom jadre nepoúčajú, nemoralizujú, ale naopak pou-
kazujú na tých študentov, v živote ktorých nemajú žiadne návykové látky (ani legálne, 
ani nelegálne) miesto. Represívny prístup je odborníkmi hodnotený kriticky, pretože sa 
zakladá často len na zastrašovaní s dôrazom na negatívne dôsledky zneužívania drog. 
Tomuto prístupu sa vyčíta neosobnosť, neodbornosť a mnohé ďalšie nedostatky. Na-
proti tomu sa v súčasnosti zdôrazňuje uplatňovanie odborného prístupu, liberálnejšieho 
spôsobu práce, osobného zanietenia a zaangažovania obľúbených osôb s prirodzenou 
autoritou v danej skupine. Prezentovaný prístup má v sebe potenciál a spĺňa tie atribú-
ty, ktoré pri vytváraní preventívnych programov môžu výrazne ovplyvniť a zvýšiť ich 
efektívnosť, pri uvedomení si faktu že merateľnosť úspešnosti preventívneho pôsobenia 
je zložitá úloha a jej výsledky sa dajú očakávať po dlhšom období cieľavedomej a sys-
tematickej práce.

APPLICATION OF SOCIAL NORM CAMPAIGN
IN HIGH SCHOOLS

Abstract: The paper deals with the prevention strategy that was used in diff-
erent types of high schools. The Social Norm campaign was chosen as a health pro-
motion strategy and its aim was the correction of not accurately perceived peer norms 
related to substance use. The campaign was a part of the project and the cooperation of 
city Nitra and University of Illinois. The project consisted of two phases. Students of 
seven high schools (n=638) took part in the fi rst phase and they completed the survey 
assessing substance use and perceived norms. For the second phase students (n=219) 
from four high schools were chosen. The sample consisted of three groups of students 
in every school: two experimental and one control group. They differed in the degree 
of intervention. After four weeks of campaign implementation no signifi cant differen-
ces were found among the groups. One possible explanation of this fi nding is that the 
length of the campaign (four weeks) was not suffi cient if we want to change students’ 
misperception. 

Keywords: norms, actual norm, perceived norm, misperception, correction of 
misperception



241

Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

DOPRAVNÍ VÝCHOVA JAKO KOMPLEMENT 
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

Mojmír STOJAN

Abstrakt: Dopravní výchova jako organický komplement harmonické a všestran-
né výchovy je významným fenoménem současného školství. Jejím cílem je adaptovat 
člověka na úspěšnou koexistenci se stále intenzivnější mobilitou. V jednotlivých zemích 
se její úroveň podstatně liší. Zatím co v některých dopravně rozvinutých zemích má již 
dlouholetou tradici a vynikající úroveň, v některých zemích se dosud potýká s elemen-
tárními problémy. Studie představuje vyhodnocení výsledků šetření ve vybraných evrop-
ských zemích a srovnává výsledky dosažené v roce 2006 a 2009.

Klíčová slova: dopravní výchova;  formy a metody dopravní výchovy v různých 
evropských zemích; srovnání

Situační výzkumná anamnéza
Podle většiny  mezinárodních statistických šetření , včetně výsledků publikova-

ných Mezinárodní zdravotnickou organizací WHO v Ženevě, jsou v rozvinutých  zemích 
dopravní nehody na prvém místě příčinou smrtelných úrazů dětí a dospívající mládeže. 

Psychosociální,  ekonomické a zejména traumatické zatížení společnosti je 
v důsledku dopravních nehod hrozivé, a přitom, jak naznačují některé současné exklu-
zivní výzkumy beznehodové dopravy, zatím žel, pouze omezeného rozsahu, naprosto 
zbytečné.

Ze všech humánních  hledisek patří k nejnákladnějším a nejnenahraditelnějším 
obětem dopravních nehod zraněné nebo usmrcené děti a dospívající mládež.

Za prevenci dopravních nehod a jejich následků jako globálního mnohadimen-
zionálního problému jsou schopny převzít efektivní odpovědnost pouze vrcholové  
řídicí státní orgány, v jejichž kompetenci je systematizace všech základních opatření, 
mezi něž patří koncepce budování nových bezpečnějších komunikací všeho druhu, 
zkvalitňování dopravní legislativy z hlediska vývoje dopravního řádu, dopravní tech-
niky  a intenzifi kace dopravy, důsledná soustavná péče o etizaci dopravního prostředí 
vytvářením podmínek pro účinnou kontrolu chování řidičů, potlačování agresivity, 
dominanci ohleduplnosti, zejména k dětským účastníkům, chodcům, cyklistům a se-
niorům, priorizace pěší dopravy v hustě osídlených obytných aglomeracích a spe-
cifi ckých urbanistických lokalitách s převahou bydlení, čili racionální ovlivňování 
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aspektů mobility k harmonizaci s vlídným životním prostředím pro všechny kategorie 
uživatelů dopravy.

Souběžně s tím je však zapotřebí také zajistit precizní úroveň výkonu dopravní 
služby policie, shledávající svůj smysl nejen v samozřejmé represi a striktním vyža-
dování respektu k pravidlům silničního provozu, ale především ve výchovném a pre-
venčním poslání při dohledu na dopravu, zvláště na kritických nehodových místech,
v pořádání propagačních výchovných akcí a ve schopnosti kompetentního dopravního 
poradenství. V tomto směru mnohdy zůstává zčásti, nebo zcela nevyužit prostor působe-
ní policie na iniciování a podporu aktivit příbuzných společenských organizací se vzta-
hem k dopravě, ať už jsou jimi nejrůznější motoristické organizace, autokluby, turistická 
sdružení, úpolové sporty a jiné.

Jedině stát má možnost strategicky, tj. s ohledem na rostoucí a transformující se 
potřeby zdravotnictví s ohledem na dopravní nehody   investovat do vybavení mobilních 
zdravotnických záchranných prostředků  i statických traumacenter,  zasahovat do úrov-
ně prevence úrazů v dopravě, do zdravotní péče o postižené při dopravních nehodách, 
a konečně i do koordinace zdravotní služby s ostatními složkami integrované pomoci.

A konečně jedinečnou možností, a z toho plynoucí povinnosti vrcholových řídí-
cích orgánů státu, je  koordinovat součinnost všech s dopravou účastných ministerstev: 
dopravy, zdravotnictví, vnitra, spravedlnosti a školství, abychom vyjmenovali jen ty 
nejzákladnější. Školství, jmenované na posledním místě, nehraje v systému prevence 
dopravních nehod ani zdaleka poslední roli. Při svém dominantním celoplošném výchov-
ném působení na populaci má bez nadsázky klíčový význam, pokud ovšem v této činnos-
ti nachází podporu a harmonuje s ostatními jmenovanými opatřeními. Kromě praktické 
realizace dopravní výchovy už na nejnižších výchovně-vzdělávacích stupních se zejmé-
na na úrovni specifi cky orientovaného vysokého školství významně podílí na výzkumu 
udržitelné mobility s co nejbezpečnější koexistencí všech účastníků dopravy, samozřej-
mě z hlediska těžiště své pozornosti především k dětem a mládeži školního věku, ale ne 
vytrženě či izolovaně vzhledem k celému komplexnímu systému problematiky.

Konstatovali jsme již v úvodu, že nejtragičtějšími a nejnenahraditelnějšími oběť-
mi dopravních nehod jsou zraněné nebo usmrcené děti a  mládež školního věku až po 
dospívající mládež středních škol. Systém dopravní výchovy v institucionální formě 
na tuto skutečnost pamatuje hierarchickým systémem poučení a výcviku v síti škol, od 
předškolních zařízení úrovně mateřských škol, kde se ve většině prováděných šetření 
jeví  nejdůslednější a prováděná adekvátními metodami a formami, přes základní školy 
obou stupňů, z nichž zejména první má úroveň dopravní výchovy  jako integrovaného 
evolučního programu, jehož smyslem je vybavit žáka kompetencemi k odpovědnému 
samostatnému pohybu v dopravním prostředí, až po fragmentární, roztříštěnou a v nej-
lepších případech specifi cky orientovanou předřidičskou či dokonce řidičskou přípravu 
na různě profesně  profi lovaných školách středních. 

Specifi cký předvýzkum
Výzkumem situace u nás, s četným využíváním zahraničních výsledků pro porov-

nání domácí situace se zahraničím, jsme se v rámci výzkumného záměru „Škola a zdraví 
21“ (MSM0021622421) zabývali již v několika vlnách, využívajíce jak šetření vlastní-
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mi výzkumnými sondami, tak s pomocí rešerší a zobecňováním výsledků publikova-
ných v dostupných pramenech.

V první studii tohoto typu bylo cílem zmapovat podmínky, formy a metody 
dopravní výchovy na školách pro děti a mládež školního věku v zemích EU, včetně 
přípravy pedagogů pro vedení dopravní výchovy, které mohou být podle příznivých 
ukazatelů dopravních úrazů  dětí a mládeže v těchto zemích pro nás inspirací při orga-
nizaci institucionálních dopravně-výchovných systémů a při přípravě kvalifi kovaných  
a kompetentních pedagogů.

Výzkumu byly podrobeny údaje poskytnuté dvanácti evropskými zeměmi (Bel-
gie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo - země Bavorsko, Nizozemí, Rakousko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie), které byly ochotny spolupracovat 
a poskytnout požadované informace. 

V této etapě srovnávací analýzy systémů dopravní výchovy v jednotlivých zemích 
byla věnována pozornost parametrům organizačního a didaktického charakteru:

• zavedení dopravní výchovy do školních výchovně-vzdělávacích  programů, ter-
mín implementace dopravní výchovy do učebního plánu

• existence směrnic nebo pravidel pro dopravní výchovu, jejich původ, termín 
implementace

• existence osnov pro dopravní výchovu, jejich původ, termín implementace
• minimální rozsah dopravní výchovy stanovený vyučovacími hodinami v přede-

psaných osnovách
• způsob organizace DV: závaznost:   - povinná
      - nepovinná
          typ přístupu:  - DV jako samostatný předmět
                                                                  - DV integrovaná do ostatních   

       předmětů
          typ výcviku:  - teoretický
      - praktický: - simulace skutečnosti
                          - dopravní hřiště
                          - reálný provoz 
• způsob nabytí kvalifi kace učitelů pro vedení výuky a výcviku dopravní výcho-

vy 
• další subjekty podílející se na vedení dopravní výchovy ve školách
• statistická data o dopravní nehodovosti s účastí věkových skupin 3-6 let, 6-11 let, 

11-15 let, 15-18 let, rok, počet zraněných, počet usmrcených 

Originální studie zpracovaná v této etapě vyhodnocení poskytnutých údajů byla 
pro publikační účely zkrácena z plného rozsahu 57 stran na 12 a při zestručnění na nej-
významnější a nejschematičtější výsledky uplatněna v příspěvku:

STOJAN, M. Prevence účasti dětí na dopravních nehodách v zrcadle rozsahu 
a forem dopravní výchovy dětí a mládeže ve vybraných zemích EU, část 1. In Škola 
a zdraví 21. Monografi cký sborník výzkumného záměru MSM0021622421. Brno: 
Masarykova univerzita 2006. 
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Při zpracovávání druhé etapy byla k vyhodnocení použita data, která ilustrovala 
materiální a evaluační aspekty jednotlivých systémů:

• efektivita jednotlivých druhů didaktických materiálů (médií)
• oblíbenost a uživatelský komfort jednotlivých druhů didaktických materiálů
• koncepčnost a systematičnost didaktických materiálů
• ekonomická dosažitelnost didaktických materiálů (zdarma/za úhradu), případně 
fi nanční spoluúčast mimoškolských subjektů

• objektivní dostatečnost obsahu a rozsahu dopravní výchovy na školách
• význam a způsob periodických evaluací efektu dopravní výchovy a refl exe jejich 

výsledků do jejích  osnov 
• použitelnost regionálních osnov dopravní výchovy pro transfer do jiných zemí, 

případně důvody bránící takové spolupráci 
 
Také výsledky druhé části vyhodnocení jsou po zkrácení na 10  z 21 původních 

stran studie dostupné v navazujícím příspěvku:
STOJAN, M. Prevence účasti dětí na dopravních nehodách v zrcadle rozsahu 

a forem dopravní výchovy dětí a mládeže ve vybraných zemích EU, část 2. In Škola 
a zdraví 21. Monografi cký sborník výzkumného záměru MSM0021622421. Brno: 
Masarykova univerzita 2007. ISBN 80-900915-3-9

Aktuální verifi kační šetření
V říjnu roku 2009 proběhlo po pěti letech od předchozího výzkumu opakované 

šetření, jemuž se z podnětu unijního úřadu v Bruselu a s využitím svého prestižního 
statutu stala garantem (patronem) mezinárodní automobilová federace FIA se sídlem 
v Paříži. Její vstup do problematiky dopravní výchovy s uvědoměním si jejího významu 
jako nástroje pro kultivaci současné úrovně a bezpečnosti dopravy je více než signifi -
kantní. Využívajíc svých národních organizací a klubů oslovila dotazníkem sondujícím 
úroveň a podmínky dopravní výchovy 27 zemí a získala k účasti na šetření nadstan-
dardně vysoký počet respondentů: 21 zemí z Evropské unie i mimo ni, o jejichž situaci 
v dopravní výchově vypovídá 23 zaslaných hlášení. S díky k ochotě bruselské kance-
láře i vztahům spolupráce s národním zástupcem v této organizaci, Autoklubem Čes-
ké republiky, na jehož hlášení pro toto mezinárodní šetření jsme spolupracovali, byly 
nám základní získané údaje poskytnuty k dispozici a umožnily nám vyhodnotit z nich 
následující poznatky, komplementující, z části shodně, z části odlišně, poznatky získané 
obdobnou sondou v roce 2006.

Současného šetření se zúčastnily tyto země: 
Bulharsko, Česko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Moldávie, 

Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slo-
vinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Všechny země obdržely stejné zadání v podobě pěti otázek: Je dopravní výchova 
ve vaší zemi součástí povinného učiva základní školy? Pokud ano,  uveďte :
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1. Ve kterých ročnících je učivo dopravní výchovy zařazeno v osnovách? Jaké 
věkové rozpětí žáků to představuje?

2. Existuje defi nice programu dopravní výchovy nebo výčet povinných předmětů, 
v nichž je učivo dopravní výchovy obsaženo?

3. Kdo dopravní výchovu vede? Je to obvyklý učitel daného vyučovacího předmětu 
nebo expert pro problematiku bezpečnosti silničního provozu?

4. Je stanoven rozsah hodin, který má být dopravní výchově věnován? Kolik vyu-
čovacích hodin to znamená?

5. Podílí se  váš autoklub na  těchto aktivitách ve vaší zemi?

Přes tři čtvrtiny respondujících zemí (76%) odpověděly, že dopravní výchova se 
ve školách vyučuje. Žel, z tohoto počtu je ale dopravní výchova povinná pouze v méně 
než polovině dotazovaných zemí. Analýza údajů obdržených z autoklubů dotázaných 
zemí vede dokonce k ještě horším výsledkům: pouze 35% z nich hovoří o povinné 
dopravní výchově ve školách. Někteří respondenti se zmiňují v té souvislosti o tom, 
že je velmi obtížné vysledovat, jak účinně je  zákon o dopravní výchově na základních 
školách realizován, pokud vůbec na národní úrovni existuje. 

Z údajů, které respondenti zaslali, zřetelně vyplývá , že dopravní výchova na 
základních školách trpí ještě jednou velkou vadou, a tou je mezinárodní nekoncepčnost, 
nekoordinovanost a nepropojenost její úrovně a kvality výsledků mezi jednotlivými 
národními školskými systémy. Na tuto skutečnost upozorňuje 33% respondentů, zdů-
razňujících, že i když dopravní výchovu žáci v některých zemích absolvují, nevypovídá 
to nic o jejím způsobu a přijatelnosti. Ve Švédsku je například na subjektivní volbě 
každého ředitele individuálně, zda dopravní výchova bude na jeho škole realizována. 
(Vzdor tomu je odpovědnost školských pracovníků vysoká a dopravní nehodovost patří 
i z tohoto důvodu v této zemi k vůbec nejnižší, včetně adekvátně nzké morbidity či 
mortality dětí). V zemích s výraznou regionální strukturou (např. Rakousko) lze vypo-
zorovat, že pravidla pro výuku dopravní výchovy se mohou dokonce lišit region od 
regionu. V některých zemích, např. ve Španělsku, je problematika bezpečnosti silnič-
ního provozu součástí širšího vzdělávacího tématu, které zahrnuje obsažnější sociální 
dovednosti ve smyslu občanské výchovy. (Toto pojetí je blízké také nám, neboť spojení 
dopravní výchovy s obecnějšími principy etické výchovy, pěstování mravních principů, 
úcty k zákonnosti a společenským výkladem chápání demokracie, svobody a discipliny 
je alfou a omegou chování účastníků dopravy). A konečně existuje v tomto směru ana-
lýzy problematiky ještě také situace, kdy v některých  zemích není dopravní výchova 
formálně povinná, ale byla začleněna do tzv. školních balíčků (např. Nizozemsko). 

Zbývajících 24% respondentů ve svých hlášeních projevilo politování, že v jejich 
zemích není dopravní výchova v žádné formě povinným kurzem. Národní autokluby 
vyvinuly směrem na vrcholové školské instituce úsilí, v němž zavedení povinné doprav-
ní výchovy na základních školách požadovaly, ale jednání vesměs nebyla úspěšná. Něk-
teré zúčastněné strany sdělily, že hledají inovativní způsob argumentace, jak odpovědět 
na zamítavé stanovisko ministerstev a prokázat, že výuka žáků k bezpečné koexistenci 
se  silničním provozem v současné mobilní společnosti je stejně významnou  součástí 
výchovně-vzdělávacího programu jako jiné nezpochybnitelné prvky gramotnosti, získá-
vané klasickými disciplinami - matematikou, přírodovědou,  nebo jazyky. 
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Další část vyhodnocení  výzkumného šetření se týkala odpovědí, které na před-
ložené zadání zaslaly organizace ze zemí, v nichž je dopravní výchova povinná, ať už ve 
formě speciálního kurzu, nebo s předepsaným učivem, implementovaným do vhodných 
vyučovacích předmětů: Německo, Itálie, Česko, Slovensko, Švýcarsko, Slovinsko, Bul-
harsko, Norsko, Maďarsko a Island. 

Uveďme alespoň stručný přehled výsledků vyhodnocení jednotlivých otázek:
Ve většině zemí, v nichž dopravní výchova na základních školách existuje, je 

povinnou součástí osnov již několik let až desítek let. Většina těchto „kurzů“ začíná od 
6 let ( tj. od prvního školního ročníku) a pokračuje většinou až do posledního ročníku. 
Zde je situace u nás příkladně kvalitní, neboť obsah dopravní výchovy je standardním 
programem již v mateřských školách. V „našich stopách“ se  vypravuje vykročit také 
Itálie a Portugalsko, které se zmiňuje o návrhu zavedení ještě jednoho roku předškol-
ní přípravy. Obvyklá délka výuky dopravní výchovy na základní škole trvá nejméně 
3 roky, jak uvádějí tři čtvrtiny sledovaných zemí.

V detailech se jednotlivé země výrazně odlišují, např.: Itálie a Portugalsko uvádí 
povinnou dopravní výchovu pouze jeden rok, a to hned od šesti let. Jsou však i země, 
kde trvá 3 až 4 roky, v extrémních případech uvádí respondenti 4 až 10 roků , ba i více 
než  10 let. V německých školách se dopravní výchova vyučuje 5 roků (6-10 let věku), ve 
Slovinsku  3 roky (6-8)  plus jeden další rok během školní docházky), v Bulharsku 7 roků 
(9-15), na Islandu a v Norsku celkem 10 roků (6-15) a ve Švýcarsku dokonce 15 roků, 
tedy zřejmě jak již v předškolních zařízeních, tak ještě i na středních školách (4-18). 

K otázce, je-li exaktně defi nován program dopravní výchovy nebo výčet povin-
ných předmětů, v nichž je učivo dopravní výchovy obsaženo, uvádí více než polovina 
dotazovaných zemí, u nichž vzdělávací systém dopravní výchovu obsahuje, že její cíle 
jsou artikulovány jen velmi obecně. Pověřením k vytvoření vlastního návrhu vzděláva-
cích programů jsou v těchto zemích vybaveny regiony, např. ve Švýcarsku a Německu, 
a situace se tedy může region od regionu lišit. Na národní úrovni jednotné společné cíle 
nejsou stanoveny. Pro podporu tohoto systému je možné argumentovat tím, že rozdíl-
nost charakteru i hustoty dopravy se může mezi regiony skutečně natolik lišit, že vypra-
cování specifi ckého, situaci analogického systému a obsahu výcviku se jeví racionální. 
Opakem této situace je systém, zavedený např. v Norsku a na Islandu, kde je úroveň 
kompetencí souvisejících s dopravní výchovou ve vzdělávacím programu pro základní 
školy poměrně jednotně a dobře defi nován. Norsko v tomto směru pracuje podle velmi 
sofi stikovaného programu, v němž se rozlišují tři fáze kompetencí: 

• kompetence dosažené v 1. etapě: Žáci ovládají pravidla silničního provozu pro 
chodce a cyklisty 

• kompetence dosažené ve 2. etapě: Žáci ovládají pravidla bezpečného chování 
v dopravním provozu v roli cyklisty 

• kompetence dosažené ve 3. etapě: Žáci jsou schopni nalézat osobní, situační 
způsoby  a prostředky k efektivní prevenci úrazů, k nimž dochází v silničním 
provozu 

Cíle dopravní výchovy, obsažené ve vzdělávacím programu na Islandu, jsou artikulo-
vány ještě přesněji a rozlišují cíle průběžné a konečné. Po dosažení konečných cílů jsou žáci: 
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• schopni reagovat správně na všechny druhy dopravy 
• schopni chovat se v souladu s pravidly silničního provozu 
• schopni chovat se v silničním provozu odpovědně
• schopni předvídat riziko a vyhnout se nebezpečí dle charakteru prostředí 
• schopni chápat nutnost dopravní kultury a aktivně (doslova: s potěšením) se 

podílet na jejím zlepšení 

K otázce, kdo dopravní výchovu s žáky na základních školách vede, uvádí 
necelá polovina respondentů dominanci pedagogů.  Jsou to učitelé, kteří ve 40% zemí, 
v nichž jakákoliv forma dopravní výchovy existuje, ji také sami realizují.  Z výkazu 
6 zemí vyplývá, že učitelé během studia na fakultách nabývají k této specifi cké pedago-
gické roli dostatečnou kvalifi kaci. Ve  Slovinsku a v České republice existují pro učite-
le s nedostatečnou přípravou pro vedení dopravní výchovy různé postgraduální kurzy, 
v nichž se mohou ve svých dovednostech zdokonalovat. 

V 60% případů respondenti uvádějí, že výuku dopravní výchovy vede ve  ško-
lách v jejich zemích  učitel ve spolupráci s dalším odborníkem. Obvykle jím je nějaký 
externí expert na bezpečnost silničního provozu, policista, zkušený profesionální řidič, 
aj., kteří dokáží motivovat žáky spoustou praktických zkušeností a osobních zážitků. 
Slovensko předpokládá zavedení systému, v němž by první část vzdělávání, základní 
teoretickou, vedl kompetentní učitel, a druhou, s náročnějším výcvikem pro starší roč-
níky, odborník bezpečnosti silničního provozu. 

Nejméně signifi kantních údajů poskytlo šetření k otázce, zda a jak se podílejí 
autokluby v jednotlivých zemích na dopravně-výchovných aktivitách. K této problema-
tice uvádí polský autoklub (PZM), že ačkoli dopravní výchova na základních školách 
obligatorně není, pořádá tato organizace pro děti dopravně orientované soutěže. Ve spo-
lupráci se školami se jich každoročně účastní kolem 100 000 žáků, kteří musí projevit 
formou písemných testů vědomosti ze zásad bezpečnosti silničního provozu a formou 
praktických jízd na kole dovednosti, znalosti a schopnosti účastnit se na jízdním kole 
dopravního provozu. 

V Rakousku pořádá národní autoklub ÖAMTC pro 6 -7 leté děti základní školy 
velmi úspěšný a oblíbený. program „Blick a Klick“, v němž dopravní experti učí děti, 
jak se správně a bezpečně v dopravě chovat. K pilířovým tématům v tomto kurzu patří 
například používání zádržných systémů (jak by měly být děti řádně připoutány v sedač-
kách při cestě autem), jak bezpečně přecházet ulici, jak se od sebe liší pohled řidičů 
a pohled chodců na tutéž dopravní situaci, jak se chovat na místech řízených semafory 
a mnoho dalších. Program se obvykle koná v nejdostupnějších objektech, nejčastěji 
v tělocvičně školy. Pro lepší názornost se  používají k praktickým demonstracím situací 
nafukovací dopravní objekty (auta, motocykly, fi guriny policistů,…), nebo  elektronické 
trenažéry. Celý program je poskytován pro školy zdarma a pro jeho využití stačí jen 
registrace školy u ÖAMTC.  

Závěr
Podobnými výzkumy a srovnávacím šetřením a jejich uváděním do praxe se 

může alespoň částečně podařit škody na zdraví, způsobené dopravou, podstatně snížit. 
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Typickým příkladem je Finsko. Za posledních třicet let vzrostl objem dopravy o 200 %, 
ale roční počet smrtelných úrazů z dopravních nehod poklesl díky racionálním opatře-
ním, těžícím z výzkumných poznání, o 50%. Dá se očekávat, že tento pozitivní trend 
bude dále pokračovat. I další země jako Švédsko, Velká Británie, Severní Irsko aj. již 
situaci podobným způsobem úspěšně řeší. V roce 1997 přijal švédský parlament tzv. 
„Vizi Zero“ (nulová úrazová nehodovost), zcela novou politiku, spočívající na čtyřech 
principech:

a) princip etický – lidský život a zdraví jsou svrchované a mají přednost před mobi-
litou a ostatními aspekty silničního dopravního systému

b) princip odpovědnosti – každý, kdo organizuje, řídí a dohlíží na silniční dopravní 
systém, se podílí na odpovědnosti stejně jako uživatelé tohoto systému

c) princip bezpečnosti – je-li zákonité a ne zcela vymýtitelné v chování člověka 
dopouštět se omylů a chyb, pak by dopravní systém měl tuto skutečnost brát 
v úvahu a minimalizovat jak samu příležitost dělat chyby, tak i škody, které 
v jejich důsledku vznikají

d) princip refl exe – orgány represe musí učinit vše, aby stejným bezpečím dispono-
vali všichni účastníci dopravy a kdo se na něm podílejí.
Vize Zero skýtá vzor vhodný pro následování dalšími zeměmi.

Periodické sondy, mapující cíle, obsah, formy, metody, materiální prostředky 
a ostatní podmínky a aspekty praktické efektivity dopravní výchovy v jednotlivých 
zemích, vyhodnocované v korelaci s regionální intenzitou dopravy, a jejich následná 
srovnávací analýza, jsou kompasem při hledání cest k účinným programům „Udržitelné 
mobility“, „Bezpečné cesty do školy“ a dalších. 

TRAFFIC EDUCATION AS A COMPLEMENT OF HEALTH 
EDUCATION

Abstract: Traffi c education as an organic complement of harmonic and univer-
sal education is an important phenomenon of the present school system. Its objecti-
ve is to adapt the individual to successful co-existence with the increasingly heavier 
mobility. The level of traffi c education considerably differs among countries. While in 
some countries where traffi c is highly developed it has a long tradition, in some coun-
tries they are still wrestling with elementary problems. In the present study the results 
of investigations carried out in some European countries are evaluated and the results 
achieved in 2006 and 2009 are compared.

Keywords: traffi c education; forms and methods of traffi c education in various 
European countries; comparison
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – AKTIVNÍ PREVENCE

Jitka HEINRICHOVÁ

Abstrakt: Cílem dopravně výchovných akcí je upozornit žáky, rodiče a peda-
gogy na nutnost primární prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pro 
zajištění oslovení co nejširší cílové skupiny je nutné volit různé formy a různá témata 
těchto akcí. Prostřednictvím individuální i kolektivní práce získávají žáci základní 
důležité poznatky o rizicích v dopravním prostředí. Tyto poznatky získávají vlastním 
zkoumáním a vlastní prací. Výsledky osobního poznání mají zpětnou vazbu na chová-
ní dětí a vnímání rizika.

Klíčová slova: dopravní výchova, primární prevence, projektová výuka, soutěž, 
seberefl exe

Úvod 
Dopravní výchova je dlouhodobě opomíjené téma na všech stupních škol. Nej-

lépe je dopravní výchovou pokryta skupina předškolního vzdělávání. Děti v mateřské 
škole jsou k prevenci dopravních úrazů vedeni pravidelnými vycházkami do okolí školy. 
V mateřských školách je kladen i velký důraz na rozvoj smyslů, které jsou pro ochranu 
zdraví a života v dopravním prostředí velmi důležité.

Mnohem horší situace je na základních školách. Zde jsou sice velmi často školou 
jmenování poradci pro dopravní výchovu, ale jejich práce často začíná a končí koordi-
nací návštěvy nejbližšího dopravního hřiště. Nemůžeme sice do této skupiny zahrnout 
zcela objektivně všechny pedagogické pracovníky, ale z osobních kontaktů s koordiná-
tory DV můžeme potvrdit, že tato praxe je velmi častá a běžná.

Proto se osvětová práce naší organizace zaměřuje právě na věkovou skupinu žáků 
a pedagogů I. a II. stupně ZŠ. Hledali jsme vhodné formy oslovení a zvolili dvě vari-
anty. Jedná se o projektové dny a různé druhy soutěží, do kterých se žáci rádi zapojují. 
Témata soutěží jsou volena tak, aby se žáci u plnění úkolů museli zamyslet a postupné 
zpracovávání zadání mělo zpětnou vazbu na sebevýchovu.  

Cíle dopravně výchovných akcí
Cílem těchto aktivit je 

naučit žáky vnímat různá rizika v dopravním prostředí a vnímat možné nebez-• 
pečí



upozornit rodiče a pedagogy na nutnost primární prevence• 
ukázat, že dopravní výchova může probíhat zábavnou formou • 
ukázat, že informace, které žák získává vlastní prací a zkušeností, jsou mnohem • 
cennější, než informace předané dospělými

Projektový den
Projektový den může mít mnoho různých podob. Jedna z možností je využít 

daltonskou výuku. Tento systém je pro žáky i pedagogy velmi přínosný. Žáci získají 
v průběhu daltonského dne mnoho informací, které pro ně mají velký význam a trvalejší 
poznatky. Jedná se ale přece jen o školní výuku. My jsme pro projektový den zvolili den 
her, pokusů, diskuzí a zážitků.

Žáci s přípravou na projektový den začali už v předcházejících dnech. Zpraco-
vali mapy okolí školy a mapy cest do školy s riziky a nebezpečnými místy. Uvědomili 
si tak, jak je důležité a potřebné se prevenci věnovat a z projektového dne získat co 
nejvíce informací. Mapy žáci zpracovali kolektivně. Zatímco v jiných školách si každý 
žák zpracuje jednu samostatnou mapu, zde žáci pracovali vždy na mapách společně. 
Prvňáčci vytvořili vždy jednu mapu společnou a u té si popsali všechna rizika na cestě 
každého žáka. Ve vyšších ročnících se vždy spojili tři až čtyři žáci z různých míst obce 
a opět si nakreslili a popsali všechna rizika. Tento přístup školy měl za výsledek, že žáci 
poznali i nebezpečí, s kterým se mohou setkat při procházení obce za kamarádem apod. 
Nebyli tedy směřováni jen na jednu cestu do školy.

Obrázek 1 Mapa cesty do školy - 1. třída
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Obrázek 2 Mapa cesty do školy (výřez) - 4. třída

Projektový den byl zaměřen na poznávání rizik a na prevenci. Žáci si formou 
pokusů vyzkoušeli, jak fungují některé fyzikální zákony a s jakými riziky v jejich sou-
vislosti musí počítat. Seznámili se s principem brzdné dráhy, reakční doby, vlečné křiv-
ky, setrvačné síly, odrazu světla. Pochopili, proč je nutné používat přilbu, zádržný sys-
tém, retrorefl exní materiál. 

Vlečná křivka
Různě rozměrná vozidla potřebují k zatáčené různě velkou plochu. S tímto záko-

nem se na silnicích setkáváme často a vznikají tak velmi nebezpečné situace, které již mno-
hokrát skončili smrtí cyklisty nebo chodce. Proto je velmi důležité žáky informovat včas. 

Obrázek 3 Pokus s vlečnou křivkou

cesta 1. žáka

cesta 2. žáka

cesta 3. žáka
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Reakční doba

Žáci bývají sice občas informování o riziku při náhlém vběhnutí do silnice, ale 
mnozí nedokážou odhadnout bezpečnou vzdálenost, rychlost vozidla a už vůbec nepočíta-
jí s různě dlouhou reakční dobou, kterou řidič potřebuje ke zhodnocení situace a k rychlé 
následné reakci. Při pokusu žáci mohli porovnávat různou reakční dobu mezi sebou.

Obrázek 4 Pokus s reakční dobou

Viditelnost: retrorefl exní materiál
Do školy děti dojíždí z okolních obcí, ve kterých někdy chybí chodníková úpra-

va. Obcí prochází velmi frekventovaná komunikace a děti ji musí každý den přecházet. 
Je proto velmi důležité, aby nebyly pro řidiče neviditelné, ale byly dobře v dopravním 
prostředí identifi kovatelné i za ztížených optických podmínek. Obkreslené spolužáky na 
papíře sice děti neozdobili refl exem příliš esteticky, ale zcela určitě funkčně. Výsledek 
ihned mohly samy zhodnotit při zhasnutí světla v místnosti, kdy na postavy dopadalo 
jen sporé venkovní světlo.

Obrázek 5a, b Práce s retrorefl exním materiálem
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Brzdná dráha

S různými podmínkami brzdné dráhy se setkávají žáci každý den. Vždy záleží na 
mnoha faktorech, které brzdnou dráhu ovlivňují. Kvalita pneumatik, rychlost vozidla, 
stav komunikace, stav brzdné soustavy auta, ale i již zmíněná reakční doba řidiče. Při 
pokusu žáci objevili rozdíly v brzdné dráze na hladkém a drsnějším povrchu a rozdíly 
při různé rychlosti hračky.

Obrázek 6 Pokusy s brzdnou dráhou

Mrtvý úhel a zpětné zrcátko 
Děti velmi často předpokládají, že pokud ony vidí auto, musí vždy i řidič vidět je. 

Takový omyl bývá někdy tragický. Řidiči na parkovišti, řidiči autobusu na zastávce i řidiči 
kamionu mají jen omezený výhled z auta a i s pomocí zpětných zrcátek nevidí vše. Co je to 
mrtvý úhel, se děti naučily pomocí zrcátek, ve kterých hledaly různé obrázky a objekty. 

Obrázek 7a, b Pokusy s mrtvým úhlem
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Projektový den byl doplněn ještě dalšími pokusy, naučnými testy, rozhovory 
a ukázkou práce policie. Formou hry byli žáci seznámeni s důležitými rizikovými fak-
tory. Rizika objevovali a vyhodnocovali sami.

Soutěže
Cílem soutěží je vzbudit zájem dětí, aby se mohly k problematice nehod v doprav-

ním prostředí vyjádřit a získat cenné informace vlastním studiem. 
Témata a zadání soutěží musí být vždy snadno uchopitelná a zpracovatelná. 

Neměla by příliš zatěžovat pedagogy a v případě jejich nezájmu musí být úkoly snadné 
i pro samostatnou práci dětí

Kritéria pro vyhodnocení musí být lehce a objektivně vyhodnotitelná.
Od soutěží s protiúrazovou tematikou neočekáváme vysoce odborné a kvalitní 

zpracování, ale máme zájem „předat“ životně důležité informace.

Výhody soutěží
děti přistupují k „výuce“ aktivně a to, že se jedná o výuku, si neuvědomují• 
pedagogové mají možnost soutěžní téma implementovat do výuky• 
děti mají možnost srovnávat výsledek práce svého kolektivu s ostatními• 
děti mohou nahlédnout do problémů jiných tříd, škol, regionů• 

Soutěž „Krok za krokem na cestě do školy“
Úkolem dětských kolektivů bylo najít nebezpečná místa, rizikové situace a pří-

padná nebezpečí, s kterými se setkávají (případně mohou setkat) v dopravním prostředí 
při každodenních cestách. Děti měly vytvořit seznam a připojit jednoduché a krátké 
vysvětlení, proč je tato situace nebezpečná. Děti musely nebezpečí odhalit a přemýšlet, 
co se může přihodit. Děti se tak učily všímat si okolí a předvídat možná rizika. Mohly 
zaznamenat i rizika pro hendikepované kamarády, seniory, malé děti, apod. Požadovali 
jsme zapojení jen celých kolektivů, aby se děti po prázdninách opět naučily spolupraco-
vat a prevence nehod byla jejich společným cílem. 

Výsledky soutěže 
Děti zdokumentovaly • rizikové situace, jevy a problémy, s kterými se setkávají
Rozvíjely schopnosti • předvídat nebezpečí
Uvědomily si • souvislosti a vztahy v dopravním prostředí
Pracovaly • společně v kolektivu, učily se spolu komunikovat a spolupracovat na 
společném cíli
Vcítily•  se do problémů ostatních
První tři třídy spojily výhry a jely společně na výlet do Prahy. Původní soutěžní • 
rivalita se přeměnila na společný zážitek. 

1. místo – 226 rizikových faktorů
Telefonování při řízení• 
Opilost• 
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Cyklista bez světel• 
Odhazování nedopalků z auta• 
Kouření při řízení• 
Jet na červenou• 
Nedodržovat značky• 
Jezdit přes tlustou čáru• 
Cyklista bez helmy• 
Mokrá vozovka• 
Nezapínat bezpečnostní pásy• 
Blízké rozestupy mezi auty• 
Střepy na silnici• 
Mít nahlas mp3• 
Nesahat na jedoucí šalinu• 
Zbrklost• 
Blázen Markéta jako spolujezdec• 

2. místo – 102 
Uklouznutí na ledu• 
Špatné koleje• 
Písek na silnici• 
Štěrk na silnici• 
Led na silnici• 
Voda na silnici• 
Porucha brzd• 
Pád sněhu ze střechy• 
Prudké zastavení tramvají• 
Neoznačený náklad• 
Špatně připoutaná autosedačka• 
Mikrospánek • 
Hlasitá hudba řidičů• 
Agresivní předjíždění• 
Divocí psi• 
Nekvalitní silnice• 
Bezdomovci• 

Zajímavě rozdělili rizika žáci, kteří se umístili na 7. místě. Příspěvek do soutěže 
zpracovali s rozmyslem a vtipem. 

7. místo – 48 rizikových faktorů
Tematické okruhy: 

Jízda školním autobusem• 
Jízda tramvají a trolejbusem• 
Křižovatky – aneb bojím, bojím • 
Přechody pro chodce – jde o život pro děti a důchodce• 
Jdeme pěšky či používáme koloběžky• 
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Musíme to opravit – chápeme, ale prosím, opravte to brzy• 
Před školou• 
Co nás ještě napadlo – i neuvěřitelné se může stát• 

Vyhodnocení proběhlo v sále na radnici. Ceny třídám slavnostně předali: MUDr. 
Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna, PhDr. Marie Klusoňová, 
vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení odboru školství a mládeže Magistrátu 
města Brna, Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město, Ing. 
Libor Sobotka, PIS Police ČR – Brno a především za organizátory sponzor Ing. Ivan 
Budík, fi nanční ředitel HBH Projekt spol. s r. o.

Obrázek 8a, b, c, d Předávání odměn vítězným kolektivům

Akce „Krok za krokem bez nehody“

Akce pro rok 2009 jsme zahájili v březnu soutěží 

„Krok za krokem bez úrazu“ 



257

Úkolem dětských kolektivů bylo vytvořit návrh dopravně-výchovné kampaně 
a pokusit se s její pomocí ovlivnit chování cílové skupiny, pro kterou je kampaň určená. 
Žáci si mohli zvolit téma i cílovou skupinu dle vlastního zájmu. Cílem soutěže bylo vést 
žáky formou seberefl exe k bezpečnému chování v dopravním prostředí. Současně si 
žáci všímali nebezpečného chování ostatních účastníků provozu.

Učitelům byl k instrukcím o soutěži dodán i metodický list s informacemi, jak 
soutěž využít ve výuce, v mediální výchově, českém i cizím jazyku, výchově k občan-
ství, výtvarné výchově, výchově ke zdraví, osobnostní a sociální výchově, aj.

Výsledky soutěže
Děti odevzdaly různě zaměřené vizuály
1. Poskytnutí první pomoci
2. Alkohol za volantem
3. Vhodné a nevhodné místo pro hru
4. Ochranné pomůcky
5. Rady a varování pro cyklisty – vybavení kola, přecházení s kolem, viditelnost 

apod.
6. Rady a varování pro chodce – retrorefl exní a výrazné oblečení
7. Chování v MHD – tramvaj není ZOO, není bufet, ohleduplnost ke starším
8. Rady pro řidiče – rychlá a bezohledná jízda, vzdálenost auta k cyklistům

Obrázek 9 Ochranné prvky a rady pro skateboardisty
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Obrázek 10a, b Rady pro cyklisty

Obrázek 11a, b, c, d Chování v tramvaji
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Obrázek 12a, b Rychlá jízda

Obrázek 13  Vítězný vizuál

První místo získala ZŠ Vedlejší. Vítězný vizuál byl zaměřený na bezohlednost 
řidičů vůči cyklistům. Upozorňoval na bezpečnou vzdálenost při předjíždění a na nedo-
držování rychlosti ve městě. Někteří v tomto vizuálu našli i další myšlenky - podporu 
cyklistiky ve městě a naopak potlačení automobilové dopravy; pro cyklisty varování, že 
se nemají za jízdy chytat nákladních vozidel.

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhlo na radnici v rámci Brněnských dnů 
bez úrazů. V září, v první den Evropského týdne mobility, byl uskutečněn slavností 
křest tramvaje „Krok za krokem v dopravě“ a byl tak zahájen provoz tramvaje, která 
byla vyzdobena vizuály ze soutěže. Na stranách tramvaje byl umístěn vítězný vizuál. 
Tramvaj v Brně jezdila tato nejen v průběhu ETM, ale i další měsíc. Žáci se účastnili 
slavnostního zahájení a po dobu celého měsíce se mohli se svojí tramvají setkat. Viděli, 
že výsledky jejich práce byly využity, že mají smysl, a že je jejich práce v prevenci 
úrazů a nehod důležitá.

NE – bezohlednosti řidičů k cyklistům
NE – autům ve městě
NE – rychlosti nad 50 km/h
NE – držení se auta při jízdě na kole
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Obrázek 14 Slavnostní křest - nechybělo dětské šampaňské

Obrázek 15 Stříhání „retrorefl exní“ pásky

  
Obrázek 16 Vernisáž zahájena



261

Obrázek 17 Tramvaj v provozu - zájem cestujících byl velký

Obrázek 18 Tramvaj v brněnských ulicích

Závěr
Dopravně výchovné akce mohou mít dlouhodobý výchovný dopad, pokud děti 

v průběhu těchto akcí mají možnost prosadit své schopnosti, své nápady a mají možnost 
samy zkoumat a bádat. Je brzy, abychom zhodnotili, zda naše akce přinesly očekávaný 
výsledek. Je ale jisté, že děti plnily všechny úkoly s velkým nasazením a zájmem. Při 
poslední akci viděly i výsledky své práce na veřejnosti. Navíc v Brně jezdila celý měsíc 
tramvaj, která oslovovala cestující. A ti se zcela objektivně v jejich tramvaji bavili. Vi-
zuály si četli a velmi často jsme zaslechli, že se mezi sebou na daná témata baví. Témata 
převážně zaujala mladé lidi, a ti vždy patří do naší cílové skupiny. 

Zatím se do projektu zapojilo jen velmi málo tříd, ale doufáme, že v následujícím 
roce to bude vždy lepší a lepší. Pravidelné akce mívají obvykle nárůst zúčastněných, 
a my chceme s naší soutěží pokračovat a fi nancovat ji i v dalších letech.
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TRAFFIC EDUCATION - ACTIVE PREVENTION

Abstract: The main objective of traffi c education activities is to raise awareness 
of pupils, parents and teachers about the need of primary prevention in road safety. 
Various forms and different topics for such events need to be used to ensure reaching 
of a wide range of target groups. Pupils gain important basic knowledge of the risks in 
the transport environment through individual and group work. They gain knowledge 
through their own self-teaching and exploration. The personally obtained knowledge 
provides infl uences the children‘s behaviour and risk perception.  

Keywords: traffi c education, primary prevention, project teaching, competition, 
self-refl ection
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Škola a zdraví 21, 2010, Příspěvky k výchově ke zdraví

VPLYV VYBRANÝCH DETERMINANTOV
NA NAŠE ZDRAVIE 

Tatiana KIMÁKOVÁ

Anotace: Determinanty zdravia sú vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú 
prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení. Prítomnosť rizikového faktora ale 
neznamená, že sa choroba určite prejaví. Súčasný výskyt viacerých rizikových fakto-
rov zvyšuje možnosť prepuknutia choroby. Prevažná väčšina civilizačných chorôb má 
niekoľko rizikových faktorov. Do skupiny najvýznamnejších determinantov patria de-
mografi cké, biologické, sociálno-ekonomické determinanty, životné prostredie i zdra-
votníctvo. Tieto činitele veľmi výrazne ovplyvňujú náš zdravotný stav, podpisujú sa pod 
kvalitu nášho života, jeho dĺžku i včasnú úmrtnosť. 

Klíčová slova: determinanty zdravia, civilizačná choroba, zdravotný stav, rizi-
kové faktory

Úvod
Výraz „zdravie“ skloňujeme v poslednej dobe často. Používame ho v rôznych po-

dobách i súvislostiach, je predmetom mnohých štúdií i prác,  našich rozhovorov medzi 
priateľmi a lekármi. A tak sa vynára otázka, čo to vlastne zdravie je, čo všetko naň vplý-
va. Svetová zdravotnícka organizácia WHO defi nuje zdravie ako stav úplnej telesnej, 
duševnej a sociálnej pohody jedinca, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia 
(Kimáková, 2008). Už samotná defi nícia hovorí, že na našom zdraví sa podieľa mnoho 
rôznych vnútorných i vonkajších činiteľov a faktorov. Ďalší pojem úzko súvisiaci s na-
ším zdravím je determinant zdravia. Slovo determinant pochádza z latinského jazyka
a znamená určujúcu zložku alebo určujúci činiteľ. Aké rôzne činitele pôsobia na zdravie 
človeka, výsledkom čoho je terajší zdravotný stav každého z nás? Niekomu napadne 
genetická predispozícia, iného sociálne a psychologické faktory, výživa či organizácia 
a fi nancovanie zdravotníctva. Pod náš zdravotný stav sa podpisujú všetky vymenované, 
ale i nasledujúce faktory, ako vzdelanie, ekonomika, kultúra, bezpečnosť, bývanie, tech-
nológie, zvyky a najmä individuálne správanie vo vzťahu k svojmu zdraviu.

Determinanty zdravia
Rozdiely v dĺžke života a vo včasnej úmrtnosti na kardiovaskulárne a on-
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kologické ochorenia medzi Slovenskom a Európskou úniou nemožno vysvetľovať 
iba rozdielnou kvalitou zdravotníckej starostlivosti. Je fakt, že v minulosti neboli 
investované dostatočné prostriedky do fi nančne náročných prístrojov, technológií
a liekov, potrebných pre včasnú diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych a nádo-
rových chorôb. Pre prevenciu týchto ochorení, ale aj zlepšenie zdravotného stavu 
vo všeobecnosti, sú však rozhodujúce viaceré vplyvy. Začiatok väčšiny chorôb je 
potrebné hľadať v narušení vzájomného vzťahu medzi ľudským organizmom a pro-
stredím, v ktorom človek žije. 

Determinanty zdravia sú vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú prítomnosť
a rozvoj rizikových faktorov ochorení. Môžu byť veľmi rôzne (genetika, strava, býva-
nie, ekonomika, kultúra, bezpečnosť, organizácia a fi nancovanie zdravotníctva, indivi-
duálny prístup k zdraviu, zvyky, technológie a iné) (Rovný a Hegyi, 2003). Prítomnosť 
rizikového faktora ale neznamená, že sa choroba určite prejaví. Súčasný výskyt via-
cerých rizikových faktorov zvyšuje možnosť prepuknutia choroby. Prevažná väčšina 
civilizačných chorôb má niekoľko rizikových faktorov. 

Do skupiny najvýznamnejších determinantov patria demografi cké, biologické, 
sociálno-ekonomické determinanty, životné prostredie i zdravotníctvo. Tieto činitele 
veľmi výrazne ovplyvňujú náš zdravotný stav, podpisujú sa pod kvalitu nášho života, 
jeho dĺžku i včasnú úmrtnosť. 

1. Demografi cké determinanty
Z demografi ckých ukazovateľov sú z pohľadu zdravia najvýznamnejšie veková 

skladba obyvateľstva, index starnutia a prírastok obyvateľstva. Dostupné údaje pou-
kazujú na pokles mladšej generácie a súčasne nízky podiel staršej populácie (podieľ 
mužov a žien v SR nad 65 rokov je najnižší z okolitých štátov) pri všeobecne známej 
vysokej chorobnosti a úmrtnosti v tzv. strednom veku na Slovensku. Vysoký pokles 
živonarodenosti spolu s nízkym prirodzeným prírastkom a vysokou úmrtnosťou v pro-
duktívnom veku môžu negatívne vplývať na budúci vývoj dĺžky života na Slovensku 
(Hegyi, 2005). Stredná dĺžka života pri narodení je dôležitý ukazovateľ, ktorý udáva 
nádej na dožitie. U našej mužskej populácie dosahuje nízke hodnoty. V najzdravšej 
európskej krajine, vo Švédsku, žijú muži o takmer osem rokov dlhšie ako naši. Vo  Fran-
cúzsku majú ženy najdlhšiu strednú dĺžku života na svete (83,5 rokov), naše sa dožívajú 
o päť rokov menej. 

V skupine štátov bývalého sovietskeho bloku je postavenie Slovenska lepšie, 
naše ženy a muži žijú dlhšie ako v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, pobaltských re-
publikách, na Ukrajine, v Bielorusku a v Rusku.

Pozoruhodná je odlišnosť strednej dĺžky života v jednotlivých regiónoch na 
území Slovenska. Výsledky z rokov 1996-2000 dokazujú, že dĺžkou života mužov nad 
70 rokov viedli okresy Bratislava-mesto, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, 
Prievidza, Partizánske, Martin, Tvrdošín, Žilina, Košice, Svidník a Bardejov. Najkratšia 
stredná dĺžka života mužov pod 67 rokov je v okrese Čadca, Banská Štiavnica, Detva, 
Krupina, Rimavská Sobota, Sobrance a Trebišov. Juhom Slovenska sa tiahne od okre-
su Dunajská Streda až po Trebišov takmer súvislý pás s najkratšou dĺžkou života žien 
(Rovný a Hegyi, 2003).
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Etnická nehomogenita Slovenska
Na rozdiel od všetkých štátov EÚ žije v SR vysoký počet príslušníkov menšiny, 

ktorej zdravotný stav je podstatne horší ako u majoritnej populácie. Rómska minorita, 
ktorej počet nie je presne známy, má podstatne kratšiu dĺžku života. Stredná dĺžka života 
rómskych mužov je okolo 62 rokov. V porovnaní s celoštátnym priemerom je asi o 7 
rokov kratšia a rómska minorita skracuje celoštátny priemer strednej dĺžky života.

Príčiny nízkej strednej dĺžky života v SR:
 dojčenecká úmrtnosť (t. j. zomretí do jedného roku na tisíc živonarodených 

detí) významne ovplyvňuje strednú dĺžku života. Na Slovensku dojčenecká 
úmrtnosť trvale klesá a v súčasnosti je 6,2/1000. Táto hodnota je stále mierne 
vyššia ako v krajinách EÚ. 

 Včasná úmrtnosť mužov a žien na onkologické a kardiovaskulárne ocho-
renia. Päť najčastejších príčin smrti: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné 
nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy), choroby 
dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok 95 % všet-
kých úmrtí. Na Slovensku kardiovaskulárne a onkologické ochorenia ohrozujú 
už pomerne mladú časť populácie. Stredná dĺžka života mužov a žien súvisí
s kardiovaskulárnou a onkologickou úmrtnosťou v pomerne mladom veku.
V týchto ochoreniach je postavenie SR v porovnaní so západnou Európou veľ-
mi nepriaznivé (Národná správa, 2007). 

2. Biologické determinanty
Do tejto skupiny zaraďujeme najmä vek, pohlavie a rasu. 

Vek 
Vek je veľmi silným a nezávislým rizikovým faktorom – so stúpajúcim vekom 

sa napr. zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb (ako rizikový sa považuje vek nad 55 
rokov u mužov a vyšší ako 65 rokov u žien). 

Pohlavie
Pohlavie zohráva dôležitú úlohu pri niektorých ochoreniach. Všeobecne riziko 

rozvoja kardiovaskulárnych chorôb (najmä ischemickej choroby srdca) je u mužov vyš-
šie ako u žien. Hormonálna antikoncepcia u žien, najmä fajčiarok, môže významne zvy-
šovať riziko ischemickej choroby srdca (ICHS) v mladších vekových kategóriách. 

Rasa
Najvyššiu úmrtnosť na ICHS majú černosi (v USA), podieľa sa na nej vysoký 

výskyt rizikových faktorov (artériová hypertenzia, diabetes mellitus, fajčenie, obezita
a iné), ktorý je vyšší ako u belochov (Jurkovičová, 2005). 

3. Sociálno-ekonomické determinaty
Patria medzi najdôležitejšie, rozhodujúce faktory vo vzťahu k zdraviu. Ich podiel 

na celkovom zdravotnom stave sa odhaduje na 60 % až 70 % (Ághová et al., 1993). 
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Nezdravý životný spôsob vplýva na predčasnú úmrtnosť, spôsobenú najmä srdcovo-
cievnymi a onkologickými ochoreniami.

Do životného štýlu, súhrnu modifi kovateľných (ovplyvniteľných) rizikových 
faktorov, zaraďujeme tieto najvýznamnejšie faktory: 

 výživa a stravovacie návyky,
 telesná aktivita,
 fajčenie,
 konzumácia alkoholu,
 vysoký krvný tlak,
 zvýšená hladina celkového cholesterolu, LDL – cholesterolu, triacylglycerolov 

a znížená hladina HDL- cholesterolu,
 obezita,
 diabetes mellitus,
 metabolický syndróm. 

Výživa a stravovacie návyky
Jeden z vážnych rizikových faktorov je chronicky nízky príjem ochranných fak-

torov, antioxidantov, nachádzajúcich sa najmä v zelenine a ovocí, ktoré chránia orga-
nizmus pred pôsobením voľných kyslíkových radikálov. Tieto extrémne reaktívne látky 
zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze cievnych a nádorových ochorení (Kimáková, 
2003; Strapáč et al., 2008). Ich škodlivé pôsobenie v organizme zosilňuje vysoká spo-
treba alkoholu a cigaret i znečistené životné prostredie, teda faktorov, ktorých výskyt na 
území Slovenska bol a i v súčasnosti je vysoký. 

Telesná aktivita
WHO vo svojich odporúčaniach uvádza vhodnosť denného cvičenia. Ak je 

dôsledne zaradené do životného štýlu, prispieva k zlepšovaniu psychickej a fyziologic-
kej kondície človeka, a to dokonca i fajčiarov a obéznych ľudí (Výživová doporučení, 
2000). 

Fajčenie
Fajčenie cigariet sa chápe ako prejav závislosti na nikotíne. Nikotín je v súčas-

nosti jediná legálna psychoaktívna látka, ktorá nemá žiadne pozitívne účinky na zdra-
vie a je najčastejšou príčinou smrti užívateľov. Fajčenie je rizikovým faktorom najmä 
srdcovocievnych a nádorových ochorení, ochorení dýchacieho systému, žalúdočných 
vredov a Alzheimerovej choroby (Ševčíková et al., 2006). 

Konzumácia alkoholu
Alkohol je u nás najčastejšie užívaná legálna návyková psychoaktívna látka. 

Jeho konzumácia, v spoločnosti zpravidla vysoko tolerovaná (zakomponovaná do mno-
hých spoločenských rituálov), môže viesť k vývoju závislosti (psychickej a fyzickej) 
so zvýšeným rizikom chorobnosti a úmrtnosti a spája sa so zvýšeným rizikom nehôd, 
úrazov, trestných činov, samovrážd i domáceho násilia. Pri striedmej konzumácii sa dá 
konzumovať dlhší čas bez vážnejších ťažkostí či závislosti.
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Nadmerná konzumácia (abúzus) alkoholu má významné negatívne účinky na 
fyzické, psychické a sociálne zdravie jednotlivca, ale aj rodiny a celej spoločnosti. Pri-
ame a nepriame dôsledky alkoholizmu sú rozsiahle a ekonomicky náročné a nie sú sú-
stredené len na menšiu časť identifi kovaných alkoholikov, ale zasahujú celú populáciu. 
Alkohol má toxické účinky predovšetkým na nervový systém, pečeň, srdce, nepriaznivo 
ovplyvňuje činnosť obličiek, tráviaceho traktu, sexuálne, reprodukčné a duševné zdra-
vie. U alkoholikov sa častejšie vyskytujú nádorové ochorenia, degeneratívne zmeny 
mozgu, hypertenzia, dožívajú sa kratšieho veku. Ženám so závislosťou sa rodia deti 
s fetálnym alkoholovým syndrómom. 

Podľa údajov WHO, alkohol je zodpovedný za deväť percent všetkých ochorení 
v Európe a za 40 – 60 % úmrtí v dôsledku úrazov. Konzumácia alkoholu a s ním spojené 
poškodenia zdravia vrátane sociálnych problémov sa stávajú bežnými medzi adoles-
centmi a mladými ľuďmi. V rozvinutých krajinách je v priebehu posledných dvadsia-
tich rokov zaznamenaný pokles konzumácie alkoholu, naopak, v rozvojových krajinách 
(vrátane krajín bývalého Sovietskeho zväzu) stúpa. Slovensku patrí popredné miesto 
v spotrebe čistého alkoholu na osobu a rok. V roku 2000 to bolo viac ako 14l. Je tu zná-
ma vysoká spotreba destilátov. Na Slovensku stúpa počet žien, závislých od alkoholu. 
Počet liečených a závislých predstavuje len vrchol ľadovca. Skutočné počty závislých 
od alkoholu sú nedostupné (Ševčíková et al., 2006).

Pitie piva, vína a liehovín na Slovensku
V sledovanom období rokov 1996 – 2006 sa podľa údajov zo Štatistického úradu 

SR z roku 2006 výrazne nezmenil trend konzumácie piva u dospelých (Názory občanov, 
2006). Pivo denne pije osem percent dospelej populácie Slovenska, pričom príležitostne 
ho pije 40 % dospelých. Až 37 % obyvateľov však pivo nepije vôbec. V oblasti konzu-
mácie vína u dospelej populácie je trend stabilizovaný, pričom nedochádza k znižovaniu 
výskytu konzumu vína. Víno pije najviac respondentov príležitostne až 69 %, vôbec ne-
pije víno 24 % respondentov. V oblasti konzumu tvrdého alkoholu nedošlo v výrazným 
zmenám. Za abstinentov od tvrdých alkoholických nápojov považuje 33 % responden-
tov spomedzi dospelej populácie (Ochaba et al., 2009). 

Vzdelanie
Patrí dlhodobo k jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Investícia 

do vzdelania je investíciou do zdravia. Čím viac žiakov pokračuje vo svojom vzdelávaní 
na strednej škole a získava maturitu, tým rastú šance na zdravšiu populáciu. 

V prípadovej epidemiologickej štúdii vzťahu psychosociálnych rizikových fak-
torov a kardiovaskulárnych ochorení zistili odborníci významne zvýšené riziko výskytu 
kardiovaskulárnych ochorení u ľudí so základným vzdelaním v porovnaní so stredo-
školským a vysokoškolským vzdelaním (Národná správa, 2007). 

Alkohol a vzdelanie
Z prieskumov porovnávajúcich konzumáciu alkoholu medzi vysokoškolsky 

vzdelanými respondentmi (VŠR) a respondentmi so vzdelaním základným (ZŠR) sa 
zistilo nasledovné: denne pije pivo 12 % VŠR a 35 % ZŠR, denne konzumuje víno 7 % 
VŠR a 20 % ZŠR, destiláty denne požívajú 2 % VŠR a 18 % ZŠR. 
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Výživa a vzdelanie
Strava ľudí s nižším vzdelaním obsahuje viac živočíšnych tukov, menej ovocia, 

zeleniny a mlieka (danú skutočnosť nemožno prisúdiť iba nižšej kúpnej sile sledovanej 
skupiny obyvateľstva). 

Sociálne kontakty
Na Slovensku málo skúmaným faktorom zdravia sú sociálne kontakty človeka 

s okolím – rodinou, priateľmi, kolegami, komunitou a pod. Pocit prepojenia s iný-
mi ľuďmi je mimoriadne dôležitý pre fyzické a duševné zdravie. Početné zahraničné 
štúdie potvrdili, že ľudia s obmedzenými alebo chýbajúcimi sociálnymi kontaktmi 
(samotári) mali v priebehu života niekoľkonásobne vyššiu chorobnosť. Reprezen-
tatívne prieskumy v USA zistili dvoj- až trojnásobne vyššiu mieru úmrtnosti a až 
deväťročné rozdiely v dĺžke života medzi ľuďmi s veľmi slabými a veľmi dobrými 
sociálnymi väzbami (Sociálne kontakty a zdravie, 2009). Môžme sa domnievať, že u 
ľudí so slabými kontaktmi s okolím dochádza často ku kumulácii negatívnych soci-
álnych faktorov, ako sú nezamestnanosť, rodinné problémy a vylúčenie z kolektívu 
priateľov. Samovraždy, alkoholizmus a duševné choroby sú podstatne častejšie u ľudí 
žijúcich osamelo.

4. Životné prostredie
K základným poučkám o životnom prostredí patrí defi nícia, prijatá konferen-

ciou UNESCO v  roku 1967, ktorá hovorí, že: „Životné prostredie človeka je tá časť 
sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, t. j. ktorú používa, ovplyvňuje ju 
a prispôsobuje sa jej“. Z medicínskeho hľadiska však defi nujeme životné prostredie 
širšie – ako súhrn fyzikálnych, chemických, biologických a sociálnych javov a pro-
cesov, ktoré majú priamo alebo nepriamo vplyv na zdravie a pohodu ľudí, jednotliv-
cov i populácií (Ševčíková et al., 2006). Vplyv rizikového prostredia s rozličnými 
stupňami devastácie a ohrozenosti v regiónoch sa negatívne prejavuje na zdravot-
nom stave a strednej dĺžke života ľudí, genofonde hospodársky významných i voľne 
žijúcich druhov rastlín a živočíchov, v ekosystéme i celkovo na ekonomike. 

Koncentrácie ťažkých kovov v atmosfére, pôde, vode a v sedimentoch 
predstavujú vážny ekologický problem (Poráčová et al., 2008; Koréneková et al., 
2009).

Vstupujú do potravinového reťazca, prostredníctvom ktorého sa dostávajú 
do ľudského organizmu, kde dochádza k ich postupnej kumulácii. Jednotlivé ťažké 
kovy vykazujú rôzne a mnohonásobné pôsobenie na živé organizmy. Xenobiotiká, 
ktorým sa pripisujú najčastejšie karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne účinky, 
patria medzi jednu z najsledovanejších skupín látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na 
živý organizmus (Poráčová et al., 2005; Koréneková et al., 2007).

5. Zdravotníctvo
Najvýznamnejším pokrokom v 21. storočí je poznatok, že mnohé neinfekčné 

choroby vyplývajú zo životného štýlu, ale je možné im predchádzať. 



269

Intervenčné programy
S narastajúcou závažnosťou chronických neinfekčných ochorení, ktoré výrazne 

súvisia hlavne s nevhodným životným štýlom - fajčením, výživou, fyzickou aktivitou, 
konzumáciou alkoholu, začali vo všetkých vyspelých krajinách organizovať rôzne dlho-
dobé štúdie, projekty a celospoločenské intervenčné programy, ktorých cieľom bolo 
zistiť zastúpenie rizikových faktorov v populácii, ich vzťah k chorobnosti a úmrtnosti, 
a následne zlepšiť zdravotný stav populácie. 

Framinghamská štúdia 
(USA, r. 1948), mestečko Framingham. Prispela k indentifi kácii rizikových fak-

torov srdcovo-cievnych ochorení. 
Projekt Severná Karélia

(Fínsko, od r. 1972). Vďaka preventívnej intervenčnej stratégii sa podarilo dosi-
ahnuť trvalý pokles kardiovaskulárnej úmrtnosti.

MONIKA
(MONItorovanie KArdiovaskulárnych ochorení) – veľký medzinárodný projekt, 

organizovaný a koordinovaný WHO, ktorého cieľom je kontinuálne sledovanie chorob-
nosti a úmrtnosti na ochorenia obehovej sústavy vo vzťahu k prevahe najdôležitejších 
rizikových faktorov v tom istom čase a v rovnakej populácii.

CINDI – (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention) 
Tento intervenčno-preventívny „Program prevencie chronických neinfekčných 

ochorení WHO“ pôsobí na Slovensku od roku 1993. Cieľom je znižovať chorobnosť
a predčasnú úmrtnosť na chronické neinfekčné ochorenia, najmä srdcovocievne a nádo-
rové. Poukazuje na možnosť znížiť výskyt týchto ochorení obmedzením alebo najlepšie 
vylúčením rizikových faktorov ako je fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, pycho-
sociálny stres v kombinácii s nedostatkom pohybu a nezdravou výživou (Ševčíková, 
2006; Výživová doporučení CINDI, 2000). 

Záver
Slovenské obyvateľstvo žije v životnom prostredí, ktoré je trvalým zdrojom 

látok vyvolávajúcich tvorbu voľných radikálov. Ďalšie si vyrába nerozumným ži-
votným štýlom: vysokou spotrebou cigariet, destilátov, liečiv i prepálených tukov. 
Skutočnosť, že priemerná dĺžka života obyvateľov Slovenska, Čiech, Poľska, Ma-
ďarska a najmä štátov bývalého ZSSR je najkratšia v Európe, úzko súvisí s touto 
situáciou. Optimálnym riešením pre zníženie vysokej úmrtnosti na kardiovaskulárne 
a nádorové ochorenia a ďalších civilizačních ochorení na Slovensku a v okolitých 
posttotalitných štátoch je radikálna zmena štruktúry výživy smerom k podstatnému 
zvýšeniu spotreby hlavných zdrojov prírodných antioxidantov (ovocia, zeleniny, ras-
tlinných olejov, obilnín, orechov, strukovín, húb a pod.), zmena životného štýlu, ako 
aj ozdravenie životného prostredia. To, či budeme zdraví a či podľahneme niektorej 
z civilizačných ochorení, je vo veľkej miere v našich rukách. Hlavne v našej strave 
a vlastnom životnom štýle. 
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THE IMPACT OF SELECTED
DETERMINANTS ON OUR HEALTH

Abstract: Determinants of health are characteristics and indicators, which affect 
the presence and development of risk-factor diseases. The presence of a risk factor, 
however, doesn’t mean that the illness will certainly develop. Current prevalence of 
multiple risk factors increases the likelihood that the illness will break out. The majority 
of civilization diseases have several risk factors. The group of the most signifi cant de-
terminants includes demographic, biologic and social-economic determinants, environ-
ment and healthcare. These factors affect our physical shape to a large extent, they add 
to the quality of our lives, its length and early mortality.

Keywords: determinants of health, civilization diseases, health state, risk-factor


