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ÚVOD

Od roku 2005 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity tým odbor-
níků věnuje zkoumání problematiky, která je označena je ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 
21. STOLETÍ. Jde o velkou paletu otázek, které se postupným bádáním spíše rozšiřují, 
než zužují a které při postupné analýze odkrývají nové a nové pohledy a ukazují souvis-
losti, které nás původně ani nenapadly.

Při řešení naší tématiky máme štěstí v tom, že otázky zdraví, výchovy ke zdraví, 
podpory zdraví, koncepce zdravé školy, zájem o zdravý životní styl atd. jsou v současné 
době velmi aktuální, jsou v centru pozornosti odborné i laické veřejnosti a věnují se jim 
závažné školské a zdravotnické dokumenty.

Řešení úkolů našeho výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STO-
LETÍ se realizuje v různých formách a rovinách: provádějí se dlouhodobé i krátkodo-
bé výzkumy, vytvářejí se teoretické koncepce a vzdělávací programy, zpracovávají se 
zahraniční zkušenosti, uskutečňují se semináře, workshopy, konference, kde zpravidla 
vítáme zahraniční účastníky, vydáváme odborné i populární studie, sborníky, monogra-
fi e a další publikace, které široce distribuujeme a na něž máme pozitivní odezvy. Našich 
aktivit se také účastní řada zájemců mimo náš výzkumný tým, ať již univerzitních či 
mimouniverzitních, nebo zahraničních, které náš výzkum oslovil a kteří svou prací při-
spívají k řešení našich úkolů.

Tento sborník představuje soubor studií, které jsou různě zaměřeny, ale snaží se 
z různých stran přinést poznatky v problematice vzájemného vztahu „škola a zdraví“ 
a ukázat na jednotlivé momenty tohoto vztahu, které lze využít ve výchovné a vzděláva-
cí činnosti školy při výchově ke zdraví.

Jestliže jsme tento sborník nazvali Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím 
oblastem chceme navázat na strukturu a myšlenky Rámcového vzdělávacího programu, 
kde vzdělávací oblasti představují vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů, 
v našem případě vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah může být kre-
ativními učiteli v detailech různě budován a domníváme se, že studie obsažené v této 
publikaci mohou být zajímavým inspiračním zdrojem. Pokud prezentované texty v tom-
to sborníku povedou k zamyšlení, přinesou nové informace či vzbudí polemiku, nebyly 
psány zbytečně.

duben 2011 Evžen Řehulka
 řešitel výzkumného záměru MSM002162242
 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

SYSTÉM PÉČE O ZDRAVÍ
A ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST

Jan HOLČÍK

Abstrakt: V článku jsou prezentovány některé problémy současného zdravot-
ního systému. Základem jejich řešení by měl být rozvoj podpory zdraví a zdravotní 
gramotnosti. Proto byla připravena publikace „Systém péče o zdraví a zdravotní gra-
motnost“, jejíž text je rozčleněn do šesti částí. První část (kapitoly 1–5) jsou zaměřeny 
na zdraví, jeho měření a determinanty. Druhá část (kapitoly 6–12) je orientována na 
historii péče o zdraví a na základní metody zdravotní péče. Základní komponentou 
zdravotní kultury 21. století je zdravotní gramotnost (část III., kapitoly 13–16). Čtvrtá 
část (kapitoly 17–19) pojednává o veřejné zdravotní politice. Pozvání na společnou 
cestu ke zdraví je předmětem páté části (kapitoly 20–22). Šestá část obsahuje přílohy, 
jednak hlavní dokumenty Světové zdravotnické organizace a jednak stručný slovníček 
základních termínů.

Klíčová slova: zdraví, zdravotní péče, zdravotní gramotnost, zdravotnické služ-
by, zdravotní politika, zdravotní výchova, zdravotní programy

Úvod
Zdravotnictví prochází v posledních desetiletích mnoha změnami a musí čelit 

celé řadě nových závažných problémů. Na první pohled se zdá, že největším pro-
blémem je nedostatek fi nančních prostředků. I když by byla jistě chyba podceňovat 
význam fi nancování zdravotnictví, hlavní problémy rozvoje péče o zdraví leží jinde. 
Nejdůležitější je pochopit dosavadní roli medicíny a nutnost posílení účasti všech 
občanů, institucí, organizací i orgánů veřejné správy na péči o zdraví. 

V odborné literatuře se občas upozorňuje na narůstající krizi medicíny (1). 
Na jedné straně toho o lidském organizmu víme čím dál tím víc a roste účinnost 
medicínské technologie. Na druhé straně jak díky lepší a časnější diagnostice, tak 
důsledkem účinnější léčby i klesající úmrtnosti narůstá počet pacientů vyžadujících 
další zdravotnické služby. Zvládat rostoucí počet pacientů a rozšiřující se požadavky 
na zdravotnické služby je stále obtížnější, a hlavně nákladnější.
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Přínos a meze klinické medicíny
Samotný příliv peněz do zdravotnictví, jakkoli je užitečný, situaci nevyřeší. Žád-

ná země na světě nemá tolik prostředků, kolik by lékaři dokázali utratit v dobré víře, že 
pomáhají svým pacientům.

Zmíněný problém lze názorně prezentovat na třech zjednodušených modelech 
uvedených na obr. 1.

Obr. 1. Tři modely průběhu života v návaznosti na chronickou nemoc

Na modelu A je symbolicky zachyceno trvání lidského života. Začátek úsečky 
je narození. Následuje období zdravého života, poté diagnóza chronické nemoci a její 
následná léčba. Konec úsečky symbolizuje úmrtí pacienta. V uvedeném modelu nejsou 
brány v úvahu dílčí zdravotní problémy a krátkodobá onemocnění.

Model B poukazuje na roli medicíny. Daří se chronickou nemoc diagnostikovat 
mnohem dříve a současně účinnou léčbou prodloužit život pacienta. To vede k narůstání 
délky  chronických nemocí, k růstu počtu pacientů a požadovaných zdravotnických služeb. 
Model B dokládá, že řešení zdravotních problémů převážně ve zdravotnických zařízeních 
musí vést k závažnému nedostatku fi nančních prostředků ve zdravotnickém systému.

Jedno z možných řešení je uvedeno na modelu C. Jde o to, že hlavní pozornost 
by se měla věnovat zdravému období, které je žádoucí co nejvíce prodloužit. Znamená 
to věnovat větší pozornost zdraví dětí, posílit zdravotní výchovu, a zejména výchovu ke 
zdraví na školách. Výsledkem by měla být vyšší zdravotní gramotnost a větší zapojení 
občanů do péče o zdraví.
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C 
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Je zřejmé, že při převaze chronických nemocí v populaci nestačí zjišťovat ne-
moc co nejdříve, oddalovat úmrtí pacienta a posilovat prevenci jednotlivých nemocí. 
Je žádoucí věnovat plnou pozornost všem metodám, které mohou prodloužit období 
zdravého života. Takový úkol je nesmírně náročný a vyžaduje cílevědomou aktivi-
tu centrálních orgánů, všech stupňů veřejné správy, organizací a institucí, škol, rodin
i jednotlivců. 

Příklad švédské zdravotní politiky
Dobrým příkladem v Evropě je zdravotní politika přijatá v roce 2003 švédským 

parlamentem. Je zaměřena na základní determinanty zdraví, zve k aktivní účasti veřej-
nou správu a všechny společenské struktury. Je zřejmé, že švédská zdravotní politika 
počítá s účastí rodin i jednotlivců. Motivace lidí se však nezvyšuje sankcemi, ale cílevě-
domým rozvojem zdravotní výchovy a zdravotní gramotnosti.

Švédská zdravotní politika je orientována na 11 hlavních cílů (2):

1. Podíl na společenském a politickém životě
Je žádoucí rozšiřovat účast občanů na společenském a politickém životě v ob-

cích, okresech, krajích i v celostátním měřítku. Pozornost by měla být věnována zejmé-
na dětem, mládeži, starším lidem a sociálně znevýhodněným občanům.

2. Ekonomická a sociální bezpečnost
Jde o jednu z nejdůležitějších podmínek pro zajištění dobrého zdraví lidí. Je dů-

ležité posilovat soudržnost společnosti a vzájemnou důvěru.

3. Bezpečné a příznivé podmínky během dětství a dospívání
Z dlouhodobého hlediska má dětství pro zdraví lidí zásadní význam. Je důležité, 

aby děti žily v bezpečném a příznivém prostředí. Je žádoucí věnovat pozornost duševní-
mu zdraví a tvorbě zdravého životního stylu. 

4. Zdravější pracovní podmínky
Zdravější pracovní podmínky přispívají k ochraně i rozvoji zdraví, snižují výskyt 

nemocí z povolání a přispívají ke zvládání sociálních problémů.

5. Zdravé a bezpečné životní prostředí a zboží
K významným podmínkám zdraví lidí patří péče o zdravé životní prostředí, vý-

roba, která nezatěžuje životní prostředí, bezpečná, ekologická doprava, recyklace suro-
vin a třídění odpadů.  

6. Zdravotnické služby více přispívající ke zdraví
Zdravotničtí pracovníci jsou odborně připraveni, mají autoritu a setkávají se

s velkým počtem lidí. Mohou proto podstatně přispívat ke zdraví lidí. Podpora zdraví
a prevence nemocí je nesmírně důležitou součástí zdravotní péče.
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 7. Účinná ochrana proti infekčním nemocem
Infekční nemoci představují trvalou hrozbu. Dosavadní úspěchy při jejich zvlá-

dání by byly ohroženy, pokud by bylo omezeno úsilí spojené s jejich prevencí a včasnou 
i účinnou léčbou.

 8. Bezpečný pohlavní život a dobré reprodukční zdraví
Bezpečný pohlavní život a dobré reprodukční zdraví je jedním z předpokladů 

plného a uspokojivého lidského života. Důležitý je rozvoj zdravotní výchovy, plánování 
rodiny,  mateřská péče a pomoc rodinám s dětmi.

 9. Soustavná tělesná aktivita
Soustavná tělesná aktivita je nezbytná nejen pro zdravý tělesný vývoj dětí

a mládeže. Je významná i pro udržení zdraví ve středním věku a pro soběstačnost 
ve stáří.

10. Dobré stravovací návyky a bezpečné potraviny
Dobré stravování a vhodně složená strava z bezpečných potravin je nezbytnou 

podmínkou udržení a rozvoje zdraví. 

11. Omezení škodlivých návyků ohrožujících zdraví
Snížení spotřeby tabáku a alkoholu, společnost bez drog, dalších zakázaných 

látek a dopingu a snížení nepříznivých důsledků nadměrného hráčství.

Uvedené cíle vytvářejí podmínky pro hodnocení a další zlepšování zdravotní 
politiky. Jejich konkretizace a průběžné plnění zvyšuje zájem o zdraví, odpovědnost za 
zdraví a přímo i nepřímo zlepšuje zdraví lidí.

Ve Švédsku si už plně uvědomili, že zdraví lidí nespočívá jen v počtu nemoc-
nic a jejich vybavení. Rozhodující je pozornost a zájem, který je věnován podmínkám, 
v nichž lidé žijí, a životnímu stylu, který přispívá ke zdraví. Důležité je i posilování 
odpovědnosti všech společenských struktur za zdraví a za vytváření životního prostředí, 
které je pro zdraví lidí příznivé.

Zdaleka nejde o direktivní vynucování chování jednotlivců, ale o posilování 
odpovědnosti lidí za jejich vlastní zdraví, o jejich pozitivní motivaci a ochranu jejich 
zdravotní bezpečnosti.

Ve Švédsku je zdravotní gramotnost občanů poměrně vysoká, a proto nepře-
kvapuje, že zdravotní politika je důležité politické téma, a to nejen před volbami, ale
i v průběhu její přípravy, realizace a hodnocení. 

Srovnání zdravotního stavu a některých determinant 
zdraví ve Švédsku a v ČR

Výsledkem dobré švédské zdravotní politiky je postupně se zlepšující zdravotní 
stav obyvatelstva. Na obr. 2 je patrno, že střední délka života (life expectancy) je ve 
Švédsku zhruba o 4 roky delší než v České republice. Podíváme-li se na vzdálenost 
obou křivek z kalendářního hlediska, je patrný posun zhruba o 20 let.
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Obr. 2. Vývoj střední délky života při narození ve Švédsku a v České republice
(muži + ženy)

Lze soudit, že v České republice nemáme o dvacet let horší léky, nemocnice nebo 
lékaře. Zřejmě jsme pozadu v chápání významu hodnoty zdraví i v úrovni zdravotní 
gramotnosti.

Určitou roli hraje jistě i skutečnost, že Švédsko je bohatší země než ČR. Není to 
však zřejmě hlavní důvod. Z obr. 3 je patrno, že ve Švédsku se spotřebuje zhruba jen po-
lovina alkoholu než v ČR. Podobně, jak je uvedeno na obr. 4, spotřeba cigaret je rovněž 
poloviční, srovnáme-li Švédsko a ČR.
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Obr. 3. Spotřeba alkoholu na osobu starší 15 let v litrech čistého lihu, pramen: databá-
ze Světové zdravotnické organizace (3) 

Obr. 4. Počet prodaných cigaret na 1 obyvatele za rok v České republice a ve Švédsku, 
pramen: databáze Světové zdravotnické organizace a ČSÚ (3, 4)

0 

5 

10 

15 

20 

1970 1980 1990 2000 2010 

 

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

ŠVÉDSKO 

kalendářní roky 

litry čistého lihu 
 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

1970 1980 1990 2000 

ŠVÉDSKO 

ČESKÁ  
REPUBLIKA 

kalendářní roky 

počet cigaret  



15

Vyšší spotřebu zeleniny ve Švédsku než v ČR dokumentuje obr. 5. Lze dodat, že 
Švédové dávají přednost domácí čerstvé zelenině a ovoci. 

Obr. 5. Průměrné množství ovoce a zeleniny na osobu a rok (kg) ve Švédsku a v České 
republice, pramen: databáze Světové zdravotnické organizace (3) 

Je vhodné zdůraznit, že neexistují žádné medicínské metody, kterými by bylo 
možné vykompenzovat uvedené rozdíly mezi Švédskem a ČR. Dá se sice předpo-
kládat, že postupem času se medicínské možnosti rozšíří a lékaři budou zvládat i ty 
zdravotní obtíže, na které dnes medicína nestačí. Je ovšem zřejmé, že nové metody 
budou povětšině fi nančně náročnější a že z ekonomických důvodů nebude v nemoc-
nicích možné dostatečně zvládat důsledky plynoucí ze špatného životního stylu a ze 
zanedbaného životního prostředí.   

Má-li se tedy zdraví lidí v ČR zlepšovat podobně jako ve Švédsku, je nezbytné 
věnovat větší pozornost rozvoji zdravotní gramotnosti a následné aktivitě lidí, která 
směřuje ke zdraví. U jednotlivců je žádoucí zvyšovat odpovědnost za své zdraví, 
posilovat zdravotní odolnost a  rozvíjet schopnosti rozhodovat i jednat pro zdraví. 
Na úrovni skupin by měl růst zájem o zdraví ostatních lidí při plném respektování 
jejich práv. A pokud jde o společnost, základem by měla být sociální spravedlnost
a socio-ekologický přístup k péči o zdraví. Potřebujeme zdravotně gramotné politi-
ky, učitele, lékaře a další zdravotnické pracovníky, děti a celou odbornou i širokou 
občanskou veřejnost.
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Publikace o systému péče o zdraví a o zdravotní 
gramotnosti

Vzhledem k tomu, že pojem zdravotní gramotnosti je poměrně nový a základní 
metody jejího rozvoje se dosud u nás v plném rozsahu nevžily, byla připravena publika-
ce (5), která o nově pojatém systému péče o zdraví a o zdravotní gramotnosti poskytuje 
alespoň stručnou informaci.

Zmíněná publikace má šest částí. Obsahem první části (kapitoly 1–5) jsou struč-
né odpovědi na otázky: jaké je zdraví a proč je takové. Jde tedy o vymezení pojmu 
zdraví, možnosti jeho měření a o výklad jeho determinant. Druhá část (kapitoly 6–12)
je věnována historii a metodám péče o zdraví. Jádrem publikace je třetí část (kapito-
ly 13–16), která pojednává o zdravotní gramotnosti jako o schopnosti rozhodovat se 
v běžném životě pro zdraví a osvojit si jednání příznivé pro zdraví. Čtvrtá část (kapitoly 
17–19) podává výklad zdravotní politiky a uvádí metody její přípravy, realizace i hod-
nocení. Záměrem páté části (kapitoly 20–22) je pozvání na společnou cestu ke zdraví.
A konečně šestá část obsahuje přílohy, kterými jsou základní dokumenty Světové zdra-
votnické organizace a stručný slovníček základních termínů. 

Publikace ovšem neobsahuje návod, popřípadě seznam pokynů, které by měl 
každý důsledně dodržovat. Zdravotní gramotnost předpokládá schopnost tvůrčího pří-
stupu, tzn. získávat a hodnotit informace, kriticky je posuzovat, jednat pro zdraví a po-
máhat těm, kteří v této oblasti potřebují pomoc. Zdraví se týká každého člověka a byla 
by škoda, kdyby někdo zůstal stranou. 
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SYSTEM OF HEALTH CARE AND HEALTH LITERACY 

Abstract: Some problems of contemporary health systems are presented in the 
article. The solution of these problems is the development of health promotion and 
health literacy. That is why the publication „System of health care and health literacy” 
was prepared. It is divided into six parts. The fi rst part (chapters 1–5) deals with health, 
its measurement and its determinants. The second part (chapters 6–12) is oriented to the 
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history of health care and elementary methods of health care. An essential component 
of health culture of the 21st century is health literacy (part III, chapters 13–16). The 
fourth part (chapters 17–19) is on public health policy. The invitation to common way to 
health is the topic of the fi fth part (chapters 20–22). The sixth part contains enclosures. 
They are main documents of World Health Organization and a concise glossary of basic 
terms.

Key words: health, health care, health literacy, health services, health policy, 
health education, health programmes
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GUSTAV KABRHEL - ZAKLADATEL ČESKÉ 
HYGIENICKÉ ŠKOLY A JEHO PŘÍNOS 
K PROBLEMATICE ŠKOLA A ZDRAVÍ

František ČAPKA

Anotace: Příspěvek přibližuje profesní dráhu zakladatele české hygienické školy 
a prvního profesora hygieny na české lékařské fakultě Univerzity Karlovy, profesora 
Gustava Kabrhela (1857-1939). Po univerzitních studiích ve Vídni odešel v roce 1883 
do Prahy, kde rozvinul svou specializaci – hygienu – do praktické roviny: roku 1897 
založil na lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hygienický ústav. Jako šéfredaktor 
Časopisu pro veřejné zdravotnictví vytvořil prostor k prosazování aktuálních otázek 
souvisejících se stavem hygieny na obecných a měšťanských školách v českých 
zemích. Teoretické úvahy byly zde konfrontovány s názory učitelů z praxe. Pozornost 
se soustředila do několika oblastí: 1. poslání a úkoly nově zaváděného „institutu“ 
školního lékaře; 2. zdravotní dozor nad stavem školní budovy a jejího zařízení; 3. 
dodržování zdravotních zásad při vyučování; 4. sledování zdravotního stavu žáků; 5. 
problematika alkoholismu a sexuální výchovy u žáků. Mnohé tyto otázky se staly pro 
prof. Kabrhela východiskem k hlubšímu rozpracování při formulování první české 
učebnice hygieny zvané Zdravověda (1922).      

Klíčová slova: veřejné zdravotnictví, školní lékař, postavení žáka v rodině, 
psychologie zdraví, učitelé a zdraví 

V roce 2009 uplynulo 70 let od úmrtí zakladatele české hygienické školy
a prvního profesora hygieny na české Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Gustava 
Kabrhela (1857–1939).

Narodil se 23. listopadu 1857 v Dražkovicích u Pardubic v rodině malozemědělce. 
Po absolvování gymnázia v Chrudimi odešel ve 20 letech studovat na vídeňskou 
univerzitu, kde se zpočátku věnoval studiu matematiky na Filozofi cké fakultě. Po třech 
semestrech však přestoupil na Lékařskou fakultu. Již v průběhu těchto studií pracoval 
jako demonstrátor Ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii ve Vídni u prof. 
Strickera; následně působil jako asistent prof. Arnolda Spiny. S ním také po promoci v roce 
1883 odešel na Lékařskou fakultu nově ustavené české Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze (1882), aby zde od začátku studijního roku 1883/84 nastoupil jako asistent do 
instituce se stejným názvem – Ústavu pro všeobecnou a experimentální patologii.
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Léta 1886/87 znamenala klíčový přelom v Kabrhelově životě: první zahraniční 
pobyty (zejména v Mnichově a ve slezské Breslau-Vratislavi), habilitace z experimentální 
patologie a po osobní stránce - svatba. Do této doby nebyla na univerzitách v habsburské 
monarchii pěstována hygiena jako samostatná vědní disciplína rovnocenná ostatním 
lékařským oborům, byla doslova „v plenkách“ a slučovala řadu dnes samostatných 
oborů: jmenujme například epidemiologii, mikrobiologii, veřejné zdravotnictví. Pod 
pojmem „hygiena“ byly postupně zahrnuty disciplíny jako hygiena obecná, komunální 
a životního prostředí, hygiena výživy a předmětů běžného užívání, hygiena práce a také 
hygiena školních dětí a mladistvých. Vzorem se stávala německá hygienická škola, 
proto také tam směřovaly Kabrhelovy profesní zájmy; v roce 1888 do ústavu prof. 
Maxe von Pettenkofera v Mnichově a o dva roky později (1890) do berlínského ústavu 
prof. Roberta Kocha, pozdějšího nositele Nobelovy ceny (1905). Po studiích u prof. 
Pettenkofera, označovaného za zakladatele oboru, který zavedl objektivní vyšetřování 
faktorů prostředí a hodnocení jejich vztahu ke zdraví, si rozšířil venia legendi o zcela 
nový a na pražské univerzitě do té doby nepřednášený obor – o hygienu, když předtím 
absolvoval studia chemické technologie na Vysoké škole technické; zde se také následně 
habilitoval pro obor technické hygieny. V roce 1891 byl jmenován mimořádným
a v roce 1899 řádným profesorem hygieny na pražské české lékařské fakultě. Rok 
1891 byl pro něj významný i tím, že byl ve svých 34 letech zvolen dopisujícím členem 
České akademie pro vědy, slovesnost a umění (založené v lednu 1890); v té době již 
běžně publikuje v tehdy nejdůležitějším mezinárodním hygienickém časopise Archiv 
für Hygiene.

V roce 1897 založil na lékařské fakultě Hygienický ústav (dnešní  Ústav hygieny 
a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy), jehož byl až do odchodu do 
důchodu (1927) přednostou. Souběžně s tím vedl také Státní ústav pro zkoumání léčiv. 
V obou těchto ústavech vychoval celou řadu vynikajících odborníků v oboru hygieny, 
kteří působili jak na našich univerzitách nebo na Vysokém učení technickém, tak také ve 
veřejném zdravotnictví, v mikrobiologii, v epidemiologii a v potravinářství.

V Rakousko-Uhersku byla veřejná zdravotní péče do roku 1917 podřízena 
ministerstvu vnitra, poté nově zřízenému ministerstvu zdravotnictví (do konce 
monarchie), přičemž odbornou stránku zajišťovaly ústavy zakládané při lékařských 
fakultách. Po vzniku samostatného Československa bylo zřízeno také samostatné 
Ministerstvo zdravotnictví, od května 1920 Ministerstvo veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy; připomíná, že po vzniku Masarykovy univerzity Brně (1919) byl 
i na její lékařské fakultě založen Ústav hygieny. Prof. Kabrhel se stal po roce 1918 
členem Státní zdravotnické rady, kam přenesl zkušenosti ze svého působení v předchozí 
Zemské zdravotní radě (1906–1909) a následně pak v Nejvyšší zdravotní radě ve Vídni; 
od roku 1924 stál coby prezident v čele Státní zdravotnické rady. Kromě Lékařské 
fakulty (zde zastával v letech 1900/01, 1907/08, 1914/15 funkci děkana) přednášel také 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy a na Českém vysokém učení technickém.

Ve svých odborných publikacích, jejichž celkový počet se blíží stovce, a v dalších 
stovkách vědeckých studií se intenzivně věnoval otázkám hygieny, a to především 
hygieny vody, mnohé práce byly přeloženy do cizích jazyků (především do němčiny), 
a také průmyslové hygieně a školní hygieně. Dokladem toho je například stať Úvaha
o usměrňování duševní činnosti ve školách, publikovaná v knize vzpomínek Po padesáti 
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letech (1933). Největším Kabrhelovýcm dílem je vysokoškolská učebnice hygieny, 
nesoucí název Zdravověda; uveřejňoval ji po částech, a to od roku 1904 až do roku 
1922. Poslední jeho větší práci z oboru hygieny vody představuje čtyřsetstránkové dílo 
Hygiena vody.

Vedle odborných publikací a statí nezapomínal ani na osvětu určenou široké 
veřejnosti; mj. založil Zemský spolek proti alkoholismu. Této problematice věnoval 
rovněž řadu studií, z nichž upozorníme zejména na spisek Abstinentismus, význam 
jeho pro jednotlivce a společnost (1906), v němž poukázal na zhoubnost alkoholismu 
pro lidskou společnost a vážný handicap při výchově dětí: „Nejvíce politování hodnou 
obětí rozvratu rodinného alkoholem jsou děti. Otupení citu povinností rodičovských, 
nedostatky hmotné k tomu se družící jsou příčinou, že jak tělesná, tak i duševní výchova 
za okolností takových hyne“.

Nelze se nezmínit, že prof. Kabrhel nejen pilně a pravidelně publikoval, ale
i redigoval; v letech 1891-1898 to byl Zdravotnický věstník, a zejména pak v roce 1899 
jím založený a vedený Časopis pro veřejné zdravotnictví, vycházející do roku 1908. 
Byl to právě tento tiskový orgán, v němž jako „vrchní redaktor“ poskytoval prostor 
k diskusi k tehdy aktuálním otázkám, jež se  bezprostředně dotýkaly stavu hygieny na 
školách v českých zemích. Bližší seznámení s obsahem všech deseti ročníků tohoto 
časopisu ukazuje, že se pozornost v této problematice soustředila na tři následující 
stěžejní otázky:

1. Postupné zavádění „institutu“ školního lékaře, jehož stálý odborný dohled by 
měl obsáhnout tři hlavní oblasti:
a) Zdravotní dohled nad technickým stavem školní budovy a jeho zařízením 

(odvolání se na nařízení ministerstva kultu a vyučování z 12. 3. 1888, č. 
40 Říšského zákona, ukládající „kterak budovy veřejných škol obecných
a měšťanských mají býti zařízeny a kterak ve školách těch je třeba pečovati 
o zdraví“); školní budova se neměla stavět na „místech hlučných“, měla být 
„ozdobou obce“ a měla stát na „volných místech“ s dostatkem světla, s odpo-
vídajícím větráním a vytápěním. Sem náležely i otázky související s úklidem 
škol; problematice větrání a vytápění škol prof. Kabrhel věnoval samostatnou 
přednášku, publikovanou v roce 1903.

b) Sledování dodržování zdravotních zásad učitelů ve vyučovacím procesu.
c) Kontrolu zdravotního stavu žáků (při stále vysokém onemocnění žáků tu-

berkulózou – v průměru činila u nastupujících žáků kolem 20 %, přičemž
u dívek to bylo až 38 %, u chlapců okolo 10 %), vč. sledování otázek souvi-
sejících se sexuální výchovou žáků.

2. Rozložení školní výuky (dopolední, odpolední), zvýšená pozornost úrovni výu-
ky tělesné výchovy na školách, ale i problematika péče o zdraví učitelů vzhledem 
k poměrně vysokému výskytu tuberkulózy v jejich řadách.

 V této souvislosti byly rozvíjeny rozličné úvahy směřující ke zkvalitnění zásad 
školní hygieny. Tak například zajímavě znělo zamyšlení o významu stavu „rado-
sti pro školní hygienu“ coby povzbuzujícího prostředku ke zvýšení zájmu žáků 
o vlastní hygienu. Tomuto zamyšlení byl věnován prostor v VIII. ročníku (1906) 
excerpovaného časopisu; jednalo se pravděpodobně o reakci na nový Školní
a vyučovací řád pro školy obecné a měšťanské ze září 1905. Dosavadní přísná 
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kázeň ve školách, založená na „nehybnosti a tichu“ při vyučování, měla být na-
hrazována částečným uvolnění a liberálnějším přístupem, v jehož rámci se měla 
zvýšit osobní zainteresovanost žáků na péči o vlastní hygienu.

3. Sociální situace v rodinách žáků a problematika alkoholismu; v této souvislosti 
byly diskutovány otázky postavení žáka v rodině, jeho vytížení domácími pra-
cemi, prostor pro přípravu do školy, skladba stravy žáků, hygienické podmínky, 
hmotné poměry žákovy rodiny, zájem rodičů o školní docházku dětí apod.

Všechny uvedené oblasti byly konfrontovány z dvojího úhlu pohledu: po 
víceméně teoretickém uvedení do problematiky následovaly názory a postoje z praxe. 
Původně úzký prostor se řetězovitě rozšiřoval a přinášel nové a neotřelé postřehy. Takto 
prezentovaná stanoviska nacházela ohlas jak mezi pedagogickou, tak i zdravotnickou 
obcí.

Z přiblížení osobnosti prof. Gustava Kabrhela vyplývá stručný závěr: jednalo se 
nejen o vynikajícího vědce, který právem nese označení zakladatel české hygienické 
vědy, ale šlo rovněž o zaníceného propagátora školní hygieny, který vykonal mnoho 
prospěšného pro cílenou výchovu ke zdraví u školní mládeže.
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GUSTAV KABRHEL AS THE FOUNDER OF THE CZECH 
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND HIS CONTRIBUTION 
TO THE SCHOOL-HEALTH ISSUES

Abstract: The paper describes the professional career of the founder of the Czech 
school of public health and the fi rst professor of public health at the Czech Faculty of 
Medicine of Charles University, Professor Gustav Kabrhel (1857-1939). After university 
studies in Vienna he moved to Prague in 1883, where he developed his specialty - 
public health - in practical terms: in 1897 he founded the Public Health Institute at the 
Faculty of Medicine of Charles University. As a chief editor of the Časopis pro veřejné 
zdravotnictví (Public Health Journal) he created space for the enforcement of topical 
issues related to the state of sanitary conditions in elementary and middle schools in the 
Czech lands. Theoretical considerations were confronted there with practical views and 



23

experiences of teachers. Attention was focused on several areas: 1. mission and tasks 
of the newly introduced “institution” of a school physician; 2. medical supervision over 
the state of the school building and its equipment; 3. the observation of the principles 
of health during the lessons; 4. monitoring health condition of pupils; 5. the issue of 
alcoholism and sex education for pupils. Many of these issues became a starting point 
for Prof. Kabrhel to undertake a deeper elaboration for the formulation of the fi rst Czech 
textbook called Zdravověda (Health Science) (1922).

Key words: public health service, school physician, position of a pupil in
a family, psychology of health, teachers and health
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INSTITUCE ŠKOLNÍCH LÉKAŘŮ 
V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

Jaroslav VACULÍK

Abstrakt: Problematika školního lékařství v meziválečném Československu 
byla zkoumána na podkladě materiálů Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy první Československé republiky uložených v Národním archivu v Praze. Dosud 
nebyla historiografi cky probádána, a tak přináší zcela nové informace o státní péči 
o zdraví žáků.

Klíčová slova: škola, lékařství, meziválečné Československo

Novodobé lékařství se ve druhé polovině 19. století dopracovalo poznání, že vel-
ké morbiditě dětí, která způsobuje nízké číslo průměrného věku (32-34 let), lze předejít 
jedině péčí o zdraví mládeže, a to zvláště ve školním věku, kdy epidemické infekční 
choroby kosily značné procento dětí. To vedlo ke zřízení školních prohlídek žactva, 
které jako první v Rakousku zavedla již v roce 1885 Praha, zatímco v Uhrách byly 
zavedeny již v 70. letech 19. století.

Zájem o školní lékařství se oživil po vzniku ČSR v roce 1918. Mimořádná pozor-
nost byla věnována Praze, kde zvláštní školní lékaři byli zřízeni již v roce 1904. Jiná 
větší města, jako Brno, Bratislava, Liberec, Děčín, Plzeň, Ústí nad Labem, Moravská 
Ostrava a Hradec Králové také zavedla školní lékařskou službu. Ve většině menších 
obcí  však nebyla tomuto oboru zdravotní péče věnována pozornost s výjimkou sever-
ních Čech, kde okresy Děčín, Ústí nad Labem a Teplice-Šanov měly podrobně vypraco-
vaný systém školních lékařů.

Ve 20. letech 20. století nebyla školní lékařská  služba podrobně normována 
zákonem. Zdravotní ochrana školní mládeže na obecných a měšťanských školách byla 
normativně stanovena vládním nařízením ze 4. dubna 1925, kterým se ukládala účast 
školních lékařů při zdravotní péči o žactvo a při tělesné výchově. 

Ministerstvo veřejného zdravotnictví vydalo dvě instrukce pro školní lékaře, 
a to v roce 1922 pro větší města a v roce 1925 pro menší města. Na Slovensku a Podkar-
patské Rusi platilo pro obecné školy nařízení uherského ministerstva kultu a vyučování 
z roku 1906.1

1 Důvodová zpráva návrhu zákona o sociálně zdravotní péči o školní mládež a lékařském dozoru na tělesnou 
výchovu mládeže. Praha 1931. Národní archiv Praha, fond Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy, k. 873.
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Směrnice z roku 1922 defi novala školní lékaře jako stálé zdravotní školní orgá-
ny, které pozorují vývoj svěřené mládeže, pečují o její zdraví a spolupůsobí při tělesné 
výchově. Školní lékaři měli povinnost prohlížet školní budovy a jejich místnosti, podávat 
návrhy a posudky o jejich vhodnosti a vybavení. Zdravotní stav žactva a jeho vady měli 
zapisovat do zvláštních seznamů, upozorňovat rodiče i učitele na vady a choroby dětí 
a starat se o nápravu prostřednictvím zdravotních úřadů. Před zahájením vyučování měli 
zjistit, nejsou-li žáci stižení infekční nemocí. Po šest týdnů měl školní lékař pozorovat 
zdravotní stav a tělesnou zdatnost všech dětí, aby zjistil, které zůstanou pod trvalým 
lékařským dozorem a  které obdrží některé úlevy při vyučování. Školní lékař měl radit 
při rozsazování žáků ve třídě, např. podle krátkozrakosti, navrhovat osvobození od jed-
notlivých předmětů i dočasně od školní docházky, doporučovat méně zdatné a zaostalé 
žáky do pomocných škol. 

Školní lékař měl dvakrát ročně provádět zevrubné vyšetření všech žáků. Vedle 
toho měl konat měsíční prohlídky ve třídách a zkoumat jak působí výuka, domácí pří-
prava i mimoškolní činnost na tělesný a zdravotní vývoj dítěte. Řídil hodiny zvláštní 
tělesné výchovy, v nichž se provozoval léčebný tělocvik. Měl právo zkoumat zdravotní 
poměry v rodinách, z nichž žáci přicházeli do školy.

Doba úřadování lékaře ve škole byla stanovena smlouvou, ve které byl stano-
ven počet hodin, v nichž obstará potřebná vyšetření nebo porady nemajetným dětem 
a bude podávat ve vyšších třídách výklady z tělovědy a zdravovědy a radit  při volbě 
povolání.

Školní lékaři se zúčastňovali porad učitelských sborů, kde měli hlas poradní. 
Byli odborníky pro školní zdravovědu také v místních a okresních školních radách. 
O nutných případech informovali nadřízené zdravotní a školní úřady ihned, jinak podá-
vali každoroční periodické zprávy.

Za výkon školního lékařství obdrželi honorář 5 Kč za každého žáka a rok. Za 
službu školního lékaře v pomocných školách byl honorář dvojnásobný, tj. 10 Kč na dítě 
a rok. Za přednášky o zdravotnictví a tělesné výchově dostávali 25 Kč na hodinu.2

V roce 1929 vypracovali dva školní lékaři doc. dr. D. Panýrek a dr. J. Mazánek návrh 
reorganizace školního lékařství ve Velké Praze. Péče o zdraví mládeže měla vést k zajištění 
lepší budoucnosti národa a státu. Dosavadní činnost školních lékařů záležela ponejvíce na 
vyšetřování a třídění školní mládeže dle jejich zdravotního stavu. Školní lékaři měli nadále 
být stálými zdravotními orgány škol mateřských, obecných, občanských i jeslí.

Úkolem školních lékařů mělo být tlumení nakažlivých nemocí ve školách, 
vyhledávání zdravotních vad žactva, vyšetřování žactva nově nastupujícího do školy, 
propagování důležitých zásad zdravovědy, provádění očkování žáků proti neštovicím 
a dozor nad školními budovami. Měli povinnost navštěvovat každý týden přidělené 
školy, jednotlivé třídy pak každý měsíc. Dále měli vybírat děti pro prázdninovou péči, 
posílat děti do školních zubních ambulancí, spolupůsobit v boji proti TBC a vybírat děti 
pro výuku plavání.

Praha byla rozdělena na 32 školní lékařské obvody. Školní lékaři museli mít 
speciální pediatrickou kvalifi kaci. Svou agendu prováděli podle směrnic schválených 
městskou radou, které byli podřízeni. Zvláštní těleso tvořili městští školní zubní lékaři.
2 Úprava služby lékařské na školách národních. Výnos Ministerstva veřejného zdravotnictví z 25. 7. 1922. 
Národní archiv, fond Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, k. 872.
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Nově se zřizovala instituce školních sester jako nepostradatelného orgánu školní 
lékařské péče. Jejich úkolem bylo pomáhati školním lékařům v jejich péči ve školách 
a starat se, aby nařízení lékařů byla prováděna v praxi. Instituce zdravotních sester exis-
tovala již od roku 1907 v Anglii a již před 1. světovou válkou byla zavedena také ve 
Francii, Německu a USA.  Pro Prahu bylo doporučeno ustavení 16 školních sester, aby 
jedna pomáhala dvěma školním lékařům. Sestry měly připravovat potřebné nástroje, 
desinfi kovat přístroje, vést písemnou agendu, předvádět děti, měřit je a vážit. Měly také 
navštěvovat děti v domácnostech, všímat si bytových poměrů a podávat o nich zprávy.3

Instrukce pro okresní školní lékaře hlavního města Prahy z roku 1931 ukládala, 
aby zdravotní stav žactva byl soustavně vyšetřován během školní docházky třikrát, a to 
v 1. třídě, při opouštění obecné školy, a v 8. roce školní docházky. Vyšetřování nemělo 
probíhat ve třídě, ale ve zvláštní místnosti. Přítomna musela být školní sestra, účastnit se 
mohl i učitel a rodiče.  Prohlídka měla probíhat v dopoledních hodinách v době vyučo-
vání, děti měly být alespoň po pás svlečené. Záznamy podléhaly lékařskému tajemství, 
byly přístupny jen učitelům a správě školy.4

Pro zavedení instituce školních lékařů nejen na obecných a měšťanských, ale i 
středních školách plédovala Konfederace duševních pracovníků ČSR, která v roce 1931 
upozorňovala na tuto mezeru: „Neutěšené hospodářské podmínky poválečné zmenšily 
míru životních potřeb, podlamují zdraví dítěte a psychickou energii zvláště v rodinách 
nezámožných a chudých, které nemohou dopřát svým dětem v době plného fyzického 
vývoje dostatečné výživy, světlého a vzdušného bytu, náležitého lékařského ošetření 
v době nemocí a prázdninového zotavení na venkově. Důsledkem těchto neutěšených 
poměrů poválečných jej zvýšená úmrtnost dětí a mladých lidí.“ Instituce školních lékařů 
měla též přispět k předvojenské výchově mládeže.

Požadavek školních lékařů se objevil také v několika peticích středoškolských 
ústavů, jako např. rodičovského sdružení státní reálky v Kostelci nad Orlicí, kde se 
pravilo, že „zřízení školních lékařů pro střední školy je naléhavě nutno. Aby v rámci své 
kompetence mohl vědecky sledovat vývoj každého dítěte a podle něho zaříditi zdravo-
vědnou jeho výchovu a orientovati směr jeho intelektuální výchovy.“

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy předložilo v roce1931 
návrh zákona o sociálně zdravotní péči o školní mládež a lékařském dozoru na těles-
nou výchovu mládeže jako celostátní jednotnou úpravu. Státní zdravotní správa měla 
podle zákona zavést sociálně zdravotní péči o mládež ve všech mateřských, obecných, 
měšťanských, středních a jim na roveň postavených odborných školách. Sociálně zdra-
votní péčí se rozumělo soustavné sledování zdravotního stavu a vývoje školní mládeže 
prováděná pravidelnými lékařskými prohlídkami. Sociálně zdravotní péči obstarávali 
školní lékaři, kteří prováděli také dozor na mimoškolní tělesnou výchovu mládeže do 
18 let v tělocvičných spolcích.

Velká pozornost školní lékařské činnosti byla věnována v severočeském pohra-
ničním regionu, kde školní mládež trpěla průmyslovými exhalacemi a důsledky hospo-
dářské krize. Na českých menšinových školách v Mostu na počátku 30. let 20. století 
děti, které byly nemajetné a neměly nárok na ošetření u lékaře nemocenské pokladny, 
byly doporučeny poradně Našim dětem, kde se jim dostalo zdarma příslušného ošetření, 
3 PANÝREK, D–MAZÁNEK, J.; Návrh reorganizace školního lékařství ve Velké Praze. Praha, 1929.
4 Zdravotní služba ve školách hlavního města Prahy. Praha 1931. Národní archiv, f. Ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy, k. 879.
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případně i léku. Prostřednictvím této poradny byly potřebné děti poslány do odborných 
zdravotnických zařízení (pro plicní choroby, Jedličkova ústavu, specializovaných kli-
nik apod.). Zdravotní stav české mládeže v Mostě, zvláště v obecných školách, nebyl 
příliš uspokojivý. Při nálezech se jednalo nejvíce o chudokrevnost, zduřelé mízní žlázy, 
katary plicního hrotu, zvětšení mandlí a zkřivení páteře. Pečlivě byl vyšetřován chrup 
a nemajetné děti byly doporučeny do zubní ambulance Československého Červeného 
kříže.

Město Ústí nad Labem vybudovalo velkorysou vzornou lékařskou péči, jež se 
vztahovala na všechny žáky. Věnována byla pozornost také zubní, zotavovací a vyživo-
vací péči, která byla v době hospodářské krize 30. let 20. století velmi potřebná. Nákla-
dy na tuto péči ovšem nebyly malé, ale „kdyby měla být školní lékařská péče zastavena, 
odrazily by se následky nezaměstnanosti na nejmladší generaci způsobem z lékařského 
hlediska naprosto nežádoucím“, uvádělo se v dopisu Okresního úřadu v Ústí nad Labem 
Zemskému úřadu v Praze z května 1935. Na českých státních školách v Ústí nad Labem 
činil náklad na školní lékařskou péči 75 tisíc Kč a tuto péči hradila obec. Město Ústí 
nad Labem ustanovilo pro školní mládež odborné lékaře pro nemoci nosní, krční, ušní 
a oční a zařídilo ortopedické vyšetření a ortopedickou tělesnou výchovu vedle odborné-
ho ošetření chrupu pro děti.

Všeobecnou lékařskou činnost na školách v Ústí nad Labem vykonávalo pět 
lékařů, jimž byla přidělena jedna sestra. Odbornou lékařskou činnost na školách vyko-
návali tři oční, tři ušní a nosní lékaři a jeden ortoped. Na školní zubní klinice bylo sedm 
zubních lékařů a jedna sestra. Touto normou úpravou školní lékařské služby vznikaly 
městu značné fi nanční náklady.

Nejhorší zdravotní poměry byly v ústeckých průmyslových předměstích jako 
důsledek špatných bytových poměrů. Díky zubní školní ambulanci zřízené městskou 
radou v Ústí nad Labem byly všem dětem ošetřeny zuby zdarma. V budově Okresního 
úřadu byla zřízena poradna pro volbu povolání, kde rodičům radili, jaké zaměstnání by 
se dítěti nejlépe hodilo.

Již před vypuknutím hospodářské krize koncem 20. let 20. století byl zdravotní 
stav ústeckých dětí velmi neuspokojivý. Školní lékaři upozorňovali na nutnost správného 
sezení, tělesné výchovy, skautingu, sportu, životu v přírodě, vzduchu, vody a slunce.

Zhoubně působily zvláště bytové poměry, kdy v jedné malé místnosti spala celá 
rodina a často i několik podnájemníků. Spali na zemi, muži a ženy dohromady.

Zdravotní stav na ústeckých  školách byl málo uspokojivý. Z 209 žáků české 
měšťanské školy muselo být 39 dětí pod stálým lékařským dohledem. Chudokrevných 
dětí bylo 145, tedy více než polovina. Školní lékař konstatoval, že děti potřebují hodně 
čerstvého vzduchu, vody, slunce a pohybu v přírodě. Doporučoval v zimě hodně bruslit 
a sáňkovat, v létě plavat a veslovat.

Velkou vinu na zdravotním stavu dětí nesly školní budovy, které nevyhovovaly 
požadavkům: „To je přímo mučírna pro děti. Úzké, tmavé chodby, tmavé třídy, pách-
noucí záchody, svítiplyn.“ Třídy nebyly řádně větrány, neboť byly celý den obsazeny, 
večer pokračovací školou. Také školní lavice nebyly přiměřené věku dítěte. „Dokud 
nebudeme mít řádné, zdravé budovy, dotud nebude lepšího zdravotního stavu. Jest ještě 
kupodivu, že tento stav není ještě horší“, uváděla zpráva o zdravotním stavu na školách 
v Ústí nad Labem.
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V Krásném Březně děti chodily do školy v budově policie, kde měli společný 
záchod se zločinci a prostitutkami. Na české škole v Ústí nad Labem zápach ze záchodů 
byl v  celé budově. Ve Velkém Březně byla třída umístěna na sever, takže tam celý den 
nepřišlo slunce.

Podle zprávy školního lékaře z Příbrami za školní rok 1935-1936 zdravotní stav 
žactva na měšťanských školách byl velmi dobrý. Větrání tříd bylo dostatečné, často se 
uklízelo a místnosti byly vytápěny dle potřeby. Za pěkného počasí cvičilo žactvo na 
dvoře nebo v přírodě na čistém vzduchu. Výživa žáků byla velmi dobrá. Počet případů 
chudokrevnosti se zmenšil, zduření štítné žlázy bylo léčeno podáváním jodových table-
tek. Školní lékař žactvo poučoval o čistotě těla, hygieně ústní dutiny, čistotě zubů, o řeči 
a výslovnosti. Dívky i chlapci byli poučení o pohlavních chorobách.

Místo školního lékaře zřídila také místní školní rada ve Znojmě.5 Lékař prohlížel 
všechny žáky a zjištěné vady dával ihned léčit. Školní lékař prohlédl 1 148 českých 
a 720 německých dětí a zjistil 174 případů nemocí: 24 vady očí, 28 nemocí krku, nosu 
a uší, 18 plicních chorob a 30 zkažených chrupů. Několik odborníků bylo ochotno léčit 
zdarma.

V Opavě školní lékař posílal děti podezřelé z TBC ke zjištění nebo léčení do 
odbočky Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Slabým dětem doporučoval mléko, které 
bylo vydáváno v rámci mléčné akce Okresní péčí o mládež. Slabším městským dětem 
doporučoval pobyt přes prázdniny na venkově. Nemajetné děti byly posílány na zota-
venou do osad zřízených Červeným křížem. Celkový zdravotní stav dětí byl považován 
za dobrý.

U opavského žactva, které bylo soustavně a pravidelně každoročně ošetřováno 
byl stav chrupu uspokojující. Naproti tomu u přespolních žáků měšťanských škol se 
vyskytovaly zubní kazy těžšího rázu.

V roce 1934-1935 bylo provedeno 4 176 prohlídek a 1 473 zákroky, přičemž děti 
platily ročně poplatek 5 Kč. Polovina žactva českých škol v Opavě však nemohla ani 
tento nízký poplatek uhradit, proto místní školní výbor českých státních menšinových 
škol byl nucen rozpočtový schodek hradit sbírkami a dobrovolnými příspěvky.

Součástí školní lékařské péče bylo také zřízení první školní zubní kliniky ve 
Zlíně továrníkem Baťou. Ministerstvo zdravotnictví zahájilo akci ke zřízení školních 
zubních ambulatorií. Státní ústav pro zubní lékařství konstatoval, že v péči o zuby 
a ústní dutinu u školní mládeže bylo až dosud učiněno málo. Při ústavu bylo zříze-
no samostatné oddělení pro prevenci a terapii chrupu a dutiny ústní u školní mládeže, 
odkud byly řízeny všechny preventivní akce tiskem, přednáškami, rozhlasem a fi lmem. 
Měla být zřízena stálá a pojízdná školní zubní ambulance.

Ústřední sociální pojišťovna zastávala názor, že je v jejím zájmu, aby „pojištěn-
ci, kteří vstupují do sociálního pojištění po opuštění školy měli chrup úplný a zdravý“. 
Proto byla ochotna přispět na preventivní zubní péči ve školním věku, a to do výše jedné 
třetiny nákladů na zřízení zubních školních klinik.

Státní ústav pro zubní lékařství upozorňoval na velmi malou péči, kterou děti 
věnují čištění zubů. Jen velmi malý počet dětí měl vlastní zubní kartáček, malý počet 
měl společný „rodinný“ kartáček, velká část neměla žádný. Proto doporučoval zavést na 
školách povinné čištění zubů, což ale zase naráželo na nedostatek umyvadel.
5 Ortsschulrat im Znaim an die Eltern. Znaim 1929. Národní archiv, f. Ministerstvo zdravotnictví a tělesné 
výchovy, k. 874.
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INSTITUTION OF SCHOOL DOCTORS IN THE 
INTERWAR CZECHOSLOVAKIA

Abstract: The iusses of school medicine in interwar Czechoslovakia were 
investigated on the basic of materials from the Ministry of Public Health of the First 
Czechoslovak Republic housed at the National Archive in Prague. As there has been no 
historiographie study of this matter to date, it produced entirely new information about 
state healthcare for schoolchildren.
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V. M. BECHTĚREV A ZÁKLADY 
PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

Simona KORYČÁNKOVÁ

Abstrakt: Článek pojednává o ruském psychologovi a lékaři  V.  M. Bechtěrevo-
vi, který se významnou měrou zasloužil o formování základů a upevnění návyků hygieny 
a psychologie zdraví v carském Rusku a na počátku tzv. sovětského období. Bechtěrev 
se zabýval nejen studiem mozku a jeho topografi e, ale významné byly také výzkumy 
v oblasti sociální psychologie a hygieny a zdraví dětí i dospělé populace. Problematiku 
alkoholismu v Rusku se snažil vyřešit mimo jiné i léčbou pomocí hypnózy. 

Klíčová slova: V. M. Bechtěrev, psychologie zdraví, dětská psychologie a hygie-
na, hypnóza

Oblast vědeckého zkoumání základů psychologie zdraví v Rusku se soustřeďuje 
převážně na konec 19. a počátek 20. století, kdy celková situace dospěla do období 
politických a společenských změn vyvolaných postupnými posuny v myšlení a pojí-
mání světa. Soustředění pozornosti na životní úroveň, hygienu a základní lékařskou 
péči představovalo důležitý krok Ruska směrem k evropským standardům. Důležitou 
roli v modernizaci sehrál bezesporu vědec, psychiatr a lékař, jeden ze zakladatelů ruské 
experimentální psychologie - V. M. Bechtěrev1 (20.1.1857 – 24.12.1927). Narodil se 
v městečku Sorali ve Vjatské gubernii (Tatarská autonomní republika) v rodině drobné-
ho úředníka, který však brzy zemřel, a budoucího psychologa vychovával a učil starší 
bratr Nikolaj. Výuku na gymnáziu zahájil hned druhým ročníkem (1867). Ve své auto-
biografi i uvedl, že v té době zřejmě neexistovala žádná kniha o přírodovědě, která by 
neprošla jeho rukama. Podotkl také, že v té době velmi moderní knihu Darwina četl ně-
kolikrát a důsledně ji prostudoval.2 Se stejným zájmem četl také např. práce V. Wundta 
a jiných psychologů. V 16 letech (1873) nastoupil Bechtěrev na Peterburgskou Lékař-
kou a chirurgickou akademii3 a dostal se tak do centra nejen společensko-politického, 
ale také vědeckého života v Rusku na konci 19. století. Ve čtvrtém ročníku akademie 
si Bechtěrev defi nitivně vybral vědecké profesní zaměření – nervová a psychická one-
mocnění. Sám později vysvětloval svoji volbu přímou souvztažností se společenským 
1 Viz Přílohy s.10
2 BECHTĚREV, V. M. Avtobiografi ja. Moskva: Ogoňok, č. 316,  51 s., 1928. (Vychází posmrtně). Dostupné z 
http://ap.sibtechcenter.ru/ap_person.tal?identifi er=ABekhterVladV2005111563480700 [on-line 08-11-28]
3 Brzy přejmenovanou  na Vojenskou lékařskou akademii.
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a sociálním tématem a zároveň možností zodpovězení důležitých fi lozofi ckých otázek 
poznání jedince a osobnosti. 

Jednou z hlavních osobností, která sehrála důležitou roli v utváření názorů mladé-
ho vědce, se stal I. P. Meržejevskij, vedoucí katedry a kliniky psychických a nervových 
onemocnění akademie, známý ruský vědec a psychiatr. S jeho jménem bylo spojeno 
vytvoření klinického patopsychologického směru ve vývoji ruské psychiatrie a zároveň 
možnost zkoumání patologických a anatomických změn nervových tkání.4 Velký vliv 
na utváření názorů Bechtěreva měl také významný ruský lékař S. P. Botkin, autor teorie 
tzv. „nervismu“, tj. zdůrazněné role centrálního nervového systému v životaschopnosti 
celého organizmu a jeho jednotlivých funkcí. Bechtěrev v roce 18775 nastoupil jako 
dobrovolník do vojensko-sanitárního oddílu, kde pod vedením prof. Bergmana ošetřo-
val zraněné a prošel tak svojí první lékařskou praxí. 

V roce 1878 ukončil Bechtěrev s vynikajícími výsledky akademii a získal titul 
vojenského lékaře. Vzhledem ke studijním výsledkům a praktickým zkušenostem, do-
stal místo na akademii a pod vedením Meržejevského se začal připravovat k získání 
titulu profesora. V roce 1881 obhájil disertaci6 a získal titul doktora medicíny. Sledování 
teploty u asi 60 pacientů, kteří onemocněli různými psychickými poruchami, ukázalo 
závislost teploty těla a činnosti mozku při různých typech patopsychologie. Důležitou 
roli také hrálo stádium vývoje nemoci. Nejdůležitější pro další studium a vědecké bádá-
ní byl závěr práce, ve kterém Bechtěrev dokázal, že psychické jevy lze dokumentovat 
určitými objektivními ukazateli. Tyto teoretické, experimentální a praktické výsledky se 
staly základem jeho další práce v oblasti neurologie.

V roce 1883 se Bechtěrev stal členem Italské psychologické společnosti a v roce 
1884 byl vyslán na dva roky do zahraničí na stáž. Působil v Lipsku a v Paříži a setkal 
se např. s V. Wundtem, J. M. Charcotem, od kterého se naučil sugesci a hypnózu, které 
dále rozvíjel a aplikoval v praxi. Na jaře 1885 odjel Bechtěrev do Mnichova a seznámil 
se s klinikou a laboratoří známého německého psychoneurologa Bernharda von Gudde-
na, který tragicky zahynul hned následujícího roku. Po návratu do Ruska byl ministrem 
národního vzdělávání7 jmenován profesorem a vedoucím katedry psychiatrie Kazaňské 
univerzity. Zde následně založil Společnost neuropatologů a psychiatrů a začal vydávat 
časopis Neurologický věstník8, ve kterém publikoval řadu svých prací z neuropatologie 
a anatomie nervového systému. 

 V roce 1893 dostal Bechtěrev pozvání do Peterburgské vojenské lékařské aka-
demie a byl požádán, aby zde vedl katedru psychických a nervových onemocnění. Po 
přestěhování do Peterburgu začal budovat první v Rusku neurochirurgickou kliniku. 
V laboratořích kliniky spolu se svými spolupracovníky prováděl Bechtěrev výzkumy 
fyziologie nervového systému a napsal jedno ze svých nejdůležitějších děl Osnovy uče-
nija o funkcijach mozga.
4 BECHTĚREV, V. M. Problemy razvitija i vospitanija čeloveka. In Izbrannyje psichologičeskije trudy. 
Moskva: Institut praktičeskoj psychologii, 1997. ISBN 5-89395-042-9. S. 7.
5 Období tzv. Krymské války (1853-1856), původně mezi Ruskem a Osmanskou říší, později se také připojila 
Francie a Velké Británie. 
6 Opyt kliničeskogo issledovanija temperatury těla pri někotorych formach duševnych zabolevanij
7 V červeneci 1885, ministr narodnogo prosveščenija
8 Obščestvo nevropatologov i psihiatrov, Nevrologičeskij věstnik (v redakci Bechtěreva vycházel až do roku 
1918)
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V letech 1907-1910 publikoval psycholog tři díly monografi e Objektivnaja psi-
hologija9, ve kterých tvrdí, že psychické procesy jsou doprovázeny refl exními pohybo-
vými a vegetativními reakcemi, které lze zkoumat a popsat. 

Zajímavou kapitolou v lékařské a psychiatrické praxi Bechtěreva bylo také jeho 
setkání s G. Rasputinem.10  Jako lékař carské rodiny11 se s ním Bechtěrev vídal poměrně 
často. Rasputin podstatně ovlivňoval nejen život cara Mikuláše a jeho ženy, ale také ce-
lého Ruska. Bechtěrev se v peterburgských novinách12 vyjádřil o nesporné schopnosti 
Rasputina hypnotizovat lidi kolem sebe, a zvláště ženy. Hovoří o zvláštním druhu hyp-
nózy, tzv. „pohlavní hypnóze“, kterou Rasputin dokonale ovládal a využíval ji k získání 
a udržení svého vlivu u carského dvora. Bechtěrev Rasputina nazývá „starcem“, což je 
výraz používaný v pravoslavném Rusku pro duchovní rádce žijící v klášteře nebo osa-
moceně v hlubokých lesích nebo horách. Případ Rasputina nepochybně sloužil Bechtě-
revovi jako potvrzení jeho vědeckých teorií o míře sugestibility a hybnability jedince 
a skupiny (carského dvora). Těchto výzkumů, skupinových terapií a hypnózy využíval 
Bechtěrev při léčení alkoholismu a závislostí na návykových látkách všeho druhu. Dle 
jeho názoru právě při skupinovém léčení může být dosaženo pozoruhodných výsledků. 
Pro Bechtěreva má sugesce a hypnóza nezastupitelné místo v klinické praxi.

V roce 1908 založil Bechtěrev první Psychoneurologický ústav v Sankt-Peter-
burgu a stal se jeho ředitelem. Po revoluci 1918 se obrátil na Sovět národních komisa-
řů s prosbou o založení Institutu na výzkum mozku a psychické činnosti13, který poté 
vedl až do své smrti. 

Smrt významného vědce je obestřena tajemstvím. Na konci roku 1927 se 
Bechtěrev zúčastnil 1. Všeruského sjezdu neuropatologů a psychiatrů a 1. Všerus-
kého sjezdu na téma výchovy a výuky dětí. 22. 12. byl zvolen čestným předsedou 
a ve stejný den se konalo jeho poslední veřejné vystoupení o skupinovém léčení 
sugescí v hypnóze nemocných alkoholiků a pacientů s různými druhy neuróz. Na 
sjezd ovšem přišel později, jelikož byl pozván do Kremlu, aby tam vyšetřil J. V. 
Stalina.14 Podle některých svědků další večer po jednání sjezdu a prohlídce moskev-
ských laboratoří svého bývalého žáka Iljina navštívil večerní představení Velkého 
divadla. Po občerstvení se Bechtěrevovi udělalo nevolno. 24. 12. 1927 ve 23 hod. 
40 min. moskevského času byla konstatována smrt. Zcela proti zvyklostem byl z těla 
vyjmut mozek a tělo bylo bez provedení pitvy spáleno. I když po sobě Bechtěrev 
zanechal vlastní školu a stovky žáků, nikdo z nich nebyl schopen pokračovat v jeho 
započatém díle a institut se rozpadl na řadu ústavů. V současné době existuje Sankt-
Peterburgský vědeckovýzkumný psychoneurologický institut V. M. Bechtěreva15, 
který je považován za psychiatrické, neurologické, narkologické, psychoterapeutic-
9 BECHTĚREV, V. M. Objektivnaja psichologija (1907-1910). Moskva : Nauka, 1991. 440 s. ISBN 5-02-
013392-2. Dostupné z http://gamecollect.ru/knigi/psihologija/behterev-v.m.-%22ob%2525ektivnaja-
psihologija%22.html [on-line 08-12-01]
10 Grigorij Rasputin (1864?-1916).
11 Carevna Alexandra Fjodorovna trpěla nervovými záchvaty a zřejmě i lehkou formou epilepsie; carevič 
Alexej měl hemofi lii. 
12 Petrogradskaja gazeta. 21. března 1917. http://www.anomaliy.ru/article/3919/290 [on-line 2008-12-07]
13 Institut po izučeniju mozga i psichičeskoj dejatelnosti, pozdější Gosudarstvennyj refl ektologičeskij institut 
po izučeniju mozga im.V.M.Bechtěreva
14 Dříve byl také lékařem V. I. Lenina. U Stalina podle neofi ciálních zpráv diagnostikoval těžkou paranoiu. 
15 Sankt-Peterburgskij naučno-issledovatelskij psichonevrologičeskij institut im. V. M. Bechtěreva, Bechtěre-
va ul.3, 193019,  Sankt-Peterburg.
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ké a klinické pracoviště na světové úrovni s rozvinutou sítí výzkumu, výuky i léčby 
pacientů.16

Je s podivem, jak málo Bechtěrevových děl bylo přeloženo do češtiny. České knihov-
ny nabízejí jen zlomek zdrojů pro studium osobnosti a díla tohoto ruského psychologa.17   Za-
jímavé bylo zjištění, že ruskojazyčný Internet nabízí nepřeberné množství odkazů na Bechtě-
reva a on-line jsou dostupné mnohé z jeho vědeckých přednášek i monografi í s přesnou datací 
a odkazy na místo a čas napsání nebo přednesení. Snad se tímto ruská vědecká i veřejná obec 
snaží splatit dluh „svému vědci“, který od třicátých až do devadesátých let nebyl vydáván 
a jeho dílo tak dlouho nemohlo být zařazeno do evropského a světového kontextu. 

Základními postuláty vědeckých východisek, která určují také metodologické pří-
stupy Bechtěreva, jsou např. antropologická orientace a chápání člověka jako celostní 
ontologické jednotky bytí, jako biologického a sociálního jedince, existujícího v neoddě-
litelné souvztažnosti s okolním světem – přírody i vesmíru. Člověk je v jeho pojetí před-
stavitel určitého biologického druhu, nesoucího v sobě nervové a psychické struktury. 

Práce, která se týká výzkumu stavby mozku, byla první svého druhu v Rusku. 
Bechtěreva zajímal především centrální nervový systém, složení bílé hmoty prodlouže-
né míchy a vláken šedé hmoty. Na základě provedených experimentů se mu podařilo 
najít fyziologický význam jednotlivých částí nervového systému (očních nervů, slucho-
vého nervu, čtverohrbolí ad.) 

Jedním ze základních směrů neurologického výzkumu byla problematika lokaliza-
ce, tj. jednak tzv. topografi e mozku, jednak analýza jeho funkční lokalizace. Je třeba po-
znamenat, že v době provádění těchto výzkumů šlo prakticky o ojedinělou záležitost, tak-
že nebylo možné se opírat o předešlé výzkumy v této oblasti. Vědecké výsledky, kterých 
bylo dosaženo, byly tedy v té době novátorské a v jistém smyslu převratné. Bechtěrevem 
byly vytvořeny schematické modely struktury mozku a napsána řada děl, např. Provod-
jaščije puti golovnogo i spinnogo mozga. Bechtěrevem byl defi nován strukturálně funkční 
přístup, který byl založen na spojení struktury mozku a jeho odpovídající funkci. 

Po ukončení práce na 7 dílech monografi e o mozku se Bechtěrev více věnoval 
problémům psychologie. Uznával právo na existenci dvou základních směrů psycholo-
gie – subjektivní, jejíž hlavní metodou je introspekce, a objektivní, za jejíhož představi-
tele se sám považoval. Objektivně zkoumané bylo dle jeho názoru chování a vnější pro-
jevy fyziologické aktivity nervové soustavy.18 Zkoumání na poli psychologie se později 
stává součástí tzv. refl exologie19, která chápe člověka jako biologickou a sociální osob-
nost, která může být pojímána a analyzována na základě reakcí na vnější podráždění. 

Bechtěrev položil jako první v ruské psychologii základy sociální psychologie. 
Věnoval se nejen formulování hlavních postulátů, ale také terapeutické práci ve skupině 
16 Viz např.  http://hpsy.ru/edu/trainings/x357.htm  [on-line 08-12-01]. 
17 Viz např. katalogy knihoven: Národní knihovna ČR http://sigma.nkp.cz/F/SEC4LAHY59JTKULH4H1T-
C77UKABJEG28PA7R9NPI6YX8Y4XJ54-30629?func=short-jump&jump=000001; MZK http://aleph.
mzk.cz/F/1N24MPT58GDHECUXDRE6YQTH1K1QDEX2M89QR2KP6LA47G9FJ4-58473?func=fin-
d-b&request=Bechterev&fi nd_code=WRD&adjacent=N&local_base=MZK01&fi lter_code_1=WLN&fi l-
ter_request_1=&fi lter_code_2=WYR&fi lter_request_2=&fi lter_code_3=WYR&fi lter_request_3=&fi lter_
code_4=WFT&fi lter_request_4=&x=0&y=0 [on-line 08-12-01]
18 BECHTĚREV, V. M. Objektivnaja psichologija (1907-1910). Moskva: Nauka, 1991. 440 s. ISBN 5-02-
013392-2. Dostupné z http://gamecollect.ru/knigi/psihologija/behterev-v.m.-%22ob%2525ektivnaja-
psihologija%22.html [on-line 08-12-01]
19 Obščije osnovanija refl eksologii (1918), Obščije osnovy refl eksologii čelověka (1923). 
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a snažil se objevit zákonitosti komunikace a spolupráce osob v různých variantách spo-
lečenského zařazení. Zajímalo ho nejen fungování skupiny jako celku, ale také chování 
a reakce jednotlivce.

Podstatnou složkou výzkumů a vědeckého směřování Bechtěreva představuje 
péče o zdraví dětí od jejich narození až do dospělého věku. Každá fáze vývoje dítěte je 
tak Bechtěrevem popsána a charakterizována nejen z hlediska fyzického a psychické-
ho vývoje, ale je zároveň doplněna údaji o potřebných úkonech spojených s hygienou, 
zdravým životním stylem a esteticko-kulturním rozvojem, které mohou dát předpoklady 
pro kvalitní vývoj osobnosti. Bechtěrev se v období raného dětského věku věnuje ve 
zvýšené míře propagaci péče o tělo, správnou a pravidelnou výživu a hlavně kvalitní 
spánek, který je podle vědce jednou z nejdůležitějších složek vývoje zdravé osobnosti. 
Právě tyto aspekty by se měly projevit ve výchově k rodičovství. Experimenty prováděl 
často na svých vlastních dětech a usoudil, že pokud bude dítě od prvních týdnů a měsí-
ců života vedeno k čistotě, samo bude později čistotu dodržovat. Hovoří jak o potřebě 
výměny dětských plen, tak o nutnosti čištění zubů malým dětem tak, aby od 2 a půl let 
samy takovou ústní hygienu již vyžadovaly. V žádném případě Bechtěrev nedoporučuje 
bránit dítěti ve hře, naopak zdůrazňuje nutnost zařazovat prvky „dětské gymnastiky“, 
tj. jednoduchých pohybových aktivit zaměřených na skoky, rovnováhu, chůzi po lávce 
atd. Při postupném zvyšování náročnosti těchto cviků je nutná účast rodiče či dospělého, 
který je schopen pomoci a poradit. Od 2 let věku dítěte doporučuje zařadit také fyzickou 
práci – např. práci s pilníkem, od 3 let věku práci s nůžkami a o něco málo později i práci 
s jehlou. Samozřejmou součástí života je stlaní postele, pomoc při úklidu, např. nádobí. 
Podle jeho názoru děti velmi rády pomáhají dospělým a nápodoba je hlavní metodou 
učení v tomto období vývoje dítěte. Fyzická práce a v létě zvláště na čerstvém vzduchu 
vytváří u dítěte pozitivní návyky pro jeho další zdravý vývoj. 

Bechtěrev založil Pedagogický ústav sociální výchovy zdravých a postižených 
dětí v Dětském výzkumném institutu, kde se zaměřoval na psychiku dítěte a zavrhl 
metodu introspekce jako zcela nevyhovující pro zkoumání psychických obsahů dětské 
mysli.20 Základní metodou pak byla analýza genetických předpokladů a pohybových 
refl exů dítěte, vývoje řeči, dětské kresby ad. 

Bechtěrev pedagog věnoval zvýšenou pozornost estetické výchově dětí i dospělé 
populace. Využití hudby a výtvarného umění bylo pro Bechtěreva jednou ze základních 
složek výchovy. Ve svém článku Značenije muziki v estetičeskom vospitanii rebjonka 
s pervych dnej jego detstva21 zdůrazňuje, že batole, ještě než začne mluvit, reaguje po-
zitivně a vstřícně na hudbu a zvláště na její rytmické prvky. Pro další pozitivní využití 
hudby radí sledovat reakci dítěte na vysoké a hluboké tóny. Dle jeho názoru, velmi vy-
soké a hluboké tóny působí nepříznivě na emocionální naladění jedince (sledované děti 
při pokusu začaly plakat), zatímco melodická hudba vyvolává pocit libosti. Bechtěrev 
dále poznamenává, že s věkem se tento princip mění a rytmická hudba, s výraznými 
změnami tónu a tembru hlasu začíná hrát významnou roli při podpoře povzbuzení or-
ganizmu a pocitu nárůstu energie. Využití hudby ve výchově mentálně postižených dětí 
20 Např. Objektivnoje issledovanije něrvno-psichičeskoj sfery v mladenčeskom vozrastě (1908)
21 BECHTĚREV, V. M. Značenije muziki v estetičeskom vospitanii rebjonka s pervych dnej jego detstva 
(1915). In Problemy razvitija i vospitanija čeloveka. Izbrannyje psichologičeskije trudy. Moskva: Institut 
praktičeskoj psychologii, 1997. ISBN 5-89395-042-9. S.154-163.
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podporuje jejich zájem o učení a mnozí z nich mohou, podle mínění Bechtěreva, dosa-
hovat vynikajících výsledků ve zpěvu či hře na hudební nástroj. Pro pacienty byly orga-
nizovány kulturní akce, které měly nejen poučný, ale také léčebný a relaxační charakter. 
Hudba hraje podle Bechtěreva důležitější roli ve výchově ke zdravé osobnosti než např. 
výtvarné umění. Rozbor dětské kresby je dle jeho názoru stále ještě v počátcích a je 
třeba ho přivést na úroveň objektivního posouzení vyspělosti, charakteru a prožitků dí-
těte. Pro posouzení a vědeckou analýzu dětských kreseb používal obrázky vlastních dětí 
a srovnával je s obrázky dětí s různým mentálním postižením. K výsledkům takového 
zkoumání patří např. zjevné zjednodušení vnější formy s výrazným směřováním k sym-
bolické abstrakci u postižených dětí.

Zajímavé byly názory Bechtěreva na učitele a jeho profesi v souvislosti se zdra-
vým vývojem jedince. Bechtěrev tvrdil, že osobnost učitele má na žáka daleko větší 
vliv než rodiče. Vysvětloval to tím, že učitele žák vidí pouze v prostředí, kde se mohou 
projevovat jeho dobré charakterové vlastnosti, zatímco u svých rodičů v domácnosti, 
při každodenním životě mohou děti poznat i špatné vlastnosti. Učitel tak má mnohem 
lepší možnost ovlivnit žáka a naučit ho jak učivu, tak správnému jednání.  Nezbytnou 
podmínkou procesu ovlivňování a sugesce22 (a tím i výuky) je nápodoba, zapamato-
vání a opakování. Celý proces je však podstatně ovlivněn osobností učitele. Pokud 
je samotná metodika výuky postavena na autoritě a osobním příkladu pedagoga, pak 
je vyučovací proces pozitivní. Bechtěrev však varoval před zneužitím moci a autori-
ty učitele, kdy se z nápodoby stává stresující pocit strachu. Strach totiž brzdí jakou-
koliv možnost učení a schopnost zapamatování.23 Podstatou je správné vedení žáka, 
výuka pomocí zjišťovacích, správně kladených otázek, které podněcují zájem žáka 
a uspokojují jeho očekávání. Pokud však jeho očekávání nebudou uspokojena, dává 
tak učitel prostor pro autosugesci, která nemusí být vedena správným směrem. Žák by 
si měl osvojit také určitý kritický náhled na nově získávané informace a schopnost sa-
mostatné práce. Tím získá sebedůvěru, posílí vůli a pozitivní charakterové vlastnosti. 
Důležitá role učitele byla dána také společenskou prestiží tohoto povolání. Bechtěrev 
viděl v osobnosti učitele a kvalitně vedené výuce možnost sociální a emocionální ná-
pravy společnosti.

Problematika výzkumu zdravého vývoje jedince se nesoustřeďovala jen na děti, 
ale také na dospělou populaci. Jeho asi nejznámějším zaměřením klinické praxe byla 
léčba alkoholismu a různých druhů závislostí. Bechtěrevova laboratoř používala řadu 
léčebných metod - hydroterapii, elektroterapii, fyzioterapii a pracovní terapii. Široce 
byl uplatňován také blahodárný vliv hudby na lidskou psychiku. Alkoholismus viděl 
Bechtěrev jako velké „zlo“ ve zdravém vývoji a utváření soudobé ruské společnosti, 
na jehož negativním vlivu se podílel nejen celkový stav Ruska, ale také velký fi nanční 
profi t státu z prodeje alkoholu, což Bechtěrev velmi ostře kritizoval. „Ta země, která se 
rychleji osvobodí od „zla alkoholu“ bude mít největší šance být lepší než ostatní, díky 
obrození svých obyvatel.“24 Bechtěrev viděl silné negativní působení alkoholu nejen 
22 Děti jsou podle názoru Bechtěreva nadány velkou sugestibilitou
23 BECHTĚREV, V. M. Vnušenije i vospitanije (1912). In Problemy razvitija i vospitanija čeloveka. Izbrannyje 
psichologičeskije trudy. Moskva: Institut praktičeskoj psychologii, 1997. ISBN 5-89395-042-9. S.325-327.
24 BECHTĚREV, V. M. Alkogolnaja politika ili alkogolnoje ozdorovlenije (1912). In Problemy razvitija i 
vospitanija čeloveka. Izbrannyje psichologičeskije trudy. Moskva: Institut praktičeskoj psychologii, 1997. 
ISBN 5-89395-042-9. S.234.
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v přítomnosti, ale i v budoucnosti prostřednictvím oslabeného organizmu i vlivu otců 
a poškozené genetické výbavy. Plán na „alkoholové ozdravení“ byl Bechtěrevem před-
nesen na druhém sjezdu lékařů psychiatrů v Kyjevě. Rezoluce, kterou přednesl Bechtě-
rev, obsahovala dva hlavní body, podle nichž musejí být alkoholici léčení jako nemocní 
a zasluhují si nejlepší péči a dostupnost moderních a adekvátních léčebných postupů. 
Proto je třeba vytvořit síť ambulancí, ve kterých budou pracovat vyškolení lékaři schop-
ní používat hypnózu a jiné fyzioterapeutické postupy a vedle toho také stacionáře pro 
alkoholiky. Stát by potom měl udělat řadu reforem, zvýšit vzdělanost obyčejného oby-
vatelstva a zpřístupnit všem plody současné evropské kultury. Založení experimentální 
kliniky výzkumu alkoholismu v Peterburgu měl alespoň částečně napomoci vědeckému 
výzkumu léčení závislosti a k vyškolení kvalitního personálu ambulancí a stacionáře.  
Bechtěrev volil jako základní skupinovou terapii s využitím sugesce a hypnózy. Je zná-
mo, že institut Bechtěreva dosahoval v léčení závislostí hypnózou dobrých výsledků.25

Bechtěrev byl nejen lékař a psycholog, ale i fi lozof a myslitel26 a tím naplňoval 
společenské nálady své doby. Vždy ho zajímal vztah silného jedince a skupiny a s tím 
spojená otázka moci a podřízenosti. Sám pocházel z nuzných poměrů a netajil se tím, 
že se nikdy vnitřně nesmířil s chudobou a sociálním útlakem. Péče o zdraví prostých 
lidí, jejich vzdělání v oblasti zdraví, hygieny, stravování a prevence jím byly nejen ve-
deny z hlediska posledních vědeckých výzkumů, ale projevovala se v nich také snaha 
Bechtěreva o celkové zlepšení podmínek života v Rusku, a to jak v oblasti medicíny, tak 
i společenského a kulturního života.
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Urna s popelem V. M. Bechtěreva a smuteční prů-
vod, doprovázející urnu po nábřeží řeky Něvy

V. M. Bechtěrev při práci se zhypnotizovanými alkoholiky 

V. M. BECHTEREW AND FUNDAMENTALS OF HEALTH 
PSYCHOLOGY

Abstract: The article deals with the Russian psychologist and doctor Bechtěrev 
V.M., who is one of the founders of the formation and consolidation of the foundations 
of hygiene habits and health psychology in imperial Russia and the beginning of the so-
called Soviet period. Bechtěrev dealt not only with a study of the brain and its morphol-
ogy, but also did a  signifi cant research in the fi eld of social psychology, and hygiene and 
health of children and adults. He  tried to solve the issue of alcoholism in Russia among 
others by the treatment  of using hypnosis. 

Key words: V.M. Bechtěrev, health psychology, child psychology and hygiene, 
hypnosis
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

SOCIÁLNY KONTEXT ŠKOLY
A VÝCHOVA K ZDRAVIU

Zuzana BIRKNEROVÁ

Abstrakt: V príspevku venujeme pozornosť sociálnemu kontextu školy a školské-
mu menej podnetnému prostrediu, kde výchova k zdraviu zohráva veľmi dôležitú úlohu. 
Navrhli a overili sme preventívny program, ktorý je určený hlavne rómskym žiakom
1. stupňa ZŠ. Predložený program Zdravie hrou (Birknerová, 2007) je projektom pri-
márnej prevencie problémov s návykovými látkami zameraný na alkohol, tabak a prcha-
vé látky. Jeho cieľom je predstaviť žiakom zaujímavou formou aktívny zdravý životný 
štýl života a oboznámiť ich s významom aplikovania princípov zdravia. Uvedený výskum 
sme realizovali u žiakov základných škôl zo znevýhodneného sociálneho prostredia vo 
vybraných školách Prešovského VÚC a jeho cieľom bolo overiť účinnosť predloženého 
projektu primárnej prevencie problémov s návykovými látkami zohľadňujúceho špecifi -
ká žiakov. * VEGA grant 1/0831/10

Kľúčové slová: výchova k zdraviu, preventívne programy, znevýhodnené sociál-
ne prostredie

Sociálne prostredie vníma Portik (1999) ako zložitú štruktúru, ktorej dobré fun-
govanie predpokladá harmóniu väzieb medzi jednotlivými prvkami. Efektívna sociali-
zácia dieťaťa a následne jeho efektívne fungovanie v živote (psychomotorický, kogni-
tívny a afektívny rozmer) vyžaduje zefektívnenie práce všetkých, ktorým na dobrom 
rozvoji spoločnosti záleží, hlavne rodiny. Výchovne znevýhodňujúce či menej podnetné 
prostredie podľa Komárika (1996) predstavujú ľudia, ktorí svojím pôsobením znižu-
jú pravdepodobnosť zdravého normálneho vývinu osobnosti dieťaťa. V tejto súvislosti 
môžeme hovoriť o týchto existujúcich podobách znevýhodnenia:

 znevýhodňovanie citové, ako je zanedbávanie, odmietanie, zneužívanie, týranie 
dieťaťa, 

 znevýhodňovanie intelektuálne v podobe nepravdivých informácií a podnetov 
pre intelektuálny rozvoj dieťaťa,

 znevýhodňovanie mravné v podobe vzorov a noriem správania, ktoré narúša prá-
va iných a podporuje život na úkor iných. 

Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia nemá dostatok potrebných soci-
álnych stimulov. Naopak, je tu veľa podnetov pôsobiacich negatívne na rozvoj osob-
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nosti dieťaťa, a to najmä v oblasti citovej, v oblasti vzťahov, sebahodnotení a seba-
ponímaní. Vo vyučovacom procese je potrebné k deťom zo spomínaného prostredia 
pristupovať zodpovedne, so špecifi ckými metódami práce a venovať im individuál-
nu starostlivosť. Učitelia, ktorí zohľadňujú potreby žiakov, záujmy a ich osobitosti, 
prispôsobujú a modifi kujú podľa potreby aj vyučovanie. Používajú rôzne efektívne 
stratégie, ktoré pomáhajú žiakom a zapájajú ich do spoločného učenia. Zlepšenie, vy-
budovanie a zdokonalenie týchto oblastí osobnosti je najlepším preventívnym prostri-
edkom proti drogám a iným negatívnym javom. Nedostatočná motivácia psychického 
vývinu žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia sa prejavuje 
najmä v dysfunkčnom vývine ideálov, hodnôt, postojov a záujmov.

Otázniky nad efektívnosťou komplexu primárno-preventívnych vplyvov vy-
volávajú zistenia v oblasti prvých kontaktov detí a mládeže s návykovými látkami. 
Publikované prehľady školských výskumov u žiakov základných škôl (Nociar, 1999, 
2000; Liba, 2002) dokladujú včasnosť a vysokú frekvenciu kontaktov detí predovšet-
kým s alkoholom a tabakom. Ukazujú na zvyšovanie počtu detí a mládeže, ktorí uží-
vajú legálne psychotropné látky (alkohol a tabak) a experimentujú s nelegálnymi dro-
gami (prevažne s marihuanou). Údaje o alkohole, tabaku a drogách u mladých ľudí sa 
v rámci Európskeho školského prieskumu o alkohole a drogách (ESPAD) zhromaždili 
trikrát (1995, 1999, 2003). Podľa Račkovej (2009) priniesli epidemiologické priesku-
my výsledky, potvrdzujúce vzrast tolerancie na návykové látky vo všetkých vekových 
kategóriách, ale aj rastúci trend skúseností s akoukoľvek nelegálnou drogou.

Podľa Horňáka (2005) sa samotní Rómovia o svoje zdravie nestarajú. Je u nich 
častá nedostatočná úroveň hygieny, nedostatočná výživa, nesprávne stravovacie ná-
vyky, alkoholizmus, fajčenie, toxikománia, závadná voda atď. Tieto faktory potom 
spôsobujú zvýšený počet zdravotných problémov v porovnaní s majoritnou populá-
ciou. Fajčenie, konzumovanie alkoholu, vdychovanie rozličných životunebezpečných 
látok, ako sú riedidlá a lepidlá, postihujúce v poslednom období celé rómske rodiny 
vrátane starcov, dojčiat a tehotných žien, nadobúda etnicko-patologický rozmer. Ne-
správna výživa, zlé stravovacie návyky, všeobecná nedbanlivosť o vlastné zdravie, 
chýbajúca odborná zdravotnícka pomoc a osveta fyzicky a psychicky poznačuje sú-
časnú rómsku populáciu i jej budúce generácie.

Vypracovanie a realizovanie preventívno-výchovných programov je pri úspeš-
nej preventívnej práci veľmi prospešné. Do programu treba zahrnúť rozvíjanie ko-
munikácie, kritické myslenie, rozhodovanie, odstraňovanie pocitov úzkosti, aserti-
vitu, odolávanie vplyvu ostatných a vytyčovanie cieľov. Liba (2005) ale konštatuje, 
že napriek úsiliu učiteľov, napriek realizovaným preventívnym aktivitám na školách, 
empirické skúsenosti poukazujú na skutočnosť, že alkohol a cigarety sú každoden-
nou súčasťou života rómskych detí a mládeže. Úspešná primárna prevencia si preto 
naliehavo žiada reálne akceptovanie kultúrno-antropologických osobitostí rómskeho 
etnika ako východiska pre vytvorenie efektívnych edukačných programov. 

Na preventívny prístup je najvhodnejšia škola, ktorá je popri rodine najsilnej-
ším formatívnym faktorom. Hodnotenie účinnosti projektov drogovej prevencie u detí 
a mládeže vo svete aj u nás ukázalo, že preventívny zásah býva najúčinnejší v obdo-
bí od 6 do 8 rokov. Mal by začať už v ranom veku, prispôsobovať sa veku dieťaťa 
a mal by v určitej forme prebiehať po celú dobu školskej dochádzky. Preto je včasná 
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a efektívna prevencia nevyhnutnosťou. Ozdravovacie aktivity a stratégie prevencie sa 
musia diferencovať podľa osobnostných zvláštností žiaka, jeho postojov k drogám, 
regionálnych zvyklostí, podľa jeho vedomostí a schopností spolupracovať. Na pre-
venciu neexistuje univerzálny kľúč spoľahlivo fungujúcich aktivít. Výchova a všetky 
aktivity, ktoré realizujeme v prevencii drogových závislosti, by mali smerovať do 
rámca – zdravého životného štýlu v zmysle somatického, psychického a sociálneho 
zdravia. Aktívne pôsobiť proti drogám môže rodina, škola, mimoškolské zariadenia 
a iné výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ako aj masmédiá. Cieľom prevencie je nielen 
odovzdávať vedomosti o drogách a správania sa k nim, ale najmä k budovaniu posto-
jov k návykovým látkam a k nácviku sociálnych zručností (vyjadrenia citov, poveda-
nia nie, k riešeniu konfl iktov, hierarchii hodnôt) až k fenoménu šťastného človeka. 

Výchova k zdraviu, podpora zdravia alebo zdravotná výchova nie je samostat-
ným učebným predmetom a koncepčne sa s tým zatiaľ neráta. Realizuje sa v rámci 
tém príslušných vyučovacích predmetov. Predpokladá sa jej prelínanie celým pro-
cesom edukácie. Medzi účinné stratégie pôsobenia v prevencii patria dlhodobé pre-
ventívne programy: Škola bez alkoholu, drog a cigariet, Zdravý životný štýl, Zdravá 
škola, Kým nie je príliš neskoro, Cesta k emocionálnej zrelosti, Rovesnícke programy 
(PEER programy), Program P.A.N.D.A., Program FIT IN, Prečo som na svete rád/ 
rada, Vedomosti – Postoje – Zručnosti, Ako poznám sám seba?, Sladkosti závislos-
ťou, Chceme dýchať čistý vzduch, Filipove dobrodružstva, Nenič svoje múdre telo, /
Ne/hovorme o drogách, Program rozvoja osobnosti žiaka, Zdravie Rómov. Projekty 
prevenčnej práce – konkrétne plány činnosti ako ucelené koncepcie realizovateľné na 
ZŠ a SŠ sú všeobecne považované za účinné stratégie primárnej prevencie drogových 
závislostí. Aby bola prevencia efektívna, mala by sa realizovať cyklicky, systematicky 
a celoplošne. 

Na základe analýzy spomínaných programov prevencie sme vytvorili preven-
tívny program „Zdravie hrou“ (Birknerová, 2007), ktorý je určený hlavne rómskym 
žiakom 1.stupňa ZŠ. Predložený program Zdravie hrou je projektom primárnej pre-
vencie problémov s návykovými látkami zameraný na alkohol, tabak a prchavé látky. 
Je zameraný na realizáciu prozdravotných vstupov s dôrazom na primárnu preven-
ciu závislostí. Jeho cieľom je v rámci školskej výučby vybaviť žiakov zručnosťami 
a porozumením, ktoré potrebuje v živote každý z nás. Vychádza z toho, že ľudia si 
osvoja poznatky hlbšie, keď je vo výklade zahrnutý aj bezprostredný zážitok toho, čo 
sa vyučuje teoreticky. Projekt si ďalej kladie za cieľ predstaviť deťom zaujímavou 
formou aktívny zdravý životný štýl života a oboznámiť ich s významom aplikovania 
princípov zdravia.

K prístupu k prevencii patrí aj povinnosť učiteľa informovať deti o nebezpe-
čenstve drog už vo veku, kedy sa s nimi po prvý krát môžu stretnúť. Poskytuje žiakom 
1. stupňa ZŠ jasné a zrozumiteľné informácie o komplexnom zdravom životnom štýle 
integrovanou formou, rozširuje a prehlbuje vedomosti o zdraví, jeho podpore, po-
silnení a ochrane. Rozvíja myslenie, komunikačné schopnosti, tvorivosť, vnímavosť 
voči sebe navzájom, k iným a k svojmu okoliu. Alternatívnymi metódami a najmä 
prostredníctvom hry sa v ňom snažíme pôsobiť na prozdravotné postoje detí pochád-
zajúcich z menej podnetného sociokultúrneho prostredia. Deti si osvojujú zručnosti 
ako aktívne počúvanie, riešenie konfl iktov, komunikácia, zodpovednosť za vlastné 
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rozhodnutie, medziľudské vzťahy, spolupráca, asertivita, priateľstvo, empatia apod. 
Projekt formami, metódami a prostriedkami pôsobenia smeruje k rozvíjaniu kogni-
tívnej a afektívnej stránky a realizoval sa v rámci integrácie všetkých vyučovacích 
predmetov. 

V projekte sa opierame o niektoré preventívne programy, ktoré sa využívajú 
aj na prvom stupni ZŠ (Chceme dýchať čistý vzduch, Filipove dobrodružstva, Nenič 
svoje múdre telo, /Ne/hovorme o drogách). Kvôli pútavosti využívame rôzne alterna-
tívne koncepcie (ITV, Daltonský plán, Tvorivá dramatika).

Výskum:
CIELE VÝSKUMU:

Cieľom bolo preskúmať a zhodnotiť účinnosť (informatívnu a formatívnu) edu-
kačného procesu v primárnej prevencii a špecializovaných projektov primárno-preven-
tívneho pôsobenia. Na základe zisteného pripraviť a overiť účinnosť projektu primárnej 
prevencie problémov s návykovými látkami zohľadňujúci špecifi ká žiakov.

ÚLOHY VÝSKUMU:
Úlohou bolo preštudovať dostupné literárne pramene, zistiť aktuálny stav, vy-

brať a pripraviť metodiku práce a formulovať hypotézy práce. Vytvoriť projekt pri-
márnej prevencie závislosti, overiť a zhodnotiť jeho účinnosť v praxi. Prostredníctvom 
projektu „Zdravie hrou“ poskytnúť žiakom 1. stupňa ZŠ v experimentálnej triede (ET) 
jasné a zrozumiteľné informácie o komplexnom zdravom životnom štýle integrovanou 
formou. 

VÝSKUMNÁ VZORKA:
Výskum sme realizovali u žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného 

a výchovne menej podnetného prostredia a učiteľov vo vybraných školách Prešovského 
VÚC. 

Súbor tvorilo 185 žiakov vo veku 9-12 rokov, z toho 97 chlapcov a 88 dievčat. 
Všetci žiaci kontrolných aj experimentálnych tried boli na začiatku experimentu žiakmi 
tretích ročníkov, na konci experimentu žiaci končili štvrté ročníky ZŠ. 

Priemerný vek žiakov pri zahájení experimentu bol 10,35. Zastúpenie početnosti 
žiakov podľa dovŕšeného veku bolo nasledovné: 9 rokov - 18 respondentov, 10 rokov - 
46 respondentov, 11 rokov - 81 respondentov, 12 rokov - 40 respondentov.

Súbor učiteľov, ktorí prostredníctvom edukačného procesu participujú v procese 
primárnej prevencie závislosti tvorilo 87 respondentov, z toho 31 mužov a 56 žien. Prie-
merný vek učiteľov bol 36 rokov a zastúpenie početnosti učiteľov podľa nami určených 
vekových stupňov bolo nasledovné: do 30 rokov - 43 respondentov, do 40 rokov - 27 
respondentov, do 50 rokov - 10 respondentov, viac ako 50 rokov - 7 respondentov.

Našu výskumnú vzorku tvorili žiaci a učitelia prvého stupňa základných škôl: 
Experimentálna trieda (ET): ŠZŠ Chminianske Jakubovany, ZŠ Bajerov. V experimen-
tálnej triede bol projekt Zdravie hrou začlenený do vyučovacieho procesu. Kontrolná 
trieda (KT): ZŠ Svinia, ZŠ Červenica. Učilo sa bez realizácie preventívneho projektu. 
S cieľom naplnenia nami stanovených výskumných zámerov sme vybrali: 
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 školu rómsku (Rómovia žijú prevažne v osadách): Chminianske Jakubovany 
(ET), Svinia (KT), 

 školu, kde sa Rómovia učia spolu s nerómskymi žiakmi (Rómovia žijú v dedi-
nách): Bajerov (ET), Červenica (KT). 
Výber výskumnej vzorky sme realizovali s cieľom jeho zostavenia tak, aby zod-

povedajúcim spôsobom reprezentoval základný súbor. V prípade obidvoch súborov sme 
vykonali tzv. zámerný výber, kde sme subjekty vybrali podľa znakov dôležitých pre 
predmet skúmania (podľa Maňák et al., 2005). Išlo o počet rómskych žiakov v triedach, 
počet učiteľov učiacich na škole, ochotu overiť projekt v praxi. 

Obsahová analýza pedagogických dokumentov:
Pre potreby výskumu sme preštudovali relevantné pedagogické dokumenty 

a materiály. Išlo o tzv. vlastné dokumentárne informácie, teda hotové vypracované in-
formácie. Systematicky sme analyzovali údaje a materiály o dostupných programoch 
prevenčnej práce, ktoré sa realizujú v podmienkach základných a stredných škôl v Slo-
venskej republike. Analyzovali sme zamerania jednotlivých projektov, roztriedili sme 
ich a vybrali tie, ktoré sa môžu realizovať na 1. stupni ZŠ u žiakov zo sociálne znevý-
hodneného a výchovne menej podnetného prostredia. Išlo o tie programy, ktoré nám 
pomohli pri tvorbe projektu Zdravie hrou: 

 /Ne/hovorme o drogách, 
 Nenič svoje múdre telo, 
 Filipove dobrodružstvá, 
 Chceme dýchať čistý vzduch.

Hypotézy:
Hypotéza 1: Predpokladáme signifi kantný rozdiel vo vedomostiach o zdraví 

u žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia, pričom viac vedomostí prejavia 
v didaktickom teste žiaci tých tried, kde bol aplikovaný projekt „Zdravie hrou“ (ET) 
v porovnaní so žiakmi bez takejto preventívnej intervencie (KT).

Tab.1 Porovnanie rozdielov medzi experimentálnou triedou ET a kontrolnou triedou KT 
vo vstupnom vedomostnom teste na začiatku 4. ročníka 

ET KT

Úspešnosť v bodoch Počet žiakov (48) Počet žiakov (41)

24-22 3 4

21-18 12 10

17-14 27 22

13-8 6 5

7-0 0 0

Priemer 14,75 15,02
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Tab.2 Porovnanie rozdielov medzi experimentálnou triedou ET a kontrolnou triedou 
KT vo výstupnom vedomostnom teste po realizácii preventívnej intervencie (projekt 
Zdravie hrou) 

ET KT

Úspešnosť v bodoch Počet žiakov (42) Počet žiakov (37)

24-22 5 3

21-18 19 8

17-14 15 19

13-8 3 7

7-0 0 0

Priemer 17,66 14,75

 
Tab.3 Štatistické zhodnotenie rozdielov medzi ET a KT

Na výstupe sa preukázal štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti 
0,01 v prospech experimentálnej triedy (ET).

Hypotéza 1 sa nám potvrdila. Na základe zisteného môžeme predikovať po-
zitívny vplyv integrovanej výučby pomocou projektu „Zdravie hrou“ na vedomostnú 
úroveň o zdraví u žiakov štvrtých ročníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia. 

Hypotéza 2: Predpokladáme, že realizované projekty (programy) primárnej pre-
vencie závislostí na návykových látkach s dôrazom na alkohol, tabak a prchavé látky 
nezohľadňujú vybrané špecifi ká edukácie znevýhodnených žiakov (špecifi ká vnímania, 
predstáv, pozornosti, myslenia, emócií a temperamentu, schopností a talentu, motivácie, 
reči a jazyka).
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Tab.4 Zohľadnenie špecifík edukácie znevýhodnených žiakov v projektoch primárnej 
prevencie
Špecifi ká edukácie znevýhodnených žiakov na 1. 
stupni ZŠ P1* P2* P3* P4* P5* Záver

Vnímanie (zrakové, sluchové, času, priestoru) nie áno áno áno áno 4

Predstavy nie nie nie nie áno 1

Pozornosť nie áno áno nie áno 3

Pamäť nie nie nie nie áno 1

Myslenie nie nie nie nie áno 1

Emócie, temperament áno áno nie nie áno 3

Schopnosti, talent nie nie nie nie áno 1

Motivácia áno áno áno áno áno 4

Reč, jazyk nie áno nie nie nie 1

ZÁVER (počet označení áno) 2 5 3 2 8

*PREVENTÍVNE PROGRAMY:
P1 – /NE/HOVORME O DROGÁCH 
P2 – NENIČ SVOJE MÚDRE TELO
P3 – FILIPOVE DOBRODRUŽSTVA
P4 – CHCEME DÝCHAŤ ČISTÝ VZDUCH
P5 – ZDRAVIE HROU

Pod pojmom špecifi ká edukácie znevýhodnených žiakov na 1. stupni ZŠ rozu-
mieme odlišnosti, ktoré vplývajú na ich vzdelávanie:

Vnímanie – u rómskych žiakov prebieha pomalšie na základe vyššej frekvencie 
poškodenia zrakového a sluchového orgánu, ako aj zníženého intelektu. To im sťažuje 
orientáciu v nových situáciách (Horňák, 2005). Najvýraznejšia zvláštnosť zrakového 
vnímania je jeho nedostatočná aktivita. Špecifi cké je vnímanie farebnosti okolitého sve-
ta, ktoré sa prejavuje najmä na hodinách VV. Nedostatočnosť sluchového analyzátora 
spôsobuje neschopnosť rozlišovať fonémy, čo môže spomaľovať vývin reči. Čas ako li-
neárna veličina sa obmedzuje na prítomnosť. Pozitívne na tom je z tohto faktu vyplývaj-
úca bezprostrednosť a negatívom, napr. nezodpovednosť (Ševčíková, 2003). V priestore 
sa orientujú ľahko. Keď vedia výsledok, nepotrebujú postup. Dobrým vodidlom je pre 
nich intuícia, nie rozum. Preto sú v praktickom živote úspešní a v škole často nie.

Predstavy – Rómovia nerozlišujú osobné túžby a sny od reality. Sú schopní veľ-
mi silno sa identifi kovať so svojou osobnou predstavou, uveriť jej a povýšiť ju na rea-
litu. Nie sú ochotní veriť v niečo, čo neprešlo procesom ich zvnútornenia (Ševčíková, 
2003).

Pozornosť – je neodmysliteľnou súčasťou poznávacích procesov. Rómski žiaci 
mávajú slabú úmyselnú pozornosť, horšie sa sústreďujú. Potrebujú vo vyučovacom pro-
cese zmeny činností – možnosť si zacvičiť, oddýchnuť si, porozprávať sa...). Pozornosť 
rómskych žiakov je rozptýlená, unaviteľnosť rýchlejšia. Preto je nevyhnutné, aby sa 
využívali činitele, ktoré podporujú udržanie pozornosti a aktivity, bez ktorých je proces 
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učenia nemožný (pohyb, farba, pestrosť, novosť, atraktívnosť, rytmus atď.). Tým sa 
uspokojí ich zvedavosť a pochopia ich prejavy (neposednosť, pokrikovanie, prekvape-
nie a pod.) (Berki, Šelepák, 1985). Úroveň pozornosti je závislá od vplyvu prostredia. 
Musíme ju rozvíjať v školskom prostredí prostredníctvom vhodných činností.

Pamäť – môže byť u rómskych detí menej výkonná. Pre správne vytváranie 
a pretrvávanie podmienených spojov je nevyhnutná dostatočná intenzita nervových pro-
cesov, t.j. procesov vzruchu a útlmu. Rómske deti si osvojujú nové poznatky pomalšie, 
je potrebné často ich opakovať. Osvojené poznatky rýchlejšie zabúdajú a často ich ne-
dokážu využiť v praktickom živote (Horňák, 2005). V škole je preto potrebné častejšie 
precvičovať a upevňovať získané vedomosti na príkladoch a konkrétnych udalostiach 
z každodenného života.

Myslenie – je podľa Klímu (1988) u rómskych detí motivované zameraním na 
bezprostredný zážitok a prežívanie. Majú dobrú schopnosť riešiť bežné praktické situá-
cie, súvisiace s uspokojením aktuálnych potrieb. Deti sú menej tvorivé, akceptujú sku-
točnosť, aká je. V poznávacích procesoch sa neobjavuje sklon k stereotypu. Teoretické 
vstupy je vhodné dopĺňať obrázkami alebo demonštráciou. Učivo by malo byť hravé, 
čo najviac zážitkové. Je nutné uvádzať veľa príkladov, ako konkrétnu vedomosť využiť 
v praktickom živote. 

Emócie, temperament – Pre Rómov je charakteristická emocionalita. Sú impul-
zívnejší a výbušnejší. Dobré je podľa nich hlavne to, čo je príjemné. Svoje emócie 
nedokážu dostatočne ovládať. Vo výchove musí byť vychovávateľ pre dieťa zárukou 
pozitívnej, priaznivej emočnej klímy, ktorá dáva pocit istoty a bezpečia, priateľskosti 
a dôvery. Čo vo zvýšenej miere platí pre rómske deti (Zelina, 1996). Rómske deti sú hra-
vé, hlučné, bezprostredné a temperamentné. Ak si chceme získať ich dôveru, musíme im 
vytvoriť prostredie, v ktorom budú mať pocit bezpečia a cítiť osobný záujem učiteľa.

Schopnosti, talent – Vo verejnosti prevláda názor, že Rómovia majú výraznejšie 
hudobné schopnosti a nadanie pre rytmus a pohyb ako ľudia majority. Ako motivačný 
faktor sa zdôrazňuje zaraďovanie hudobných a tanečných aktivít do vzdelávania (Hor-
ňák, 2005).

Motivácia – by mala byť dynamická a pestrá, aby bola pre rómskych žiakov 
zaujímavá. Vhodné je, keď vychádza z každodenného života. Podľa Daráka (2003) je 
prirodzeným a účinným prostriedkom zvýšenia záujmu a motivácie rómskych žiakov 
o prácu na vyučovaní rozprávka. Učitelia oceňujú najmä jej výchovnú, motivačnú, po-
znávaciu, mravnú, kreatívnu, estetickú a relaxačnú funkciu.

Reč, jazyk – má sociálny charakter, z čoho vyplýva nutnosť rozvíjať ju v soci-
álnej interakcii. Aktivita dieťaťa počas rozvíjania reči by mala byť motivovaná jeho 
aktuálnymi potrebami, prostredníctvom hry. Je potrebné klásť dôraz na pohybové a re-
čové aktivity, ktoré by mali spolu súvisieť pri rozvíjaní reči. Preto sa ako nevyhnutné 
javí spájanie činnosti so slovom (Portik, 2003). Podľa výskumu Štatistického ústavu SR 
z roku 1994 iba 11 % rómskych občanov sa domnieva, že všetky predmety v škole by sa 
mali vyučovať v rómčine, 33 % uvádza, že len niektoré predmety a 45 % nechcelo, aby 
sa vyučovalo v rómčine (Radičová, 2001).

Hypotéza 2 sa nám potvrdila. Kvôli lepšej prehľadnosti sme defi novali a kon-
kretizovali špecifi ká edukácie znevýhodnených žiakov a v tabuľke sme ich na základe 
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analýzy porovnali s projektmi primárnej prevencie závislostí na návykových látkach 
s dôrazom na alkohol, tabak a prchavé látky, ktoré sa používajú na 1. stupni ZŠ. Sta-
novené špecifi ká zohľadňujú projekty /Ne/hovorme o drogách a Chceme dýchať čistý 
vzduch v dvoch prípadoch, tri špecifi ká zohľadňuje program Filipove dobrodružstva 
a päť špecifík Nenič svoje múdre telo. Nami zostavený projekt „Zdravie hrou“ podľa 
konkrétnych kritérií zohľadňuje až osem z deviatich špecifík edukácie znevýhodnených 
žiakov. Projekty by mali klásť dôraz na preventívnu funkciu, ktorá vo svojej efektív-
nej a účinnej podobe môže významne znížiť negatívne sociálno-patologické javy u detí 
a mládeže. V preventívnej práci sa odporúča realizovať dlhodobú a systematickú pre-
venciu v podobe kombinácie a prepojenia troch prístupov: informačného, afektívneho 
a nácviku zručností a spôsobilostí (Verešová, Sollár, 2006).

 
Výskumná otázka: Realizujú učitelia programy primárnej prevencie problémov 

s návykovými látkami v edukačnom procese minimálne?

Tab.5 Využitie programov primárnej prevencie problémov s návykovými látkami

P1* P2* P3* P4* P5* P6* P7* spolu

Chminianske Jakubovany 
(27 učiteľov) 2 5 0 2 0 0 3 12

Bajerov (11 učiteľov) 1 4 0 1 1 1 2 10

Svinia (23 učiteľov) 0 0 3 1 1 0 0 5

Červenica (13 učiteľov) 0 0 1 2 1 0 0 4

SPOLU (74 UČITEĽOV) 3 9 4 6 3 1 5

*PREVENTÍVNE PROGRAMY:
P1 – PEER PROGRAMY
P2 – NENIČ SVOJE MÚDRE TELO
P3 – ZDRAVIE RÓMOV
P4 – NIE DROGÁM
P5 – ŽI A NECHAJ ŽIŤ
P6 – CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI
P7 – FILIPOVE DOBRODRUŽSTVA

Spolu sme oslovili 74 učiteľov, ktorí nám písomne odpovedali, aké preventívne 
programy vo vzťahu k drogám vo vyučovacom procese používajú. Tabuľka dokumen-
tuje, že projekty sa na školách realizujú minimálne. Niektorí učitelia o nich počuli, ale 
v praxi ich neuplatňujú. Učitelia nie sú dostatočne pripravení na realizáciu primárno-
preventívnych vstupov. Dominuje osobné nasadenie jedného učiteľa – koordinátora.

Záver
Škola má vytvárať vhodné podmienky pre podporu zdravotno-preventívnych 

aktivít, rešpektovať individuálne osobitosti a potreby žiakov a motivovať ich ku škol-
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ským aj mimoškolským aktivitám podporujúcim zdravie. Učitelia by mali spolupraco-
vať s rodinou, tolerovať etnické a sociálne menšiny a vytvárať pozitívnu sociálnu klímu 
a prostredie pre výchovu a vzdelávanie. 

Ideálne by bolo, ak by všetci učitelia mali dostatok informácií o drogovej proble-
matike, ak by ich postoje boli protidrogové a premietli by sa aj do ich správania. Keďže 
majú učitelia v primárnej prevencii drogových závislostí dôležitú úlohu, potrebujú získať 
nielen vedomosti o drogovej problematike, o možnostiach ich preventívneho pôsobenia, 
ale aj vytvorenie konkrétnych pedagogických spôsobilostí a zručností (Končeková, 2005). 
Upozorňovať žiakov o nebezpečenstve fajčenia a používania alkoholu je dôležitou zlož-
kou zdravotného vzdelávania. Kľúčom by sa mala stať prevencia. Úlohou je naučiť žiakov 
povedať NIE pri nátlaku seberovných, rozhodnúť sa nefajčiť a nepiť, pochopiť škodlivosť 
týchto činností pre svoj zdravotný stav. Samotné fakty nestačia. Výskumy ukazujú, že 
žiaci chápu nebezpečenstvá fajčenia a pitia, no predsa to skúšajú už na základnej škole. 
Víťazí tu totiž zvedavosť, tendencia vyrovnať sa ostatným, či snaha vyniknúť.

Cieľom výchovy k zdraviu je osvojenie odpovedajúceho penza informácií, po-
znatkov, vedomostí, zručností, návykov, princípov a kreovanie postojov, záujmov a hod-
notových noriem zameraných na identifi kovanie sa s hodnotami zdravia a na interiori-
záciu zásad zdravého životného štýlu učiteľmi a žiakmi. Výsledkom má byť vyvážené 
formovanie kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti prostredníc-
tvom aktívnej starostlivosti o vlastné zdravie, ktorá refl ektuje a akcentuje bio-psychickú 
a socio-kultúrnu determinovanosť osobnosti (Liba, 2007). 
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SCHOOL SOCIAL CONTEXT AND HEALTH EDUCATION

Abstract: The report focuses on the school social context and less incentive 
school environment, where health education plays a very important role. We suggested 
and verifi ed a preventive program dedicated mainly to Romany pupils of the fi rst four 
years of elementary school. The presented program Health by Means of Games (Birkne-
rová, 2007) is a project about primary prevention of problems with addictive substances 
aimed at alcohol, tobacco, and volatile substances. Its objective is to introduce the pu-
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pils to an active, healthy lifestyle in an interesting way, and show them the signifi cance 
of applying the health principles. The presented research was realized on elemantary 
school pupils from a disadvantaged social environment in selected schools of the higher 
territorial unit of Prešov, and its objective was to verify the effectiveness of the presen-
ted project on primary prevention of problems with addictive substances, regarding the 
particularities of the pupils.

Key words: health education, preventive programs, disadvantaged social envi-
ronment
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

VÝZNAM METODY MODELOVÁNÍ PRO 
IMPLEMENTACI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ DO 

ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Leona MUŽÍKOVÁ

Abstrakt: Současné výzkumy kurikula ukazují, že proces implementace projektové 
formy kurikula státní úrovně do projektové formy kurikula školní úrovně je systémově 
možný jen při uplatnění vědecké metody modelování. Výsledkem tohoto procesu je kon-
stitutivní model kurikula školní úrovně, který je třeba následně implementovat do realizo-
vaného modelu kurikula školní úrovně, a to při uplatnění všech kurikulárních požadavků. 
Implementace výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů je v současné době 
spojena s mnohými problémovými otázkami. Příspěvek ukazuje, jak je možné problémové 
otázky systémově uspořádat a řešit s využitím výzkumné metody modelování.

Klíčová slova: výzkumná metoda modelování, konstitutivní model kurikula, rea-
lizovaný model kurikula, výchova ke zdraví, kurikulum výchovy ke zdraví, školní vzdě-
lávací programy

Úvod
Kurikulum se ve svých různých podobách či formách existence stává předmětem 

výzkumu především v souvislosti se zaváděním kurikulárních reforem. Tyto reformy 
pojímané jako součást vzdělávacích reforem byly např. ve Spojených státech americ-
kých zaváděny v 60. letech 20. století, v německé oblasti přibližně o deset let později 
(srov. Walterová, 1994; Janík, 2009). 

Podobně je tomu v současné době v České republice. V souvislosti se zaváděním 
rámcových vzdělávacích programů je u nás patrný obnovený zájem o výzkum kuriku-
lární problematiky. Začínají se realizovat výzkumy kurikula v různých vzdělávacích 
oblastech, oborech nebo vyučovacích předmětech. Zkoumá se, jak se kurikulum daří 
do praxe zavádět (implementovat) a jak se tato kurikula v praxi osvědčují. Ani oblast 
výchovy ke zdraví nezůstává stranou pozornosti. 
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Metodologická východiska pro účinnou implementaci výchovy 
ke zdraví do školních vzdělávacích programů

Výzkum projektové formy kurikula se nejvíce týká vzdělávacích programů, 
učebních plánů, standardů vzdělávání apod. Kurikulum ve své projektové formě je rela-
tivně dobře výzkumně uchopitelné, protože se zpravidla vyskytuje v podobě konkrét-
ního kurikulárního dokumentu (např. vzdělávacího programu, učebního plánu, sylabu, 
osnov, učebnic). 

Jak je uváděno v literatuře (např. Dvořák, 2007; Janík, 2009), patrně nejčastěji 
používa nou metodou výzkumu projektovaného kurikula je obsahová analýza kurikulár-
ních do kumentů. Při této analýze se zpravidla využívá určitý kategoriální systém umož-
ňující po stih nout strukturu kurikula a další charakteristiky. 

Jako slibná oblast výzkumu projektové formy kurikula se ukazuje analýza škol-
ních vzdělávacích programů. První analýzy tohoto druhu se však v České republice 
teprve začínají realizovat.

Do výzkumů projektové formy kurikula lze zařadit i výzkumy učebnic. Učebnice 
výchovy ke zdraví pro základní školy se ale teprve tvoří. Dílčí témata výchovy ke zdraví 
najdeme v učebnicích prvouky, přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy, rodinné 
výchovy aj. Přestože výzkum učebnic se v poslední době začíná rozvíjet jako reprezen-
tativní oblast kurikulárního výzkumu (viz např. Průcha, 1998; Maňák, Klapko a kol. 
2006; Maňák, Knecht a kol., 2007; Knecht, Janík a kol., 2008), nebyl nalezen výzkum 
vztahující se specifi cky k problematice výchovy ke zdraví, resp. k jejímu zpracování 
v učebnicích.  

Výzkumy projektové formy kurikula jsou realizovány buď v rámci širšího mezi-
předmětového přístupu (např. Pühse, Gerber, 2005), nebo specifi cky v rámci vybra-
né vzdělávací oblasti, oboru či vyučovacího předmětu. Příkladem může být rozsáhlý 
výzkum založený na obsahových analýzách reprezenta tiv ního souboru učebních plánů 
z různých zemí světa (Kamens, Meyer, Benavot, 1996). 

Je třeba připustit, že interdisciplinárně založený výzkum, jehož cílem by bylo 
vyjasnit pozici výchovy ke zdraví ve vztahu k ostatním předmětům školního vzdělávání, 
je u nás teprve v počátcích. Od 90. let minulého století se začíná vymezovat a zkoumat 
vztah výchovy ke zdraví k tělesné výchově (např. Mužík, Krejčí, 1995; Mužík, Mužíko-
vá, 2007) a k rodinné výchově (např. Marádová, 2005). V rovině projektování vzděláva-
cího obsahu se ale spíše začíná uvažovat o tom, jaké místo by měla v kurikulu výchovy 
ke zdraví zaujímat jednotlivá témata: např. problematika životního stylu a kvality života 
(Csémy a kol., 2005; Havelková, Kachlík, Raus, 2006; Lukášová, 2006; Pokorná, 2006; 
a další), výživy (např. Rouhová, Pillerová, Havelková, 2001; Procházková, 2006), prožit-
ku (Krejčí, 2004), tělesného sebepojetí (např. Fialová, 2005), sociálního chování (např. 
Prokopová, 2006), prevence sociálně patologických jevů (např. Kachlík, 2005, Čech, 
Hanáková, 2008), zdravotních rizik a primární prevence (Žaloudíková, 2004, 2009) aj. 
Zaměření dalších tematicky zaměřených výzkumů u nás i v zahraničí přibližuje sborník 
z mezinárodní konference Health Education and Quality of Life II (2009). O specifi cky 
orientované výzkumné poznatky se opírají publikace Havelkové, Reissmannové a kol. 
(2009), Machové, Kubátové a kol. (2009) nebo Liby (2010). 
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Metoda modelování kurikula

Ve výzkumu a projektování kurikula má významné uplatnění metoda modelo-
vání (viz Maňák, 2007). Citovaný autor na str. 41 uvádí: „Modelování je postup, který 
vede k vytvoření modelu, umožňuje zkoumat složité jevy jako systémy.“ Funkcí modelu 
je „...vyjádřit důležité vazby a souvislosti vedoucí k pochopení předpokládané koncep-
ce.“ (Maňák, 2007, s. 43)

Autor rozlišuje fundamentální, konstitutivní a realizovaný model kurikula a tyto 
podsystémy komponuje do modelu syntetizujícího. Ve vztahu k modelování kurikula 
autor uvádí: „Na základě všech okolností učitel promítá do svých představ, do přípravy 
(modelu) plán postupu vedoucí k realizaci edukačních cílů, který metodicky promýšlí. 
To znamená, že obsah výuky transformuje do přiměřených dávek, kvant učiva ve svém 
vyučovacím předmětu, zajišťuje jejich osvojení žáky vhodnými metodami a ubezpečuje 
se o zvládnutí učiva účinnými formami zpětných vazeb. Učitel však často ani nevní-
má všechny souvislosti, které realizaci daných edukačních úkolů podmiňují, vidí je už 
v obecné poloze, jak mu je prezentují učební osnovy. Tyto vazby, které jsou i v učebních 
osnovách ukryty a jejichž prameny jsou zohledněny vlastně už ve fundamentálním mo-
delu vzdělání, se dnes zdůrazňují jako tzv. mezipředmětové vazby (interdisciplinární 
souvislosti) nebo též v tzv. průřezových tématech. Učitelé jsou někdy bezradní, nevědí, 
jak průřezová témata realizovat, poněvadž jejich metodika není ani v Rámcovém vzdě-
lávacím programu dostatečně ujasněna. Uvedený příklad ukazuje, jak kusá je znalost 
kurikulární problematiky a že podrobnější poznání její geneze (např. v podobě modelů) 
by její pochopení usnadnilo.“ (Maňák, 2007, s. 49).

Pro účely publikace je relevantní zejména konstitutivní model kurikula a reali-
zovaný model kurikula.

Konstitutivní model kurikula vymezuje Maňák (2007, s. 48) následovně: „Sub-
jektem konstitutivního modelu je tvůrce kurikula (většinou státní, profesní nebo odbor-
ný orgán, komise apod.), který zvažuje všechny okolnosti, podmínky, vlivy, společenské 
zájmy apod. a stanoví jednoznačné postuláty, zacílené na určitý typ, druh, zaměření 
a stupně vzdělávací instituce. Výsledkem je model kurikula vyjádřený v učebních plá-
nech, učebních osnovách, v metodických směrnicích a jiných dokumentech. ... Kon-
stitutivní model vzniká vždy na základě společenské objednávky pro daný typ, druh 
a stupeň vzdělávacích institucí.“ 

Realizovaný model kurikula je autorem charakterizován takto: „Subjektem 
v tomto modelu je učitel, který si pro výkon profese vytváří plán, postup, strategii, 
provádí výběr informací, zvažuje nácvik dovedností, orientuje se na dosažení žádou-
cích kompetencí atd. a dbá na to, aby edukační výsledek byl v souladu s vytyčenými 
cíli. Objektem modelu jsou oba předchozí modely, ale navíc se působícím činitelem 
víc stává silně se uplatňující celková společenská kultura a zejména edukační situace, 
v níž vzdělávací proces probíhá. Rozhodujícím činitelem v tomto modelu se stává živý 
žák a vyučovací předmět. Jako souhrn, syntéza všech těchto činitelů se projevuje jako 
příprava na edukační činnost, která se na základě všech uvedených vlivů a podnětů stává 
modelem výukového procesu.“ (Maňák, 2007, s. 49). 

V závěru studie autor zdůrazňuje: „Výchozím podnětem pro modelování kuri-
kula byla skutečnost, že kurikulum není stabilní, statický konstrukt, jak se někdy jeví 
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ve své výsledné, uživatelské podobě, ale že prochází vývojem, a to nejen v souvislosti 
s dobovými názory a vědeckými teoriemi, ale přímo ve své genezi, poněvadž nejprve 
vzniká jako ideální konstrukt, poté se specifi kuje pro určité typy škol a je vtělen do 
školních dokumentů, které v podobě norem, osnov apod. usměrňují vzdělávací proces. 
Vyvrcholením tohoto postupného zrání a realizování kurikula (zejména jeho obsahové 
dimenze) je vzdělávací proces, konkrétní výuka, která probíhá jako pedagogická inter-
akce mezi učitelem a žáky.“ (Maňák, 2007, s. 51). 

Modelování kurikula výchovy ke zdraví
Aplikujeme-li myšlenky autora na vzdělávací obor výchova ke zdraví, je školní rea-

lita v České republice umocněna diskutabilním statusem uvedeného vzdělávacího oboru jak 
na úrovni projektované formy kurikula v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV), tak i na úrovni realizované formy kurikula ve školní praxi.

V projektové formě kurikula (tj. v RVP ZV) je výchova ke zdraví na jedné straně 
zakotvena jako samostatný vzdělávací obor, na druhé straně tento obor nemá dostatečně 
defi nované realizační opory. RVP ZV nestanovuje minimální týdenní časovou dotaci 
pro výchovu ke zdraví, jako je tomu např. pro tělesnou výchovu. Není doporučeno, 
jakou vzdělávací formou či jakým uspořádáním učiva se má vzdělávací obsah výchovy 
ke zdraví realizovat (např. do kterých předmětů a ročníků se má vzdělávací obsah inte-
grovat) a není zabezpečena odborná kvalifi kace učitelů pro tento obor. Vymezení oboru 
výchova ke zdraví v RVP ZV se jeví spíše jako průřezové téma.

Na úrovni školní praxe je realizace výchovy ke zdraví obvykle podceněna jak 
vedením základních škol, tak učiteli a žáky (ale i rodiči). Jak dokládají výzkumné vý-
sledky (viz Mužíková 2008, 2009), větší část české populace si vůbec není vědoma, že 
by obor výchova ke zdraví v základním vzdělávání existoval. Na školách nejsou vy-
tvořeny dostatečné podpůrné podmínky pro výchovu ke zdraví. Na rozdíl od tradičních 
vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů je problém umocněn i tím, že pro výchovu 
ke zdraví je třeba v rámci ŠVP zcela nově vymezit jak učební plán, tak i učební osnovy. 
Pro takové projektování, jak již bylo zmíněno, však není na školách dostatek kvalifi ko-
vaných učitelů ani dostatek zkušeností.

Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je nabídnout školní praxi výzkumně 
podložené a systémově uspořádané podněty pro implementaci projektové formy kuriku-
la výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů (ŠVP). Tyto podněty by měly 
usnadnit konfrontaci požadavků kladených na obsah vzdělávání v RVP ZV s realizač-
ními možnostmi konkrétní školy a být východiskem pro konstitutivní model kurikula 
výchovy ke zdraví v rámci ŠVP1. 

V této souvislosti se vracíme k výše citované studii Maňáka (2007). Domní-
váme se, že proces implementace projektové formy kurikula státní úrovně (RVP ZV) 
do projektové formy kurikula školní úrovně (ŠVP) je systémově možný jen při uplatně-
ní metody modelování, jejímž výsledkem je konstitutivní model kurikula školní úrovně 
(tj. ŠVP). Subjektem (tvůrcem) takového modelu je pedagogický sbor školy, objektem 
je obsah vzdělání vycházející ze vzdělávacích podmínek školy. Úkolem učitele (učitelů) 

1 Domníváme se, že dosavadní sporá metodická podpora výchovy ke zdraví byla vydána buď před aktualizací 
RVP ZV (Marádová, 2006), nebo dostatečně nerespektuje metodu modelování kurikula (Pernicová, 2008). 
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je tento konstitutivní model kurikula následně implementovat do realizovaného modelu 
kurikula, a to při uplatnění všech kurikulárních požadavků. Také tento proces může být 
smysluplný a účinný jen při uplatnění metody modelování kurikula.

Modelování kurikula výchovy ke zdraví v rámci ŠVP je nepochybně spojeno 
s mnohými problémovými otázkami, kterými se aktuálně zabývají tvůrci ŠVP, resp. 
tvůrci konstitutivního modelu výchovy ke zdraví. Systémově je možné uspořádat pro-
blémové otázky následovně:
a) Jakým způsobem bude vzdělávací obsah výchovy ke zdraví realizován a kdo bude 
realizací (výukou) pověřen? 

– Bude zaveden samostatný vyučovací předmět výchova ke zdraví?
– Budou se předepsaná témata vyučovat v integraci s jiným předmětem nebo s více 

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

ni či doškoleni?
b) Čím bude povinný obsah vzdělání výchovy ke zdraví doplněn?

– Bude se výchova ke zdraví prolínat celým školním procesem?
– Jaká bude nabídka volitelných předmětů, nepovinných předmětů, zájmových forem?
– Jak bude orientována tělesná výchova?
– Podle jakých parametrů budou evaluovány předměty obsahující učivo výchovy 

ke zdraví?
– Podle jakých parametrů bude evaluována tělesná výchova?
– Jak budou hodnoceni a klasifi kováni žáci v těchto předmětech?
– Které další vzdělávací formy budou organizovány (kurzy, exkurze, besedy, pro-

gramy, projekty apod.)?
– Jak bude zajištěna kooperace mezi jednotlivými učiteli, učiteli a žáky, mezi žáky 

navzájem?
c) Jakým způsobem bude vzdělávací proces výchovy ke zdraví na škole podporován?

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

a stravovací režim žáků)?
– Jak bude ovlivňován volný čas žáků?

d) Jaké další problémy spojené s realizací výchovy ke zdraví se ve škole vyskytují?
e) K jakým změnám může dojít v průběhu realizace modelu výchovy ke zdraví v rámci 
ŠVP?

Odpovědi na problémové otázky mohou být následující:
a) Stanovení základních vzdělávacích forem výchovy ke zdraví

– Pokud bude výchova ke zdraví vyučována v samostatném vyučovacím předmětu 



58

(zejména na 2. stupni ZŠ), měla by být zabezpečena aprobovaným učitelem2.
– Bude-li výchova ke zdraví realizována formou předmětové integrace, je třeba 

daná témata rozpracovat do příslušných vyučovacích předmětů. Podílející se uči-
telé by měli být dostatečně vzděláni v dané problematice.

– Jestliže bude preferována projektová výuka v blocích (zejména na 1. stupni ZŠ), 
je vhodné využít a vymezit mezipředmětové vztahy.

– Bude-li povinná výuka doplněna volitelným předmětem, je nutné specifi kovat 
povinná a volitelná témata.

– Pokud by se výchova ke zdraví integrovala s tělesnou výchovou (jak na základě 
našeho výzkumu plánují ředitelé ZŠ), byla by nezbytná změna zaměření tělesné 
výchovy (z orientace na pohybový výkon na „zdraví podporující“ orientaci).

b) Stanovení doplňujících forem výchovy ke zdraví
– Součástí výchovy ke zdraví by měla být kvalitní příprava a realizace preven-

tivních programů – zvláště u prevence sociálně patologických jevů (např. dle 
metodického pokynu MŠMT ČR pro školu povinný Minimální preventivní pro-
gram).

– Vhodná je realizace projektů z oblasti podpory zdraví (např. Škola podporující 
zdraví, Týdny zdraví, Dny zdraví, Zdravé zuby aj.).

– Lze doporučit zavedení dalších forem tělesné výchovy se zdravotně kompenzač-
ním obsahem (nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova, pravidelné tělo-
výchovné chvilky, pohybově rekreační přestávky, tělovýchovné kroužky, kurzy 
nebo pobyty v přírodě aj.). 

– Výuka výchovy ke zdraví může být doplněna jednorázovými vzdělávacími for-
mami, např. externími výukovými programy odborných pracovišť (center volné-
ho času, domů ekologické výchovy, K-centra aj.), besedami s odborníky (lékaři, 
zdravotníky, psychology, policisty, sociálními pracovníky aj.) apod.

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

– Potřebné se jeví zapojení žáků do ekologických akcí.
– Rozšířit se může nabídka volnočasových aktivit ve škole (např. školních klubů 

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

c) Vymezení forem výchovy ke zdraví přesahující prostředí školy
– Vzdělávací proces ve škole může rozšířit nabídka volnočasových aktivit mimo 

školu (výlety, pobyty v přírodě apod.).
– Nepostradatelné bude prohloubení spolupráce s rodiči (podpora a ocenění zdra-

vého životního stylu rodiny, omezení kouření a konzumace alkoholu, nabídka 
volnočasových aktivit společně pro rodiče a děti: např. společné zážitkové akce, 
cvičení rodičů a dětí, pořádání přednášek a kurzů pro rodiče s cílem podpořit 
výchovu ke zdraví ve škole i v rodině aj.).

– Vhodné by bylo zřízení poradenského centra pro rodiče a děti.
– Konkretizována by měla být spolupráce s veřejností, městem či obcí nebo speci-

alizovanými pracovišti jiných institucí a s dětskými lékaři.
2 Pozn.: Dosud však nejsou v ČR k dispozici absolventi oboru výchova ke zdraví a počet absolventů oboru 
Rodinná výchova je velmi nízký.
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d) Zaměření na oblast psychosociální
– Nezbytná bude kooperace jednotlivých učitelů a zaměstnanců školy, neboť výchova 

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

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

– Zvláštní pozornost si zaslouží děti se speciálními vzdělávacími potřebami a inte-
grace handicapovaných dětí.

e) Konkretizace materiálních podmínek
– Bude třeba zajistit odborné a metodické materiály pro učitele.
– Zabezpečit je třeba učební materiály a pomůcky pro žáky.
– Jako vhodné se jeví případné zřízení specializované pracovny či učebny, event. 

úprava prostor školy (např. pro pohybově rekreační přestávky).
– Výše uvedené materiální potřeby vyžadují vyčlenění dostatečných fi nančních 

prostředků.
f) Ovlivnění výživy a pohybové aktivity žáků

– Odpovídající pozornost je třeba věnovat stravování, pitnému režimu a pohybové 
aktivitě žáků během výuky a pobytu ve škole.

– Soustavná musí být výchova žáků ke správným stravovacím návykům a pohybo-
vé aktivitě v jejich celodenním režimu (včetně účinné spolupráce s rodiči).

– vhodná by byla úprava jídelníčku ve školní jídelně3 (stravování ve školní jídelně 
je vhodné přizpůsobit obézním nebo jinak zdravotně oslabeným žákům).

– Zvážit je třeba pořádání kurzů zdravé výživy a pohybové aktivity podporující 
zdraví pro zájemce i ve spolupráci s externími lektory.

Podmínky limitující modelování kurikula výchovy ke 
zdraví

Plnění vzdělávacích cílů a utváření klíčových kompetencí žáků dle RVP ZV by 
mělo být podpořeno vytvářením odpovídajících vzdělávacích podmínek – to se nepo-
chybně týká i vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací potřeby žáků, potřeby 
pro pedagogickou činnost učitelů, obecně platné předpisy nebo normy a další potřeby či 
požadavky můžeme považovat za podmínky limitující modelování výchovy ke zdraví na 
úrovni ŠVP (viz obr. 1). Do těchto podmínek se promítají i výše formulované problémo-
vé otázky a náměty na jejich řešení.

Při modelování výchovy ke zdraví by měli tvůrci modelu výchovy ke zdraví 
v rámci ŠVP (tj. pedagogický sbor školy, předmětová komise, učitelé výchovy ke zdra-
ví) konfrontovat konkrétní podmínky školy s nezbytnými i optimálními podmínkami 
vymezenými v legislativních a vzdělávacích dokumentech. Tyto nezbytné a optimální 
podmínky se pokusíme níže charakterizovat, neboť je považujeme za systémová výcho-
diska k modelování výchovy ke zdraví v rámci ŠVP.

Níže uvedené schéma (obr. 1) zahrnuje jak obecné podmínky, tak i specifi cké 
podmínky pro realizaci vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví. Pokusíme se tyto pod-
mínky systémově rozpracovat s využitím RVP ZV (2007).
3 Strava ve školní jídelně však podléhá Vyhlášce o školním stravování (č. 107/2005 Sb.).
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Obr. 1: Schéma východisek pro modelování výchovy ke zdraví v rámci ŠVP

Je zřejmé, že účinná a komplexně pojatá výchova ke zdraví se nemůže týkat jen 
vzdělávacího obsahu vymezeného pro vzdělávací obor výchova ke zdraví. Jak již bylo 
uvedeno, komplexně pojatá výchova ke zdraví má spíše charakter průřezového tématu 
a zasahuje veškerý proces života školy včetně obecných podmínek pro vzdělávání. Toho 
by si tvůrci školního modelu výchovy ke zdraví měli být vědomi a zohlednit tyto aspek-
ty při modelování výchovy ke zdraví.

Za obecné podmínky pro komplexní pojetí výchovy ke zdraví považujeme tako-
vé, které se týkají celého procesu vzdělávání i dalších aspektů běžného života školy, ale 
svým charakterem spadají do komplexního pojetí výchovy ke zdraví.

a) Podmínky legislativní jsou defi novány vzdělávacími a právními dokumenty. Za stěžej-
ní dokumenty považujeme:

– Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha (2001);
– Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedený-

mi k 1. 9. 2007);
– Dlouhodobý programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 

pro všechny v 21. století (2002);
– tzv. Školský zákon a jeho novely;
– Zákon o pedagogických pracovnících a jeho novely;
– Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních;
– Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních;
– Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poraden-

ských  zařízeních;
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– Vyhláška o školním stravování;
– Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozo-

ven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;
– Vyhláška o zájmovém vzdělávání;
– Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelo-

vých zařízeních;
– Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků.
b) Podmínky prostorové, přestože mají obecnější povahu, lze považovat za nezbytné pro 
realizaci komplexně pojaté výchovy ke zdraví. Řadíme sem:

– kmenové (univerzální) učebny pro každou třídu s víceúčelovým a funkčním zaří-
zením;

– tělovýchovné prostory (i přírodní a pronajaté) vybavené bezpečným povrchem, 
nářadím a náčiním;

– prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené 
odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku výchovy ke zdraví;

– studijní zóny pro aktivní využití volného času (knihovny a studovny, informační 
a komunikační centra); 

– prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků 
před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návazné-
mu střídání žáků, oddělené činnosti chlapců a děvčat; 

– prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny, vybavené dosta-
tečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám 
daného věku a příslušným normám; 

– prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípa-
dě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech; 

– další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění 
odpadu aj.). 

c) Podmínky materiální se týkají zejména učebních materiálů a pomůcek. Jejich naplně-
ní vytváří předpoklady pro tzv. „zdravé učení“:

– učebnice a učební materiály pro všechny žáky;
– metodické materiály pro učitele;
– vhodné didaktické pomůcky pro žáky;
– informační a komunikační technika;
– další náčiní, nářadí a pomůcky pro efektivní vzdělávání.

d) Podmínky hygienické zahrnují vedle obecných hygienických požadavků také pod-
mínky pro bezpečné vzdělávání a život školy: 

– vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem 
relaxace a aktivního pohybu; 

– vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků; 
– vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb 

žáků); 
– zdravé prostředí učeben a ostatních prostorů školy (tj. podle platných norem 

odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pra-
covního nábytku, hygienické vybavení prostorů – viz podmínky legislativní); 
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– dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí; 
– ochrana žáků před úrazy; 
– výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů; 
– pravidelná kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti; 
– dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby;
– praktická dovednost učitelů poskytovat první pomoc. 

e) Podmínky psychosociální mají rovněž obecnější povahu, ale patří mezi stěžejní před-
poklady komplexní výchovy ke zdraví: 

– vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi 
žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy;

– vzdělávání propojené se skutečným životem – osvojování si toho, co má pro 
žáky praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti; 

– věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáků, hod-
nocení v souladu s individuálními možnostmi žáků, dostatek zpětné vazby, tole-
rantnost k chybám a omylům; 

– naplnění potřeb žáků (všestranný prospěch žáka je hlavním momentem v přípra-
vě a realizaci vzdělávání); 

– příznivé sociální klima (otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, 
uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou); 

– ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně patologickými jevy; 
– spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy;
– včasná informovanost žáků o věcech uvnitř školy i mimo ni; 
– respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům. 

f) Podmínky personální limitují celkovou kvalitu vzdělávání i zdravé učební prostředí 
v celkovém režimu školy. Nezbytné jsou tyto: 

– pedagogičtí pracovníci splňující podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., 
jsou schopni podílet se i na dalších činnostech ve škole; 

– pedagogičtí pracovníci disponují potřebnými profesními dovednostmi (tj. jsou 
komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odbor-
níkům zajišťujícím pro školu speciální služby, schopní diagnostikovat žáky 
a motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, 
hodnotit a modifi kovat svou činnost);

– škola může nabídnout odbornou pomoc žákům a jejich rodičům (tj. pomoc spe-
ciálního pedagoga, školního psychologa, pedagogického asistenta apod.);

– pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace 
a spolupráce;

– řídící pracovníci respektující vzdělávací obsah výchovy ke zdraví, disponují 
výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, jsou 
schopní vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilují o neu-
stálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, vyznačují se koncepčním 
myšlením a stylem práce, jsou ochotní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativ-
ním vnějším vlivům. 

g) Podmínky organizační ohraničují vzdělávací možnosti školy. Obecné podmínky pro 
komplexní výchovu ke zdraví jsou následující: 

– spoluúčast všech učitelů na realizaci ŠVP včetně výchovy ke zdraví; 
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– optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků, ve 
shodě s obsahem vzdělávání a vhodnými způsoby učení, s návazností povinného 
a nepovinného vzdělávání; 

– optimální režim života školy v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bez-
pečností (režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržová-
ní hygieny, zájmová činnost, mimořádné situace).

h) Podmínky spolupráce školy s rodiči žáků, institucemi a veřejnosti vytvářejí předpo-
klad pro přesah výchovy ke zdraví mimo školu i do životního stylu žáků. Za potřebné 
považujeme: 

– funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, 
k vedení školy, k rodičům, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělá-
vání navzájem; 

– styk s rodiči žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) – seznamování se 
záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, 
vzájemné hledání při řešení problémů žáků; 

– vzdělávací strategie otevřené vůči rodičům; 
– prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu rodičů; 
– prostor pro setkávání učitelů s rodiči; 
– poradní servis pro rodiče ve výchovných otázkách; 
– informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání; 
– možnost účasti rodičů ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech 

organizovaných školou;
– vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti. 

Za specifi cké podmínky limitující realizaci vzdělávacího obsahu výchovy ke 
zdraví je možné považovat následující:
a) Podmínky prostorové:

– speciální učebna pro výchovu ke zdraví vybavená mobilním nábytkem, labora-
torními přístroji (mikroskop), obrazovým a didaktickým materiálem a pomůcka-
mi, audiovizuální technikou;

– pracovní prostory (cvičná kuchyně, učebna pro poskytování první pomoci apod.) 
vybavené vhodnými přístroji, učebními pomůckami apod.; 

– relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity – pro společné 
a individuální činnosti i pro společnou či individuální relaxaci žáků a učitelů; 

– prostory pro zájmovou činnost po vyučování (kroužky, kluby), vybavené pracov-
ním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro 
učení; 

– prostory pro společné stravování k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující 
hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků.

b) Podmínky materiální týkající se učebních materiálů a pomůcek pro obor výchova 
ke zdraví:

– učebnice pro výchovu ke zdraví (které dosud nejsou k dispozici) nebo učebnice s inte-
grovaným obsahem a rozpracovanou výchovou ke zdraví (pro 1. i 2. stupeň ZŠ);

– metodické materiály a metodická podpora pro učitele (např. webový portál RVP 
ZV pro výchovu ke zdraví); 
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– didaktické pomůcky pro žáky (např. resuscitační torzo, model kostry, tonometr, 
obvazový  a další zdravotnický materiál);

– informační a komunikační technika včetně multimediálních programů s temati-
kou výchovy ke zdraví;

– náčiní, nářadí a pomůcky pro tělesnou výchovu a rekreační pohybovou aktivitu.
c) Podmínky hygienické a psychosociální jsou totožné s podmínkami obecnými.
d) Podmínky personální zásadně limitují kvalitu vzdělávání v oboru výchova ke zdraví a 
jsou podmíněny zájmem učitelů o výchovu ke zdraví a osobní životní styl i životní styl 
žáků. Personální podmínky následně ovlivňují tvorbu učebního plánu i učebních osnov 
(viz následující organizační podmínky). 

Na školách mohou aktuálně působit tito učitelé:
– učitelé 1. stupně ZŠ bez odpovídajícího vzdělání v oboru výchova ke zdraví 

(vyučující bez vysokoškolského vzdělání, absolventi studijního programu učitel-
ství pro 1. stupeň ZŠ bez odpovídajících studijních předmětů apod.);

– učitelé 1. stupně ZŠ s odpovídajícím vzděláním v oboru výchova ke zdraví;
– učitelé 2. stupně ZŠ bez odpovídajícího vzdělání v oboru výchova ke zdraví;
– učitelé 2. stupně ZŠ s odpovídajícím vzděláním v oboru výchova ke zdraví 

(absolventi oboru rodinná výchova, resp. oboru rodinná výchova a výchova ke 
zdraví, v budoucnu oboru výchova ke zdraví);

– absolventi kurzů (seminářů) z oblasti výchovy ke zdraví;
– kvalifi kovaní či nekvalifi kovaní školní metodici prevence;
– externí učitelé zajišťující výchovu ke zdraví (např. s medicínským nebo zdravot-

nickým a pedagogickým vzděláním).
e) Podmínky organizační se promítají především do učebního plánu školy, do učebních 
osnov v rámci ŠVP i do hodnocení žáků a autoevaluace školy:

Do učebního plánu se musí promítnout:
– výrazné členění plánu pro 1. a 2. stupeň ZŠ a jednoznačné rozhodnutí, zda vzdě-

lávací obor výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ bude realizován prostřednictvím 
povinného vyučovacího předmětu včetně časové dotace pro konkrétní ročníky, 
anebo bude obor výchova ke zdraví integrován do jiných vyučovacích předmě-
tů;

– konkretizace případných volitelných předmětů se vzdělávacím obsahem výcho-
vy ke zdraví a jejich časovou dotací v jednotlivých ročnících;

Poznámky k učebnímu plánu musí zahrnovat:
– obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifi ka realizace povinného 

a volitelného předmětu/volitelných předmětů (tj. pokud nemá předmět identický 
vzdělávací obsah i název jako vzdělávací obor výchova ke zdraví, z jakého obo-
ru/oborů, případně průřezových témat, byl tento vyučovací předmět vytvořen); 

– uplatnění jiných organizačních forem výchovy ke zdraví, než je vyučovací hodi-
na.

Učební osnovy obsahují:
– název vyučovacího předmětu a jeho charakteristiku (tj. obsahové, časové a orga-

nizační vymezení vyučovacího předmětu)
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– v případě integrace vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví do jiného či jiných 
vyučovacích předmětů je třeba v učebních osnovách uvést, z jakých vzděláva-
cích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu(ů) 
vytvořen; 

– výchovné a vzdělávací strategie, tj. společné postupy uplatňované na úrovni vyu-
čovacího předmětu(ů), jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompeten-
ce žáků;

– vzdělávací obsah vyučovacího předmětu, tj. distribuci a rozpracování očekáva-
ných výstupů do ročníků, případně do delších časových úseků, výběr a rozpraco-
vání učiva do jednotlivých ročníků nebo do delších časových úseků ve vazbě na 
očekávané výstupy, průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací 
námětů a činností v jednotlivých ročnících;

– další doporučené údaje, tj. mezipředmětové souvislosti a další poznámky upřes-
ňující realizaci vzdělávacího obsahu;

Hodnocení žáků a autoevaluace školy obsahuje:
– pravidla pro hodnocení žáků;
– způsoby hodnocení žáků (klasifi kací, slovně, kombinací obou způsobů);
– kritéria hodnocení žáků v rámci vzdělávacího oboru výchova ke zdraví;
– oblasti autoevaluace, cíle a kritéria autoevaluace, nástroje autoevaluace v rámci 

oboru výchova ke zdraví.

Náměty na organizační formy vzdělávání v oboru výchova 
ke zdraví

Jak plyne z učebního plánu školy, vzdělávací obsah jednotlivých oborů se reali-
zuje prostřednictvím různých organizačních forem vzdělávání. Výběr forem usměrňují 
konkrétní podmínky školy. Tyto formy mohou být pro obor výchova ke zdraví násle-
dující:
a) Základní organizační formy vzdělávání pro povinný vzdělávací obsah:

– samostatný povinný vyučovací předmět s názvem výchova ke zdraví (nebo 
s obdobným názvem) 

– integrace vzdělávacího obsahu do jiného povinného vyučovacího předmětu
– integrace vzdělávacího obsahu do více povinných vyučovacích předmětů
– výuka v blocích, resp. projektová výuka přesahující rámec jednoho předmětu 

(zejména na 1. stupni ZŠ)
b) Doplňující organizační formy vzdělávání:

– volitelný vyučovací předmět
– nepovinný vyučovací předmět
– projekty (školní, třídní, vrstevnické – Peer programy, plošné, regionální)
– externí výukové programy (K-centra apod.)
– přednášky a besedy s odborníky
– exkurze do mimoškolních zařízení a institucí
– kurzy a semináře
– cvičení v přírodě
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– školy v přírodě, ozdravné pobyty v přírodě
– školní výlety
– další školní vzdělávací akce (soutěže, sportovní akce, vystoupení)
– jiné formy (názorná propagace, videoprogramy, počítačové programy, literatura, 

web)
c)  Volnočasové formy vzdělávání a další aktivity:

– zájmové kroužky, školní kluby
– jednorázové akce typu soutěž
– akce rodičů s dětmi
– ozdravné pobyty a letní tábory
– výlety
– školní družina

d)  Komplexní programy a projekty:
– Minimální preventivní program
– projekt Škola podporující zdraví
– program specifi kovaný školou

Závěr
Upozornili jsme na význam systémového přístupu k tvorbě projektové formy 

kurikula s uplatněním metody modelování v rámci ŠVP. Výsledkem je konstitutivní 
model kurikula školní úrovně, který je limitován vzdělávacími podmínkami školy.

Výše koncipované náměty si dovolujeme navrhnout jako východiska pro modelo-
vání výchovy ke zdraví v rámci ŠVP. Návrhy na uspořádání učiva i výčet dalších námětů 
však považujeme za otevřený systém, který by měl být doplněn a upraven na základě 
skutečného modelování výchovy ke zdraví na konkrétní škole. Otevírá se zde prostor 
pro tvořivost učitelů, kteří vstupují do role tvůrců kurikula školní úrovně.
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THE IMPORTANCE OF SIMULATION RESEARCH 
METHOD FOR IMPLEMENTING HEALTH EDUCATION 
INTO SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMMES   

Abstract: The present curricular research shows that the implementation of the 
national projected curriculum form into projected curriculum forms at school level is 
possible only when simulation method is applied. The outcome of this process is a con-
stitutive school curriculum which needs to be subsequently implemented into the imple-
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mented school curriculum model, securing a full compliance with all curricular require-
ments. The implementation of health education into school educational programmes 
currently involves many problem questions. This paper discusses how these questions 
can be categorised and solved by means of simulation method.  

Key words: simulation research method, constitutive curriculum model, imple-
mented curriculum model, health education, health education curriculum, school edu-
cational programmes  
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NÁSTROJE PRO VLASTNÍ HODNOCENÍ 
MATEŘSKÝCH ŠKOL V SÍTI PROGRAMU 

ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ 

Zora SYSLOVÁ

Abstrakt: Příspěvek přináší informace o nástrojích pro vlastní hodnocení ma-
teřských škol přijatých do sítě Programu podpory zdraví ve školách. Pozornost bude 
věnována především nově vytvořenému nástroji pro hodnocení výsledků vzdělávání. 
V závěru příspěvku bude autorka informovat o revizi dotazníku INDI MŠ a připravova-
ném nástroji  pro hodnocení oblasti průběhu  vzdělávání.

Klíčová slova: vlastní hodnocení, kriteria, výsledky vzdělávání, oblasti hodno-
cení, nástroje

Problematikou vlastního hodnocení (autoevaluace) se mateřské školy přijaté do 
sítě Škol podporujících zdraví v České republice zabývají od počátku její existence, 
tedy od roku 1995. Tyto mateřské školy si každé tři roky prováděly a provádějí hodno-
cení podmínek, nebo–li zásad, které  považují pro vzdělávání dětí předškolního věku za 
stěžejní. Jejich důležitost lze dokladovat slovy autorek: „Zásady podpory zdraví v Ku-
rikulu podpory zdraví v mateřské škole jsou neformálním kurikulem a svým rozsahem 
i obsahem dobře vystihují podmínky, jež jsou nutné pro dosažení očekávaných výsledků 
formálního kurikula.“1 Jde o zásady/podmínky:

Učitelka podporující zdraví1. 
Věkově smíšené třídy2. 
Rytmický řád života a dne3. 
Tělesná pohoda a volný pohyb4. 
Zdravá výživa5. 
Spontánní hra6. 
Podnětné věcné prostředí7. 
Bezpečné sociální prostředí8. 
Participativní a týmové řízení9. 
Partnerské vztahy  s rodiči10. 
Spolupráce mateřské školy se základní školou11. 
Začlenění mateřské školy do života obce12. 

1 HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný 
program). Praha: Portál, 2006, s. 11. ISBN 80-7367-061-5
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Neméně důležité, ba naopak, jsou dva integrující principy, které ovlivňují pro-
středí mateřské školy a tím také všechny, kteří se v ní pohybují (děti, učitele, ostatní 
zaměstnance, rodiče).  Jsou jimi Respekt k přirozeným potřebám jednotlivce a Rozvíje-
ní komunikace a spolupráce. Respektující postoj kultivuje mateřská škola podporující 
zdraví jak u dospělých (rodičů a zaměstnanců), tak i u dětí. Aby mohla  mateřská škola 
uspokojovat potřeby každého jednotlivce, musí se stát modelem komunikující a spolu-
pracující komunity. Oba principy prostupují a integrují ostatní podmínky v jeden celek 
vedoucí k vytváření pohodového prostředí, které umožňuje rozvíjet u dětí úctu ke zdraví 
a praktické dovednosti chránící zdraví. 

První mateřské školy, které vstoupily do Programu podpory zdraví v mateřské 
škole (PZMŠ) mají za sebou již pátý proces autoevaluace. Návod, jak ji provádět, na-
leznou v metodických doporučeních publikace Kurikulum PZMŠ (Havlínová a kol., 
2000, 2006, 2008). Autoevaluaci (vnitřní, interní evaluaci), kterou si škola provádí 
sama, bez cizí účasti, defi nují autorky jako významnou a nezastupitelnou součástí práce 
školy,  která „přesněji než kdokoliv z vnějšku může postihnout a analyzovat svoji situaci 
a problémy. To, že škola záměrně sleduje, srovnává svoje výsledky a hledá řešení 
případných problémů, je nejcennějším přínosem autoevaluace.  Aby plnila svůj účel 
a nebyla formální záležitostí, musí probíhat pravidelně a systematicky, správným me-
todickým postupem, v předem vymezených oblastech, pro které si MŠ stanovila indiká-
tory (kritéria, ukazatele nebo také hlediska kvality). Důležitým předpokladem také je, 
aby k ní všichni zúčastnění přistupovali s vědomím, že dává podklady pro rozhodování 
a plánování dalšího rozvoje školy.“2 

Pro vlastní hodnocení mateřských škol byl vytvořen v roce 1997 evaluační do-
tazník pro hodnocení zásad/podmínek. V roce 2004 byla provedena jeho revize v sou-
ladu s úpravami Programu a s tvorbou Kurikula podpory zdraví, takže byl doplněn také 
o dotazník pro rodiče a dotazník věnovaný hodnocení formálního kurikula.

V roce 2005 se s přijetím zákona č. 561/2004  Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stalo vlastní hodnocení 
povinnou součástí práce všech škol. Podrobnosti a požadavky na vlastní hodnocení ško-
ly jsou rozpracovány ve vyhlášce č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodo-
bých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Ta také stanovuje oblasti, 
které je nutné vyhodnocovat. Těmi jsou:

podmínky ke vzdělávání; • 
průběh vzdělávání; • 
podpora školy dětem, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, • 
rodičů a dalších osob na vzdělávání; 
výsledky vzdělávání žáků a studentů; • 
řízení školy, kvalita personální práce, kvalita další vzdělávání pedagogických • 
pracovníků; 
úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a eko-• 
nomickým zdrojům.

2 HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný 
program). Praha : Portál, 2006, s. 185. ISBN 80-7376-061-5
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Uvedených šest oblastí lze pro mateřskou školu zobecnit pouze na tři - podmín-
ky, procesy (průběh) a výsledky předškolního vzdělávání. Důvodem je, že spolupráce 
s rodiči a řízení školy jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 
vzdělávání (ale také v Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole) jako jedny z podmí-
nek vzdělávání v mateřské škole, takže se vyhodnocují již v první požadované oblasti 
vyhlášky č.15/2005 Sb. a není nutné je vyhodnocovat zvlášť. Poslední požadovanou 
oblast hodnocení  - úroveň výsledků práce školy - lze posoudit komplexně vzhledem 
k ekonomickým zdrojům školy. 

Evaluační nástroj nazvaný INDI MŠ (Havlínová aj., 2004) je souborem indiká-
torů pro evaluaci  principů a dvanácti zásad/podmínek formálního kurikula a v evalu-
ačním nástroji  nesou stejný název. Mateřská škola jimi vyhodnocuje, nakolik se jí daří 
rozvíjet a promyšleně využívat principy a zásady/podmínky pro naplňování cílů vzdě-
lávání, které vedou k rozvíjení kompetencí u dětí na konci předškolního období. Kaž-
dá podmínka je popsána řadou specifi ckých, konkrétně vyjádřených položek. Ty jsou 
členěny podle toho, koho se týkají (dětí, učitelek, ředitelky, MŠ, ZŠ, případně rodičů, 
školní kuchyně a dalších). Jsou formulovány z pozitivního hlediska, jak by naplňování 
příslušného indikátoru mělo vypadat. 

INDI MŠ je sestaven jako dotazník. Při hodnocení zaznamenávají hodnotitelé 
(učitelky, rodiče, kuchařky, popřípadě další přizvaní partneři) do záznamových listů své 
odpovědi. K tomu využívají pětistupňovou škálu podle toho, jak často se podle hodno-
titele jev popsaný v jednotlivé položce v MŠ objevuje:

1) nikdy – ne, neděláme to, mezi dětmi se takové chování a jednání nevyskytuje;
2) výjimečně – víme o tomto projevu (situaci), ale daří se ho naplnit jen sporadicky, 

spíše náhodně;
3) občas – snažíme se vědomě záměr naplnit, vést k němu děti, někdy se nám to 

daří, ale dochází i k neúspěchům;
4) často – již víme dobře, jak věci zařídit, ale vždy optimálního výsledku nedosáh-

neme, děti se sice dokážou projevit žádoucím způsobem, ale ne vždy; 
5) pravidelně – daří se nám spolehlivě dosahovat optimálních výsledků, všechny 

děti se uvedeným způsobem chovají vždy, takový způsob jednání je pro nás sa-
mozřejmostí.

Matematicky vyhodnotitelný způsob napomáhá vyvarovat se subjektivním výro-
kům typu „Líbí se mi…, myslím si…“ apod., a umožňuje lépe a přesněji zhodnotit to, 
do jaké míry je příslušný indikátor skutečně plněn.

INDI MŠ obsahuje také dotazník pro rodiče. Položky tohoto dotazníku kore-
spondují s některými položkami ostatních dotazníků. Zaměstnanci MŠ tak mají možnost 
porovnat, zda se jejich „vidění“ ztotožňuje s hodnocením rodičů. Tento pohled pomáhá 
objektivizovat celkové hodnocení práce MŠ. Výsledná zjištění evaluačního procesu při-
spívají k zefektivnění celého procesu plánování a realizace školního kurikula. Výsledky 
ukazují, do jaké míry MŠ naplňuje požadavky programu PZMŠ a zda má mateřská škola 
předpoklady pokračovat v realizaci projektu PZMŠ.

Tento evaluační nástroj však z hlediska požadavků vyhlášky č.15/2005 Sb. již 
nedostačuje. Proto se autorky rozhodly vypracovat další nástroj, tentokrát pro hodnoce-
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ní výsledků vzdělávání. Nástroj se jmenuje SUky. SUk je zkratka pro sdružený ukaza-
tel, jenž vznikl sdružením a zobecněním vždy několika ukazatelů dosaženého vzdělání 
(viz tabulky v Kurikulu PZMŠ)3.
Kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví (klíčová kompetence 3)
3. DOVEDE ŘEŠIT PROBLÉMY A ŘEŠÍ JE

Ke každé kompetenci bylo zformulováno 50 SUků/souvětí, které popisují po-
žadované dovednosti dítěte. Vzhledem k interaktivnímu pojetí vzdělávání, docházelo 
k častému prolínání těchto popisů. Proto byly jednotlivé položky „vyčištěny“ a pone-
chány v příslušném Suku. Tak došlo k jejich redukci z 50 na 25.  Nakonec byly vytvoře-
ny záznamové listy s hodnotící škálou obdobně, jako je tomu u NDI MŠ.

0 • – nikdy: ne, neprojevuje, nezvládá; popsaný projev se v chování dítěte zatím 
nevyskytuje, nebo jen sporadicky. 
1•  – občas: projevuje nepravidelně, ne příliš často, zvládá s dopomocí; popsaný 
projev se v chování dítěte vyskytuje občas, dítě jej nemá ještě upevněn, projevují 
se u něj výkyvy. 
2 • – velmi často: ano, projevuje se převážně, zvládá; popsaný projev se v chová-
ní dítěte vyskytuje velmi často, dá se říci, že je upevněn. (V části II (poznávací 
funkce a operace) je vzhledem ke školní zralosti žádoucí, aby byly položky téměř 
stoprocentně naplněny na úroveň 2.) 

Hodnocení výsledků ukazuje, jakých kompetencí děti dosahují, co se po dobu 
3 HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný 
program). Praha : Portál, 2006, s. 125. ISBN 80-7376-061-5

Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období - cílová kompetence dítěte ke klíčové 
kompetenci 3:
3 / 5  K  PROBLÉMŮM PŘISTUPUJE AKTIVNĚ, ORGANIZUJE SVÉ ČINNOSTI, NEČEKÁ, ŽE JEHO 
PROBLÉMY  BUDE ŘEŠIT NĚKDO JINÝ.

Jednotlivé dílčí cíle vzdělávání Ukazatele dosaženého vzdělání
II.3 Mít a hájit svůj názor. Obhajuje svůj názor adekvátní formou• 

Nebojí se říci svůj názor.• 

III.2 Dodržovat základní společenské normy ko-
munikace.

Domlouvá se, vyjednává.• 
Mluví srozumitelně, přiměřeně hlasitě...• 
Navazuje správnou formou kontakt s vrstevníky • 
i s dospělými (oslovení, tykání, vykání...).
Neskáče do řeči, nechá domluvit.• 
Oslovuje děti jejich křestním jménem.• 
Pozdraví, rozloučí se.• 
Při mluvení se netočí zády.• 
Slušně požádá, poprosí, poděkuje.• 

III.3 Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou. Neprosazuje se na úkor druhého.• 
Umí přijmout úkol.• 
Vyvíjí snahu o dokončení společného úkolu.• 

V.4 Aktivně hledat řešení. Odpadky po jiných uklízí takovým způsobem, aby • 
neohrozilo svoje zdraví.
Upozorňuje dospělého na škodlivé chování a radí • 
se s ním o možné nápravě 
V různých situacích nabízí (vymýšlí) více řešení, • 
diskutuje o nich.
Všímá si nepořádku kolem sebe• 
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docházky do MŠ „naučily“, jaké dovednosti a znalosti si osvojily. V následující ukázce 
lze sledovat, že snahou autorského týmu bylo formulovat kritéria tak, aby bylo možné 
očekávané chování dětí sledovat. Kompetence bychom mohli jinak označit také jako 
způsobilosti. Jde vlastně o předpoklady k určitým „činnostem“. Proto bylo snahou vy-
tvářet kritéria spíše jako popisy činností, nikoli jako vlastnosti či osobnostní rysy jed-
notlivce. Příkladem jsou položky: řeší tvořivě problémy; ptá se po důvodech, příčinách 
a souvislostech;  projevuje zájem o to, co druzí potřebují, vychází s nimi.Oba nástroje 
- INDI MŠ i SUky existují jak v tištěné, tak elektronické podobě.

V současné době se tvoří také nástroj na hodnocení průběhu vzdělávání. Jádrem 
nástroje se stal dotazník pro hodnocení formálního kurikula a původní dotazník pro 
hodnocení podmínky č. 1 – učitelka podporující zdraví.

Vzhledem k nově vytvářeným nástrojům bylo nutné provést další revizi nástroje 
INDI MŠ, který nebude strukturován na části týkající se dětí a učitelky (ty jsou již ob-
sahem dalších dvou nástrojů), ale bude důsledně popisovat prostředí, které podněcuje 
k efektivnímu rozvoji dětí a naplňuje oba integrující principy.

V konečném důsledku by měly vzniknout nástroje pro vlastní hodnocení ma-
teřské školy podporující zdraví podle požadavků vyhlášky č.15/2005 Sb. a v souladu 
s koncepcí kurikula podpory zdraví tak, že MŠ bude „vyhodnocovat, plánovat a měnit 
své podmínky a vyhodnocovat změněné podmínky a zkvalitňovat je.“4  
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THE TOOLS FOR SELF-EVALUATION OF THE 
KINDERGARTENS INVOLVED TO THE PROGRAM 
„HEALTH SUPPORTING“

Abstract: The contribution brings information about tools for the self-evalua-
tion of the kindergartens which are involved to the program Health supporting. It will 
be emphasized to the new tool for evaluation of the educational results fi rst of all. One 
of conclusion will be author´s information concerning of revision of the questionnaire 
„INDI MŠ“ and about upcoming tool for evaluation of the educational progress.

Key words: self-evaluation, criteria, results of evaluation, fi elds of evaluation, tools

4 HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný 
program). Praha : Portál, 2006, s. 13. ISBN 80-7376-061-5
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VÝCHOVA K ZDRAVIU V ŠKOLSKOM  
VZDELÁVACOM PROGRAME PRIMÁRNEJ  

ŠKOLY

Jozef LIBA, Milan PORTÍK

Abstrakt. Príspevok prezentuje potenciál výchovy k zdraviu ako efektívnej pro-
zdravotnej intervencie refl ektujúcej potreby a požiadavky kreovania a interiorizácie zásad 
zdravého životného štýlu žiakmi primárnej školy. Konkretizuje profi lovanie samostatného 
vyučovacieho predmetu Výchova k zdraviu ako súčasti školského vzdelávacieho programu 
v súlade s princípmi a cieľmi štátneho vzdelávacieho programu. Predstavuje a vymedzuje 
zdravotno preventívnu kompetenciu v profesiograme učiteľa ako určujúcu paradigmu eru-
dovaného a systematického štrukturovania očakávaných vedomostí, postojov a hodnôt.

Kľúčové slová: výchova k zdraviu, primárna škola, profesionálne kompetencie 
učiteľa, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program

Fenomén výchovy ako proces vedomého kreovania osobnosti v smere poznania 
a sebapoznania kultivuje všetky  jej stránky,  podporuje  zachovanie  overeného, platné-
ho a  vytváranie nového, je priestorom pre intencionálne obohacovanie života. Výchova  
je živým, permanentným procesom štrukturovania  komplexu kompetencií potrebných 
vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti.   

Výchovu k zdraviu je možné považovať za jednu z  dominujúcich cieľových ka-
tegórií výchovného pôsobenia keďže koreluje s  pozitívnymi hodnotovými preferencia-
mi a žiaducimi postojmi k  životnému štýlu,  ktorý je orientovaný na zdravie ako najvyš-
šiu hodnotu ľudského bytia. Predstavuje cieľavedomú refl exiu fyzického, mentálneho 
a  duševného zdravia a s  tým súvisiacich dynamických interakcií medzi somatickými, 
psychickými a sociálnymi prejavmi zdravia ako výsledku  spoločenských a osobnost-
ných vplyvov. Cieľom výchovného úsilia tu má byť intencionálne a kontinuálne vytvá-
ranie a  interiorizácia prozdravotných postojov, hodnôt a spôsobilostí  premietnutých 
v kognitívnej – informačnej, poznávacej stránke pôsobenia, rovnako v stránke afektív-
nej – emocionálnej,  zameranej na prežívanie  a  konatívnej –  zameranej na očakávané, 
želateľné správanie. V edukačnom úsilí školy je výchova k zdraviu významnou a inte-
grálnou súčasťou výchovného komplexu. 
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Výchova k zdraviu opierajúca sa o poznané a platné ciele a  atribúty predstavuje 
proces, ktorý asimiluje, integruje, rozvíja, systematizuje nové poznatky, idey a realitu,  
kriticky analyzuje a následne vymedzuje a verifi kuje nové paradigmy orientované na 
kultiváciu osobnosti dieťaťa (žiaka). Formovanie, stabilizácia a  interiorizácia akcepto-
vaných  štandardov, zásad, noriem a hodnotového rámca vyžaduje v procese výchovné-
ho pôsobenia cieľavedomú akcentáciu a  využitie komplexu priaznivých podmienok pre 
rozvoj osobnosti.  Myslíme tým nasmerovanie výchovy na osobnostný a sociálny rozvoj 
žiaka pri rešpektovaní jeho predpokladov.  Osobitný potenciál v kontexte úspešnosti 
naplnenia uvedeného cieľa má etapa mladšieho školského veku, ktorej senzitivita na 
vonkajšie  podnety, charakteristická usilovnosť, snaživosť, záujem a aktívnosť vytvára-
jú pozitívne predpoklady pre ovplyvňovanie, intervenovanie, inšpirovanie, iniciovanie, 
teda pre ofenzívnu stratégiu  výchovy k zdraviu. Uvedená etapa ontogenézy spredmet-
nená v školskej hierarchii primárnym stupňom vzdelávania je nezastupiteľná pri rozví-
janí dôležitých vlastností, schopností, návykov a zručností.

Primárne vzdelávanie (1. stupeň základnej školy – 1-4 ročník) má  podľa med-
zinárodnej klasifi kácie vzdelávania ISCED 1 (Tab. 1) zabezpečiť  bezproblémový pre-
chod z  predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie 
prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí vychádzajúcej z  ich osob-
ného poznania a vlastných skúseností. Program primárneho vzdelávania má pripraviť 
žiakov na samostatnú prácu i na prácu v skupine tak, aby každý z nich získal pev-
ný základ spoločného poznania a  zároveň osobnej skúsenosti z vzájomného ohľadu, 
uznania a úcty. Primárne vzdelávanie predstavuje začiatok systematického štúdia, teda 
vytvárania základných zložiek gramotnosti, základných vedomostí a postojov k svetu. 
Výstižnou je v uvedenom kontexte charakteristika  Pupalu (2005, s. 47), podľa ktorej 
primárne vzdelávanie sprostredkúva úplne základné prvky a nástroje kultúry zabezpe-
čujúce inštrumentálny a hodnotový vstup detí do verejného života, inak povedané, po-
skytuje základy kultúrnej gramotnosti. Spilková (2004, 2005) tu zvýrazňuje požiadavku 
celistvej a všestrannej kultivácie detskej osobnosti pri rešpektovaní jej potencionalít. 
Podľa uvedenej autorky  ide o zmeny v hierarchii cieľov vzdelávania, kde sa  namiesto 
tradičnej triády - vedomosti, zručnosti, návyky s dôrazom na pamäťové osvojovanie 
veľkého množstva poznatkov v  určenej (hotovej) podobe,  kladie dôraz na všestrannú 
kultiváciu osobnosti dieťaťa, na celistvý a vyvážený rozvoj nielen v oblasti kognitívnej, 
ale rovnako v oblasti emočnej, vôľovej, sociálnej a mravnej. Formulovaný cieľ a prístup 
predpokladá výrazné rozšírenie pôsobnosti učiteľa, profesiogram, ktorý implikuje kom-
plex  kompetencií nevyhnutných pre zvládnutie takto poňatej  učiteľskej profesie. Ako 
uvádza Portík (2004), ide o  prípravu učiteľa pre „európsku dimenziu“ prostredníctvom 
programovej a koncepčnej otvorenosti,  inovatívnosti, perspektívnosti a zodpovednosti,  
ide o vzdelávanie učiteľov ako expertov na detstvo.

Všeobecne sa v  pregraduálnej príprave učiteľov primárnej školy akcentujú odbo-
rovo-predmetová, didaktická a  psychodidaktická, všeobecno-pedagogická, diagnostic-
ká a  intervenčná, sociálna, psychosociálna a komunikatívna, manažérska a normatívna, 
profesijná a osobnostne kultivujúca, poradensko-konzultatívna, informačná, výskum-
ná, sebarefl ektívna, autoregulatívna kompetencia, pritom projektovanie profesiogramu 
učiteľa  skôr implicitne akceptuje kompetenciu zdravotno preventívnu. Vzhľadom na 
uvedenú skutočnosť zdôrazňujeme, že program prípravy učiteľov primárnej školy má 
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predstavovať otvorený systém majúci svoju vnútornú dynamiku refl ektujúcu  transfor-
mačné a inovatívne zmeny, trendy a požiadavky. Učiteľ má byť spôsobilý  analyzovať 
svoju vlastnú činnosť v  rámci edukačnej reality, následne redefi novať, modifi kovať 
a prípadne inovovať to, čo je považované za osvedčené.

Tab. 1.  Medzinárodná klasifi kácia vzdelávania ISCED
Stupeň 
ICED Stupeň školskej sústavy - opis V slovenskom školskej sústave

ISCED 0 Preprimárne vzdelávanie nultého stupňa – 
všetky druhy vzdelávania predchádzajúce 
primárnu úroveň

Vzdelávanie prebiehajúce v materských ško-
lách

ISCED 1 Primárne vzdelávanie - vzdelávanie na 
primárnej úrovni

1. stupeň základnej školy (1.- 4. ročník)

ISCED 2

ISCED 2A

ISCED 2B

ISCED 2C

Nižšie sekundárne vzdelávanie – vzdeláva-
nie na nižšom sekundárnom stupni. Nadvä-
zuje na primárne vzdelávanie pred vstupom 
na vyššie sekundárne vzdelávanie

2. stupeň základnej školy  

Ukončené povinné vzdelávanie v rámci neu-
končeného odborného vzdelávania

Zaučenie v odbore  

2. stupeň základnej školy (5.-9. ročník) 
a nižšie ročníky 5- a 8- ročných gymnázií 
a  konzervatórií (po ročník, ktorý zodpovedá 
9. ročníku základnej školy)

ISCED 3

ISCED 3A

ISCED 3B

ISCED 3C

Vyššie sekundárne vzdelávanie – vzdeláva-
nie, ktoré nasleduje po ukončení nižšieho 
sekundárneho stupňa pred vstupom do terci-
álneho stupňa

Stredné (všeobecné) vzdelávanie s maturitou 
(gymnázium)

Stredné odborné vzdelávanie s maturitou

Stredné odborné vzdelávanie 

Do vyššej sekundárnej úrovne sa zaraďujú 
štvorročné gymnáziá a vyššie  ročníky 5- 
a 8- ročných gymnázií (všeobecné vzdeláva-
nie), stredné odborné školy (vrátane vyšších 
ročníkov konzervatórií) a stredné odborné 
učilištia (odborné vzdelávanie)

ISCED 1 formuluje ciele primárneho vzdelávania zamerané na postupné rozvíja-
nie kľúčových spôsobilostí (kompetencií - kombinácia vedomostí, spôsobilostí, skúse-
ností  a postojov) žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. Realizácia  
prebieha prostredníctvom nasledujúcich cieľov školy:

poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúr-• 
neho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť 
a záujem skúmať svoje okolie;
umožniť žiakom spoznávať jejich vlastné schopnosti a rozvojové možnosti • 
a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa  a poznávať seba samého;
podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo  myslieť • 
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prostredníctvom  vlastnej poznávacej skúsenosti a  aktívnym  riešením problé-
mov;  
vyvážene rozvíjať  u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hod-• 
notiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a se-
barefl exie;
podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä • 
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov,  účinne  spolupracovať, rozvíjať si 
sociálnu vnímavosť a  citlivosť k  spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľu-
ďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu;
viesť žiakov k tolerancii  a  k akceptovaniu iných ľudí, ich  duchovno-kultúrnych • 
hodnôt;
naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a  súčasne plniť svoje povinnosti, niesť • 
zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

Vymedzenie fundamentálneho cieľového zamerania primárneho vzdelávania je 
v súčasnosti zabezpečované prostredníctvom štátneho (celonárodného) vzdelávacieho 
programu  (ŠVP)  škôl, ktorý vyjadruje hlavné princípy a ciele vzdelanostnej politiky 
štátu. Ide o hierarchicky najvyšší cieľovo programový projekt vzdelania, ktorý predsta-
vuje prvú, rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia škôl, pri-
tom ostáva otvoreným kurikulárnym dokumentom, ktorý sa bude podľa potrieb a poži-
adaviek dopĺňať. Štátny vzdelávací program predstavuje východisko a  záväzný projekt 
pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu  školy (ŠkVP), kde sa 
zohľadňujú špecifi cké lokálne a  regionálne podmienky a potreby. Školský vzdelávací 
program saturuje voliteľný obsah vzdelávania  a predstavuje druhú úroveň participatív-
neho modelu riadenia. Poskytuje školám možnosť profi lovať sa a vychádzať v ústrety 
potrebám a záujmom žiakov. Umožňuje využitie voľného počtu hodín  ku kreovaniu 
učebného  predmetu (ov), ktoré si škola sama zvolí a  sama si pripraví jeho obsah.  Štát-
ny a školský vzdelávací program majú zabezpečiť profi l absolventa primárneho vzdela-
nia, ktorý má  osvojené nasledujúce  kľúčové spôsobilosti:

sociálne komunikačné spôsobilosti;• 
spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia;• 
spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie; • 
spôsobilosti učiť sa;• 
spôsobilosti  riešiť problémy;• 
osobné, sociálne a občianske spôsobilosti;• 
spôsobilosti  vnímať a  chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.• 

Podrobná analýza uvedených spôsobilostí je z hľadiska obsahových komponen-
tov modelom, ktorý  svojou heterogénnosťou  a  stratifi káciou  kladie  vysoké nároky 
na  osobnosť žiaka. Pritom len skromne a  v  podstate implicitne sa uvádza  spôsobilosť 
(kompetencia), ktorá je určujúcou pre účinné rozvíjanie ostatných spôsobilostí.  Ide 
o spôsobilosť poučenej a aktívnej starostlivosti o vlastné zdravie, ktorá sa „spomína“ 
v časti osobné, sociálne a občianske kľúčové spôsobilosti, kde sa  uvádza – absolvent 
primárneho vzdelávania sa sústreďuje  na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných 
činností, aktívne si chráni svoje fyzické a  duševné zdravie. 



81

ISCED 1 vymedzuje vzdelávaciu oblasť „Zdravie a  pohyb“ zabezpečovanú 
predmetom Telesná výchova  s  prispením Prírodovedy, Etickej výchovy, resp. ďalších 
učebných predmetov  (Obr. 1). Ak takúto stratégiu chceme vnímať a akceptovať ako 
efektívnu  výchovu k zdraviu, potom konštatujeme (na základe viacročného výskum-
ného úsilia podporeného  edukačnou empíriou učiteľov), že ide o málo účinný prístup. 
Problémom je predovšetkým rozptýlenosť zdravotno-preventívnych tém vo vyučo-
vacích predmetoch, ktoré redukuje ich informatívny, ale najmä formatívny potenciál. 
Limitovaná je kontinuita a potrebná nadväznosť učiva, obmedzené sú možnosti rele-
vantnej evalvácie úspešnosti edukačného  pôsobenia.  Uvedené konštatovanie sa opiera 
o dostatok poznatkov a skúseností, ktorých recepcia dokumentuje viaceré nepriaznivé 
zdravotné a socialno-patologické ukazovatele zasahujúce etapu mladšieho školského 
veku (obezita, alergie, hypokinéza, pasívne a málo zmysluplné trávenie voľného času, 
frekvencia kontaktov s návykovými látkami). V intenciách uvedeného považujeme za  
podnetnú skutočnosť, že  ISCED 1 poskytuje priestor vo vzdelávacích oblastiach (roz-
členené do vybraných učebných predmetov)  v  rámci prierezových tém (Osobnostný 
a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výcho-
va, Dopravná výchova, Ochrana života a zdravia,  Tvorba projektu a prezentačné zruč-
nosti)  prepojiť, prehĺbiť, rozšíriť vedomosti a  pozitívne ovplyvňovať postoje a  hodno-
ty aj prostredníctvom samostatného voliteľného predmetu.  Sme zástancami takéhoto 
prístupu, pritom si uvedomujeme  predmetovú extenziu v našom školskom kurikule.  
Argumentujeme  nie proklamatívnymi, ale reálne pozitívnymi skúsenosťami školy, kde 
zvolili uvedený prístup (samostatný vyučovací predmet), pritom „pridanou hodnotou“ 
dosiahnutého  úspechu je skutočnosť, že ide o školu s rómskymi žiakmi. Integrovanosť 
zdravotných tém vo vyučovacom predmete priniesla pozitívny posun nielen v  oblasti 
kognitívnej, ale najmä v oblasti afektívnej a psychomotorickej. 

Východiskovým kontextom štrukturovania vyučovacieho predmetu Výchova 
k zdraviu – charakteristika, ciele, kľúčové kompetencie, stratégie, obsah, hodnotenie 
bolo defi novanie výchovy k zdraviu ako procesu osvojenia zodpovedajúceho penza in-
formácií, poznatkov, vedomostí, zručností, návykov, spôsobilostí, princípov a kreovania 
postojov, záujmov a hodnotových noriem zameraných na identifi kovanie sa s hodnota-
mi zdravia a na interiorizáciu zásad zdravého životného štýlu (bližšie Liba, 2010); ako 
procesu osvojovania poznatkov vedúcich k orientácii v otázkach zdravia k pozitívnemu 
spôsobu myslenia i  voľbe správnych rozhodnutí v prospech zdravia, (bližšie Mužíková 
– Mužík – Kachlík, 2006).  Prezentujeme rámcový obsah vzdelávania v učebnom pred-
mete Výchova k zdraviu tak, ako sa realizoval v školskom roku 2009/2010  na primár-
nom stupni vzdelávania (Základná škola  Čaklov, okr. Prešov (Obr. 2). V edukačných 
celkoch a edukačných témach sú  implikované cieľové zamerania Výchovy k zdraviu  
a  zároveň prierezové témy. Súčasťou edukačného kontextu je podrobné rozpracovanie 
obsahového, výkonového a  hodnotiaceho štandardu vyučovacieho predmetu Výchova 
k zdraviu. Zdôrazňujeme, že ide o  jeden z prvých (ak nie prvý) projektov, ktorý ove-
roval účinnosť samostatného vyučovacieho predmetu na rozvoj prozdravotných kom-
petencií sociálne znevýhodnených žiakov. Overené učebné osnovy indikujúce aktuálnu 
edukačnú realitu v predmetnom okruhu pôsobenia môžu získať významný aplikačný 
potenciál prostredníctvom ich odporúčania Ministerstvu školstva SR ako súčasti Štát-
neho vzdelávacieho programu. Môžu byť  ofenzívnou alternatívou pri realizácii zdra-
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votno-preventívnych prístupov v  podmienkach školskej edukácie, a to nielen sociálne 
znevýhodnených žiakov.

Obr. 1 Výchova k zdraviu vo vyučovacích predmetoch primárnej školy
(pojmov mapa)
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Obr. 2 Vyučovací predmet - Výchova k zdraviu: príklad edukačných celkov 
a edukačných tém (pojmová mapa)
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Muzikoterapia a aromaterapia 

Moja obľúbená činnosť 
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Konštatujeme, že výchova k zdraviu aktuálne realizovaná v rámci školského ku-
rikula dostatočne saturuje kognitívny priestor. Opätovne zdôrazňujeme, že dominujú-
cim cieľom je ale pozitívne vyústenie v oblasti emócií, vo vôľovom konaní a v spôsobe 
života žiakov. Zdravotná dimenzia edukácie spredmetnená vo výchove k zdraviu má 
predstavovať syntézu vedomostí, princípov, koncepcií integrujúcich medicínske, bio-
logické, psycho-sociálne, pedagogické a  ďalšie prístupy a  poznatky smerujúce k vy-
váženému formovaniu kognitívnej, afektívnej a  psychomotorickej stránky osobnosti 
žiaka. Úspech formulovanej ambície je aj tu determinovaný osobnosťou učiteľa, zvlášť 
v prípade primárnej školy, ktorá stále operuje s modelom „jedného učiteľa“. Prejavom 
zložitej pozície výchovy k zdraviu ako súčasti školského kurikula je skutočnosť jej  ver-
bálnej podpory (učitelia, vedenie škôl) prostredníctvom zavedenia vyučovacieho pred-
metu, ktorá sa ale nespredmetňuje v  existujúcej edukačnej realite. Naša  prezentácia 
má za cieľ dokumentovať možnosť, skutočnosť, že realizácia výchovy k zdraviu v in-
tegrovanej podobe (vyučovací predmet v  ŠkVP) je predpokladom (zárukou) premysle-
ného, koordinovaného, kontinuálneho a  systematického edukačného pôsobenia, ktoré 
orientuje žiakov v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie, ako aj v oblasti plánovania 
a efektívneho využívania voľného času. 

Zdravie ako dynamická kategória determinuje otvorenosť výchovy k zdraviu  
v zmysle akceptácie overeného a  refl exie a  implementácie inovatívneho do edukačnej 
praxe škôl.
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EDUCATION TO HEALTH IN THE PRIMARY SCHOOL 
EDUCATION PROGRAM

Abstract: The paper presents the potential of education to health as an effective 
pro-health intervention refl ecting the need to establish the principles of healthy life-
style to be adapted by primary school pupils. Furthermore, it outlines basic tenets for a 
special-purpose school subject Education to Health as an integral part of the education 
system at schools, in accordance with the principles and objectives of the governmental 
education program. The health-prevention competence within the teacher’s professi-
ogram is introduced and defi ned as a pivotal paradigm of an erudite and systematic 
structuring of the expected knowledge and views.

Key words: education to health, primary school, professional competence of te-
acher, governmental education program, school education program
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SLEDOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA UČITELŮ 
A STUDENTŮ UČITELSTVÍ

Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ

Abstrakt: Ve studii sledujeme jak vnímají učitelé a studenti učitelství kvalitu své-
ho života. Vycházíme z předpokladu, že představy o kvalitě života souvisí s utvářením 
systému preference hodnot. V tomto systému dochází v průběhu života ke změnám, které 
se snažíme prostřednictvím našeho šetření postihnout. Kvalitu života jsme ověřovali 
metodou SEIQoL. Je vhodná pro informaci o preferenci hodnot – jádrových, protože 
neklade předem žádná kritéria. Výsledky této metody srovnáváme s běžnou dotazníko-
vou metodou WHOQOL, která obsahuje 30 indikátorů kvality života.

Klíčová slova: kvalita života, učitelé, studenti, systémy hodnot

Úvod
Škola zajišťuje řadu společenských funkcí od získávání základních vědomostí 

k životu ve společnosti potřebných po osvojování společenských hodnot nutných pro 
její fungování. Odpovědnost za splnění společenských požadavků je kladena na ško-
lu a učitele. Učitelské povolání tak získává vysokou společenskou důležitost. Stává se 
i stresující činností, pokud podmínky práce neodpovídají možnostem splnění těchto 
požadavků. Jsou to náhlé úkoly a krátkodobé termíny k jejich plnění, zvýšení adminis-
trativně organizačních prací, nezájem žáků o učení, jejich nekázeň, násilí a agresivita. 
Ve společnosti je malé vědomí o tom,  jak je role učitele konfl iktní: na jedné straně musí 
udržovat kázeň žáků, být jim autoritou, na druhé straně má být přítelem, získat důvěru 
žáků a vytvářet vzájemnou  přátelskou atmosféru.  Přes vysoký psychický stres povolání 
učitele má tato profese pozitiva, která pomáhají udržet nadšení pro práci, nepropadnout 
„syndromu vyhoření“.  Možnost učit považují za jeden z bonusů tvořících kvalitu jejich 
života.

Většina úvah o kvalitě života souvisí se zdravím člověka. Medicínský aspekt 
tohoto problému se v současnosti přesouvá stále více k jeho psychologickým stránkám. 
Povolání učitele není považováno za fyzicky náročné, přesto většina učitelů v polovině 
své profesní kariéry pociťuje po skončení vyučování fyzickou únavu, např. bolesti zad 
a nohou. Speciálním problémem je také vysoká hlasová zátěž (Řehulka, Řehulková, 
2006). Těžiště zdravotních problémů však spočívá v zátěži psychické, která ve svých 
důsledcích vyvolává psychosomatická onemocnění. Mohou se projevovat zažívacími 
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potížemi, srdečními arytmiemi a poruchami krevního tlaku, astmatem a respiračními 
obtížemi, bolestmi hlavy, zvýšeným vnitřním napětím a jinými příznaky psychosoma-
tických onemocnění (Nakonečný, 2004).

Psychologické otázky spojené s kvalitou života bývají souborně pojímány vyjá-
dřením spokojenosti s vlastním životem. Spokojenost je v této souvislosti chápána jako 
aktivizující motivační faktor činnosti. Cílem naší studie je sledovat, jak se promítá 
životní zkušenost učitelů do jejich hodnotových priorit, co tvoří pro učitele obsah poj-
mu kvalita života. Sledujeme, jaké místo přisuzují své práci a jaké další hodnoty jsou 
důležité pro pocit jejich životní spokojenosti.

Výzkumná otázka, metody šetření a zkoumaný soubor
V našem sdělení se chceme zabývat srovnáním různých metod a technik pro 

diagnostiku kvality života. Zaměříme se na hodnotu učitelské profese ve struktuře indi-
kátorů tvořících kvalitu života.

Nejčastěji užívané metody k postižení tohoto fenoménu jsou vícepoložkové škály, 
ve kterých jsou jednotlivé faktory vyjmenovány. V praxi se setkáváme s různými variace-
mi dotazníku WHOQOL (World Health Organization and Quality of Life), který při posu-
zování kvality života nabízí cíle a situace, z nichž si jedinec s vysokou pravděpodobností 
najde položky osobně významné, ale bez připomenutí by se v daném výčtu nemusely 
objevit. Pro české podmínky byl dotazník upravený Dragomireckou a Bartoňovou (2006). 
Obsahuje 30 položek – indikátorů kvality života a tři škály sedmistupňového ocenění 
důležitosti indikátoru, spokojenosti s jeho realizací a naději ke zlepšení. V našem šetření 
jsme využili první dvě, a to míru důležitosti indikátoru a spokojenosti s ním.

Jiným typem metody zjišťování kvality života je dotazník SEIQoL (Schedul for 
the Evalution of Individual Quality of Life), který neklade předem kritéria. Vychází 
z osobních představ dotazovaného o tom, co považuje ve svém životě za důležité. Zákla-
dem metody je strukturovaný rozhovor, v němž se respondent zamýšlí nad cíli svého 
života. V dotazníku pak uvádí pět životních cílů, míru uspokojení s jejich realizováním 
a porovnání jejich důležitosti mezi sebou tak, aby součet dával 100 %. Vyhodnocení se 
provádí vynásobením důležitosti každého životního cíle s mírou jeho uspokojení.

Další metodou často u nás užívanou pro úsporný počet 21 kritérií je metoda 
SQUALA (Subjektive Quality of Life Analysis). Vychází z Maslowovy pyramidy 
potřeb. U každé položky je na pětistupňové škále hodnocena také míra důležitosti a spo-
kojenosti s uvedeným kritériem. Položky se týkají zdraví, základních potřeb, volného 
času, blízkých vztahů a orientace na společenské hodnoty.

Cílem naší studie je porovnat indikátory kvality života u učitelů a studentů učitelství 
a zaměřit se na význam hodnoty profese mezi ostatními indikátory kvality života. Dále sle-
dujeme zda užitá metoda ovlivňuje strukturu indikátorů, které tvoří kvalitu života jedince.

Sběr zkoumaných dat jsme prováděli metodou dostupného vzorku. Studentskou 
část souboru tvořili studenti učitelství z Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské uni-
verzity v Opavě. Učitelé, kteří poskytli informace pro naše šetření, byli z Pardubické-
ho kraje (převážně z okolí Letohradu) a z kraje Moravskoslezského (z města Ostravy 
a okolí). Věk studentů se pohyboval mezi 20 až 22 roky, věk učitelů byl mezi 22 až 60 
lety (s průměrem M = 39 let).
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Tabulka č. 1: Popis zkoumaného souboru

Metoda Učitelé
Pohlaví

Studenti
Pohlaví

Celkem
Pohlaví

Ž M Ž M Ž M
SEIQoL 48 48 - 108 95 13 156 143 13
SQUALA 41 32 9 - - - 41 32 9
WHOQOL 89 76 12 75 55 10 164 132 22
Celkem 178 157 21 183 160 23 361 317 44

Výsledky a diskuse
Výsledky jsme zpracovali pomocí deskriptivní statistiky. Údaje o sledovaných 

proměnných jsou uvedeny v následujících tabulkách.
 

Tabulka č. 2: Preference indikátorů kvality života učitelů
Poř.
důl.

Metoda
SEIQoL

Spokojenost Metoda
SQUALA

Spokojenost Metoda
WHOQOL

Spokojenost
Poř. % Poř. % Poř. %

1. Zdraví 2. 35,6 Fyzická soběstačnsot 2. 69,1 Spokojený život 1. 50,1
2. Zaměstnání 4. 24,5 Zdraví 1. 71,2 Svobodná společnost 11. 26,6
3. Rodina 3. 25,8 Rodinné vztahy 3. 66,2 Dobrý partner 8. 32,4
4. Vztahy sociální 9. 15,8 Láska 10. 49,5 Nemít bolesti 7. 32,7
5. Děti 1. 45,9 Psychická pohoda 6. 61,5 Psychická pohoda 3. 42,0
6. Zájmy 8. 17,6 Pocit bezpečí 4. 65,5 Mít rodinu 5. 38,1
7. Partner 5. 24,3 Svobodná společnost 9. 51,2 Smysl života 10. 30,6
8. Materiální zajištění 6. 22,2 Spánek 11. 20,0 Kvalita života 2. 46,5
9. Vzdělání 7. 19,6 Zaměstnání 7. 57,4 Víra v sebe 6. 34,2
10. Psychická pohoda 11. 10,3 Péče o sebe 5. 62,5 Bezproblémový spánek 9. 30,8
11. Bydlení 10. 12,5 Sociální vztahy 8. 52,4 Spokojenost s prací 4. 40,5

Tabulka č. 3: Preference indikátorů kvality života u studentů
Poř.
důl. Metoda SEIQoL

Spokojenost
Metoda WHOQOL

Spokojenost
Poř. % Poř. %

1. Zdraví 2. 27,2 Dostatek energie 5. 38,5
2. Rodina 4. 25,8 Mít rodinu 2. 46,1
3. Vzdělání 5. 17,6 Dobrý partner 4. 40,7
4. Partner 3. 26,5 Smysl života 7. 36,2
5. Přátelé 6. 15,4 Svobodná společnost 10. 32,5
6. Zaměstnání 8. 14,0 Nebýt sám 6. 38,1
7. Psychická pohoda 7. 15,4 Psychická pohoda 8. 32,9
8. Materiální zajištění 10. 9,2 Sociální opora 3. 44,2
9. Volnost 9. 10,4 Nemít bolesti 11. 28,8
10. Víra v boha 1. 36,2 Rozhodovat v důl. věcech 9. 32,7
15. Spokojenost s prací 1. 63,5

Všechny tři metody umožňují uvést u každého indikátoru kvality života jeho 
důležitost a míru uspokojení s jeho realizací. Pracujeme obdobným způsobem jako 
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u metody SEIQoL tak, že vytvoříme novou proměnnou z dat vztahujících se k význam-
nosti a úrovni uspokojení vynásobením u každé položky. Defi nitivní hodnota těchto dat 
u všech škál je proměnnou, s níž dále pracujeme.

Analýzou výsledků tří dotazníkových metod ke zkoumání indikátorů kvality 
života můžeme konstatovat, že prostřednictvím všech metod se potvrdily základní hod-
noty a cíle, k nimž respondenti našeho souboru směřují a které vykazují základní témata 
lidského úsilí. Jsou to témata zdraví, rodiny a zaměstnání, která tvoří základnu pro další 
vztahy, dílčí cíle a užší vymezení snah respondentů. Mezi výsledky našeho souboru 
absentují naopak potřeby kariérního růstu a další indikátory osobního sebeprosazení.

Snažili jsme se zjistit, zda se obě skupiny, učitelé a studenti učitelství od sebe liší 
z hlediska důležitosti indikátorů kvality života a v úrovni spokojenosti se sledovaným 
indikátorem. Základem analýzy bylo celkové skóre dotazníků kvality života WHOQOL 
a SEIQoL. (Dotazník SQUALA jsme v tomto statistickém zpracování nemohli použít, 
protože nemá studentský vzorek.) Výsledky ukazují, že obě skupiny se statisticky neliší, 
pokud jde o celkovou hodnotu důležitosti jednotlivých indikátorů kvality života. Sig-
nifi kantně odlišné jsou ale hodnoty spokojenosti (t = 2,032, P = 0.047). Vyšší úroveň 
spokojenosti s kvalitou života projevují studenti (průměrná hodnota M u studentů je 
224.505, u učitelů 189.767).

Náš předpoklad, že dotazníkové metody, které při posuzování kvality života 
nabízí cíle a situace, z nichž si respondent najde pro sebe významné položky a které by 
bez připomenutí sám neuváděl, se potvrdil. Pokud má respondent uvést při práci s meto-
dou SEIQoL pět základních cílů, jejich osobní důležitost a míru uspokojení s realizací, 
nerozvádí různé atributy téhož, více zde generalizuje. Když pracuje s položkami, které 
základní hodnoty diferencují, např. u zdraví: Nemít bolesti, Mít bezproblémový spánek, 
Nebýt depresivní, Být pohybově nezávislý, Možnost odpočinout si, Být spokojený se 
zdravotní péčí apod., významnosti jednotlivých indikátorů se zmenší. Názorně tento 
aspekt přibližují výsledky prezentované v tabulkách č. 2. a č. 3.

Dotazníky s mnoha položkami k jednomu indikátoru, např. sociálních vztahů, 
mohou naopak odkrýt, který druh vztahů jedinci nebo skupině chybí, jaké vztahy je 
trápí, po jakých vztazích touží a usilují. Také obsahová analýza zdraví může u dotazní-
ku WHOQOL preferovat položku Dostatek energie, kterou skupina studentů uvádí na 
prvním místě. Zdraví nemusí u této skupiny zastupovat Absence bolesti, jak uvádíme 
v tabulce č. 3. Z výsledků našeho pilotního šetření lze usuzovat, že pokud pracujeme 
s jedincem nebo menší skupinou, je dotazník SEIQoL vhodnou metodou k postižení 
základního směřování nebo problému respondenta. Pro širší šetření větších souborů 
jsou vhodnější dotazníky s uvedenými položkami, které mohou upozornit na nějaký 
výraznější problém. Například téma dobrého spánku u učitelů se objevuje u dotazníků 
WHOQOL a SQUALA mezi prvními deseti indikátory kvality života, zatímco při uži-
tí dotazníků SEIQoL jsme se s tímto tématem nesetkali (Šimíčková-Čížková, Vašina, 
2006, 2007, 2008, 2009).

Další otázkou, kterou si klademe v rámci studie, jsou rozdíly v indikátorech kva-
lity života mezi učiteli a studenty učitelství. Protože jsme neprováděli korelační analý-
zu, nemůžeme uvést statisticky významný rozdíl mezi prezentovanými cíli, ale pouze 
konstatovat, že obě skupiny uvádějí preferenci stejných hodnot, liší se však v míře spo-
kojenosti, kterou s nimi prožívají.
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Význam zaměstnání pro kvalitu života obě skupiny našich respondentů potvrzu-
jí. U učitelů má tento indikátor větší preferenci, což odpovídá rozdílům daným věkem 
a zkušenostmi respondentů. Konstrukce dotazníku SEIQoL, jak bylo uvedeno výše, 
působí na zvýraznění této hodnoty pro strukturu kvality života. Dva další dotazníky 
WHOQOL a SQUALA otázky spojené se zaměstnáním rozdělují na několik položek. 
Důležitost tohoto indikátoru se ve struktuře kvality života posunuje, zůstává však v její 
první polovině.

Závěr
Tématu „Kvalita profesionálního života učitelů“ se na Pedagogické fakultě Ost-

ravské univerzity věnuje dlouhodobá pozornost. V našem sdělení se zabýváme srovná-
ním metod pro zjišťování kvality života a významem hodnoty zaměstnání ve struktuře 
indikátorů, které kvalitu života utvářejí.

Naše studie ukazuje, jaká pozitiva a negativa mají námi užité metody. Vícepolož-
kové dotazníky WHOQOL a SQAULA mohou upozornit na nějaký výraznější problém 
v oblasti zdraví, blízkých vztahů či společenských hodnot. Indikátorem zdraví může být 
u mladých lidí Dostatek energie, v dospělém a starším věku bude zdraví vymezováno 
indikátory, které souvisejí s absencí bolesti, nemoci, dobrým spánkem apod. Pokud indi-
kátor zaměstnání je uveden položkou Být spokojen s prací, má v hierarchii životního 
snažení menší důležitost než položka Zaměstnání jako důležitý indikátor kvality života.

Naše zjištění ukazují na podobnou strukturu indikátorů kvality života u učitelů 
i studentů učitelství. Rozdíly v důležitosti hodnot odpovídají potřebám věku a životní 
zkušenosti respondentů. Studenti jsou proti učitelům s kvalitou svého života spokoje-
nější, což potvrzuje signifi kantní rozdíl statistické deskripce. V tom, co pokládají obě 
skupiny za důležité indikátory kvality života, však mezi oběma skupinami signifi kantní 
rozdíly nejsou.

Dotazníky s více položkami diferencují indikátory kvality života a jsou vhod-
nější ke sledování cílů a hodnot ve větších skupinách, kde mohou postihnout výraznější 
aspekt některého tématu kvality života. Projektivní metody typu SEIQoL podávají obraz 
ústředních – jádrových témat kvality života jedince a vytvářejí prostor pro pokračování 
kontaktů zejména s respondenty v terapeutické činnosti.
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MONITORING OF TEACHERS‘ AND TEACHING 
PROFESSION STUDENTS‘ QUALITY OF LIFE

Abstract: In the study we follow how teachers and students of education percei-
ve the quality of their life. Our presumption is that the quality of life conceptions cohere 
with a shaping of value systems. There are changes in the value systems throughout the 
life that we tried to apprehend. We measured the quality of life through the SEIQoL 
method. It is appropriate to get information on nucleate value preferences because it 
does not pose any criteria beforehand. We compare results of the SEIQoL with the com-
mon questionnaire WHOQOL that contains 30 indicators of quality of life.

Key words: quality of life, teachers, students, value systems
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SPOKOJNOSŤ UČITEĽOV SO ZDRAVÍM 

Marta POPELKOVÁ

Abstract: Príspevok sa zaoberá konštruktom životnej spokojnosti s dôrazom na 
spokojnosť so zdravím a vzťahom životnej spokojnosti k vybraným demografi ckým čini-
teľom (rodinný stav, pohlavie, vek). Výskumný súbor tvorilo 386 respondentov - učitelia, 
zdravotnícky personál a zamestnanci bánk. Použili sme Fahrenbergov Dotazník životnej 
spokojnosti.

Klíčová slova: životná spokojnosť, spokojnosť so zdravím, učitelia, zdravotnícky 
personál, zamestnanci bánk 

Charakteristika a defi nície životnej spokojnosti
Spokojnosť so životom patrí k  základným cieľom, ktorý sa ľudia snažia dosi-

ahnuť. Vo všeobecnosti pojem spokojnosť predstavuje subjektívne kritérium kladného 
hodnotenia rôznych javov, stavov, činností a objektov, vrátane seba samého, pociťova-
né ako príjemný zážitok radosti, úspechu, alebo satisfakcie za doterajšiu prácu alebo 
činnosť (Strmeň, Raiskup, 1998). R. Veenhoven (1996) považuje spokojnosť za „stav 
mysle. Je to hodnotiace posúdenie niečoho.“ Tento termín vyjadruje  dve stránky: spo-
kojnosť a potešenie a obsahuje kognitívne aj afektívne posúdenie. 

Životná spokojnosť  vyjadruje hodnotenie života, ktoré je subjektívne a za-
hŕňa v sebe rozličné stránky života jednotlivca. Podľa J. Fahrenberga et al. (2000)  ide 
o individuálne hodnotenie minulých a súčasných podmienok života a očakávanej ži-
votnej perspektívy. D.C. Shin a D.M. Johnson (1978) defi nujú životnú spokojnosť 
ako globálne hodnotenie kvality života osoby podľa ním zvolených kritérií. Úsudky 
o spokojnosti sú závislé od porovnania podmienok určitej osoby s tými, o ktorých si 
myslí, že by boli ideálnymi alebo vhodnými. Globálny charakter životnej spokojnosti 
akcentuje aj D. M. Haybron (2001) a za jej podstatu považuje celkový priaznivý  po-
stoj k životu, ktorý nemožno redukovať na súhrn konkrétnych zážitkov spokojnosti 
a nespokojnosti. 

Za jeden z hlavných predpokladov životnej spokojnosti považujú E. Diener 
a C. Dienerová (1995) pozitívne hodnotenie vlastnej osoby. Podľa týchto autorov je 
kladné hodnotenie vlastného života spojené s rozvíjaním ega, autonómie, sebapresadzo-
vania, úspechu a sebahodnotenia a je odvodené predovšetkým od všeobecnej schopnosti 
vyrovnávať sa so životom a od výkonovej stránky správania. 
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D. M. Haybron (2005) vyjadruje  faktory, od ktorých závisí spokojnosť jednot-
livca so svojím životom rovnicou: S = K + O + V, kde  S – spokojnosť (trvalá miera 
šťastia), K – konštitúcia (vyjadruje zdedenú stránku celkového šťastia, dispozície k pre-
žívaniu šťastia), O – okolnosti v živote, V – faktory, ktoré ovládame vôľou (vnútorné 
okolnosti). 

Ako uvádzajú A. J. Barrett a P. J. Murk (2006), životnú spokojnosť nie je možné 
sledovať priamo, a preto je skrytou premennou. Skryté premenné sú defi nované ako 
faktory, ktoré musia byť merané nepriamo, čo je založené na operačných defi níciách.

B. L. Neugarten, R. J. Havighurst a S. S. Tobin (1961, in Barrett, Murk, 2006) 
charakterizujú teoretický rámec poskytujúci operačnú defi níciu latentnej premennej ži-
votná spokojnosť, ktorú sýti päť zložiek:

Nadšenie vs. apatia – vzťahuje sa k entuziazmu ako odpovedi na život všeobec-1. 
ne a necharakterizuje žiaden špecifi cký typ aktivity, ako napríklad spoločenská 
angažovanosť apod.;
Rozhodnosť a statočnosť – predstavuje aktívne prijatie osobnej zodpovednosti 2. 
za svoj život, a nie pasívne prijímanie toho, čo sa jednotlivcovi prihodilo;
Kongruencia medzi vytúženými a dosiahnutými cieľmi – vyjadruje odlišnosť 3. 
medzi cieľmi, ktoré by človek chcel dosiahnuť, a cieľmi, ktoré dosiahol;
Self-koncept – je založený na súčasných emocionálnych, fyzických a intelekto-4. 
vých dimenziách;
Emočné ladenie – vzťahuje sa k optimizmu a šťastiu a k ďalším pozitívnym 5. 
afektívnym reakciám.

Pri posudzovaní celkovej životnej spokojnosti uvádzajú J. Fahrenberg et al. 
(2000) desať oblastí života, v ktorých jednotlivec hodnotí individuálnu spokojnosť 
s každou z nich. Podobne C. E. Lance et al. (1989) vidia celkovú životnú spokojnosť 
ako lineárnu aditívnu funkciu spokojnosti v jednotlivých oblastiach. Čím je človek 
spokojnejší v jednotlivých sférach svojho života, so svojou prácou, rodinou, zdravím 
apod., tým je celkovo spokojnejší so svojím životom. Celková spokojnosť so životom je 
v tomto chápaní daná súčtom spokojnosti v jednotlivých oblastiach života.

Vzhľadom k stabilite životnej spokojnosti zastáva časť autorov (Lykken, Telle-
gen 1996, Tellegen et al., 1988) názor, že životná spokojnosť je do veľkej miery dedičná. 
Genetický vplyv na životnú spokojnosť však určuje hranice, v rámci ktorých môže do-
chádzať k zmenám vzhľadom na meniaci sa vek človeka. Ľudia sa zvyknú prispôsobiť 
zmenám v životných situáciách, v ktorých dočasne vzniká zvýšenie či zníženie životnej 
spokojnosti (Headey, Wearing, 1989). Podľa J. Křivohlavého (2001) sa vplyvom okol-
ností, času a skúseností subjektívny pohľad na životnú spokojnosť človeka môže meniť. 
Iní autori (Andrews, Whitney 1976, Campbell, Converse, Rodgers 1976) uvádzajú, že 
životná spokojnosť má tendenciu zostať stabilnou. 

Centrálny význam pre rozvoj a udržanie životnej spokojnosti a emocionálnej 
pohody má podľa R. A. Emmons (1996; in Lejková, 2001) a J. C. Brunstein (1993, 
in Lejková 2001) úspešné usilovanie sa o osobne významné ciele, preto so životnou 
spokojnosťou  úzko súvisia  hodnoty človeka. Podobne I. G. Khakoo (2004) upriamuje 
pozornosť na dôležitosť subjektívnych determinantov (individuálne aj kolektívne skú-
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senosti, hodnoty a interakcie) pri nazeraní na život a D. M. Haybron (2001) vyzdvihuje 
situačný kontext pri posudzovaní spokojnosti so životom. Iní autori, napr. E. Řehulka 
a O. Řehulková (1999), K. C. Land (1999)  Veenhoven (1996) považujú za  prediktory 
spokojnosti so životom  osobnosť alebo situáciu.

V psychologickom výskume sa na označenie pozitívneho rozpoloženia používa-
jú pojmy šťastie (happiness), subjektívna pohoda  (well being), spokojnosť (satisfacti-
on)  (Džuka, Dalbert, 1997). Podľa viacerých autorov vytvára životná spokojnosť spolu 
s afektívnymi elementami relatívne komplexný obraz subjektívnej pohody (Andrews, 
Whitney 1976, Herzog, Rodgers, Woodworth, 1982). Koncept životnej spokojnosti 
je často zamieňaný za subjektívny zdravotný stav. Podľa poznatkov z výskumov ide 
o komponentu, do ktorej sa premieta percepcia vlastného zdravotného stavu a celková 
úroveň kvality života.

V našom príspevku vymedzujeme životnú spokojnosť ako subjektívne kritéri-
um kladného hodnotenia seba a životných podmienok jednotlivca, považujeme ju za 
výsledok vzťahov človeka k svojmu prostrediu a vychádzame pritom z modelu, podľa 
ktorého je celková životná spokojnosť človeka určená spokojnosťou v jednotlivých 
životných oblastiach, medzi ktoré patrí napr. rodina, priatelia, zdravie, práca, voľný 
čas.

Životná spokojnosť a učitelia
Súčasný diskurz o profesii učiteľov uvádza, že učitelia nezvládajú zmeny v so-

ciálnom kontexte, nie sú dostatočne pripravení pre konštruovanie nových obsahov, ne-
vedia reagovať na zmeny prostredia, dôsledky sociálnych procesov, vrátane migrácie 
a multikulturality, na zmeny charakteru detskej populácie a jej vzrastajúcu hetero-
genitu a ohrozenie drogami, násilím a chorobami (Braslawsky, 2001). Na málo po-
zitívnu situáciu v školstve (pracovná atmosféra, motivácia práce, platové podmien-
ky, výsledky výchovy a vzdelávania) upozornili už pred desiatimi rokmi V. Rosa, 
I. Turek a M. Zelina (2000) a apelovali na celkové prebudovanie školského systému. 
K premene školy je podľa uvedených autorov potrebné realizovať zmeny vo fi lozofi i 
školy (direktívnu školu zmeniť na školu humánnu), zmenu osnov (t. j. aby sa žiaci 
neučili nepotrebné informácie), zmenu prípravy učiteľov (dôraz na možnosti sociál-
no-osobnostného rozvoja budúcich učiteľov v priebehu ich pregraduálnej prípravy, 
ich zosúladenie s humanizáciou výchovy a vzdelávania s akcentom najmä na ľudskú 
stránku interakcie učiteľ – žiak) a zmenu systému riadenia škôl (decentralizovať ri-
adenie, vypracovať celoštátne štandardy) a pod. Uvedené požiadavky sa premietli 
v novom zákone o výchove a vzdelávaní, účinnom od  septembra 2008, otázna je však 
ich aplikácia v praxi .

V konfrontácii s náročnými požiadavkami zo strany spoločnosti a s kritikou 
učiteľskej profesie sa prejavuje nespokojnosť samotných učiteľov. Z hľadiska situácie 
a podmienok, v ktorých učitelia pracujú (slabé fi nančné ohodnotenie, nedostatok pries-
toru na rozvoj svojho pedagogického zamerania, vzrastajúci počet žiakov s problémami 
v správaní) sú učitelia považovaní väčšinou za nespokojných. Potvrdzuje to napr. aj 
odchod mladých perspektívnych učiteľov do iných profesií. Zaujímalo nás preto, ako sú 
učitelia spokojní so svojím životom.
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Výskum

Cieľom výskumu je analyzovať spokojnosť so zdravím u učiteľov, porovnať ju 
so spokojnosťou so zdravím u zdravotníckeho personálu a zamestnancov bánk a sle-
dovať na vzorke učiteľov vzťah medzi spokojnosťou so životom a jeho oblasťami 
a faktormi veku, pohlavia a rodinného stavu. Naša štúdia je časťou komplexnejšieho 
výskumného sledovania životnej spokojnosti slovenských učiteľov (životná spokojnosť 
vo vzťahu k sociálnej opore, sledovanie vplyvu osobnostných charakteristík  na životnú 
spokojnosť učiteľov, Popelková a kol., 2009).

Výskumný súbor 
Výskumný súbor tvorilo celkovo 386 vysokoškolsky vzdelaných ľudí vo veku 

od 23 do 65 rokov,  toho 197 učiteľov (ZŠ, SŠ), 102 ľudí pracujúcich v zdravotníctve 
(lekári, zdravotné sestry) a 87 ľudí pracujúcich v oblasti bankovníctva z miest a obcí 
západného Slovenska. Mužov bolo 167 (43,3 %),  priemerný vek 41,65 roka,  žien 219 
(56,7 %)  priemerný vek 40,31 roka. Výskumný súbor  197 učiteľov (ZŠ, SŠ) pozostával 
z  88 (43,3 %) mužov a 109 (56,7 %) žien, priemerný vek 41,65 roka. Vo vekovej sku-
pine 23-32 rokov sa nachádzalo 26, 33-45 rokov 71 a 100 učiteľov v skupine od 45-65 
rokov. Podľa rodinného stavu bolo  155 vydatých / ženatých, 29 slobodných, 3 ovdovení 
a 10 rozvedených učiteľov.

Použité metódy
Aplikovali sme Dotazník životnej spokojnosti (DŽS) autorov  Fahrenberg, 

J., Myrtek, M., Schumacher, J., Brähler, E. (2001), ktorý umožňuje zachytenie indi-
viduálnej spokojnosti v desiatich životných oblastiach: zdravie, práca a zamestnanie, 
fi nančná situácia, voľný čas, manželstvo a partnerstvo, vzťah k vlastným deťom, vlastná 
osoba, sexualita, priatelia, známi a príbuzní, bývanie. Súčet položiek tvorí celkovú hod-
notu DŽS ako indexu celkovej životnej spokojnosti. Životná spokojnosť je defi novaná 
ako individuálne posúdenie minulých a súčasných životných podmienok a perspektívy 
do budúcnosti. Škálové hodnoty charakterizujú relatívne trvalé sebaposúdenie.

Analýza a interpretácia výsledkov
Spokojnosť so zdravím

V oblasti spokojnosti so zdravím sme komparovali súbory učiteľov, zdravotnícky 
personál a zamestnancov bánk. Oblasť spokojnosti so zdravím predstavuje v nami apli-
kovanom dotazníku spokojnosť s telesným i psychickým zdravím, kondíciou a výskyt 
chorôb, resp. bolestí. Zistili sme nasledovné poradie priemerných hodnôt spokojnosti 
so zdravím (poradie je od najvyššej po najnižšiu hodnotu): zamestnanci bánk, zdra-
votnícky personál, učitelia. Významný rozdiel v sledovanej oblasti sa preukázal medzi 
učiteľmi a pracovníkmi bánk (tab.1, 2) . Učitelia sú so svojím zdravím významne menej 
spokojní než pracovníci bánk.  Výsledok korešpondujúci s naším uvádzajú B. Vašina 
a M. Valošková (1998), ktorí zistili u učiteľov negatívnejšie hodnotenie svojho zdravia 
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v porovnaní s osobami pracujúcimi v ekonomickej oblasti. Medzi učiteľmi a zdra-
votníckym personálom sa nepreukázal rozdiel v subjektívnom hodnotení psychického 
a fyzického zdravia. Hoci zdravie je výrazne subjektívna oblasť života človeka, domnie-
vame sa, že dané výsledky môžu byť ovplyvnené typom profesií. Učiteľská profesia 
a povolanie ľudí pracujúcich v zdravotníctve majú podobnú charakteristiku: každo-
denný osobný kontakt s viacerými ľuďmi (pacientami, žiakmi/študentami), pracovné 
podmienky, výška platu atď. Na učiteľskú profesiu sa kladú značné nároky vo viace-
rých oblastiach. Od pedagógov sa vyžaduje neustále vzdelávanie sa, symbióza peda-
gogického a psychologického prístupu k žiakom/študentom. Vysoké nároky kladené na 
osobnosť a rolu učiteľa môžu predstavovať záťaž a podnet pre vznik zdravotných pro-
blémov – telesných alebo psychických. P. R. O´Connor a V. A. Clarke (1990) považujú 
povolanie učiteľa za tzv. „stresovú“ profesiu. Toto tvrdenie vychádza z výskumných 
zistení uvedených autorov, v ktorých zaznamenali zvýšenú chorobnosť pedagógov 
a predčasný odchod do dôchodku. Závery viacerých výskumov (O´Connor, Clarke, 
1990; Fialová, Schneiderová a iní), ktoré zistili súvislosť medzi zdravím a stresom 
v profesii učiteľa, vedú k úvahám o možnom vplyve zvýšenej pracovnej záťaže u našej 
výskumnej vzorky. M. G. Borg a R. J. Riding (in Daniel, 1996) medzi  zdrojmi stre-
su učiteľov uvádzajú správanie žiakov (porušovanie disciplíny, neuznávanie autority 
učiteľa atď.), zlé pracovné podmienky (nízke fi nančné ohodnotenie, nejasné podmi-
enky kariéry učiteľa apod.), vzťahy s kolegami (napr. nedostatok pomoci, zlá organi-
zácia školy) a časový stres (nedostatok času na vypracovanie sylabov, na individuálny 
prístup k žiakom a pod.). So zdravotným stavom učiteľov úzko súvisí i syndróm vy-
horenia (Fialová, Schneiderová, 1998). Výsledky výskumu uvedených autoriek preu-
kázali, že faktor emočného vyčerpania odráža zdravotný stav učiteľov.  E. Řehulka 
a O. Řehulková (1998) uvádzajú u 10 % učiteľov zvýšený neurotizmus a zároveň po-
trebu vyhľadať odbornú pomoc. Konkrétne zistili u  učiteľov psychosomatické problé-
my,  poruchy komunikácie, konfl ikty rolí, atď. 

Pri interpretácii dosiahnutej vyššej spokojnosti so zdravím u zamestnancov bánk 
v porovnaní so spokojnosťou učiteľov uvažujeme aj o odlišnom prístupe vedenia bánk 
k svojim zamestnancom. Okrem odborných školení a vzdelávacích kurzov, ktoré sú 
zamerané na nadobúdanie vedomostí a schopností v oblasti bankovníctva, sa zamest-
nancom bánk poskytujú ďalšie benefi ty v podobe starostlivosti o zdravie zamestnancov, 
napr. komplexná zdravotná prehliadka u súkromného lekára a špecialistov, na ktorú je 
vyčlenená určitá fi nančná čiastka. Finančne podporovaná je zvyčajne i športová čin-
nosť, ktorú zamestnanci realizujú ako tím. Podľa nášho názoru školstvo v tomto smere 
neposkytuje učiteľom dostatočnú starostlivosť o zdravie.

Interpohlavné odlišnosti v životnej spokojnosti učiteľov
V oblasti celkovej životnej spokojnosti učiteľov sme nezistili interpohlavné roz-

diely (tab. 3). Pri komparácii priemerných hodnôt sme zaznamenali u mužov než u žien 
vyššiu (ale štatisticky nevýznamnú) spokojnosť so zdravím, fi nančnou situáciou, voľ-
ným časom, partnerstvom/manželstvom, deťmi a vyššiu spokojnosť v sexuálnej oblasti. 
Štatisticky významné rozdiely sa potvrdili v dvoch oblastiach, v spokojnosti s partner-
stvom/manželstvom a v spokojnosti s fi nančnou situáciou. 
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Vyššia spokojnosť mužov učiteľov s fi nančnou situáciou je prekvapivým ziste-
ním. Učiteľská profesia patrí medzi zamestnania, ktorých platové ohodnotenie nie je 
napriek vysokoškolskému vzdelaniu vysoké (priemerná hrubá mesačná mzda učiteľov 
je 590 eur). K tradičnému chápaniu mužskej roly patrí i úloha fi nančne zabezpečiť ro-
dinu. Možno uvažovať, že muž učiteľ získava fi nančné prostriedky aj z iných zdrojov, 
ďalšieho príjmu, alebo má vyšší príjem jeho manželka a tá preberá rolu fi nančného 
zabezpečenia rodiny. Tiež vyšší priemerný vek mužov učiteľov v našom súbore (43, 
4 roka) môže súvisieť s uvedeným zistením v zmysle nárastu životnej spokojnosti so 
zvyšujúcim sa vekom (Diener et al. (1997).

Výskumné sledovania v oblasti životnej spokojnosti z hľadiska interpohlavných 
rozdielov prinášajú nejednotné závery. Viaceré štúdie použitím rôznych výskumných 
metód dospeli k nevýznamnému vplyvu pohlavia na životnú spokojnosť (Diener, Diener 
1995, Pavot et al. 1991, Blatný 2001). Podľa E. Dienera et al. (1997) u mužov s vekom 
mierne narastá životná spokojnosť a negatívne emócie mierne klesajú. U žien životná 
spokojnosť a tiež negatívne emócie zostávajú vekom relatívne konštantné. Vo vzťahu 
k pozitívnym emóciám možno u oboch pohlaví hovoriť o ich poklese s pribúdajúcim 
vekom. Pri validizácii Freiburského osobnostného dotazníka (vzorka 2035 responden-
tov) výsledky preukázali koreláciu medzi životnou spokojnosťou a pohlavím. Muži sa 
popisovali ako spokojnejší (Fahrenberg et al. 2001). Vyššiu tendenciu k spokojnosti so 
životom vykazovali muži tiež v Herschbachovom výskume (1999). Rozdiely v spokoj-
nosti medzi mužmi a ženami sú závislé aj od očakávaných rôl mužov a žien v danej kul-
túre. Tradičná ženská rola predpokladá vyšší stupeň starostlivosti o druhých,  spojenú 
s vyššou zodpovednosťou.

Rodinný stav a životná spokojnosť učiteľov
Vzhľadom na rodinný stav sme nezistili u učiteľov významný rozdiel v spokoj-

nosti so životom medzi slobodnými a učiteľmi žijúcimi v manželstve, resp. partnerstve 
(tab. 3). Oblasť spokojnosti s manželstvom, resp. partnerstvom v Dotazníku životnej 
spokojnosti (Fahrenberg et al. 2001) je charakterizovaná povinnosťami, ktoré vyplývajú 
z manželstva, spoločnými aktivitami, osobnostnými predpokladmi partnera/partnerky 
a oporou, ktorú partner/partnerka poskytuje tomu druhému.  U slobodných učiteľov 
nášho výskumného súboru sme zaznamenali vyššiu priemernú hodnotu životnej spokoj-
nosti, rozdiel však nie je štatisticky významný.

 Naše zistenia sú odlišné od  výsledkov F. K. Willitsa a D. M. Cridera (1988), 
J. Fahrenberga et al. 2001), ktorí uvádzajú vyššiu životnú spokojnosť u ľudí žijúcich 
v manželstve než u samostatne žijúcich ľudí. Spokojnosť v manželstve je oblasťou, kto-
rá má podľa viacerých autorov (napr. Plaňava, Rajmicová, Blažková  2003, Fahrenberg, 
et al. 2001) pozitívny vplyv na životnú spokojnosť jednotlivca. Porovnanie spokojnosti 
s jednotlivými oblasťami života u slobodných a vydatých/ženatých učiteliek/učiteľov 
v našom súbore preukázalo významný rozdiel v oblasti spokojnosti s partnerstvom, 
resp. manželstvom v prospech vyššej spokojnosti u zosobášených učiteľov/učiteliek. 
D. Rhyne (1981) zdôrazňuje, že k spokojnosti v manželstve vo väčšej miere prispievajú 
interpersonálne  než osobnostné a socio-demografi cké charakteristiky (vzdelanie, vek, 
príjem a pod.). V súvislosti s výsledkom uvažujeme o vplyve vysokej rozvodovosti na 
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Slovensku, ktorá v posledných rokoch stúpla na 58 %. R. E. Lucas et al. (2003) cha-
rakterizovali odlišné miery zmeny životnej spokojnosti v rokoch, ktoré nasledujú po 
uzatvorení manželstva. Hovoria o podstatných individuálnych odlišnostiach týkajúcich 
sa stupňa zmeny životnej spokojnosti: niektorí ľudia uvádzali výrazný pokles životnej 
spokojnosti po sobáši, iní sa vracali k svojej pôvodnej úrovni po niekoľkých rokoch 
manželstva a u iných sa životná spokojnosť postupne zvyšovala. Takmer každý respon-
dent vo výskume daných autorov uvádzal výrazné zvýšenie životnej spokojnosti hneď 
po uzatvorení manželstva.

Domnievame sa, že aj trend súčasnosti smerujúci k nárastu samostatne žijúcich 
mladých ľudí a zvyšujúci sa vek pri uzatvorení manželstva môže súvisieť s uvedenými 
zisteniami.

Životná spokojnosť a vek učiteľov
Jedným z našich cieľov  bolo analyzovať životnú spokojnosť učiteľov vzhľadom 

na vek. Nezistili sme vzťah medzi vekom a životnou spokojnosťou učiteľov. Pri porov-
naní priemerných skóre sú mladí učitelia so svojím životom najspokojnejší. Životná 
spokojnosť klesá v strednom veku a zostáva na rovnakej úrovni aj v období neskorej 
dospelosti (tab. 4, 5).

Odpoveď na otázku vzťahu medzi vekom a životnou spokojnosťou nie je jedno-
značná  (Fahrenberg, 2001). S postupujúcim vekom pravdepodobne klesá spokojnosť so 
zdravotným stavom; spokojnosť s fi nančnými pomermi môže naopak stúpať, pretože so 
zvyšujúcim sa vekom nie je nutné starať sa o deti a znižujú sa vlastné nároky.

Výskumy týkajúce sa životnej spokojnosti vzhľadom k veku priniesli nejedno-
značné výsledky. Štúdia zo sedemdesiatych rokov min.st. zhodnotila osem veľkých 
prieskumov zahrňujúcich od tisíc do desať tisíc respondentov (Herzog et al. 1982). Štyri 
z ôsmych prieskumov preukázali, že životná spokojnosť významne pozitívne korelovala 
s vekom, tri prieskumy nepreukázali žiaden vzťah a jedna dospela k významne negatív-
nemu vzťahu medzi životnou spokojnosťou a vekom. Model záporného vzťahu medzi 
vekom a spokojnosťou so životom uvádzajú tiež Hnilicove (2006) výskumné zistenia. 

Možno uvažovať, že celková spokojnosť a tým aj spokojnosť s rôznymi oblasťa-
mi sa v priebehu života aj u učiteľov pravdepodobne mení. V období mladej dospelosti 
sú základnými kritériami dospelosti zvládnutie profesijného štartu, t. j. profesijnej roly, 
vytvorenie stabilnejšieho monogamného partnerského vzťahu, uzavretie manželstva 
a rodičovská rola (Vágnerová, 2000). U učiteľov strednej dospelosti môže nižšia spo-
kojnosť so životom súvisieť s menšou spokojnosťou v jednotlivých sférach ich života. 
S rastúcim vekom sa v súvislosti s biologickými zmenami zvyšuje predpoklad objavenia 
zdravotných problémov. V období strednej dospelosti sa mení vzťah k profesijnej role 
– uspokojuje sa potreba sebarealizácie, alebo sa prejaví rezignácia (Vágnerová, 2000). 
V súvislosti s vekom svojich detí si jednotlivec v strednej dospelosti uvedomuje vlastné 
starnutie a s oslabením telesných a psychických kompetencií aj vlastnú zraniteľnosť 
a obmedzenosť vlastného života .

Za pozitívne zistenie považujeme neklesajúcu životnú spokojnosť učiteľov 
v najstaršej vekovej skupine oproti učiteľom v strednom veku.  V období neskorej do-
spelosti sa postupne uzatvára profesijná kariéra, prichádza k etape „prázdneho hniezda“ 
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v rodine a následne možnej zmene vzťahov medzi partnermi (Vágnerová, 2000). Možno 
uvažovať aj o posune hodnôt hedonistických a silových, typických pre mladosť a mlad-
šiu zrelosť v prospech hodnot kultúrnych a duchovných, charakteristických pre staršiu 
zrelosť (Kováč, 2007). Snáď aj osamostatnenie detí a ich fi nančná nezávislosť prispieva 
k spokojnosti s fi nančnou situáciou i k celkovej životnej spokojnosti učiteľov. Vyššiu 
spokojnosť s fi nančnou situáciou u starších ľudí a jej podielom na celkovej životnej 
spokojnosti potvrdzujú viaceré výskumy (Schumacher, Gunzelmann a Brähler 1996, 
Harrer et al. 1993). L. Golecká (2002) uvádza, že starnúci človek aj napriek irever-
zibilným zmenám môže prostredníctvom fl exibilného prispôsobovania starých cieľov 
novým životným požiadavkám prežívať dané vývinové obdobie pozitívne a považuje 
akomodačnú fl exibilitu u starších ľudí za možný prediktor životnej spokojnosti

Záver
Komparatívny výskum zahrňujúci skupinu učiteľov, zdravotníckeho personálu 

a zamestnancov bánk nám umožnil sledovať rozdiely v celkovej spokojnosti so životom. 
Faktor odlišnej profesie sa nepreukázal ako určujúci pri pociťovaní celkovej spokojnosti 
so  životom. V jednotlivých oblastiach životnej spokojnosti sme zistili významné roz-
diely v spokojnosti so zamestnaním a zdravím. Učitelia sú so svojím zamestnaním opro-
ti zdravotníckym pracovníkom a zamestnancom bánk  najspokojnejší a sú významne 
spokojnejší v tejto oblasti než zamestnanci bánk.

V oblasti spokojnosti so zdravím pociťujú učitelia najnižšiu životnú spokojnosť 
a táto je významne nižšia než u bankárov, ktorí v porovnaní s učiteľmi a zdravotníckymi 
pracovníkmi sú so svojim zdravím najspokojnejší.

U učiteľov  sme zisťovali  vzťah medzi spokojnosťou so životom, pohlavím, sta-
vom a vekom. Demografi cké faktory (pohlavie, rodinný stav - slobodný / vydatá, ženatý 
a vek) sa nepreukázali ako významné determinanty životnej spokojnosti učiteľov. 

K celkovej vyššej spokojnosti mužov  učiteľov  než  učiteliek so svojím životom 
prispieva najmä oblasť manželstva resp. partnerstva a fi nančná oblasť. Pocity celkovej 
životnej spokojnosti u mužov učiteľov súvisia s  percepciou spokojnosti v manželstve, 
resp. partnerstve a fi nančnou oblasťou. Výsledky výskumu sa prikláňajú k charakteris-
tike učiteľstva ako poslania, so zdôraznením morálneho aspektu ich práce, podobne ako 
u lekárov či právnikov (Řehulka, Řehulková, 1998). 

Napriek relatívnej spokojnosti so životom je najnižšia spokojnosť učiteľov 
v oblasti spokojnosti so zdravím. Jej súvis so zvýšenou záťažou je nepopierateľný a je 
varovným signálom. Zdravý a psychicky vyrovnaný učiteľ prispieva k výchove zdra-
vej generácie a dnes, keď učitelia pociťujú nárast intenzity pedagogických povinností 
(prebiehajúca realizácia koncepcie profesijného rozvoja učiteľov,  náročné  požiadavky 
v oblasti celoživotného vzdelávania, relatívne nízka sociálny prestíž učiteľov), do po-
predia vystupuje význam rôznych spôsobov prevencie, resp. intervencie v oblasti zdra-
via učiteľov, ktoré by mali tvoriť  súčasť ich  profesionálnej prípravy  i výzva k starostli-
vosti o psychologicky zdravé prežívanie vlastného života,  úprava celkového životného 
štýlu ako nevyhnutných predpokladov úspešnej prevencie záťaže.
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Tab. 1 Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky spokojnosti so zdravím - učitelia, 
zdravotnícky personál a pracovníci bánk

Profesia N AM SD
ZDR Učitelia 197 33.73 7.18

Zdravot. personál 102 34.62 7.29
Bankový sektor 87 36.55 5.38

 Legenda:  ZDR – spokojnosť so  zdravím

Tab. 2 Rozdiely v spokojnosti so zdravím v troch sledovaných  skupinách
ZDR T Sig.

Učitelia – Zdravotnícky personál -1.013 .312
Učitelia – Pracovníci bánk -3.286     .001**

** hladina významnosti p < 0.01

Tab. 3 Interpohlavné rozdiely a rozdiely medzi učiteľmi žijúcimi v manželstve a slo-
bodnými v celkovej  životnej spokojnosti 

Celková životná spokojnosť N AM SD T Sig.
Učitelia                      Muži 88 235.85 36.88

.907 .036
                                   Ženy 109 231.32 33.11
Učitelia         Vydaté/ženatí 155 243.27 33.51

1.012 .389
                       Slobodné/í 29 235.59 42.03

Tab. 4 Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky celkovej životnej spokojnosti podľa 
veku učiteľov

23 – 32 rokov 33 – 45 rokov 45 – 65 rokov
N AM SD N AM SD N AM SD

Učitelia 26 251.27 30.77 71 230.41 30.97 100 230.77 37.24

Tab. 5 Vzťah celkovej životnej spokojnosti a veku u učiteľov
Vek

Učitelia CŽS      Korelač. koef.
              Sig.
              N

-.136
.057
197

Sig. – hladina významnosti
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TEACHER’S SATISFACTION WITH HEALTH

Abstract: The report deals with the construct of life satisfaction with empha-
sis on satisfaction with health and relation of life satisfaction to selected demographic 
factors (marital status, sex, age). The sample was created of 386 respondents- teachers, 
medical staff and employees of banks. We used Fahrenberg´s questionnaire of life sa-
tisfaction. 

Key words: life satisfaction, satisfaction with health, teachers, medical staff, 
employees of banks
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

STRESORY UČITELŮ ZÁKLADNÍCH
A STŘEDNÍCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

 (zejména stresory způsobené učitelům žáky)

Rudolf KOHOUTEK, Evžen ŘEHULKA

Abstrakt: Příspěvek se zabývá psychologickými výzkumy stresorů na českých 
školách., informuje např. o výsledcích výzkumu Státního zdravotního ústavu z roku 
2002, V. Holečka z roku 2001, Z. Mlčáka z roku 1999 a 2002, K. Paulíka z roku 1998, 
K. Provazníka a o výzkumu Fontany a Abouserie z roku 1993 na britských základních 
škola, Z. Židkové a J. Martinkové z roku 2003, výzkumu E. Urbanovské z roku 2006
a z roku 2009, M. Blahutkové a M. Charváta z roku 2009 o výzkumu R. Kohoutka z roku 
2009, který se specializoval na stresy učitelů způsobené žáky. Nejčastěji jsou tyto stresy 
a psychotraumata způsobené během sociální komunikace žáky se závadami a porucha-
mi chování a úrazy žáků.

Klíčová slova: stresory na školách, stresy a psychotraumata učitelů, české školy, 
britské školy, difi cility, žáci s poruchami chování, úrazy ve školách

Podle psycholožky Z. Židkové trpí v Evropské unii stresem profesního původu 
asi 28 % populace. Učitelé a učitelky základních a středních škol tam nesporně patří.

Výzkumů stresorů učitelů a učitelek ve smyslu činitelů, událostí nebo podně-
tů, které spouštějí stresovou psychosomatickou reakci učitelů na českých základních
a středních školách, je však dosud poměrně málo.

Podáme zde nejprve informaci o několika z nich . Nejprve se zmíníme o výzku-
mu Státního zdravotního ústavu ze začátku třetího tisíciletí (2002).

Výsledky studie pracovníků Státního zdravotního ústavu potvrzují:
vysokou psychickou pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů,
nadměrný stres u 60 %, 
sníženou odolnost vůči stresu u 25 %,
nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů. 
Studie byla (ve spolupráci s Českomoravským odborovým svazem pracovníků 

školství) uskutečněna v roce 2002 a účastnilo se jí 87 učitelů z 12 pražských základních 
škol (13 učitelů a 74 učitelek). Tento vzorek je poměrně malý a neobsahuje výzkum 
učitelů venkovských. Výzkum byl zaměřen na psychickou pracovní zátěž, stres, hardi-
ness (odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, zvýšená rezistence), rizikové typy 
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chování a postojů, povědomost učitelů o vlastním zdravotním stavu a na další zdravotní 
rizika. 

Zvýšená psychická pracovní zátěž byla u učitelské profese prokázána opakovaně 
v celé řadě výzkumných projektů. Dále šlo o zvýšený výskyt rizikových faktorů vzniku 
kardiovaskulárních onemocnění a další zdravotní rizika. V tomto průzkumu se navíc 
jednalo o to, že dotazníkovou metodou byly zjišťovány postoje a vědomosti učitelů
k problematice zdravého životního stylu. 

Výsledky potvrzují téměř u 80 % vyšetřovaných osob vysokou psychickou pra-
covní zátěž, na níž se zvýšenou měrou podílí tyto okolnosti a rizikové faktory práce: 

 nedostatečné fi nanční i společenské oceňování práce, nejistota postavení;
 tlak na stálou přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní a osobní důvody (nutné 

suplování kolegů);
 psychická pracovní zátěž (jde o práci pod časovým tlakem, spojenou s vysokými 

nároky v oblasti jednání a vzájemné kooperace a spojenou s rizikem ohrožení 
zdraví jiných osob);

 fyzikální faktory (především hluk). 

Pracovní psychická zátěž, která se projevuje především sníženou pozorností
a zvýšeným pocitem zodpovědnosti, se odráží i v motivaci k práci, ve vztazích na pra-
covišti, v jednání s lidmi, v pracovních i zdravotních rizicích, v napětí, únavě, poklesu 
pracovní výkonnosti apod. 

Somatický zdravotní stav zhruba 60 % učitelů vykazoval problémy s výkonností 
a fyzickou kondicí (zvýšená únavnost, krátkodobá nemocnost), vegetativní dysregulací 
(bolesti hlavy, závratě, pocení, mdloby, nesnášení horka, chladu). 

Psychický stav téměř 75 % učitelů vykazoval četné subjektivní obtíže, například 
poruchy soustředění, horší paměť, neurotické tendence, frustraci, nespavost, depresi, 
přetrvávající duševní i tělesnou únavu po práci. 

Vyhodnocením odpovědí dotazovaného souboru se prokázalo, že nadměrný stres 
asi u 60 % osob je vyvolán především čtyřmi hodnocenými zátěžovými situacemi: špat-
nými postoji žáků k práci, náročnou výukou žáků se špatným chováním, nízkou spole-
čenskou prestiží učitelů a neodpovídajícím fi nančním ohodnocením. 

  (V. Blažková, P. Malá. Rodina a škola, 1/2007).
Brněnská psycholožka Zdeňka Žídková a Jaroslava Martinková publikovaly

v Českém pracovním lékařství č. 3, 2003 studii Psychická zátěž učitelů na základních 
školách.

Učitelé základních škol jsou v odborné  literatuře na základě četných studií 
řazeni mezi profese se zvýšenou psychickou zátěží. Náplň činnosti učitelů se podle 
Žídkové a Martinkové v posledních 10 letech výrazně změnila, důraz je kladen nejen 
na složku edukační, ale také na zvýšené nároky na sociální interakci. Cílem práce bylo 
předložit podklady o psychické zátěži učitelů pro účely kategorizace prací. Výzkumu 
pomocí dotazníků se zúčastnilo 142 učitelů (ze 13 základních škol v různých obcích 
okresu Blansko), sledováno bylo subjektivní hodnocení pracovní psychické zátěže, 
fyzické příznaky únavy, dlouhodobé neurotické potíže, 8,5 % uvedlo při subjektiv-
ním hodnocení zdravotního stavu dlouhodobé zdravotní potíže, obtíže související se 
syndromem vyhoření (10 %), spokojenost s povoláním a pracovní stresy. Výsledky 
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ukázaly zvýšenou psychickou zátěž při práci, negativně byl hodnocen zvláště časový 
tlak, zatěžující zodpovědnost a úbytek výkonnosti. Přetížení se projevilo ve zvýšené 
nervozitě a psychické únavě na konci pracovního dne, třetina učitelů uváděla dlou-
hodobé neurotické potíže, desetina silné příznaky vyhoření. Nejvíce zastoupenými 
stresory byly: 

– postavení učitele ve společnosti (33,3 %), 
– problémy s žáky (např. 21,1 % uvedlo nezájem žáků o učení),
– kázeňské problémy uvedlo 12,0 %,
– odpovědnost za zdraví a bezpečnost jiných uvedlo 21,12 % učitelů a učitelek.

Zvýšená psychická zátěž učitelů základních škol je opakovaně diskutována naši-
mi i zahraničními výzkumníky a také tato studie potvrzuje, že učitelům jako exponova-
né profesi z hlediska psychické zátěže je nutno věnovat zvýšenou pozornost

Z výzkumu Fontany a Abouserie v roce 1993 vyplynulo, že ve vzorku učitelů 
britských základních škol 72 % učitelů trpí mírným stresem a 23 % vážným stresem. 
Důvody jsou zřejmé. Na učitele je vznášeno mnoho nároků, a to jak dětmi, tak rodiči, 
kolegy, nebo nadřízenými pracovníky. Učitelé jsou neustále vystaveni požadavku udržet 
ve třídě kázeň a klid. Nemají striktně vymezené hodiny potřebné k výkonu své práce. 
Mnoho práce si nosí domů, a tím se ochuzují o část svého volného času a také času
k relaxaci. Jsou vystaveni kritice z mnoha stran - ze strany rodičů, inspektorů, ředitelů 
škol. Nemají dostatek možností, popř. fi nančních možností pro další vzdělávání. Učitel-
ská profese je náročná také z toho důvodu, že učitel pracuje celý den v relativní izolaci, 
osamocen jen s dětmi, bez možnosti bezprostřední konzultace problémů s kolegy a ade-
kvátní opory. 

Fontana a Abouserie (1993) také zjistili těsnou korelaci mezi neuroticismem
a vysokou úrovní stresu a také mezi introverzí a stresem (zvláště u mužů).

Podle Kyriacoua hlavní zdroje učitelského stresu spadají do sedmi oblastí:

 žáci se špatnými postoji a motivací k práci;
 žáci, kteří vyrušují, a všeobecná nedisciplinovanost žáků ve třídě;
 časté změny vzdělávacích projektů a organizace školy;
 špatné provozní podmínky (stav a vybavení budov a tříd, fi nancování provozu 

školy), včetně osobních vyhlídek na zlepšení postavení;
 časový tlak;
 konfl ikty s kolegy;
 pocit, že společnost nedoceňuje práci učitele.

 (Kyriacou 2004, s.151)
Zdroje učitelského stresu nachází Z. Mlčák (1999) v těchto základních interakč-

ních oblastech:
učitel a učivo (např. příliš náročné učivo),.
učitel a žáci (např. záporný vztah žáků ke škole),
učitel a pedagogický sbor (např. chybějící opora u kolegů a kolegyň), 
učitel a škola (např. mnoho administrativy, nízký plat),
učitel a rodiče (např. nedostatek respektu a korektnosti),
učitel a vnější instituce.
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U učitelů a z hlediska učitelů základních a středních škol zkoumal v České re-
publice stresory spjaté s učitelskou profesí ostravský psycholog a vysokoškolský peda-
gog profesor Karel Paulík a plzeňský psycholog a vysokoškolský pedagog pracující na 
pedagogické fakultě Západočeské univerzity V. Holeček.

K. Paulík (1998) podle výzkumu, který prováděl s dotazovanými učiteli, sestavil 
hierarchii čtrnácti stresorů (zátěžových faktorů):

 1. nízké společenské hodnocení – prestiž,
 2. neodpovídající plat,
 3. podřizování se administrativě, se kterou často nesouhlasí,
 4. nedostatek času pro odpočinek a relaxaci,
 5. učení ve třídách s velmi rozdílnou úrovní žáků,
 6. nedostatečná spolupráce s rodiči,
 7. špatné postoje žáků k práci,
 8. nedostatek pomůcek a potřeb pro vyučování,
 9. špatné chování žáků,
10. učení ve třídách s velkým počtem žáků,
11. práce spojená se shonem a chvatem,
12. mnoho žáků nenosí do školy potřebné pomůcky,
13. potíže s motivováním žáků,
14. nedostatek prostoru pro skupinovou práci.

Podle K. Paulíka má 10 % učitelů nevyhovující zdraví. (uvádí Židková, 2003).

V. Holeček (2001), stanovil ve svém výzkumu s 317 učiteli konaném v letech 
1999-2001 sedm stresorů, které uvádíme v pořadí jejich výskytu v jeho výzkumu od 
nejčastěji se vyskytujících po méně často se vyskytující:

– pracovní přetížení učitelů a učitelek;
– vedení školy nadřízenými orgány;
– problémoví žáci; 
– neupokojená potřeba seberealizace (,,frustrace“);
– problémoví rodiče;
– nevyhovující pracovní prostředí školy;
– problémoví kolegové.

Pracovním přetížením se míní časové tlaky termínovanou práci, rychlé změny 
vzdělávacích projektů, nahromadění úkolů, časovou tíseň, krátké přestávky, nadbyteč-
nou administrativu.

Vedení v tomto výzkumu se myslí nejen konkrétní vedení a organizace dané ško-
ly, ale i ostatní nadřízené orgány, tj. školský úřad, Česká školní inspekce, obecní úřady, 
jejich neadekvátní hodnocení, nepřiměřené požadavky apod.

Problémoví žáci jsou děti a mládež s poruchami chování a učení, žáci, kteří ne-
spolupracují s učiteli, mají špatný postoj a motivaci ke školní práci, utíkají ze školy, jsou 
bez kázně, stoupá jejich agresivita a nedisciplinovanost ve třídě.

Neuspokojená potřeba seberealizace (,,frustrace“) je částečná deziluze, špatné 
vyhlídky na zlepšení postavení v práci, pocit nedocenění práce učitele společností, nízké 
fi nanční ocenění náročné práce.
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Problémoví rodiče jsou rodiče se stoupající agresivitou, s nekritickým přístupem 
ke svým dětem, neadekvátně vyhrožující učitelům a učitelkám policií, soudy apod.

Nevyhovující pracovní prostředí školy má špatné materiálně technické a psy-
chohygienické podmínky, tj. stav a vybavení budov a tříd, ale i nedostatek fi nancí na 
optimální provoz školy, nákup vhodných pomůcek a zařízení.

Problémoví kolegové mají mezi sebou konfl ikty (např. ve sborovně), někteří bý-
vají neprofesionální, nedostatečně kooperativní, zákeřní, vyskytuje se u nich i alkoholis-
mus, neposkytují kolegům a kolegyním adekvátní oporu a podporu apod.

V některých případech se stresory kombinují (např. problémoví žáci a jejich pro-
blémoví rodiče). Jindy se učitelské stresory školní kombinují se stresory souvisejícími 
se soukromým životem učitele (např. problémy se žáky a problémy s rozvodem).

Všechny tyto uvedené stresory je možno v určité konstelaci a intenzitě, a ze-
jména při jejich kombinaci se soukromými stresy (např. rodinnými) a s mírou osobní 
senzitivnosti považovat za přetěžující psychosomatickou kapacitu a ohrožující zdraví 
učitelů a učitele, tedy jejich pohodu tělesnou, duševní a sociální. 

Citlivostí -náctiletých ke školní zátěži se zabývala Eva Urbanovská (2006) z UP 
Olomouc. 

Všímala si stresových situací především ve vztahu učitel a žák, ve školní klasi-
fi kaci, v oblasti tzv. výchov (tělesné, hudební, výtvarné), v oblasti podmínek učebního 
procesu, v interpersonálních vztazích žáků, ve školní jídelně a stravování.

Svým dotazníkem zjišťujícím míru subjektivní psychické zátěže a citlivosti (sen-
zitivity) na některé počiny personálu škol získala tyto nejvíce stresující (nejfrekvento-
vanější) odpovědi:

Učitel si prohlíží tvé osobní věci.
Učitel při mluvení prská nebo je mu cítit z úst. 
Píšeš více písemek v jeden den.
Není ti dobře a učitel tě nepustí na WC.
Učitel nikdy neuzná tvůj názor.
V jídelně kuchařky dávají jídlo na talíř rukou.
Učitel některým žákům viditelně nadržuje.
Nepřipravil ses na zkoušku a hrozí ti vyloučení.
Do druhého dne se máš naučit velké množství učiva.
Známka se ti zdála být nespravedlivá.
Píšeš nečekanou písemku, tzv. přepadovku.

Zabývali jsme se výzkumně primárně stresy učitelů způsobené z jejich hlediska 
žáky.

Kolaboratorní ohniskovou výzkumnou skupinu tvořilo náhodně vybraných 25 
učitelů a 75 učitelek  moravských i českých středních škol. 

Požádali jsme tyto učitelky a učitele, aby nám písemně popsali stresové situace 
způsobené žáky, které učitelé během své praxe ve škole prožili a označili, které z nich 
mohly poškodit jejich zdraví (fyzickou, sociální a psychickou pohodu).

Metodu dotazníku jsme doplnili metodou skupinového rozhovoru a individuál-
ních rozhovorů.
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Dosáhli jsme těchto výsledků: 
65 % učitelek a učitelů prožilo během své dosavadní praxe vážné stresové situace 
kvůli žákům se závadami a poruchami chování (tito žáci vykazovali difi cility, po-
ruchy osobnosti a psychické poruchy, nekázeň, nedisciplinovanost, krádeže, ničení 
majetku školy, záškoláctví, intelektuální pasivitu (extrémní nezájem o výuku), ver-
bální agresivitu a někteří se dokonce dopustili i brachiálního násilí vůči učitelům
a učitelkám);
12 % učitelů a učitelek prožilo během své praxe pouze lehčí, běžné stresové situace 
zapříčiněné většinou verbální agresivitou žáků;
9 % učitelů a učitelek uvádělo stres z úrazů a sebepoškozování žáků ve škole (ojedi-
něle šlo i o smrtelné úrazy a suicidia);
8 % učitelů a učitelek uvedlo vážné stresy plynoucí z rizikového chování žáků závis-
lých na drogách, alkoholu a nikotinismu;
6 % učitelů a učitelek uvedlo stres plynoucí z vylhaných, křivých a podvodných nař-
čení žáky z neprofesionálního chování.

Rozložení těchto zjištění u učitelů mužů a učitelek žen mělo obdobné parametry.

Výsledky u mužů (N= 25)
68 % (tj. 17 mužů) mělo vážné stresy během edukativní komunikace se žáky se závada-
mi a poruchami chování;
12 % (tj. 3 muži) prožilo pouze lehčí stresy se žáky;
8 % (tj. 2 muži) uvedli stres z úrazů žáků;
8 % (tj. 2 muži) prožívali stres kvůli chování a komunikaci žáků závislých na drogách, 
alkoholu a nikotinu;
4 % (tj. 1 muž) prožil stres plynou z vylhaných, amorálních a podvodných narčení 
žáky.

celkem (N=100)
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Výsledky u žen (N= 75): 
64 % ( tj. 48 žen) mělo vážné stresy během edukativní komunikace se žáky se závadami 
a poruchami chování;
12 % (tj. 9 žen) mělo jen běžné a lehčí stresy během edukativní komunikace se žáky;
9 % mělo prožívalo vážný stres během úrazů a sebepoškozování žáků;
8 % prožívalo stres kvůli chování a komunikaci žáků závislých na drogách, alkoholu 
a nikotinismu;
8 % prožilo stres plynoucí z vylhaných, amorálních a podvodných nařčení žáky.

Je třeba uvést, že jiné výsledky přináší výzkum stresorů ve škole z hlediska žáků 
a studentů. Tam hrají velkou roli učitelé a také spolužáci.

muži (N=25)

vážné stresy se 
žáky s poruchami 

chování; 68%

pouze lehčí 
stresy se žáky; 

12%
stres z úrazů 

žáků; 8%
stres z žáků 
závislých na 
drogách; 8%

stres 
z podvodných 

narčení žáky; 4%

ženy (N=75)

stresy se žáky s 
poruchami 
chování;

63%

lehčí stresy se 
žáky
12%

vážný stres 
během úrazů 

žáků
9%

stres kvůli žákům 
závislých na 

drogách
8%

stres z 
podvodných 
nařčení žáky

8%
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Klasifi kace psychotraumatizace učitelů
Jak makrotraumatizaci, tak mikrotraumatizaci si můžeme rozdělit na primární

a sekundární. Další možné třídění je na psychickou traumatizaci individuální a skupino-
vou, která je pro školství dost typická.

Primární psychická traumatizace znamená situaci, v níž je učitel přímo osobně, 
sám obětí šikany, tělesného trestu (který třeba byl určen původně i někomu jinému), 
ponižování, např. prožívá emoční nepohodu (např. úzkosti, strach, děs, ponížení, stud), 
bezmoc, neúspěšnost, dehonestaci, hostilitu ze strany okolí, averzi, pocity nespravedli-
vosti, posměch, ironii, uštěpačnost, ztrapňování, mocenskou manipulaci, perzekuci. 

Primární psychotraumatizace bývá většinou prožívána ze všech typů trauma-
tizace nejintenzivněji. Poškozuje duševní a emoční pohodu nejintenzivněji. Hormonální 
a nervová reakce organismu na stres je zde patrně nejintenzivnější a značně vyčerpá-
vající. Dlouhodobá, chronická primární traumatizace může postupně natolik vyčerpat 
organismus, že např. u učitelů dochází až k tzv. syndromu vyhoření (resp. syndromu 
burn-out). Ten je pro tzv. pomáhající profese dost typický (učitelé, lékaři, zdravotnice, 
psychologové, policisté) .

Němečtí psychologové Hennig a Keller (1995) uvádějí, že počet učitelů postiže-
ných vysokým stupněm vyhoření se pohybuje mezi 15-20 %. V České republice patrně 
půjde o statistiku obdobnou..

Primární psychotraumatizace krátkodobá i chronická může být způsobena úmy-
slně, intencionálně i nezáměrně, neúmyslně. Počet traumatizací, kterým jsou učitelé vy-
staveni je vážným důvodem proto, aby učitelé získali statut veřejného činitele. 

Příkladem na primární psychotraumatizaci je zážitek učitele automobilového 
učiliště:

Po Novém roce začal učitel opět učit a žáci plní silvestrovských zážitků se roz-
hodli vyděsit ho. Když stál před tabulí, tak mu hodili pod nohy dělbuch . Vyděšený učitel 
sice neutrpěl fyzické zranění, ale byl řadu týdnů v pracovní neschopnosti pro psychické 
obtíže. Ještě dnes se mu zdají sny, co vše se mohlo stát nejen jemu, ale i dalším studen-
tům ve třídě, jaká zranění i psychická traumata z toto mohla vzniknout.

Pozoruhodný příklad primární psychotraumatizace na základní škole uvádí třídní 
devátého ročníku:

Volala mi matka jednoho žáka, že ,,deváťáci“ posilnění notnou dávkou mari-
huany nutili mladšího spolužáka, aby se obnažil a tancoval přitom, a to za bílého dne 
na zastávce autobusu. Bylo to nahráno na video na mobilním telefonu. Pozvaní rodiče 
deváťáků omlouvali na ředitelství školy své syny, kteří kouřili marihuanu, že je to jejich 
věc, že se jim nebudou plést do jejich života. Že nutil tančit nahého spolužáka omlouvala 
jedna matka (podnikatelka) / tím, že její syn nesnáší sociálně slabší spoluobčany a podle 
toho se k nim chová. Učitel z těchto reakcí rodičů měl řadu dní neurotické potíže.

Za sekundární psychotraumatizaci považujeme situaci, když pedagogové 
nejsou přímo vystaveni traumatizaci své vlastní osoby, nejsou přímou obětí, ale byli 
svědky přímé traumatizace někoho, kdo je jim blízký, např. kolegy či kolegyně. Soci-
álně percipovali jejich traumatizaci, což mělo nepříznivý vliv na jejich vlastní prožívání
a i na jejich vlastní psychickou nepohodu. 

Ta však bývá většinou méně intenzivní než psychotraumatizace primární.
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Příkladem na sekundární traumatizaci učitele je zážitek učitele na chmelové bri-
gádě:

Žáci si při navazování háčku, pomocí kterého byl drátek zavěšen ve čtyřmetro-
vé výšce dávali kvůli zrychlení práce do úst z brašny jeden háček navíc a při dalším 
navazování si ho z úst vyňali. Háčky byli špinavé, tak to učitelé hned poznali a žáky 
opakovaně napomínali. Jeden žák při nahození tyče nahoru zaklonil hlavu a háček mu 
zaskočil do úst a poté ho spolknul. Parťák přiběhl říci co se stalo. V první chvíli tomu 
učitelé vzhledem k velikosti háčku nevěřili. Navíc dotyčný žák šel a zapil háček čajem 
a pokračoval v práci. Nechali ho odvést do nemocnice v Podbořanech, kde tomu také 
nechtěli věřit. Až po rentgenu bylo jasné, že háček je v žaludku žáka. 

Učitelé se složili a nechali dotyčný háček po vynětí ze žaludku pozlatit a věnovali 
ho žákovi na památku.

Symptomy psychické traumatizace 
Prvním a nejčastějším projevem psychické traumatizace je hyperarousal, hy-

perexitace, hypervigilita, tj. nadměrné vzrušení, nadměrná bdělost a aktivace až hy-
peraktivace, psychická tenze, nabuzenost, vylekanost, vyplašenost, stálé očekávání ne-
bezpečí, konfl iktu, nového stresu, frustrace. Může být pouze situační, krátkodobá nebo
i dlouhodobá.

Zda se, že pro některé učitele je v důsledku jejich poruch osobnosti, tempera-
mentu nebo profesní deformace taková reaktivita setrvalým stavem typickým pro jejich 
chování a jednání. Žáci a studenti většinou hovoří o tom, že tito učitelé mají ,,cholerické 
jednání“ nebo cholerický temperament, provázený sklonem ke křiku, nadávkám, po-
směchu, ironii, svévoli, tělesným trestům a  dehonestování žáků a studentů, které takový 
učitel považuje za nějak problémové. 

Dalo by se říci, že učitelé se stabilizovaným hyperexitovaným chováním pova-
žují toto chování a jednání za užitečnou zastrašovací přizpůsobovací techniku, která 
redukuje značnou část hyperaktivit, asertivit až agresivit ze strany aktivních a sebevě-
domých žáků a studentů, protože u nich vyvolává úzkostné reakce, nebo dokonce pocit 
strachu z učitele. 

Druhým nejčastějším příznakem psychické traumatizace bývá intruzivní chová-
ní a prožívání, které je tvořeno otravnými, neodbytnými, obsesně se vracejícími pocity 
z psychické traumatizace, a někdy dokonce i sklony ke kompulzím. Neustále předsta-
vování si traumatické situace a přemýšlení o tom, co se stalo, bývá provázeno tzv. fl ash-
backy, zpětnými záblesky, které vedou k podobným prožitkům, jaké vyvolala původní 
skutečná traumatická situace.

Třetím častým příznakem psychické traumatizace bývá tzv. psychická kon-
strikce, jakési vnitřní duševní stažení, sevření, jakési psychické imobilizující zaškrcení, 
zúžení, které může mít nejen akutní, ale i chronický ráz. Jde o deformované vnímání, 
které má ráz pasivního obranného přizpůsobovacího mechanismu. Způsobuje i jakousi 
dočasnou anestezii vůči prožívané psychické traumatizaci. Jde o únikovou reakci.

Učitelé uváděli např. tyto symptomy své psychotraumatizace:
– pocit vyčerpanosti nebo zvýšené únavy,
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– redukce sebedůvěry,
– poruchy soustředění, 
– návaly paniky, 
– vnitřní neklid,
– pocity vnitřního napětí,
– bolesti zad, 
– úzkost a strach,
– bolesti hlavy,
– plačtivost, 
– náladovost,
– afektivní labilita, 
– poruchy spánku, 
– nechutenství, 
– zvýšená konzumace psychofarmak,
– vyšší konzumace cigaret,
– bolesti břicha, zvracení, 
– střevní a žaludeční problémy, 
– celkovou nevolnost až mdloby,
– alergické potíže,
– subdeprese a deprese,
– celkově zvýšený neuroticismus,
– podrážděnost, popudlivost,
– apatie,
– pocity psychosomatického vyhoření (job burn out),
– pracovní neschopnost.

Úroveň psychické vulnerability (zranitelnosti) 
Všichni lidé, tj. ani děti, ani dospělí nemají stejnou úroveň psychické zranitel-

nosti, a to ani aktuální, ani dlouhodobé, setrvalé.
Někteří lidé jsou odolnější, zdolnější, resilientnější. Mají tzv. hroší kůži, ale jiní 

lidé jsou senzitivní, nebo dokonce hypersenzitivní. Odolnost vůči zátěžím, osobnostní 
nezdolnost, vzdornost, hardiness je ovšem vhodné trénovat a rozvíjet.

S touto skutečností by se mělo počítat zejména ve školství. 
K psychickým traumatům jsou náchylnější lidé senzitivní až hypersenzitivní, 

vyčerpaní po prodělaných chorobách nebo úrazech a operacích, osoby s malou sebedů-
věrou a sebejistotou, málo psychicky integrované.

Do jisté míry může jít i o vrozenou, geneticky podmíněnou záležitost.
Senzitivní osobnost prožívá sama psychické trauma, když nechtěně, nezáměrně 

traumatizovala někoho ve svém okolí.

Terapie psychických traumatizací 
Psychosociální a pedagogická opora a pomoc při zjištění akutní psychické 

traumatizace 
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Především je třeba osobě psychicky traumatizované umožnit defusing, tj.mož-
nost spontánně se svěřit a uvolnit se v rozhovoru (alespoň částečně) z nahromaděných 
a neodreagovaných explozivních emocí. Jde i o laickou sociální oporu kolegů a kole-
gyň, neodborníků, přátel, spolupracovníků či příbuzných. I dospělý, který prošel akutní 
psychickou traumatizací, by měl mít možnost vyplakat se, vykřičet se, postěžovat si, 
vynadávat si, odreagovat se, relaxovat se. Není vhodné přesvědčovat ho, že je statečný, 
a že si proto pomůže i bez naříkání a pláče a i bez pomoci ostatních.

Další vhodný postup je zajistit osobám postiženým osobám debriefi ng, tj. jed-
norázovou ofi ciální poradu (často skupinovou), na které bude provedena neodkladná 
odborná analýza traumatické události a navržena adekvátní antitraumatická intervence 
nebo nápravná odborná péče.

Někdy je třeba zajistit i odbornou a specializovanou antitraumatickou inter-
venci. Jde o dlouhodobější odbornou poradenskou nebo psychoterapeutickou péči, 
kterou realizují psychologové nebo psychiatři a speciální i sociální pedagogové, pří-
slušníci tzv. pomáhající profese (helping professions). Řešením bývá i změna třídy 
nebo i školy.

Dlouhodobě působící neregulovaná zátěž vede dříve či později k vyčerpání orga-
nismu, uvádí Pavla Císařová (2002) v časopisu Psychologie dnes a pokračuje:

,,Nemalou roli v otázce zátěže u učitelů hraje fyzické prostředí, ve kterém se 
pohybují. Nedostatek času a prostoru na regeneraci v průběhu pracovního dne má na 
lidskou psychiku neblahé důsledky. To není nic nového. Učitelé, kteří většinou sdílejí 
kabinet s několika dalšími kolegy, pak mohou zatoužit po malé místnosti, ve které by 
mohli být alespoň chvíli sami. 

Představa takové místnosti se většinou spojuje s kuřárnou, která například pro ne-
kuřáky místem odpočinku není. „V práci se stresem se v některých zahraničních fi rmách 
osvědčuje vybudování antistresové místnosti,“ říká Hana Kasíková. „Je to zvukově izo-
lovaná místnost, kde se může člověk, který to potřebuje, vykřičet a vybít nahromaděný 
stres.“ Otázka, nakolik je něco takového možné v podmínkách našich škol, může zůstat 
otevřená stejně jako otázka dlouhodobé účinnosti takové strategie vyrovnávání se stre-
sem. Může však být lepší vykřičet se o samotě než před třídou. 

Účinnější se zdá trend zaměřený na sebe-poznávání učitelů v rámci skupin, po-
znávání možností sociální opory a její využívání. Ukazuje se také potřeba systematič-
tějšího vzdělávání učitelů v prvních dvou letech, kdy nastoupí do praxe. „Na rozdíl od 
některých dalších profesí, například lékařů, mohou učitelé jen omezeně využít speciali-
zovaný podpůrný personál, který by mu pomohl zvládat problémy,“ upozorňuje Václav 
Mertin. „Kdybychom odmítli před operací rentgen, biochemický rozbor, jiná potřebná 
vyšetření, lékař nás nepřevezme do péče. Učitel musí učit každé dítě přesto, že rodiče 
odmítnou navštívit s problémovým dítětem psychologa, logopeda či psychiatra.“

„Kromě výpadků paměti, nechuti k práci dochází ke ztrátě originálních asocia-
cí,“ míní Hana Kasíková. „V kurzech osobnostní výchovy pro učitele se proto vracíme 
k základům tvořivosti jako občerstvujícímu zdroji energie.“ 

Podle Václava Mertina by měla jít prevence syndromu vyhoření u učitelů dvojím 
směrem. „Učitel se musí učit lépe zacházet se svým profesním životem – mít i neškolní 
zájmy, přátelské skupiny, stejně jako by např. vrcholový sportovec měl víc dbát na rege-
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neraci. Existuje však i cesta celospolečenské prevence. Každý učitel by se měl povinně 
celoživotně vzdělávat. Každým rokem alespoň 14 dní. Vzdělaný učitel se méně bojí jít 
do školy s tím, co si na něj připravili žáci, rodiče, vedení nebo inspekce, je sebevědo-
mější, lépe obhájí svou práci, je méně závislý na jednom jediném povolání.“ 

Psycholog Antonín Mezera se domnívá, že by učitelé měli po několika letech 
povinně změnit školní prostředí a populaci žáků, které učí. „Učitelé by měli mít mož-
nost a i povinnost například po pěti až deseti letech učit nejen na základní škole, ale i na 
gymnáziu, střední odborné škole nebo ve speciální škole. Měli by mít možnost věnovat 
se například práci výchovného poradce, metodika či inspektora. V oblasti teorie mana-
gementu se této metodě říká job rotation, ale školství je bohužel vůči změnám tohoto 
typu dost rezistentní.“ 

V podmínkách našich škol se kromě ,,křičící místnosti“, uvádí Pavla Císařová, 
zdá prozatím fantaskní i alternativa, kterou představují C. Hennig a G. Keller ve svém 
Antistresovém programu pro učitele. Jedná se o zavedení sabatiklu, tzv. volného roku. 
„Podobně jako ve Švýcarsku (…) by měl mít každý učitel příležitost prožít po 7–8 
letech vyučování tzv. volný rok. Může ho využít podle osobní potřeby k načerpání sil,
k dalšímu vzdělávání atd. Finančně lze sabatikl zabezpečit tak, že se učiteli bude posky-
tovat plat snížený měsíčně o 1/7–1/8.

Křivohlavý (2001) doporučuje interní a externí metody a postupy prevence vy-
hoření, a to interní a externí. Mezi interní postupy řadí: neklást na sebe nesplnitelné 
nároky, aktivně rozvíjet pozitivní myšlení, stanovit si priority, hledat smysl života. Mezi 
externí postupy řadí: sociální oporu, zlepšení klimatu organizace a úpravu pracovního 
prostředí.

Urbanovská (2009) se podrobněji zabývá copingovými strategiemi zvládání stre-
su (u středoškolské mládeže). Popsala např. tzv. strategie kontroly, strategii vyhýbání, 
strategii rezignace.

Blahutková a Charvát (2009) zdůraznili význam výrazného podílu sportu a po-
hybových aktivit na odbourávání stresů.

Profesní zátěž učitelů a učitelek na českých základních i středních školách je tak 
vážná, že je třeba věnovat ji větší diagnostickou, edukativní a terapeutickou pozornost 
a péči odborníků než doposud.
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STRESSORS IN THE WORK OF PRIMARY AND
SECONDARY TEACHERS IN THE CZECH REPUBLIC

Abstract: The author deals with psychological research of stressors at Czech 
primary and secondary schools. He discusses the results of State Heath Institute re-
search from 2002, the research projects of V. Holeček (2001), Z. Mlčák (1999), K. Pau-
lík (1998) and Fontana and Abouserie (1993) who did their reserach at British primary 
schools. He presents the results of his own research from 2009, in which he focused 
on stress of secondary teachers caused by pupils. This type of stress and psychotrauma 
occurs during social communication with the pupils with diffi cult behaviour and beha-
vioural disorders and in the situations when pupils are seriously injured. 

Key words: stressors at schools, stress and psychotraumas of teachers, Czech 
schools, British schools, diffi culties, pupils with behavioural disorders, seriour injuries 
at schools
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

DISEMINACE EDUKAČNÍHO PROGRAMU 
„NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ DO PRAXE 

ŠKOL 

Iva ŽALOUDÍKOVÁ, Drahoslava HRUBÁ

Abstrakt: Primárně preventivní program Normální je nekouřit byl po pěti le-
tech dokončen a jeho evaluace uzavřena jak v pilotní studii na školách v Brně, tak 
i v širší ověřovací studii v celé ČR. V současné době probíhá jeho rozšíření do praxe 
zařazením do kurikula školy, respektive do konkrétního školního vzdělávacího progra-
mu jednotlivých škol, které projevily zájem využít jej ve výchově ke zdraví. Uplatňuje 
se především v primární prevenci rizikového chování, primární onkologické prevenci 
a prevenci kardiovaskulárního onemocnění, a to komplexní výchovou ke zdravému ži-
votnímu stylu. 

Klíčová slova: protidrogová prevence, školní onkologická prevence, výchova ke 
zdraví, rizikové chování, školní preventivní program

Úvod
Program „Normální je nekouřit“ byl dokončen a ověřen v pilotní studii na 10 ško-

lách v Brně  i v širší ověřovací studii na 50 školách v celé ČR. Po zhodnocení efektivity 
a provedené evaluaci je další snahou podpořit praktické využití programu v konkrétním 
školním vzdělávacím programu našich škol. V současné době probíhá diseminace pro-
gramu do nejširší praxe. Program je školám nabízen prostřednictvím školení pořádaném 
pedagogicko–psychologickými poradnami (PPP) v rámci protidrogové výchovy nebo 
v NIDV v každoročních nabídkách pro školení učitelů v rámci výchovy ke zdraví, dále 
prostřednictvím krajských hygienických stanic, ale také přímo na jednotlivých školách 
v rámci preventivních aktivit a činností učitelů – preventistů.  Každá škola musí kaž-
doročně vypracovat tzv. Minimální preventivní program, jehož náplň odpovídá určitým 
předepsaným požadavkům. Edukační program „Normální je nekouřit“ pomáhá při rea-
lizaci prevence rizikových faktorů. Zvláště pak přispívá k onkologické prevenci, k pre-
venci kardiovaskulárního onemocnění a k výchově ke zdraví především dodržováním 
a podporou zdravého životního stylu u školních dětí. 
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Jak by mělo probíhat preventivní výchovné působení na cílovou skupinu? Jak 
postupovat při vytvoření programu a jeho následné realizaci v praxi? Kdy je program 
účinný? Těmito otázkami se zabývalo již více autorů. Zde se zmiňujeme o postupu po-
užívaném v Holandsku nazvaném „ABC in Health Education and Health Promotion“- 
Abeceda výchovy ke zdraví a podpory zdraví.

Zavádění a realizace preventivniho programu
Výchova ke zdraví může probíhat neplánovaně, živelně, nesystematicky nebo 

cíleně se systematickým, předem promyšleným přístupem včetně plánování, analýzy 
současné situace, přípravy zacíleného preventivního programu, jeho ověření, evaluaci 
a postupného rozšíření prevence. V preventivním působení je možné stanovit tři základ-
ní fáze, volně podle H. De Vies, autora  ABC´ in health education and health promotion, 
Abeceda výchovy ke zdraví (De Vries, 2008). 

Abeceda výchovy ke zdraví a podpory zdraví obsahuje: 
1) fáze   A - Analysis of the problem (analýza problému)
2) fáze   B - Behavioral change (změna chování) 
3) fáze   C - Continued prevention (pokračování prevence). 

A – Analýza problému
1) Identifi kace zdravotního a sociálního problému, na který je nutné se zaměřit, 

včetně epidemiologických studií. Zahrnuje sociální diagnostiku, tzn. to, co deter-
minuje vnímání problému lidí, jejich potřeby, kvalitu života aj. a to tak, aby bylo 
zřejmé, jaké jsou priority sdílené komunity, dále epidemiologickou diagnózu ke 
zjištění konkrétního zdravotního problému.

2) Následuje analýza toho, jaké chování a faktory prostředí se vztahují k tomuto zdra-
votnímu problému. Tato analýza je nazývána diagnóza prostředí a chování.

3) Následujícím krokem je identifi kace cílové skupiny, která se nejvíce podílí na 
rizikovém chování. Tato skupina bude pak následně ovlivněna cíleně zaměřeným 
preventivním programem, neboť je nejvíce zasažena vysokým rizikem rozvíjejí-
cí se choroby. Jde o zjištění, ve které skupině obyvatelstva se vyskytuje problém, 
který pociťují a chtějí řešit i zúčastnění a u kterého požadují změnu. 

4) Dále je nutné analyzovat, proč lidé podléhají rizikovému chování. Tento krok se 
nazývá diagnóza vzdělávání a organizační. Když nevíme, proč se lidé chovají 
rizikově, nemůžeme  vytvořit edukační program takový, abychom je  motivovali 
ke změně. Je tady nutná analýza motivů směřujících k rizikovému chování, a to 
před vytvořením vzdělávacího programu. Analýza obsahuje zjištění determinant 
chování, jako jsou demografi cká data, fakta prostředí (věk, socioekonomický 
status, pohlaví,..) a kognitivní faktory, jako postoje, sociální vlivy, očekávání 
osobní zdatnosti. Je důležité vědět, co ovlivňuje chování a jaká přesvědčení je 
nutno změnit.  (Například: Kuřák může být přesvědčený o výhodách nekouření, 
ale neví, jak přestat kouřit. To znamená, že potřebuje informace, aby zvýšil osob-
ní schopnost. Informace, jak přestat kouřit, zvýší jeho úroveň sebehodnocení 
a posílí osobní zdatnost a odhodlání přestat kouřit.)
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5) Další krok analyzuje, jak přistupovat k cílové skupině, jak ji ovlivnit. Ob-
sahuje pečlivou analýzu potřeb cílové skupiny. Podobně to platí i pro ty, kteří 
program budou realizovat. 

Cílem analýzy problému je získat jasnou defi nici problému, identifi kaci problé-
mu v chování, jež je s problémem spojeno, a cílovou skupinu, na kterou je nutné se 
zaměřit.

B – Změna chování
Výsledky analýzy poskytnou informace k formulování cílů preventivního pro-

gramu. V této fázi se provádí výběr, zda chování je nutno změnit výchovou, vzdělává-
ním, jaký typ  prevence je potřebný, jaký program zvolit a jaké bude hodnocení efekti-
vity v pilotní studii. 

1) První krok je zjištění, zda změnu chování je možno realizovat výchovou nebo za-
měřením na regulace nebo kombinací obou. Například pasivní kouření je možné 
změnit regulacemi. 

2) Dále je nutné se rozhodnout, zda půjde o primární prevenci formou edukace, 
sekundární prevenci formou včasné detekce nebo terciární prevenci, léčbou. 

3) Vytvoření programu, efektivní intervence zaměřené na změnu chování, hodno-
cení zdrojů i bariér implementace. Podstatné je zaměřit se na faktory, které deter-
minují přijímání a zpracování informací.

4) Vytvořený program je nutné ověřit, testovat, neboť je důležité analyzovat, zda 
splňuje zamýšlené cíle, zda je pozitivně evaluován. Ověření musí proběhnout 
porovnáním výsledků v intervenované a kontrolní skupině, aby se předešlo 
rozšíření neúčinného programu. Na takovém programu by měli spolupracovat 
odborníci z různých oborů zabývající se změnou chování, jako psychologové, 
sociologové, zdravotničtí pracovníci, lékaři, učitelé. 

C- Pokračování programu
Ověřený program je pak následně rozšiřován podle strategie v několika fázích, 

kterými jsou:  rozšiřování programu, jeho přijetí, zařazení do pravidelného užívání např. 
školy a institucionalizace, popř. zavedením do všech škol. 
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Schéma ABC ve výchově ke zdraví:
A

ANALÝZA PROBLÉMU
potřeby1. 
jedinec–prostředí2. 
cílová skupina3. 
determinanty4. 
přístup5. 

  B          C
INTERVENCE ZAMĚŘENÁ NA CHOVÁNÍ, POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU        

VYTVOŘENÍ PROGRAMU   1. spolupráce odborníků
1. cíle     2. rozšíření programu
2. metody     3. taktika a strategie
3. ověřování

Cílem výchovy ke zdraví je změnachování
Psychosociální determinanty chování směřující ke zdraví

Bazálním obsahem edukačních preventivních programů je změna chování. Napří-
klad snaha kuřáků přestat kouřit, jíst zdravě, dodržovat zásady správné výživy, dodržovat 
zdravé stravovací návyky, dodržovat v denním režimu dostatek pohybové aktivity, atd. 
Existuje mnoho sociálně psychologických teorií, jak změny chování dosáhnout. Nejvíce 
byly propacovány A. Bandurou v jeho díle Social Cognitive theory (1986), Ajzenem v pu-
blikaci Theory of planned behaviour (1991)  i dalšími. Autoři se shodují v tom, že změně 
chování dochází přes záměr, plánované chování, které je možno ovlivňovat a měřit. 

POSTOJ – ZÁMĚR – CHOVÁNÍ
De Vries (2002) vytvořil I-Change model, který zahrnuje několik sociálně–ko-

gnitivních modelů, kde je chování výsledkem záměru, plánovaného chování a schop-
ností jedince. Při změně záměru v chování považuje za důležité působit na hlavní tři 
faktory uváděné jako ASE-model - faktory motivační.

ASE-model
A -  ATTITUDES, POSTOJE
S -  SOCIAL INFLUENCE, SOCIÁLNÍ VLIV
E -  SELF-EFFICACY, OČEKÁVANÁ OSOBNÍ ÚČINNOST

Postoje vyjadřují názor jedince na pozitiva a negativa určitého chování, pro 
a proti ve dvou dimenzích, a to kognitivní, jako je přijímání racionálních hledisek, 
a afektivnípostihující např. jak se mu líbí materiály se kterými pracuje, jak atraktivní 
a přitažlivé metody jsou použity v intervenci atd. Je tedy nutné odlišit racionální a emo-
cionální přesvědčení o nově přijímaném chování.



123

Sociální vlivy je možné přiblížit jako proces, při němž lidé přímo nebo nepří-
mo ovlivňují myšlenky, pocity a činnost jiných lidí. Řadí se k němu sociální normy, 
přijímání chování jiných lidí, sociální tlak, sociální podpora. Teorie sociálního učení 
A. Bandury zavádí pojem observační učení jako důležitou determinantu chování. Lidé, 
a zvláště děti, se učí o kouření pozorováním, sledováním svých vrstevníků, a kouřících 
rodičů. Napodobují tyto modely. Je zde uplatňován přímý sociální tlak rodičů, kouřících 
vrstevníků a mnohdy i médií. Sociální normy měly výraznou roli v predikci omezování 
kouření, ale menší než v predikci začátku kouření.

Osobní účinnost, zdatnost vyjadřuje jedincovo očekávání týkající se jeho 
schopnosti realizovat žádoucí chování. Nerefl ektuje jeho reálné dovednosti, ale pře-
svědčení o těchto dovednostech. (Jestliže je přesvědčen, že přestane kouřit, podaří se mu 
to.) Vztahuje se k přesvědčení o schopnosti určitým způsobem se chovat v určité situaci. 
Chování je determinováno schopnostmi a žádoucím chováním. 

Záměr ke změně je možno charakterizovat tak, že lidé plánují změnu svého 
chování. Tento proces prochází stadií přemítání, hloubání o změně aktivního chová-
ní a udržení tohoto chování nebo návratem zpět k původnímu chování při neúspěchu. 
Plánování zahrnuje schopnost jedince převést záměr v žádoucí chování. Plánování 
činností se stává strategickým cílem prevence. Takové plánované činnosti mohou být při 
omezování kouření například: návštěva praktického lékaře, odstranění popelníků, ozná-
mení svým přátelům o záměru přestat kouřit, atd. Tento model byl úspěšně realizován 
v Holandsku v prevenci kouření.

Změna chování
Změna chování je realizována ze dvou hledisek.

Individuální hledisko,ve kterém je důležité zaměřit se na postoje, sociální vlivy 1. 
a vnímanou schopnost, takzvané očekávání vlastní osobní zdatnosti, „zda mohu 
zrealizovat žádoucí chování“.  
Environmentální hledisko, které je ovlivněno sociálními, ekonomickými, poli-2. 
tickými, kulturními a legislativními faktory. Ke změně může dojít, jen pokud 
jsou změněny tyto faktory. 

Tato dvě hlediska se vzájemně nevylučují. Podstatné je jejich dobré pochopení. 

Změna chování z individuálního hlediska probíhá podle sociálně–psychologických te-
orií ve čtyřech fázích:

opatření informace1. 
přijetí informace2. 
dekódování informace3. 
reakce v chování, nové chování, pokus o nové chování.4. 

Proto je nutné připravit preventivní program tak, aby inicioval změnu chová-
ní. Sdělení, informace musí být pro recipienty atraktivní, přitažlivá, musí respektovat 
specifi ka cílové skupiny. Například u adolescentů by měl využívat komiksů, video- 
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nahrávky, peer metody, práci ve skupině, hraní rolí, vyvozovat jasné závěry, používat 
přesvědčování, ale nenásilnou formou, nekuřácké postery, atd. Zpracovávání přijímané 
informace probíhá na dvou úrovních: centrální, kognitivní cestou a periferní, afektiv-
ní cestou, kde je více pozornosti věnováno přitažlivosti, atraktivitě programu. Osobní 
schopnost změny je možné podpořit a zvýšit cvičením asertivního chování, výcvikem 
technik a dovednosti odmítání, hraní rolí atd. Důležité je také aktivní zapojení cílové 
skupiny do programu. Na základě tohoto modelu se vytvoří vzor programu, který se 
pak dále ověřuje v cílové skupině. Teprve po ověření na pilotní skupině, zda je program 
efektivní, se program  rozšiřuje dále. Projekt je nutné zabezpečit odborníky z různých 
oblastí. Týmové zabezpečení projektu zahrnuje několik spolupracujících skupin. Viz 
níže obr. 1.

Obr. 1. Týmové zabezpečení projektu

Podpora zdraví je stále se opakující, nekončící proces. Podle podmínek 
a dané situace je možné začít analýzou, pokračovat vytvořením intervence zaměřené 
na chování a zakončit úsilím o rozšíření a pokračování programu. Neméně důležité je 
připomenout, že podpora zdraví a její plánování je kontinuálním procesem.

Rozšíření programu normální je nekouřit
Program „Normální je nekouřit“ je nabízen školám k využití ve výchově ke zdra-

ví na primárním stupni. V současné době je již používán na 440 školách v celé ČR zvláš-
tě ve školách v okrese Česká Lípa, Nový Bor, Pardubice, Chrudim, Lanškroun, Ústí n. 
Orlicí, Přelouč, Tábor, Hradec Králové, Litoměřice, Terezín, Vlašim, Trutnov, Brno, 
Slavkov, Ždár n. Sázavou, Moravský Krumlov, Zlín, Vsetín, Opava, Bohumín, Nový 
Jičín, Karviná, Bruntál, Ostrava, Frýdek-Místek, Hodonín, Břeclav, atd. Při zavádění do 
praxe jsme využili postupu výše uvedeného v ABC ve výchově ke zdraví podle H. De 
Vries, viz níže. Zde je uvedeno, jak probíhala analýza problému, vytvoření preventiv-
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ního program, ověřování účinnosti a také diseminace konkrétně u programu Normální 
je nekouřit.

Schéma ABC ve výchově k nekuřáctví  a podpoře zdravého životního stylu 
u programu „Normální je nekouřit“:

A
ANALÝZA PROBLÉMU

Potřeby   (kouření, počátky experimentování)1. 
Jedinec-prostředí  (normy společnosti)2. 
Cílová skupina  (7-11 let)3. 
Determinanty  (analýza motivů)4. 
Přístup   (potřeby cílové skupiny)5. 

B                                                                              
INTERVENCE ZAMĚŘENÁ NA CHOVÁNÍ, VYTVOŘENÍ PROGRAMU                                       

Cíle  (posunout počátky experimentování, stát se nekuřákem)                                                                            1. 
Metody  ( výchova/preventivní program, regulace na úrovni státu,  2. 

omezování kouření na veřejnosti)                                                                      
Ověřování  (kontrolní a experimentální skupina)3. 

C
POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU

Spolupráce odborníků (pedagogové, psychologové, lékaři)1. 
Rozšíření programu (PPP, NIDV, hygienické stanice)2. 
Taktika a strategie  (institucionalizace)3. 

V první části analýzy problému jsme zjistili, že je vhodné se zaměřit na děti mlad-
šího školního věku z důvodu doporučeného přístupu k prevenci kouření, kdy je doporu-
čeno začínat s intervencí 2-3 roky před tím, než se rizikové chování objeví. To znamená 
v našem regionu v ČR vzhledem k tomu, že k první experimentaci dochází v 10 letech, 
začínat s prevencí v 7 letech, tj. v první třídě základní školy. Cílová skupina je tedy 
7-11 let, děti mladšího školního věku na primárním stupni. Jasná defi nice problému je 
defi nována tak, že cílem intervence je posunout začátky kouření u dětí (experimentování 
s cigaretou) do staršího věku, omezení pasivního kouření, přijetí rozhodnutí stát se vědo-
mě nekuřákem. Program je zaměřen a na zvýšení znalostí, ovlivnění postojů a chování 
a využívá metody interaktivního působení, práce ve skupině, diskuse, motivační příběhy, 
hraní rolí atd. Ověřovali jsme, zda je pozitivně evaluován. Ověření proběhlo porovná-
ním výsledků v intervenované a kontrolní skupině, aby se předešlo rozšíření neúčinného 
programu. Program je výsledkem spolupráce odborníků více oborů - pedagogů, psycho-
logů, lékařů a je rozšiřován prostřednictvím NIDV, PPP  a hygienických stanic. Učitelé 
jsou k používání programu proškoleni, procházejí workshopem s udělením certifi kátu 
a přihlašují svého garanta, který zasílá zpětnou vazbu o zavedení do výuky na konkrétní 
škole. Program byl také zabezpečen týmem spolupracovníků viz obr. 2.
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Obr. 2. Týmové zabezpečení projektu výchovy k nekuřáctví a podpoře zdraví  
„Normální je nekouřit“:

Máme již k dispozici i první informace o implementaci programu do škol. Ob-
vykle učitelé program realizovali v průběhu 2 měsíců, rodiče informovali o programu 
na třídních schůzkách. Spolupráce s rodiči probíhala nejvíce formou diskuse o kouření 
doma a 80 procent rodičů jej hodnotilo pozitivně, projevili zájem o další pokračování 
ve vyšších ročnících. 

Využívali motivačních příběhů a video nahrávky a jednotlivé postavy si pro dra-
matizaci vyráběli i sami. Často propojovali tématicky učivo prvouky s jinými předměty, 
jako čtení, Vv, Tv, Hv i matematikou. Dále vyhledávali pojmy v počítači a v encyklo-
pediích, využití ve škole v přírodě a spojovali program s projekty Dětský den bez úra-
zu, Ovoce do škol, Zdravé zuby, Den Země, protidrogová prevence. Více než polovina 
učitelů práce dětí založila do jejich portfolia. Líbila se jim forma interaktivní práce 
v celém programu. V programu je nutné se podpořit a rozvíjet nejen kognitivní dimenzi, 
ale především afektivní stránku, aby byl program pro děti atraktivní, těšily se na něj 
a přijaly pozitivní postoj k tématu. Nejvíce jsou však děti motivovány k určitému druhu 
chování svými rodiči, modely v sociálním učení.

Závěrem je potřeba zmínit, že cílem je podpořit primární prevenci a vytvořit pro-
gram podpory zdraví a zdravého životního stylu, který bude možno použít na školách 
a zvýšit zdravotní gramotnost dětí primárního stupně.

 výzkumná skupina   
 LF MU, PdF MU 
 Hrubá, Žaloudíková 

        skupina 
zabezpečující zdroje 
 LF a PdF MU 
 Výzkumný záměr 
 Škola a zdraví 21 

  cílová  skupina 
mladší školní věk 
     (7-11 let) 

 spojovací  skupina 
Hrubá, Žaloudíková, 
Rotreklová, 
Přidalová, Řezáč 

          skupina 
zajištující podporu 
Výzkumný záměr 
 Škola a zdraví 21 

        skupina  
rozšiřující program  
PPP 
NIDV 
krajské hyg. stanice 
učitelé, vychovatelé 

Skupina 
zajištující finance 
- MŠMT  
- LPR(Liga proti rakovině) 
- MZ 
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DISSEMINATION OF THE PROGRAMME „NON-
SMOKING IS A NORM“ INTO THE SCHOOL PRACTICE

Abstract: In fi ve years the primary prevention programme „Non-Smoking is a 
Norm“ has been fi nished. It was evaluated in a pilot study in schools in Brno and in a wi-
der study in the Czech Republic. Nowadays it has been disseminated into the everyday 
practise. Schools could implemented it into the school curriculum, It has been used as 
a tool for health promotion, health education with the focus on drug prevention, cancer 
education, cardiovascular diseasse prevention and healthy lifestyle education.

Key words: drug prevention, cancer education, health education, risk behaviour, 
preventive school programme
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

NEKUŘÁCKÉ DOMOVY: UTOPIE NEBO 
NUTNOST A BUDOUCÍ REALITA?

Drahoslava HRUBÁ, Iva ŽALOUDÍKOVÁ

Abstrakt: Programy pro „Smoke-free homes“ podporují omezení či úplný zákaz 
kouření v bytech s dětmi. Pravidla umožňují odstupňování omezení od úplného zákazu 
kouření v celém bytě („zlatý stupeň“) přes povolení kouření v jediné dobře větrané 
místnosti („stříbrný stupeň“) až po dohodu nekouřit ani v přítomnosti dětí ani v přítom-
nosti ostatních nekuřáků („bronzový stupeň“). K těmto strategiím existují ještě různé 
varianty.  Odborníci se shodují,  že hlavním cílem musí být komplexní ochrana dětí, 
kterou lze zajistit jedině dohodou o úplném zákazu kouření v jejich domovech; lze pod-
porovat etapovitý přístup. Školní výchovné protikuřácké programy nejen v zahraničí, 
ale i v České republice zahrnují i  tuto problematiku: iniciují spolupráci rodičů na růz-
ných „domácích úkolech“ a učí děti strategickým postupům při jednávání s dospělými 
o podmínkách respektujících právo dětí na zajištění domácího bezpečí, včetně ochrany 
před expozicí pasivnímu kouření.

Klíčová slova: nekuřácké domu, komplexní ochrana dětí, školní výchovné proti-
kuřácké programy, expozice pasivnímu kouření

Pasivní – nedobrovolné – kouření je vdechování ovzduší kontaminovaného dý-
mem z doutnajícího konce cigarety (tzv. sidestream) a zbytků kouře, který vydechu-
je aktivní kuřák (mainstream). Již v r. 1986 uveřejnil US Surgen General důkazy, že 
expozice takto znečistěnému ovzduší může vyvolat u nekuřáků zdravotní problémy. 
Později toxikologové z Environmental Protection Agency klasifi kovali cigaretový kouř 
jako prokázaný humánní karcinogen (třídy A- EPA 1992) a vědci stále doplňují nové 
poznatky o nebezpečnosti pasivního kouření. Veřejnost však dosud tyto informace ne-
vnímá jako výzvu pro aktivní ochranu nejvnímavějších osob – dětí.

V české studii, která hodnotí úspěšnost intervenčního výchovně vzdělávacího 
programu určeného žákům 1. až 5. tříd základních škol „Normální je nekouřit“, je 
kolem 75 % šesti až jedenáctiletých dětí exponováno vlivům kuřáků z řad nejbližších 
rodinných příslušníků: téměř 30 % dětí má kouřící rodiče, více než 20 % má kouřící 
prarodiče, u dalších téměř 10 % dětí kouří rodiče i prarodiče. Pokud se připojí sle-
dování kuřáckého chování i u dalších příbuzných, s nimiž se děti často stýkají, (tety, 
strýcové, starší sourozenci), je jen asi jedna čtvrtina dětí mimo dosah tohoto rizikové-
ho chování dospělých (Hrubá 2008 a). Podobné údaje jsou popisovány i v jiné české 
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studii z programu Teplice-Prachatice (Dostál 2008), nebo ve studii ze Skotska, kde 
přes 80 % dětí ve věku 8 až 15 let je exponováno zakouřenému prostředí, nejčastěji 
ve svých domovech (Bromley 2005). V studiích z USA je počet dětí exponovaných 
v domácím prostředí cigaretovému kouři zhruba pětkrát vyšší než počet exponovaných 
dospělých a pohybuje se už 20 let kolem 35 % (King 2009). Dokonce i v rodinách, kde 
dospělí členové nekouří, je až čtvrtina dětí exponována denně při povoleném kouření 
návštěv (Schuster 2002). Dalším místem zdravotně významné expozice jsou osobní 
vozy, v nichž děti cestují se svými rodiči: např. podle novější studie z Irska je takto 
často exponováno téměř 15 % školních dětí (Kabir, 2009). To jsou jen vybrané příklady 
z bohaté odborné literatury.

Tzv. pasivní, nebo též nedobrovolné kouření představuje pro děti větší riziko 
než pro dospělé, a to z několika důvodů. Přímým důsledkem jsou zdravotní poškození 
vlivem působení škodlivin z cigaretového kouře, k nimž jsou děti nejvnímavější. U ex-
ponovaných se častěji vyskytují různá onemocnění, zejména respiračního ústrojí, jeho 
komplikací (hlavně záněty středního ucha), exacerbace astmatu, nutnost častější hos-
pitalizace (US DHHS 2006). Mnohé studie popisují i častější výskyt leukémií (Siegel 
1993, Korte 2000). Podle četných vědeckých studií jsou hodnoty koncentrací chemic-
kých látek v zakouřeném prostředí takové, že představují významnou toxickou expo-
zici, u níž neexistuje nějaký bezpečný práh (US DHHS 2006, Matt 2004). Závažnost
a naléhavost problému umocňuje skutečnost, že děti většinou nemají schopnost účinně 
se bránit pobytu v zakouřeném prostředí a odejít z blízkosti kuřáků (Thomson 2006).

Zvýšená nemocnost je provázena často zhoršením školní docházky, slabším pro-
spěchem, a proto život dětí v kuřáckých rodinách představuje komplex příčin různých 
negativních podmínek v pozdějším životě (Muller 2007). Mezinárodní studie Health Be-
havior in School-aged Children (HBSC), na které participuje 32 zemí z Evropy, Severní 
Ameriky a Izrael shromažďuje údaje, které mimo jiné dovolují hodnotit vztahy mezi 
kouřením, sociálním postavením, uspokojením ze školní práce a prospěchem. V dílčí 
studii zahrnující země Skandinávie a UK bylo jednoznačně potvrzeno, že podprůměrný 
školní prospěch byl významně asociován s vyšší prevalencí kuřáků (Schnohr 2009).

Druhým významným rizikem je, že kouření rodičů a dalších osob, k nimž mají 
děti blízký vztah, je inspirující motivací k napodobování tohoto chování, což prokázaly 
nejen četné zahraniční, ale i naše studie (Eurekac 2005, Hrubá 2008 b). Kouření matek 
zvyšuje riziko kouření dětí výrazněji než kouření otců (Kandel 1995, Rosendahl 2003, 
Rainio 2008, Hrubá 1996), naopak, pokud rodiče přestanou kouřit, snižuje se i frekven-
ce kuřáctví u jejich dětí (Chasin 2002, Bricker 2005, Rainio 2008). Prospektivní sledo-
vání ukázalo, že pokud rodiče přestanou kouřit brzy, nejpozději v době, kdy děti začínají 
školní docházku, přetrvává protektivní efekt dalšího života v nekuřáckém prostředí až 
do doby mladé dospělosti jejich dětí: kouří jich téměř dvakrát méně než jejich vrstevní-
ků ve věku 20 let, jejichž rodiče kouření nezanechali (Bricker 2009).

Při hledání rizikových faktorů ovlivňujících kuřáctví v rodinách s dětmi se opa-
kovaně potvrzuje sociální aspekt, konkrétně nízký stupeň vzdělání a chudoba. Další-
mi důležitými faktory jsou: přítomnost většího počtu dospělých v rodině, třígenerační 
bydlení rodičů u prarodičů, zejména když dominantní postavení má jiná dospělá osoba, 
než některý z rodičů. Častěji jsou kouření exponovány také děti v rodinách, kde jeden 
z partnerů není biologickým rodičem (King 2009).
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Význam vlivu kouřící rodiny jako modelu chování bývá někdy zpochybňován 
poukazem na společenský vývoj ve vyspělých zemích, kde začíná pubertální zrání 
v mladším věku, zvyšuje se využívání informačních technologií i aktivit dětí kona-
ných mimo rodinu. S tím je spojen i snižující se socializační proces mezi školními 
dětmi a dospělými příslušníky rodiny (Niemi 2002) a zkracování doby vzájemných 
kontaktů rodičů s dospívajícími dětmi (Zuzanek 2000). Tyto okolnosti vedou k lo-
gickým předpokladům, že vyšší nezávislost dětí na rodičích se projeví i v oblasti 
kouření; tento předpoklad však nepotvrdila studie z Finska, která naopak zjistila, že 
kouření rodičů představuje permanentní vliv na kuřáctví dětí, který ani sociální ani 
kulturní společenské změny, ani dřívější dospívání dětí nejsou schopny modifi kovat 
(Rainio 2008).

Využívání různých technických možností (čas věnovaný sledování televize či 
videa, hraní počítačových her, používání sítí mobilních telefonů) bylo podle některých 
studií spojeno s horším školním prospěchem (Durkin 2002, Gentile 2004). Široká dis-
kuse odborníků i politiků se rozvíjí kolem počítačových her a programů s násilným 
obsahem, neboť v některých výzkumech byla tato činnost v korelaci s vyšší mírou agre-
sivity mladých (Gentile 2004). Také užívání internetu se u dospívajících vázalo k vyšší-
mu výskytu různých psychologických problémů (osamocenost, úzkost, deprese (Kraut 
1998). Na druhé straně není sporu o tom, že moderní informační technologie mají i řadu 
pozitivních vlivů: posilování vizuálních schopností, paměti (Green 2007), užší kontakty 
s přáteli (Valkenburg 2007).

Novější americká studie (Ohannessian 2009) zkoumala užívání moderních tech-
nologií ve vztahu ke kouření a konzumaci alkoholu u mladistvých a zjistila řadu zajíma-
vých asociací, které by měly být brány v úvahu při tvorbě komplexních preventivních 
programu:

–  délka denního sledování televize korelovala u chlapců s časnějším věkem za-
čátků kouření;

– děti, které trávily denně více než hodinu posíláním a příjmem elektronické poš-
ty, pily větší množství alkoholu a tento vztah ještě posiloval současný výskyt 
alkoholismu u rodičů; signifi kantní asociace byly u této činnosti i ke kuřáctví 
dětí;

– naopak žádný vztah ke konzumaci legálních drog nebyl nalezen u hraní počíta-
čových her, telefonování nebo hledání na webových stránkách.
Pro vysvětlení vlivu rodičů na kuřácké chování dětí byly vypracovány různé mo-

dely, např. teorie sociálního učení (napodobování pozorovaného chování), teorie pro-
blémového chování (založená na interakci jedince s okolním společenským prostředím) 
nebo teorie sociální vazby (podle níž vztah dětí k rodičům v útlém dětství ovlivní jejich 
chování v době dospívání i v dospělosti) (Scragg 2008). Postoje rodičů ke kouření, 
pravidla o kouření v domácím prostředí a sociální vzory jsou významné faktory, které 
ovlivňují děti a jejich kuřácké chování (Jackson 2002, Kodl 2004, Wakefi eld 2000). 
Kouřící rodiče obvykle častěji tolerují kuřácké pokusy a později i pravidelné kouření 
dětí, poskytují jim kuřivo či ekonomické prostředky na jeho zakoupení (Scragg 2003, 
Hrubá 2007). Děti kouřících rodičů začínají kouřit v mladším věku (Hrubá 2008 b), 
častěji se stávají pravidelnými a závislými kuřáky, což ve svém důsledku znovu vede 
k ohrožení zdraví v jejich budoucím životě. 
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Za těchto okolností máme v současné době v zásadě 3 alternativy (Jarvis,2008):
1. nedělat na ochranu dětí vůbec nic, jako dosud
2. přijmout opatření, která by bránila expozici dětí pasivnímu kouření
3. přimět rodiče, aby přestali kouřit

První alternativu je třeba zavrhnout jako vysoce neetickou a zkoumat, s jakými 
podmínkami jsou spojeny další dvě možnosti. 

Přes množství odborné literatury dokumentující přesvědčivě zdravotní rizika tzv. 
pasivního kouření, i přes různé výchovně vzdělávací kampaně se opakovaně ukazuje, že 
znalosti dospělých o této problematice jsou omezené nebo zmatené (Philips 2007). Stu-
die, které analyzovaly příčiny přetrvávající neochoty či neschopnosti zabezpečit dětem 
nekuřácké domácí prostředí, byly realizovány v Liverpoolu a Austrálii a našly řadu soci-
álních, fyzických, psychologických a ekonomických faktorů, které rodiče vnímali jako 
překážku pro aktivní ochranu jejich dětí před expozicí zakouřenému ovzduší. Konkrétně 
byly uváděny tyto důvody: obtíže spojené s trvalejším dohledem na děti, nedostatek 
možností kouřit mimo domov, přání rodičů kouřit v příjemném a privátním prostředí 
domova, nedostatek pochopení kuřáků, zejména závislých a obavy z jejich negativních 
reakcí na snahy o omezení kouření v bytech (Hill 2003, Robinson 2009). Matky obvykle 
vyvíjely snahu chránit před expozicí děti, pokud byly v kojeneckém věku, ale jen málo 
z nich pokračovalo v tomto úsilí i poté, co byly děti starší (Robinson 2007). Podobné 
zkušenosti máme i v České republice (Kukla 2008).

Místem největší expozice dětí pasivnímu kouření jsou jednoznačně byty a osobní 
auta; zde jsou děti podstatně méně chráněny než na veřejných místech. Úvahy o opat-
řeních redukujících tuto expozici však naráží na etické otázky o možnostech použití 
vynucených opatření vedoucích ke změně chování v těchto privátních prostorách. 

Z pohledu společenských norem a zákonů mají rodiče právo vychovávat děti bez 
zásahu státu s výjimkou, kdy jejich činnost či naopak nečinnost může děti vystavit váž-
nému ohrožení. Řada zákonných opatření na ochranu dětí již existuje: před fyzických 
násilím, pohlavním zneužíváním, povinné jsou příkazy na používání helmy či bezpeč-
nostních pásů apod. V tomto kontextu je zřejmé, že ti rodiče, kteří kouří v přítomnosti 
dětí, nejednají v jejich nejlepším zájmu, představují pro děti prokázané zdravotní ohro-
žení. Proto legislativní úprava by byla logickým krokem (Daschille 2005). 

Principiální přístup k řešení problematiky zásahu státu do soukromí občanů zahr-
nuje otázky autonomie, nepoškozování, prospěchu a oprávněnosti (Mc Carty 2003). 
Autonomie je chápána jako svobodné jednání podle osobních pravidel, vytvořených na 
základě znalostí, které není limitováno ani zásahy ostatních, ani osobními omezeními. 
Ve společenství ostatních lidí však bezbřehá autonomie naráží na omezování ostatních, 
a proto musí být v mnoha oblastech chování regulována. Z pohledu expozice dětí pa-
sivnímu kouření je autonomie chování kouřících dospělých v přímém rozporu s jejich 
povinností chránit dítě před poškozením (Beauchamp 1994).

Další úhel pohledu nabízí i rozbor plného významu autonomie, zejména s důra-
zem na promyšlenou volbu jednání na základě dobré informovanosti. Je kuřák skutečně 
plně svéprávnou osobou, když jeho chování ovlivňuje závislost na psychoaktivní dro-
ze? Není naopak osobou, která potřebuje pomoc od společnosti v oblasti informační, 
výchovné, i restriktivní, a především léčebné? Jestliže většina kuřáků začala s pravi-
delným užíváním drogy v dětském věku a v této době si už vytvořili závislost, pak celý 
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závažný proces začal v době, kdy kuřáci nebyli schopni zvažovat své chování ve všech 
jeho důsledcích a rozhodně nejednali autonomně. Proto je třeba využívat všechny mož-
nosti k poskytování potřebných informací a účinné léčby. Léčba kouření ovšem nesmí 
být vnucována, ale nabízena. Pokud kuřák nabídku akceptuje, pak se mu jeho autonomie 
skutečně posílí a jeho dřívější chování přestane být zdravotním rizikem pro něho i jeho 
okolí. Prospěch získá i v oblasti společenské a ekonomické.

Obecný pojem „prospěšnosti“ je někdy konfrontován s paternalismem, je-
hož ústředním problémem je, „kdo určuje, co je dobré a správné“. Lidé obvykle jsou 
ochotni akceptovat názory odborníků a tradičně bývá v tomto ohledu nejméně problé-
mů v medicíně. Nicméně i zde se vztah mezi lékařem a pacientem vyvíjí od dřívějšího 
vysoce paternalistického postoje k rovnocennému partnerství. Zásadní podmínkou 
této změny je plná informovanost pacienta (o nemoci a možnostech léčby) a jeho 
vůle učinit samostatné rozhodnutí či ponechat další postup lékaři (Buchanan 2008). 
V problematice kuřáckého chování jsou zdůrazňována práva kuřáků na komplexně 
pojaté poskytování informací nejen v obecně pojaté rovině, ale i na úrovni individu-
ální personifi kace rizika.

Oprávněnost státem řízených omezení práv kuřáků kouřit kdekoliv je dána vě-
deckými doklady o zdravotních poškozeních exponovaných nekuřáků a týká se pře-
devším dětí. Není-li dospělý kuřák plně autonomní, protože má buď málo informací
a/nebo jedná pod vlivem závislosti, pak uplatnění restriktivních opatření ve prospěch jím 
ohrožovaných nekuřáků je plně opodstatněný. Příkazy omezující kouření v přítomnosti 
nekuřáků znamenají pro mnoho kuřáků zvýšení zájmu o doplnění zdravotního vzdělání 
a o odvykání kouření. Edukace a léčba je cestou k dosažení skutečné autonomie.

Na ochranu nekuřáků byla vytvořena účinná obrana, která legislativními opat-
řeními zakazuje kouření na veřejnosti; v USA byly zákazy kouření na pracovištích
a veřejných nejdříve ustanoveny ve státě Minnesota (1975), v současné době jsou určité 
formy restrikce uplatňovány na celém světě. Dosud nejkomplexnější přístup k ochraně 
nekuřáků zahrnuje článek 8 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Conveni-
on on Tobacco Control, FCTC – WHO 2003); Česká republika je jednou z mála zemí, 
jejichž politici tento dokument dosud neratifi kovali. Dosavadní výzkum ukazuje, že 
jakmile lidé pochopí smysl ochrany nekuřáků před expozicí tabákovému/cigaretovému 
kouři, podporují legislativně přijatá opatření, a to i kuřáci, kteří zpočátku s regulací 
jejich kuřáckého chování nesouhlasili. Omezení kouření na pracovištích, ve školách
a zdravotnických zařízeních, veřejné dopravě, restauracích a barech, na veřejných pro-
stranstvích ovlivňuje postupně žádoucí, tj. odmítavé postoje většiny společnosti ke kou-
ření (Hyland 2009). 

V praxi chrání především dospělé, zatímco miliony dětí zůstávají bez ochrany 
před expozicí škodlivinám, které produkují jejich kouřící rodiče, příbuzní a návštěvníci 
v jejich privátních domovech a osobních autech. Přestože pod vlivem zákazů kouření na 
veřejnosti je řada kuřáků ochotna zabezpečit nekuřácké prostředí i v domovech, pokud 
tam žijí nekuřáci (Borland, 2006), je tento postup nekoordinovaný a pokusy zasáhnout 
do této oblasti jsou zatím ojedinělé. 

V USA existuje systém Family Cours (rodinní soudci), kteří se mimo jiné zabý-
vají i problematikou domácí expozice pasivnímu kouření především u dětí s chronic-
kými respiračními nemocemi. V jednotlivých kazuistikách, při kterých odborní soudní 



134

znalci defi novali podíl expozice pasivnímu kouření na zdravotním poškození dětí, byl 
prosazen požadavek na úplný zákaz kouření v jejich přítomnosti (Daschille 2005). 

Kouření v autech je posuzováno v některých zemích z pohledu bezpečnostního 
rizika, které představuje kouřící řidič držící či manipulující s cigaretou, což mu ztěžuje 
ovládání vozidla, analogicky jako při používání mobilního telefonu. Většina zákonných 
omezení se vztahuje na řidiče v hromadné dopravě, v některých zemích se zákaz týká
i řidičů osobních aut. Legislativní zákaz kouření ve vozech za přítomnosti malého dítěte 
je uplatňován několik let ve 3 státech USA (Arkansas, Louisiana, Californie) a v řadě 
dalších je na pořadu jednání zákonodárců (Jarvie 2008).

Ve UK vytvořili programy pro „Smoke-free homes“, podporující omezení či 
úplný zákaz kouření v bytech s dětmi. Projekty jsou podobné a pravidla umožňují od-
stupňování omezení od úplného zákazu kouření v celém bytě („zlatý stupeň“), přes 
povolení kouření v jediné dobře větrané místnosti („stříbrný stupeň“) až po dohodu 
nekouřit v přítomnosti dětí, ani ostatních nekuřáků („bronzový stupeň“) (Ritchie 2009). 
K těmto strategiím existují ještě různé varianty regulující kouření v bytech a osobních 
autech, jako kouření u otevřeného okna či na chodbě a WC, které jsou však odborníky 
pokládány za neúčinné (Matt 2004).

Odborníci, kteří posuzují tyto projekty, se shodují na tom, že hlavním cílem musí 
být komplexní ochrana dětí, kterou lze zajistit jedině dohodou o úplném zákazu kouření 
v jejich domovech. Vzhledem ke zmíněným problémům lze podporovat etapovitý pří-
stup od nekouření v přítomnosti dětí a nekuřáků, přes omezení kouření jen na vybrané 
prostory, kam nekuřáci a děti nechodí až ke konečnému cíli znamenajícímu úplný zákaz 
v bytě i v domě (Ritchie, 2009). Ve studii, která se zabývala analýzou sociálních deter-
minantů ovlivňujících riziko časné iniciace pokusů s kouřením, bylo významné nejen 
kuřáctví členů rodiny a expozice v zakouřeném prostředí, ale rovněž percepce dětí, jaké 
postoje mají jejich rodiče ke kouření a zda mohou s rodiči projednávat své osobní pro-
blémy (DiNapoli 2009).

V programu pro děti mladšího školního věku – „Normální je nekouřit“ – uvedly 
téměř dvě pětiny dětí, žáků 4. tříd, že se u nich doma kouří; z jejich rodičů přiznala tento 
fakt jen necelá třetina (tab. 1). Většina rodičů – 86 % - souhlasí se zákazy kouření na veřej-
ných místech, legislativně defi novaných v zákonech České republiky, a kupodivu v tomto 
ohledu nejsou rozdíly mezi kouřícími a nekouřícími respondenty; jen kolem 6 % se zákazy 
nesouhlasí a dalších více než 5 % pokládá rozsah zakázaných míst za příliš široký. Většina 
respondentů je však skeptická v tom, že zákonné prostředky ochraňující nekuřáky na veřej-
ných místech ovlivní kuřáky v jejich chování doma, které ohrožuje jejich nejbližší.

Tab. 1: Údaje dětí a rodičů o kouření v domácím prostředí ( % odpovědí)

DOMA SE:  DĚTI RODIČE
Nikdy nekouří 59,2 69,0
Občas kouří 16,7 9,6
Kouří 24,1 21,4 

Zbývá řešit problém, jak oslovit komunitu kouřících rodičů a těch, kteří sice 
sami nekouří, ale své děti aktivně nechrání před ostatními kuřáky. Pozornost je v tom-
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to ohledu upřena zejména na lékaře a ostatní zdravotníky: mají jedinečnou příležitost 
upozorňovat rodiče na rizika související s expozicí pasivnímu kouření, a to nejen při 
ošetřování dětí v jejich nemoci, ale i při četných preventivních prohlídkách. Některé 
kontrolované studie již byly publikovány a naznačují určitý stupeň úspěšnosti; interven-
ce zdravotních sester prováděná přímo v bytech rodin s dětmi přinesla snížení expozice 
dětí, ale nebyl zaznamenán úbytek frekvence kouřících rodičů (Greenberg 1994). Jiná 
studie založená na stejném principu domácích intervencí měla efekt velmi nízký (Tan-
ski 2003) a podobný neúspěch prezentovaly i práce Hovella (2000) a Mullera (2007). 
Přehled 18 programů, který přinesla databáze Cochrane, neposkytl závěry, z nichž by 
vyplývalo jednoznačné doporučení některého z nich (Roseby 2003). I přes určité rozpa-
ky a s nimi spojenou neochotou pediatrů angažovat se v ovlivňování kuřáckého chování 
rodičů, jsou doporučení odborníků jednoznačná a zahrnují jak postupy chránící děti 
před expozicí, tak i poradenství k zanechání kouření a pomoc při léčbě kuřácké závis-
losti (Tyc 2008).

Další možnost zahrnují školní výchovné protikuřácké programy, které připravují 
děti na různé způsoby, kterými si mohou v rodinách zajistit určitou ochranu před toxic-
kou expozicí. V České republice byla vytvořena unikátní sada výchovně vzdělávacích 
protikuřáckých programů určených pro děti různých věkových skupin: v mateřských 
školách se děti učí o zdravotních rizicích kouření z pohádek, omalovánek a hraných 
scének a spontánně pak utíkají z blízkosti kuřáků. Navazující programy pro mladší
a starší školní věk pokračují nejen v dalším předávání znalostí o zdravotním riziku, 
ale rozšiřují poznatky o škodách kouření v oblasti ekonomické a ekologické, iniciují 
spolupráci rodičů na různých „domácích úkolech“ a učí děti strategickým postupům 
při jednání s dospělými o podmínkách respektujících právo dětí na zajištění domácího 
bezpečí, včetně ochrany před expozicí pasivnímu kouření. Součástí školních progra-
mů je i nácvik dovedností při rozpoznávání rizikových situací a způsobů odmítání 
nabídky drog i jiných aspektů rizikového chování. Pro školáky, kteří už aktivně kouří, 
a ty, kteří jsou už závislí, je vytvořen program s třístupňovou formou intervence (Hru-
bá 2001).

Protikuřácké vliv školy je především v tom, že zajišťuje nekuřácké prostředí, 
a tím snižuje expozici dětí a adolescentů pasivnímu kouření. Dále poskytuje vzdělání 
v oblasti výchovy ke zdraví, a to nejen v oblasti teoretické, ale i při nácviku praktických 
dovedností. Může však i modifi kovat působení nevhodného sociálního vzoru rodiny,
a tak pozitivně formovat nekuřácké chování mladých. Dobré vztahy ve škole a úspěšné 
studijní výsledky měly výrazný preventivní vliv v souboru 13-15letých žáků v HBSC 
(Roberts 2007), její skandinávské části (Schnohr 2009), u adolescentních děvčat (DiNa-
poli 2009), i u slovenských středoškoláků (Salonna 2008). Nejen učitelé, ale i politici 
by měli akceptovat, že komplexně pojatá tvorba podporujícího a tvůrčího prostředí ve 
školách je významnou prioritou a všemi prostředky posilovat její realizaci. Tímto způ-
sobem mohou přispět ke zlepšení zdraví populace a ke snížení nerovností ve zdraví.

Závěr
1. Ochrana dětí před jejich expozicí škodlivinám z cigaretového kouře je vý-

znamnou primárně preventivní prioritou. Tento jasný cíl má etický problém ve 
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střetávání pohledů dvou skupin populace: na jedné straně stojí liberální názory 
na soukromí domova zahrnující i práva kuřáků na volnost chování, které ohro-
žuje i jiné. Proti tomu stojí dokumenty WHO (2001) a UNICEF (1989) hájící 
práva dětí, mimo jiné i ochranu před účinky tabáku.

2. Zdravotníci, především odborníci v pediatrii, musí více využívat svých jedi-
nečných možností, informovat rodiče o zdravotních rizicích pasivního kouření 
a motivovat je k přijímání takových opatření, která by expozici dětí omezila či 
zcela vyloučila.

3. Školní výchova může účinným způsobem posílit snahu a zvýšit praktické 
schopnosti dětí bránit se nedobrovolné expozici cigaretovému kouři.

4. Pozornost je třeba věnovat k vytvoření žádoucích postojů společnosti a účin-
ných strategických postupů k ochraně dětí před pasivním kouřením v jejich 
domovech, které by na jedné straně nestigmatizovaly kouřící rodiče, zejména 
z nižších sociálních skupin, ale současně posilovaly práva jejich dětí na růst
a vývoj ve zdravém prostředí.
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SMOKE-FREE HOMES: VISION OR NECESSITY AND 
FUTURE REALITY?

Abstract: The programs „Smoke-Free Homes“ support the restriction or full 
prohibition of smoking in homes where chidren are living. The rules offers the different 
levels of controls: smoking may be fully prohibited within the whole home („gold gra-
de“), or allowed in  only single well ventilated room („silver grade“); the lowest level 
is the simple agreement to do not smoke in the presence of children or other nosmokers 
(„bronze grade“). There may be even another variants of these strategies. The scientifi c 
common opinion emphasizes the full protection of children in the smoke-free homes 
as main task; of course, the step-by-step approach is possible. Not only foreign, but 
also the Czech school-based anti-smoking educational programs include parcially these 
problems: the iniciation of parental co-operation and training children´s skills in anti-
smoking defense strategies.

Key words: programs „Smoke-Free Homes, full protection of children, school-
based anti-smoking educational programs, anti-smoking defense strategies
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

DESETILETÍ KUŘÁCI SE LIŠÍ OD SVÝCH 
NEKOUŘÍCÍCH VRSTEVNÍKŮ

Drahoslava HRUBÁ, Iva ŽALOUDÍKOVÁ

Abstrakt: V semilongitudinální studii hodnotící účinnost programu „Normální 
je nekouřit“  postoupily sledované soubory dětí (ovlivňované programem a kontrolní) 
do 4. tříd základních škol. Při vyšetření v pre-testu mezi nimi bylo 23 %, kteří už zkusili 
kouřit, z toho 7 % kouřilo opakovaně. V post- testu se počet kouřících dětí nevýznamně 
zvýšil (na 24,1 %), z nich 10,3 %  dětí kouřilo opakovaně: hoši experimentovali význam-
ně častěji než dívky v obou vyšetřeních. Kouřící děti významně častěji žijí v rodinách, 
kde se kouří, a mají kouřícího kamaráda. V postojích ke kouření mužů a vyhledávání 
kouřících vrstevníků se také významně liší děti kouřící opakovaně od těch, které to zatím 
zkusily jen jednou (p < 0,001). I jednorázové kuřácké pokusy dětí jsou spojeny s vyšší 
frekvencí  konzumace alkoholických nápojů ve srovnání s dětmi, které ještě kouřit ne-
zkoušely. 

Klíčová slova: kouření, školní děti, způsob života, rozdíly

Úvod
Kuřáci se většinou liší od nekuřáků i dalšími charakteristickými rysy jejich způ-

sobu života: horšími stravovacími návyky, větší konzumací kávy a alkoholických nápo-
jů, nižší pohybovou aktivitou, větší sexuální promiskuitou, častějším výskytem dalších 
rizikových prvků v každodenních činnostech (nepoužívání bezpečnostních pásů v autě, 
stopování, jízdy pod vlivem alkoholu, apod.). Tyto poznatky byly získány zejména šet-
řením mezi populací dospělého a dospívajícího věku, a to jak v zahraničních (Nutbeam 
1989, US DHHS 2000, Nelson 2006, Flouris 2008), tak i českých studiích (Nová 1997, 
Csémy 2005). Komplex označovaný jako „životní styl“ se postupně formuje v průběhu 
celého života a je determinován především dvěma faktory: tradicí a sociálními podmín-
kami. Tradiční prvky (národní, krajové, rodinné, profesní, religiózní) mívají velkou setr-
vačnost. Na jejich případné modifi kaci se podílí zejména popularizované módní trendy, 
které nemusejí být v souladu s doporučeními odborníků; naopak výchova ke zdraví má 
pozitivní zaměření a je účinná zejména při současné společenské podpoře žádoucího 
chování. 

Děti na rozdíl od dospělých mají obvykle jen omezené možnosti výběru způso-
bu života, neboť jsou sociálně a ekonomicky závislé na rodinném a školním prostředí. 
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S přibývajícím věkem se příležitosti pro jejich individuální variabilitu chování po-
stupně rozšiřují: dostávají kapesné, se kterým mohou samostatně hospodařit, redukuje 
se dohled rodičů na jejich aktivity ve volném čase, jejich dovednosti ve využívání 
moderních komunikačních technologií v podstatě znemožňují kontrolu a usměrňování 
dospělými. Psychologické změny provázející období pohlavního dospívání motivují 
děti k hledání jejich vlastního postavení ve společnosti a současně nedovolují zvážit 
důsledky způsobů používaných k dosažení tohoto cíle. Proto je „teenagerová“ peri-
oda pokládána za velmi významné období, které může ovlivnit jedince v celém jeho 
dalším životě.

Školní výchovně vzdělávací program „Normální je nekouřit“ je unikátní v tom, 
že se zaměřuje na studium a ovlivňování způsobu života dětí mladšího školního věku 
od 6 do 11 let. Umožňuje v kohortě ovlivňovaných a kontrolních dětí sledovat tren-
dy vývoje některých prvků rizikového chování, jejich determinant a „shlukování“ 
v době, kdy děti jsou ještě pod podstatným vlivem rodiny a školy. V této práci jsou 
popisovány rozdíly mezi desetiletými dětmi, žáky 4. tříd základních škol, lišícími se 
kuřáckým chováním.

Metodika
Stejně jako v předchozích etapách, byl i ve 4. třídě použit anonymní dotazník, 

který děti vyplňovaly před zahájením bloku lekcí (pre-test v měsících listopad až 
prosinec) a znovu za přibližně 4 měsíce po skončení programu (post-test v květnu až 
červnu). 

V etapě pro 4. třídu byly pokládány některé otázky z předchozích šetření: děti 
„známkovaly“ své postoje vůči kouření dospělých, uváděly, zda mají kouřícího ka-
maráda a zda samy už někdy zkoušely kouřit, případně zda kouřily v týdnu před ad-
ministrací dotazníku a zda své kuřácké pokusy opakovaly. Na rozdíl od předchozích 
šetření nebylo tentokrát zjišťováno kuřáctví rodičů a dalších příbuzných, s nimiž se 
děti stýkají, ale to, zda se doma kouří či nekouří. 

Protože program zahrnuje i další aspekty zdravého životního stylu, zejména 
oblast výživy, byla u dětí zjišťována konzumace vybraných potravinových skupin 
(ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, slaných a sladkých pamlsků); frekvence se vzta-
hovala k předchozímu dni a děti vybíraly z nabízených odpovědí a dopisovaly druhy, 
které v nabídce nebyly uvedeny. Údaje byly k počítačovému zpracování zapisovány 
jako porce jednotlivých potravinových skupin. Samostatný dotaz se týkal konzumace 
různých druhů alkoholických nápojů v předchozím měsíci (pivo, víno, likéry/desti-
láty); v případě, že děti uváděly opakovaný konzum 2 a více druhů, byly tyto údaje 
zaznamenávány samostatně.

Vzhledem k tomu, že v kohortě desetiletých dětí se vyskytl dostatečný počet 
dětí s jednorázovými a s opakovanými kuřáckými pokusy, byly získané údaje mimo 
jiné použity k hodnocení rozdílů mezi nekuřáky a oběma skupinami kouřících dětí 
(bez rozlišování souborů s programem a kontrolou). Statistická významnost byla hod-
nocena t - testy v programu EPI INFO.
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Výsledky
Závěrečné post-testy vyplnilo méně žáků (985) než úvodní pre-testy (1085), 

pokles byl zaznamenán v obou souborech v souboru s programem i v souboru kontrol-
ním. Souvisí s větší absencí ve škole v období před letními prázdninami. Jedna škola 
po změně vyučujícího ani úvodní, ani závěrečné testy nezadala. 

Ve 4. třídě zkoušela kouřit téměř čtvrtina dětí; v době mezi pre-testem a post-
testem se počet těch, kteří kouřili opakovaně, zvýšil o cca 3 % (ze 7,0 % na 10,3 %) 
a naopak o více než 2 % klesl počet těch, kteří dosud nikdy kouřit nezkoušeli (tab. 1). 
V ojedinělých případech děti zmiňovaly, že zkoušely kouřit v rodinném kruhu vodní 
dýmku.

Tab. 1: Nekouřící a kouřící dětí ve 4. třídě 

 KOUŘIL
 TEST NIKDY JEDNOU OPAKOVANĚ 
Počet dětí pre 831 173 75
 post 737  146 101
Procent z celku pre 77,0 16,0 7,0
 post 74,9 14,8 10,3

Kuřácké pokusy významně častěji uváděli desetiletí hoši než dívky. V období 
mezi pre-testem a post-testem se snížil počet dětí, které ještě nikdy nezkusily kouřit
u obou pohlaví, mezi hochy o téměř 4 %, mezi dívkami o necelá 2 %. Také nárůst po-
čtu dětí, které během této doby kouřily opakovaně je u obou pohlaví různý: u chlapců 
o 5 %, u dívek o více než 3 % (tab. 2 ).

Tab. 2: Rozdíly mezi dívkami a chlapci v údajích o kuřáckých pokusech (% odpovědí). 
Statistická významnost testována u rozdílů mezi oběma pohlavími při každém šetření

 PRE-TEST POST-TEST
 HOŠI DÍVKY p < HOŠI DÍVKY p < 
Zkoušel/a kouřit:
 jednou 17,2 15,0 ns 16,0 13,3 ns
 opakovaně 7,8 4,0 ns 12,7 7,3 0,01
 ještě nikdy 75,0 81,0 0,05 71,3 79,4 0,01

Kouřící děti významně častěji žijí v rodinách, kde se kouří, a mají kouřícího 
kamaráda. Ve vyhledávání kouřících vrstevníků se také významně liší děti kouřící opa-
kovaně od těch, které to zatím zkusily jen jednou (p < 0,001) (tab. 3).

Tab. 3: Rozdíly mezi dětmi s různým kuřáckým chováním: expozice (% odpovědí)
Statistické rozdíly: p1 = jednorázový pokus: nikdy nekouřil; 
 p2 = opakovaný pokus: nikdy nekouřil



144

 KOUŘIL
 TEST NIKDY JEDNOU p1< OPAKOV. p2<
Doma se: nekouří pre 65,5 48,3 0,001 37,3 0,001
 post 64,2 45,2 0,001 38,0 0,001
občas kouří pre 15,4 18,0 0,05 14,6 ns 
 post 16,6 17,1 ns 21,0 0,01
kouří pre 19,0 33,7 0,001 46,7 0,001 
 post 18,9 37,7 0,001 41,0 0,001
Kamarád kouří pre 16,4  54,4 0,001 73,3 0,001 
 post 17,8 46,6 0,001 74,0 0,001

Kouřící děti častěji vyjadřují obdiv ke kouření dospělých (udělují „známky“ 1 
nebo 2), či alespoň neutrální postoje k takovému chování („známka“ 3), naopak je mezi 
nimi výrazně méně kritiků (vyjádřeno „známkami“ 4 a 5). V postojích ke kouření mužů 
se také navzájem významně odlišují děti kouřící opakovaně od těch, které to zatím zku-
sily jen jednou (p < 0,001) (tab. 4).

Tab. 4: Rozdíly mezi dětmi s různým kuřáckým chováním: postoje ke kouření ostatních 
(% odpovědí)

Statistické rozdíly: p1 = jednorázový pokus : nikdy nekouřil; 
 p2 = opakovaný pokus : nikdy nekouřil

 KOUŘIL
 TEST NIKDY JEDNOU p1<  OPAKOV. p2<
Kouření žen 1+2 pre 0,9 9,4 0,001 2,7 ns 
 post 1,2 2,8 ns 8,2 0,001
 3 pre 7,4 15,9 0,001 39,7 0,001
 post 7,4 25,2 0,001 24,5 0,001
 4+5 pre 91,7 74,7 0,001  67,5 0,001
 post  91,4 72,0 0,001 67,4 0,001
Kouření mužů 1+2 pre 2,4 8,7 0,01 28,8 0,001 
 post 1,6 4,1 0,01 19,2 0,001
 3 pre 11,7 24,4 0,001 34,2 0,001 
 post 13,7 30,3 0,001 42,4 0,001 
 4+5 pre 85,9 66,8 0,001 37,0 0,001
 post 84,6 65,5 0,001 38,3 0,001 

Z nabízených odpovědí o zdrojích kuřiva děti vybíraly všechny, které odpovídaly 
skutečnosti, a proto u kuřáků s opakovanými pokusy převyšuje počet odpovědí 100 %. 
Je zřejmé, že hlavní zdroje jak pro jednorázové, tak i pro opakované kuřáky je domácí 
prostředí, tzn. rodiče, příbuzní, sourozenci, případně volně dostupné domácí zásoby ku-
řiva; takto získalo cigarety 60 až 80 % kouřících dětí. U opakovaných kuřáků narůstá
i frekvence darování kuřiva od kamarádů a vrstevníků. Přes platný zákaz o prodeji kuři-
va osobám mladším 18 let jsou desetiletí kuřáci, zejména ti, kteří kouřili už několikrát, 
úspěšní v nákupu cigaret v obchodech (tab. 5). 
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Tab. 5: Zdroj kuřiva (% odpovědí)

DÁRCE TEST KOUŘIL 1x OPAKOVANĚ
Sourozenec pre 9,3 20,0
 post 11,6 18,8
Rodiče pre 15,0 12,0
 post 17,1 12,9
Prarodiče, jiní příbuzní pre 24,9 17,3
 post 23,3 22,8
Vzal/a si doma pre 11,0 30,7
 post 13,0 23,8
Celkem v rodinném prostředí pre 60,2 80,0
 post 65,0 78,3
Kamarád, jiná osoba pre 38,2 32,0
 post 31,5 48,5
Koupil/a si pre 2,3 5,3
 post 2,7 10,9

Při obou šetřeních vypovědělo kolem 40 % dětí z celého souboru, že kon-
zumovaly nějaký alkoholický nápoj během posledního měsíce před administrací 
dotazníku. Podle termínů vyplňování dotazníků se jedná o období říjen–listopad
a duben–květen, kdy nejsou žádné celostátní svátky tradičně spojené s rodinnou 
konzumací alkoholu. 

I jednorázové kuřácké pokusy dětí jsou spojeny s vyšší frekvencí konzumace 
alkoholických nápojů ve srovnání s dětmi, které ještě kouřit nezkoušely. Kuřáci, kteří 
kouřili opakovaně, se ve většině případů se v tomto nepříznivém trendu dále významně 
odlišují od dětí, které zatím kouřily jen jednou: jen necelá čtvrtina z nich neměla v po-
sledním měsíci žádný alkoholický nápoj, naopak více než čtvrtina z nich pila opakovaně 
(tab. 6).

Tab. 6: Rozdíly mezi dětmi s různým kuřáckým chováním: pití alkoholu v posledním 
měsíci (% odpovědí)

Statistické rozdíly: p1 = jednorázový pokus : nikdy nekouřil; 
 p2 = opakovaný pokus : nikdy nekouřil

 KOUŘIL
 TEST NIKDY JEDNOU p1< OPAKOV. p2<
Pivo pre 12,8 18,5 0,01 25,3 0,001 
 post 15,9 28,1 0,001 31,7 0,001
Víno pre 6,8 6,4 ns 12,0 ns
 post 3,7 4,1 ns 9,9 0,01
Destiláty, likéry pre 3,0 7,5 ns 6,7 ns
 post 2,6 5,5 0,05 5,0 ns
Kombinace 2 pre 6,4 13,9 0,03 10,7 0,05
 post 3,0 13,7 0,01 8,9 0,01
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Kombinace 3 a více pre 2,9 10,4 0,01 17,3 0,001 
 post 0,4 5,5 0,001 17,8 0,001 
Kombinace celkem pre 9,3 24,3 0,001 28,0 0,001 
 post 3,4 19,2 0,001 26,7 0,001
Nepil/a žádný alkohol pre 67,8 41,6 0,001 18,7 0,001
 post 74,0 43,2 0,001 23,8 0,001

V konzumaci ovoce, zeleniny a mléčných výrobků nebyly mezi kouřícími
a nekouřícími dětmi rozdíly statisticky významné. Podle počtu vyjmenovaných dru-
hů (nikoliv jednotlivých kousků u ovoce) splňuje při jednorázovém opakovaném še-
tření doporučený denní konzum ovoce a zeleniny kolem 30 % až 40 % dětí z každé 
skupiny, rozdíly nejsou statisticky významné. Naopak více než 10 % dětí při obou 
šetřeních nemělo v předchozím dni žádné ovoce a žádnou zeleninu. Nebyly naleze-
ny podstatnější rozdíly v konzumaci doporučených dávek ovoce mezi oběma roč-
ními obdobími, kdy byly dotazníky vyplňovány (podzim, jaro), naopak u zeleniny 
byla na jaře frekvence údajů o konzumu doporučených dávek signifi kantně vyšší. 
Doporučené 3 dávky mléka a mléčných výrobků konzumovala více než třetina dětí 
z obou souborů, naopak více než 7 % nemělo v předchozím dni nic z této komodity. 
Zdravotní důvody (nesnášenlivost) uvedli jen jedinci. Pokud některé děti zahrnovaly 
do mléčných výrobků máslo, smetanu či tzv. mléčné sladké pochoutky, nebyly tyto 
odpovědi registrovány.

Jednorázově a opakovaně kouřící děti se lišily od nekuřáků tím, že častěji konzu-
movaly 2 a více porcí slaných pamlsků a sladkostí (tab. 7).

Tab. 7: Rozdíly mezi dětmi s různým kuřáckým chováním: konzumace slaných a slad-
kých pamlsků v předchozím dni (% odpovědí)

Statistické rozdíly: p1 = jednorázový pokus : nikdy nekouřil; 
 p2 = opakovaný pokus : nikdy nekouřil

 KOUŘIL
 TEST NIKDY JEDNOU p1< OPAKOVANĚ p2<
Slané neměl/a pre 39,9 33,1 0,01 21,9 0,001
 post 44,0 34,9 0,01 22,4 0,01
Slané 2 a víc porcí pre 23,4 39,5 0,01 45,2 0,001
 post 18,6 30,8 0,05 44,9 0,01
Sladké neměl/a pre 39,1 32,0 0,01 39,2 ns 
 post 37,6 28,1 0,05 23,5 0,01
Sladké 2 a víc porcí pre 22,2 22,7 ns 24,4 ns
 Post 21,5 24,7 ns 42,9 0,01 

Diskuse
Rodinné prostředí má hlavní význam pro formování postojů a chování dětí ne-

jen v období dětství, ale i dospívání a mladé dospělosti, kdy narůstá vliv vrstevníků
a společnosti. Řada starších a nejnovějších studií opakovaně prokázala, že kouření ro-
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dičů představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících první kuřácké pokusy 
dětí; tyto asociace byly popsány nejen v zahraničních studiích (Bricker 2006, Griesbach 
2003, O´Loughlin 1998, Covey 1990, Swan 1990), ale i u české populace (Hrubá 1996, 
Dostál 2008).

Výživové zvyklosti byly zjišťovány jen velmi orientačně podle výpovědi dětí
o konzumaci vybraných potravních komodit ve dni, který předcházel vyplnění dotaz-
níku. Nápadné shody frekvence odpovědí v podzimním a v jarním vyšetření jsou však 
pravděpodobně známkou toho, že použitý velmi orientační způsob má svoji výpovědní 
hodnotu. Sezónní výkyv se projevil pouze u komodity „zelenina“, v post-testu vyplňo-
vaném na přelomu jara a léta se signifi kantně u obou pohlaví zvýšil počet těch, kteří 
konzumovali doporučený počet porcí. Naopak stabilní byly údaje o nekonzumování 
žádného ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, sladkých a slaných pamlsků, což je mož-
no pokládat za trvalejší projev neobliby či absence nabídky.

V řadě epidemiologických studií se opakovaně potvrzuje, že kuřáci mají hor-
ší výživové zvyklosti než nekuřáci: konzumují více tučných a masitých jídel, naopak 
méně ovoce, zeleniny, cereálií a mléčných výrobků. Tyto rozdíly jsou zjišťovány nejen 
u dospělých, ale i u dospívajících (např. Ma 2000, Millen 2004, Kubík 2007, McClure 
2009). Ukazuje se, že kuřáci častěji nevěří odborníkům, že zdroje antioxidantů a vlákni-
ny jsou účinné v prevenci proti kardiovaskulárních a nádorovým onemocněním, a jsou 
méně motivováni ke změně dosavadních stravovacích návyků (Jain 2009).

Naše studie tyto okolnosti nepotvrdila, což vysvětlujeme tím, že děti mladšího 
školního věku se stravují podle zvyklostí v rodině, většina z nich má zajištěné obědy, 
případně mléčné přesnídávky ve škole. Přes řadu výchovně vzdělávacích programů za-
měřených na zlepšení stravovacích zvyklostí v populaci, konkrétně i v regionu, kde je 
většina škol zahrnutých do studie „Normální je nekouřit“, nejsou respektována odborná 
výživová doporučení v takovém rozsahu, který by byl žádoucí. Souvisí to jistě mimo 
jiné i se špatnou informovaností rodičů, kteří jsou většinou přesvědčeni, že 1 až 2 porce 
ovoce, zeleniny a mléčných výrobků jsou pro děti dostačující (Hrubá 2008).

Rozdíly ve stravování dětí s odlišným kuřáckým chováním se projevily u slaných 
a sladkých pamlsků (hranolky, slané tyčinky, chipsy, hamburgery, bonbony, zmrzlina,-
čokoláda), které děti mohou získávat nejen z volně dostupných domácích zásob, ale
i ze svého kapesného. Vyšší frekvence zejména solených pamlsků a uzenin byla nejen 
u dětí experimentujících s kouřením, ale i u dětí žijících v kuřáckých rodinách, i když 
samy ještě nekouřily. Je možné, že se zde mimo jiné uplatňuje expozice kouření, které 
prostřednictvím nikotinu ovlivňuje chuť (Grunberg 1982, Redington 1984).

Závažné je zjištění o souběhu užívání obou legálních drog – alkoholu a tabáku 
– u tak malých dětí. Bývá vysvětlován shodnými sociálními podmínkami konzumace
a potencí výsledných účinků na konzumenty (Mc Clernon 2007, Rose 2004). Odborníci 
soudí, že alkohol může iniciovat začátky kouření a urychlit rozvoj závislosti na něm 
(Paavola 2004, Grucza 2006).

Opatření na omezení dosažitelnosti alkoholu a kuřiva, společenská kontrola, jas-
né postoje a dohled rodičů mohou významně omezit experimentování a pozdější pra-
videlné užívání těchto drog (Weitzman 2005). Primárně preventivně orientované pro-
gramy by měly zahrnovat komplexnější přístup k prevenci užívání drog a k výchově ke 
zdravému způsobu života Leatherdale 2008). 
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Závěr
Program „Normální je nekouřit“ vychází z odborných doporučení pro tvorbu 

školních výchovně vzdělávacích programů. Jeho účinnější působení na životní styl dětí 
mladšího školního věku limituje prostředí v kuřáckých rodinách i tolerantní postoje 
společnosti ke konzumaci legálních drog. V tomto kontextu je výchovná a vzdělávací 
úloha školy tím významnější.

Literatura
BRICKER, JB; PETERSON, AV Jr.; LEROUX, BG et al Prospective prediction of chil-

dren´s smoking transitions: role of parents´ and older siblings´ smoking. 
Addiction 2006 Jan; 101(1):128-136

McCLERNON, BA; DAVIS, BJ; WILLIAMS, HL; Soderstrom, K Periadolescent ni-
cotine exposure causes heterologone sensitization to coccaine reinforce-
ment. Eur J Pharmacol 2005; 59: 161-164

McCLURE JB, DIVINE G, Alexander G aj: A comparison of smokers´and nonsmoker-
s´fruit and vegetable intake and relevant psychosocial factors. Behav 
Med 2009; 35: 14-22

CONRAD, KM; FLAY, BR; HILL, D Why children start smoking cigarettes: predictors 
of onset. Br J Addict 1992; 87(12): 1711-1724

CSÉMY, L; KRCH, FD; PROVAZNÍKOVÁ, H Životní styl a zdraví českých školáků. 
Praha: Psychiatrické centrum, 2005

DOSTÁL, M; MILCOVÁ, A; BINKOVÁ, B et al Environmental tobacco smoke expo-
sure in children in two districts of the Czech Republic. Int J Hyg Environ 
Health 2008; 211(3-4): 318-325

FLOURIS AD, FAUGHT BE, KLENTROU P: Cardiovascular disease risk in adoles-
cent smokers: evidence of a „smoker lifestyle“. J Child Health Care 2008; 
12: 221-231

GRIESBACH, D; AMOS, A; CURRIE, C Adolescent smoking and family structure in 
Europe. Soc Sci Med 2003; 56(1): 41-52

GRUNBERG, NE The effects of nicotine and cigarette smoking on food consumption 
and taste preferences. Addict Behav 1982; 7: 317-331

GRUCZA, RA; BIERUT, LJ Cigarette smoking and the risk of alcohol use disorders 
among adolescent drinkers. Alcohol Clin Exp Res 2006; 30: 2046-2054

HRUBÁ, D; ŽALOUDÍKOVÁ, I Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření 
a kuřácké chování dětí. Hygiena 2008; 53(4): 138-143

HRUBÁ, D Pasivní kouření a jeho vliv na chování školních dětí. Prakt Lék 1996; 
76(10): 517-520

JAIN, A; AGRAWAL, BK; VARMA, M; JADHAV, AA Antioxidant status and smoking 
habits: relationship with diet. Singapore Med J 2009; 50: 624-627

KUBÍK, A; ZATLOUKAL, P; TOMA, EL aj Interactions between smoking and other 
exposures associated with lung cancer risk in women: diet and physical 
activity. Neoplasma 2007; 54: 83-88



149

LEATHERDALE, ST; HAMMOND, D; AHMED R Alcohol, marijuana, and tobacco 
use patterns among youth in Canada. Cancer Cause Control 2008; 19: 
361-369

O´LOUGHLIN, J; PARADIS, G; RENAUD, L et al One-year predictors of smoking 
initiation and of continued smoking among elementary schoolchildren in 
multiethnic, low-income, inner-city neighbourhoods. Tob Control 1998; 
7(3): 268-275

Ma, J; HAMPL, JS; BETTS, NM Antioxidant intakes and smoking status: data from the 
continuong survey of food intakes by individuals 1994- 1996. Am J Clin 
Nutr 2000; 71: 774-780

MILLEN, BE; QUATROMONI, PA; NAM, BH aj Dietary patterns, smoking and subcli-
nical heart disease in women: opportunities for primary prevention from 
the Framingham Nutrition Studies. J Am Diet Assoc 2004; 104: 208-214

NELSON, MC; GORDON-LARSEN, P Physical activity and sedentary behavior pat-
terns are associated with selected adolescent health risk behaviors. Pe-
diatrics 2006; 117: 1281-1290

NOVÁ, E; HRUBÁ, D; KACHLÍK, P Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými 
formami nežádoucího chování mládeže. Hygiena 1997; 42: 234-238

NUTBEAM, D; AAR, L; CATFORD, J Understanding children´s health behavior: the 
implications for health promotion for young people. Soc Sci and Med 
1989; 29: 317-325

PAAVOLA, M; VARTIAINEN, E; HANKKALA, A Smoking, alcohol use and phys-
ical activity: a 13-year longitudinal study ranging from adolescence to 
adulthood. J Adolesc Health 2004; 35: 238-244

REDINGTON, K Taste differences between cigarette smokers and nonsmokers. Phar-
macol Biochem Behav 1984; 21: 203-208

ROSE, JE; BRAUER, LH; BEHM; FM et al Psychopharmacological interaction betwe-
en nicotine and ethanol. Nicotine Tocacco res 2004; 6: 133-144

SWAN, AV; CREESER, R; MURRAY, M When and why children fi rst start to smoke. 
Int J Epidemiol 1990; 19(2): 323-330

US Department of Health and Human Services: Healthy People 2010. 2nd ed. 
Washington, DC, US DHHS, 2000

WEITZMAN, ER; CHEN, YY; SUBRANANIAN, SV Youth smoking risk and com-
munity patterns of alcohol availability and control: a national multilevel 
study. J Epidemiol Comm Health 2005; 59: 1065-1071.

TEN-YEARS-OLD SMOKERS DIFFERES FROM THEIR 
NOSMOKING EQUAL IN AGE

Abstract: The participants of the „No-smoking is a norm“ semilongitudinal stu-
dy have advanced into the 4th degree. According to the data from the pre-test, 23 % of 
ten-years-old children have tried to smoke, 7 % of them smoked repeatedly. Later on, in 
post-test, 24 % of children experienced with smoking, more than 10 % of them repea-
tedly: thus within six months the number of repeatedly smoking children has enhanced 
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by 3,3 %, while the number of never smokers has decreased by 2,1 %. Smoking children 
signifi cantly more often than never smokers lived in smoking families and had smoking 
friends. They also more often expressed their admiration or the neutral attitudes to smo-
king adults, and – on the other hand – less critical opinions. The signifi cant differences 
were not only between never smokers and smokers, but also between those who had 
only one attempt and repeatedly smoking children (p<0,001). For children, the main 
source of cigarettes is the home environment: parents, siblings, other relatives or free 
available cigarette packets; the friends as tobacco offers also have grown up. Despite of 
the existing ban of sale tobacco to minors, some ten-years old children could succesfully 
buy it. Even single attempt with smoking was associated with the higher consumption of 
alcoholic beverages compared to never smokers. Only less than one quarter of repeated 
smokers did not drink any alcohol during the last month, but more than one quarter of 
these children reported drinking of two or more sorts of alcohol (including destilates) 
repeatedly. There were no differences in the frequency of fruit, vegetable and diary pro-
ducts consumption between smoking and nosmoking children. However, smokers have 
consumed more often 2 or more portions of salt and/or sweet delicacies daily.

Key words: smoking, schoolchildren, life style, differences
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ALKOHOLIZMUS AKO SPOLOČENSKÝ 
A BIOLOGICKÝ PROBLÉM

Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ

Abstrakt: Práca prináša empirické poznatky o vzťahu vybranej  vzorky žiakov 
základných a stredných škôl k alkoholu ako spoločensky tolerovanej droge. Dotazníkom 
sme zisťovali informovanosť žiakov o škodlivých účinkoch alkoholu. Otázky boli zame-
rané nielen na priamy negatívny účinok z hľadiska biologického, ale aj na negatívny 
spoločenský dopad  alkoholizmu. Ďalšia časť dotazníka bola venovaná skúsenostiam 
žiakov s konzumáciou alkoholu. Všetky faktory sme posudzovali v korelácii so sociálnou 
situáciou, rodinným prostredím, bydliskom, pohlavím, vekom respondentov a spôsob trá-
venia voľného času respondentmi. Nemenej významné bolo aj zhodnotenie vzájomných 
súvislostí medzi vedomosťami o škodlivosti alkoholu a skúsenosťami s ním.

Kľúčové slová: žiaci základných a stredných škôl, konzumácia alkoholu, škod-
livosť alkoholu

Teoretické východiská
Alkohol je ľahko dostupná legálna spoločenská droga, ktorej predaj je obmedze-

ný pre osoby staršie ako 18 rokov,  i keď nie je výnimkou, že sa k nemu ľahko dostanú 
i mladšie osoby.  Podľa výskumov pripadá ročne na jedného obyvateľa 9–10 litrov al-
koholu, čím sa zaraďujeme na popredné miesta v Európe (Erb, Schneiderová, 2003). 
Zneužívanie alkoholu sa čoraz častejšie rozširuje najmä medzi mladými, hlavne kvôli 
stále ľahšej dostupnosti a ich samozrejmému podávaniu pri najrôznejších spoločen-
ských a kultúrnych podujatiach.

Alkohol je chuťovo príjemný, tolerovaný, ponúkaný, cenovo dostupný, v malom 
množstve liečivý. Je v ňom koncentrované veľké množstvo kalórií, ale málo energie. 
Má príjemné účinky na ľudskú psychiku, odstraňuje napätie, uvoľňuje a zlepšuje nála-
du, zľahčuje kontakt, zbližuje ľudí a hlavne rozväzuje jazyk. Na telesný stav má v ma-
lom množstve pozitívne účinky: zlepšuje trávenie, rozširuje cievy, dezinfi kuje. V malej 
miere spôsobuje chvíľkové potešenie, tvrdí  Janiaková (2003).

Podľa Ondruša (1990) názov alkohol pochádza z arabského slova al – ka – hal, 
čo znamená jemnú, zvláštnu látku. Je známych niekoľko prírodných zdrojov alkoholu 
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(obilie, ovocie, hrozno, zemiaky). Z týchto zdrojov sa alkohol získava kvasením, vare-
ním, pálením, alebo kombináciou týchto spôsobov.

Alkohol je ťažkou, zákernou a pomaly pôsobiacou drogou. Táto veľmi jednodu-
chá chemická látka veľmi ľahko preniká do rôznych orgánov a mozgu. Človek si pri pití 
alkoholických nápojov často neuvedomuje, že nehasí len smäd, ale pestuje si návyk na 
jeho konzumáciu.
Handzo (1981) rozdelil ľudí podľa vzťahu k alkoholu na štyri skupiny: 

1.  Abstinenti – nepijú alkohol pre jeho chuť, ani proti smädu. Abstinentom je člo-
vek, ktorý nepožil alkoholický nápoj najmenej tri roky. 

2.  Konzumenti – pijú alkohol na uhasenie smädu, avšak v takom množstve, že ich 
duševná činnosť nie je ovplyvnená. Alkohol v krvi nepresiahne 0,3 promile. Pre 
konzumentov nie je alkohol drogou.

3.  Pijani – pijú nielen od smädu a pre chuť, ale hlavne aby si navodili stav duševnej 
a telesnej pohody tzv. eufórie. Z pijana sa stáva ťažký, často aj tragicky končiaci 
človek závislý na alkohole.

4.  Alkoholici – alkohol pre svoju chuť nemá pre nich žiadny význam. Hlavný 
a najdôležitejší účinok je opojenie.  V alkoholickom nápoji hľadajú zdroj  obve-
selenia, úľavy, prostriedok na odstránenie duševného napätia. 

Skála (1986) uvádza tieto formy alkoholizmu:
Úzus –  znamená mierne užívanie alkoholických nápojov pri spoločenských udalostiach 

ako doplnok k jedlu. Alkohol sa požíva v takých dávkach, ktoré nemajú podstat-
nejší vplyv na fyzickú a psychickú činnosť človeka.

Misúzus –  je zneužívanie alkoholických nápojov. Nie je to pojem významovo zhodný 
s pojmom abúzus. Ide o zneužívanie alkoholu, keď je to v rozpore so záko-
nom, liečbou.... (napr. žena, ktorá pije počas tehotenstva, môže ohroziť zdra-
vie svojho dieťaťa aj keď ide o malé dávky alkoholických nápojov)

Abúzus – je nadmerné užívanie alkoholických nápojov, ktoré vedie až k opitosti. 

Toto užívanie môže byť: 
- občasné,
- periodické, alebo pravidelné, systematické.

Abúzus môže viesť k tzv. návykovému abúzu – kedy vzniká závislosť od alko-
holu. 

Ondruš (1990) uvádza, že podľa amerického odborníka E. M. Jellinka  poznáme 
štyri vývojové fázy alkoholizmu:

1. Počiatočná fáza – pijan pije nielen preto, že má smäd, ale preto, že ho alkohol 
povzbudí, pomôže mu prekonávať strach a úzkosť. Aby dosiahol dobrú náladu, 
postupne zvyšuje dávky. Konzumuje len toľko alkoholu, aby dosiahol stav pod-
napitosti.

2. Varovná fáza – častejšie dochádza k podnapitosti a k opitosti. Je charakterizova-
ná výrokmi typu : „Raz sa to môže stať každému“. Pijan si začína alkohol „pred-
pisovať“ na zlepšenie svojho psychického stavu bez ohľadu na druh a formu 
alkoholického nápoja.
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3. Rozhodná fáza – alkoholik stráca kontrolu nad pitím. Strata kontroly nezname-
ná, že sa človek bez alkoholu nemôže zaobísť. Alkoholik neovláda alkohol, ale 
alkohol ovláda alkoholika. V tejto fáze často pijan neprestane piť dovtedy, kým 
nedôjdu peniaze. Aby nedospel k pocitu úplnej katastrofy, ku strate sebaúcty, dô-
jde časom k presvedčeniu, že vina nie je v ňom, ale v ostatných. V tomto období 
je pre alkoholika ľahšia abstinencia ako „pitie s mierou“.

4. Konečná fáza – typickým znakom tejto fázy je znížená tolerancia na alkohol. 
K opitosti mu stačí už menej alkoholu. Stráca svoje záujmy, odvracia sa od neho 
rodina, spolupracovníci i kamaráti. V dôsledku dlhodobej konzumácie alkoholu 
sa u neho začínajú prejavovať alkoholické psychózy.

Každý alkoholik sa dá nejako charakterizovať, podľa Šoltésa (2001)  medzi bežne zauží-
vané  charakteristiky alkoholika patria:

1. Popieranie 
2. Impulzívnosť 
3. Výhovorky 
4. Prenášanie zodpovednosti 
5. Nízka tolerancia k iným 
6. Rozpoltenosť 
7. Manipulácia 
8. Výčitky 
9. Nízke seba hodnotenie 

Medzi ochorenia, ktoré najviac poškodzujú organizmus alkoholika, Nešpor (2004) za-
radil hlavne tieto:

- poruchy výživy a premeny látok – obezita, výskyt aterosklerózy, poškodenie 
mozgu,

- infekčné ochorenia – pľúcne infekcie, tuberkulózy, rozpad pľúcneho tkaniva,
- zhubné nádory – rakovina úst, hrtana, žalúdka, tenkého čreva, dýchacích ústrojov,
- nervové ochorenia – citlivosť na bolesť, poruchy pamäti, poruchy vnímania 

a myslenia,
- choroby kože, svalov – hnisavé ochorenia, červenanie kože, rozšírenie žíl, prekr-

venie spojiviek,
- úrazy a otravy – horšie sa hoja rany, úrazy mávajú ťažký priebeh.

Medzi najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu patria:
- poruchy trávenia, vredová choroba, gastritída, 
- hnačky,
- akútna a chronická pankreatitída,
- choroby pečene,
- zápaly pľúc a priedušiek,
- rakovina pečene a pankreasu,
- poškodenia mozgu, epilepsia, zápal nervov a ochrnutia,
- znížená plodnosť až impotencia,
- znížená imunita, vysoký krvný tlak (www.infodrogy.sk). 
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Následky alkoholizmu sú otrasné pre samotného alkoholika, jeho rodinu i spo-
ločnosť. Spoločnosť sa zaujíma hlavne o tie prejavy alkoholizmu, ktoré už vedú k váž-
nejším dôsledkom, a tie prejavy, ktoré nepresahujú únosnú a zákonnú mieru, ponecháva 
na jednotlivca (Handzo, 1981). 

Najzhubnejšie, najmasovejšie a najrozkladnejšie zasahuje alkoholizmus do  
manželských a rodinných vzťahov, ktoré brutálne narúša, ničí lásku manželských part-
nerov, vzájomnú dôveru a rodinný súlad, vyvoláva manželské rozvraty a je hlavnou 
príčinou krízy rodinného života, ako aj vysokej rozvodovosti (Repáň, 1980).

Deti vyrastajúce v rodinách, kde sa denne konzumuje alkohol, majú nevhodné 
podmienky pre svoj vývoj a zlý príklad pre formovanie postoja k používaniu alkoho-
lických nápojov. Pretože mnohé deti sa pokúšajú napodobňovať dospelých. Ak dieťa 
žije spolu s pijúcim rodičom, pôsobia naň vplyvy, ako obavy o budúcnosť, strach pred 
ublížením (Handzo, 1981).

Hypotézy výskumu
H1 –  Predpokladáme, že mladší respondenti budú mať nižšie vedomosti o alkohole 

a menšie skúsenosti s konzumáciou alkoholu.
H2 –  Predpokladáme, že respondenti so stabilným rodinným prostredím budú mať 

menšie skúsenosti s alkoholom.
H3 –  Predpokladáme, že dievčatá budú mať menšie skúsenosti s alkoholom ako 

chlapci.
H4 –  Predpokladáme, že bydlisko respondentov má vplyv na vedomosti a skúsenosti 

s alkoholom.

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorilo spolu 302 respondentov, študentov stredných škôl, 

ktorých počty podľa pohlavia a navštevovanej školy uvádzame tabuľke č.1.

Tabuľka 1 Počet a pohlavie respondentov 
Škola Chlapci Dievčatá
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 77 13
Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske V Dubnici nad Váhom 41 49
Stredné odborné učilište Strojárske v Trnave 56 3
Stredná priemyselná škola Stavebná v Trnave 46 17

Metódy výskumu
Výskum bol realizovaný jednorázovo dotazníkovou metódou. Respondenti boli 

oboznámení so spôsobom vyplňovania dotazníka a so zachovaním anonymity pri jeho 
vyhodnocovaní. Výskumný nástroj, dotazník, sa skladal z 32 otázok, z čoho bolo 26 
uzavretých a ostatné otvorené. Výsledky získané skórovaním jednotlivých dotazníkov 
sme podrobili štatistickej analýze v programe Statistica. Získané údaje sme grafi cky 
znázornili.
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Výsledky a ich interpretácia

V hypotéze 1 sme predpokladali, že mladší respondenti budú mať nižšie vedo-
mosti o alkohole a menšie skúsenosti s konzumáciou alkoholu.

Graf 1 Vplyv veku na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom

Na základe výsledkov štatistickej analýzy konštatujeme, že vplyv veku na vedo-
mosti a skúsenosti s alkoholom sa nepotvrdil. Krivky v grafe, ani hodnota preukaznosti 
(p=0,358109) nepreukázali jeho vplyv. Jedným z dôvodov tohto javu môže byť malé 
vekové rozpätie respondentov. 

Postoj 15–29 ročných respondentov k predaju alkoholických nápojov posudzo-
val Ochaba (2008). Zistil, že za zákaz predaja alkoholických nápojov do 20. roku života 
sa vyslovilo až 50 % respondentov, vo vekovej kategórii 25-29 rokov sa vyslovilo až 
73 %, na rozdiel od nižších vekových kategórií (15-19, 20-24).

Štúdia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave uvádza percento 
žiakov základnej školy v Rožňave, ktorí majú skúsenosti  s fajčením a alkoholom. Zisti-
li, že podiel  žiakov, ktorí ochutnali pivo je 45,9 %, víno 32,7 % a tvrdý alkohol 11,4 %. 
Prvé skúsenosti s fajčením a alkoholom uvádzali  žiaci už vo veku 9 a 11 rokov (RÚVZ 
Rožňava, 2009). 

V druhej hypotéze sme posudzovali vplyv rodinného prostredia na skúsenosti 
s alkoholom. Na základe dotazníkových položiek v grafe 2 znázorňujeme vplyv rodin-
ného prostredia na vedomosti, skúsenosti a informovanosť o škodlivosti alkoholu. Náš 
predpoklad, že respondenti so stabilným rodinným prostredím budú mať menšie skúse-
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nosti s alkoholom, sa potvrdil (p= 0,035315 ), aj vo vedomostnej oblasti sme zazname-
nali štatisticky významný vplyv rodinného prostredia (p=0,02867). Záhumenská et al. 
(2007) zistili, že takmer 70 % rodičov žiakov základných škôl v ich výskumnej vzorke 
dovolí svojim deťom požívať alkoholické nápoje.

Graf 2 Vplyv rodinného prostredia na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom

Vplyv pohlavia na skúsenosti s požívaním alkoholických nápojov sme posud-
zovali v tretej hypotéze. Predpokladali sme, že dievčatá budú mať menšie skúsenosti 
s požívaním alkoholu ako chlapci. Na základe grafu 3 a hodnoty štatistickej význam-
nosti vplyvu pohlavia (p= 0,065371) konštatujeme, že pohlavie sa štatisticky preukazne 
nepodieľa na skúsenostiach s požívaním alkoholických nápojov, keďže vplyv sa prejavil 
len hraničnou hodnotou preukaznosti.

Záhumenská et al. (2007) vo svojej štúdii potvrdili, že skúsenosti s alkoholom 
u dievčat sú štatisticky významne nižšie (χ2 =5,13, p ≤ 0,05). Zistili aj, že požívanie 
alkoholu na diskotéke je u chlapcov preukzane častejšie ako u dievčat (χ2 =6,03, p ≤ 
0,05).



157

Graf 3 Vplyv pohlavia na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom

V poslednej hypotéze sme stanovili predpoklad, že aj bydlisko respondentov 
bude mať vplyv na ich vedomosti a skúsenosti s alkoholom. Z výsledkov nášho výsku-
mu vyplýva, že bydlisko ovplyvňuje vedomosti a skúsenosti s alkoholom. Hodnota toh-
to štatistického testu je p= 0,041703. Ako vyplýva aj z grafu 4 respondenti z mesta (1) 
mali väčšiu skúsenosť požívaním alkoholických nápojov ako respondenti z dediny (2). 
Uvedená hypotéza sa potvrdila.
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Graf 4 Vplyv bydliska na vedomosti o alkohole a skúsenosti s alkoholom

K podobnému záveru dospeli aj Záhumenská et al. (2007), ktorí posudzovali 
vek, v ktorom žiaci prvýkrát požili alkohol v meste a na dedine. Ich výsledky dokazujú, 
že žiaci v meste majú prvú skúsenosť s alkoholom v nižšom veku (10–12 rokov) ako 
žiaci z dediny (12–14 rokov). 

Záver
Alkoholizmus je vážnym problémom a každá spoločnosť sa musí zaujímať 

o elimináciu jeho výskytu v spoločnosti. Výskyt tohto ochorenia negatívne ovplyvňuje 
samotného jedinca, ale aj jeho blízke a širšie spoločenské prostredie.

Často sa vzťah k alkoholizmu buduje už detstva. Príčinou môže byť aj benevo-
lentný prístup rodičov vo výchove detí a nedostatok času venovaného deťom. V našom 
výskume sme dokázali, že rodinné prostredie vplýva na skúsenosti respondentov s alko-
holom, aj keď vplyv tohto faktora bol len na hranici štatistickej významnosti, preto je na 
rodičoch ako pomôžu predísť návyku svojich detí na alkohol.

Vo výchove zohráva dôležitú úlohu aj škola. Pôsobí neraz ako „druhá rodina“ 
a niektorí učitelia poznajú svojich žiakov lepšie ako vlastní rodičia. V súčasnej upo-
náhľanej a pretechnizovanej dobe je spolupráca rodiny a školy aj vo vzťahu ku konzu-
mácii alkoholu viac ako nevyhnutná.
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ALCOHOLISM AS A SOCIAL AND BIOLOGICAL 
PROBLEMS

Abstract: This paper presents empirical evidence on the relationship of the 
selected sample of elementary and secondary schools to alcohol as a socially tolerated 
drug.  We are detected the awareness of students about the harmful effects of alcohol 
with the questionnaire. Questions were focused not only on the direct adverse effect on 
biological, but also the negative social impact of alcoholism. Another part of the ques-
tionnaire was devoted to pupils‘ experiences with alcohol. All factors are reviewed in 
correlation with the social situation, family environment, living, gender, age of respon-
dents and leisure activities among respondents. Equally important was the evaluation 
of corelation between knowledge about the harmful effects of alcohol and experiences 
with him. 

Key words: pupils from primary and secondary schools, alcohol consumption, 
harmful alcohol
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

ZNALOSTI, POSTOJE A INFORMOVANOST 
STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 

O FENOMÉNU MENTÁLNÍ ANOREXIE 
A MENTÁLNÍ BULIMIE

Lenka PROCHÁZKOVÁ, Marta NĚMEČKOVÁ

Abstrakt: Poruchy příjmu potravy je souhrnné označení pro jedno z nejčas-
tějších a nejzávažnějších psychosomatických onemocnění zejména mladých dívek 
s těžkými důsledky na fyzickou, psychickou i sociální kvalitu zdraví. Příspěvek popi-
suje úroveň informovanosti studentů středních škol v Táboře o problematice poruch 
příjmu potravy, jež byla zjišťována anonymním dotazníkovým šetřením doplněným 
o strukturované interview. Cílem výzkumného šetření bylo mimo jiné vyhodnotit od-
povědi na otázky, jsou-li studenti ve školách informováni o poruchách příjmu po-
travy, zda jsou spokojeni se svým vzhledem, mají-li zkušenosti s dietou za účelem 
snížení tělesné váhy, atd. Součástí výzkumu bylo zjištění vědomostí, srovnání znalostí 
a postojů dle pohlaví studentů, ale také zmapování informačních potřeb studentů 
středních škol v oblasti dalšího vzdělávání.

Klíčová slova: bulimie, anorexie, znalosti, postoje

Úvod
Poruchy příjmu potravy patří u dospívajících mezi nejčastější a nejnebezpečnější 

psychické onemocnění s vážnými somatickými následky. V České republice trpí poru-
chou příjmu potravy podle odhadů odborníků každá dvacátá dívka, tj. 4 až 6 %. Výskyt 
poruch příjmu potravy u chlapců a mužů je poměrně vzácný, i když v poslední době 
vzrůstá. Zjištěný počet nemocných chlapců/mužů k počtu dívek/žen je v poměru 1:10 až 
1:20.  Proto v dalším textu hovoříme o nemocných převážně v ženském rodě. 

Vymezení mentální anorexie a mentální bulimie
Mentální anorexie je charakterizovaná zejména úmyslným hladověním a snižo-

váním tělesné hmotnosti. Nejedná se o nechutenství v klasickém slova smyslu, chuť na 
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jídlo a zpočátku i hlad zůstávají, bývají však popírány a přemáhány. Schopnost udržet 
si nízkou hmotnost se pro nemocnou stává posedlostí, jakýkoli nepatrný výkyv hmot-
nosti směrem nahoru je důvodem k nesnesitelným pocitům tloušťky, což u nemocné 
dívky velmi komplikuje léčbu. Z fyzických příznaků je typická ztráta menstruace, tento 
příznak však není v případě užívání hormonální antikoncepce spolehlivým ukazatelem 
(Krch, 2002; Anabell [online], 2010).

Diagnostická kritéria mentální anorexie podle Mezinárodní klasifi kace nemocí, 
jak uvádějí Krch (1999, 2002, 2005) a Papežová (2000):

tělesná hmotnost je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou úrovní, nebo • 
je BMI (Body Mass Index) nižší než 17,5; prepubertální pacienti nesplní během 
růstu očekávaný hmotnostní přírůstek (pozn. výpočet BMI: zadat tělesnou hmot-
nost v kg, vydělit dvojmocninou tělesné výšky v m, za normu jsou považovány 
hodnoty v rozmezí 19- 25),
nemocný si způsobuje snižování hmotnosti sám, tím, že se záměrně vyhýbá jíd-• 
lům, po kterých se tloustne, a používá některé z prostředků na snížení hmotnosti, 
jako např. vyprovokované zvracení, projímadla, diuretika, nadměrné cvičení,
u pacientů přetrvává strach z tloušťky, zkreslená představa o vlastním těle, obava • 
z dalšího tloustnutí,
projevuje se nezájem o partnera a ztráta sexuálního zájmu, u žen dochází ke • 
ztrátě menstruace,
pokud onemocnění započne před pubertou, jsou její projevy opožděny nebo zce-• 
la zastaveny; je zablokován růst a vývoj prsů u dívek, u hochů se dále nevyvíjejí 
genitálie; po uzdravení dochází často k normálnímu dokončení puberty, ale me-
narché (první menstruace) je u dívek opožděna.

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná především opakujícími se záchva-
ty přejídání, většinou po snaze dodržovat dietu. Přejídání je impulzivní, vlastní vůlí 
neovladatelné. Pocit přejedení je velmi relativní, někdy dochází ke konzumaci velkého 
množství jídla, ale často nemocní sní jen o něco málo, než původně chtěli. Psychologic-
ký obsah se velmi podobá mentálnímu obsahu anorexie, prožívání je silně ovlivňováno 
myšlenkami na jídlo, strachem z přibírání a negativními emocemi (Papežová, 2003; 
Anabell [online], 2010).

Diagnostická kritéria mentální bulimie podle Mezinárodní klasifi kace nemocí, 
jak uvádějí Krch (1999, 2003, 2005) a Papežová (2003): 

opakované záchvaty přejídání (nejméně dvakrát týdně po dobu tří měsíců), při • 
kterých je během krátké doby konzumováno velké množství jídla,
neodolatelná žádostivost a touha po jídle, neustálé zabývání se myšlenkou na • 
jídlo,
snaha potlačit účinek jídla, tzn. co nejrychleji se jídla zbavit - pacienti nejčastěji • 
provokují zvracení, nadužívají projímadla a anorektika, střídavě drží hladovku,
neustálá obava z tloustnutí; často se projeví epizoda anorexie nebo nějaké období • 
intenzivnějšího omezování v jídle. 
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Materiál a metodika
Cílem výzkumného šetření bylo ověřit informovanost a zhodnotit znalosti re-

spondentů o problematice poruch příjmu potravy. Sledovaným souborem bylo 280 žáků 
středních škol v Táboře, předpokládáme, že se jedná o náhodný výběr ze základního 
souboru všech žáků příslušné kategorie.

Výzkum byl realizován pomocí anonymního dotazníkového šetření. Použitý do-
tazník obsahoval celkem 20 položek. Ve studii šlo o zjištění stavu vědomostí studentů 
o poruchách příjmu potravy a srovnání jejich znalostí a postojů dle pohlaví.

Získaná data byla převedena do elektronické podoby a dále zpracována prostřed-
nictvím statistického programu SAS. K hodnocení rozdílů bylo využito metod x2  (zkou-
má nezávislost dvou kvalitativních proměnných), Cramerova koefi cientu (měří těsnost 
závislosti, přičemž 0 znamená nezávislost a hodnota 1 znamená absolutní závislost). 
Podrobnější charakteristiku sledovaného souboru podává tabulka 1.

Tabulka č. 1 Charakteristika sledovaného souboru 
Chlapci Dívky Celkem

Střední zdravotnická škola 1 37 38
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky 18 34 52

Střední zemědělská škola 11 30 41
Obchodní akademie 9 38 47
Střední průmyslová škola strojní a stavební 46 3 49
Gymnázium Pierra de Coubertina 30 23 53
Celkem žáků 115 165 280

Výsledky výzkumu 
Výsledky jsou prezentovány tabulkou formou doprovázenou komentářem. 

U vybraných znaků, kde byla nalezena statistická významnost mezi skupinami, je tato 
významnost okomentována.

Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku prezentujeme pouze vybrané vý-
sledky.

Tabulka č. 2 Přehled odpovědí na otázku: Myslíte si, že štíhlá postava je důležitá pro 
Váš úspěšný profesní život?

Odpověď
Celkem Chlapci Dívky

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Ano, určitě 118 42,14% 15 13,04% 103 62,43%
Ne 143 51,07% 93 80,87% 50 30,30%
Nevím 19 6,79% 7 6,09% 12 7,27%
Celkem 280 100% 115 100% 165 100%
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Dle tabulky č. 2 lze konstatovat, že pro 51 % z dotázaných studentů není dů-
ležitá štíhlá postava pro úspěšný profesní život. Naopak pro 42 % z celkového počtu 
respondentů je štíhlá postava velmi důležitá pro úspěšný profesní život. Existuje statis-
ticky významný rozdíl mezi odpověďmi chlapců a dívek. Síla závislosti mezi odpovědí 
a pohlavím je 51,16 % (Cramerův koefi cient = 0,5116), závislost odpovědi na pohlaví 
je středně silná. 

Tabulka č. 3 Přehled odpovědí na otázku: Setkal/a jste se někdy s nějakými nepří-
jemnými narážkami nebo posměchem na Vaši postavu? 

Odpověď
Celkem Chlapci Dívky

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Ano 152 54,29% 53 46,09% 99 60%
Ne 128 45,71% 62 53,91% 66 40%
Celkem 280 100% 115 100% 165 100%

Tabulka č. 3 dokumentuje malou rozdílnost respondentů v odpovědi na otázku. 
S nepříjemnými narážkami a posměchem na postavu se setkalo 46 % chlapců a 60 % 
dívek. Síla závislosti mezi odpověďmi a pohlavím je 13,74 %, závislost na pohlaví 
je slabá. S 99procentní pravděpodobností lze říci, že odpověď na otázku nezávisí na 
pohlaví respondenta. V popisu této situace žáci nejčastěji uváděli, že se setkali s nadáv-
kami: „… tlusťoch, buřt, obr, baloun, vychrtlina, kostra, anorektička, nedá se na mne 
prý dívat“. Dívky se setkaly s posměchem zejména od spolužaček. Tuto nepříjemnou 
situaci 12 % respondentů zažilo na základní škole. Narážky na postavu slýchá 3 % žáků 
středních škol i od rodičů.

Tabulka č. 4 Přehled odpovědí na otázku: Víte, co jsou to poruchy příjmu potravy? 

Odpověď
Celkem Chlapci Dívky

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Ano 188 67,14% 77 66,96% 111 67,27%
Ne 92 32,86% 38 33,04% 54 32,73%
Celkem 280 100% 115 100% 165 100%

Tabulka č. 4 dokumentuje, že 67 % dotázaných respondentů ví, co jsou poruchy 
příjmu potravy, a uvádí nejméně dvě nemoci, které mezi tyto poruchy řadíme. Pojem 
poruchy příjmu potravy nezná 33 % z dotázaných respondentů. Grafi cké znázornění 
dokumentuje minimální distinktnost mezi odpověďmi chlapců a dívek. Prakticky žádný 
rozdíl nebyl zaznamenán v odpovědi „ano“ (chlapci 66,96 %, dívky 67,27 %) a v od-
povědi „ne“ (chlapci 33,04 %, dívky 32,73 %). Statistickým testem bylo potvrzeno, 
že na hladině významnosti 5 procent neexistuje závislost mezi odpověďmi na otázku 
a pohlavím respondentů.
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Tabulka č. 5 Přehled odpovědí na otázku: V rámci učiva na střední škole jste se se-
tkal/a s výukou, týkající se problematiky poruch příjmu potravy? 

Odpověď
Celkem Chlapci Dívky

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Ano, v předmětu… 90 32,14% 12 10,43% 78 47,27%
Ne 190 67,86% 103 89,57% 87 52,73%
Celkem 280 100% 115 100% 165 100%

S problematikou poruch příjmu potravy se ve výuce na střední škole setkalo 
pouze 32 % z dotázaných respondentů. Studenti uvádějí konkrétně jen dva předměty a 
to: občanská nauka a biologie. S 95procentní pravděpodobností existuje závislost mezi 
odpověďmi na otázku a pohlavím respondentů. Existuje tedy statisticky významný roz-
díl mezi odpověďmi chlapců a dívek. Závislost je středně silná (Cramerův koefi cient = 
0,3881). 

Tabulka č. 6 Přehled odpovědí na otázku: Myslíte si, že na vzniku poruch příjmu 
potravy se mohou podílet média (internet, televize, časopisy)? 

Odpověď
Celkem Chlapci Dívky

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Ano, jistě… 264 94,29% 104 90,43% 160 96,97%
Ne, nevím…. 16 5,71% 11 9,57% 5 3,03%
Celkem 280 100% 115 100% 165 100%

Respondenti z 94 % odpovídali, že na vzniku poruch příjmu potravy mají vliv 
média. Pouze 6 % respondentů odpovídá „ne“ nebo „neví“. Z přehledu odpovědí je 
zřejmá podobnost odpovědí chlapců a dívek. Žádná z odpovědí nepotvrdila statistickou 
významnost.

Tabulka č. 7 Přehled odpovědí na otázku: Znáte název nějaké organizace, 
která se problematikou poruch příjmu potravy zabývá? 

Odpověď
Celkem Chlapci Dívky

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Absolutní 
četnost

Relativní 
četnost

Ano 1 0,36% 0 0% 1 0,61%
Ne, nevím… 279 99,64% 115 100% 164 99,39%
Celkem 280 100% 115 100% 165 100%

Tabulka č. 7 dokládá nepříznivé odpovědi respondentů. Pouze jedna jediná dívka 
ze všech 280 respondentů na otázku odpověděla, že zná organizaci, která se porucha-
mi příjmu potravy zabývá, uvedla Občanské sdružení Anabell. Na internetu by infor-
mace o organizacích, které se zabývají problematikou poruch příjmu potravy, hledalo 
3 % z celkového počtu respondentů.
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Diskuse
Chlapci jsou spíše spokojeni se svým vzhledem oproti dívkám. Dívky si oproti 

chlapcům častěji myslí, že štíhlá postava ovlivní, zda budou v životě šťastné, a že štíhlá 
postava je důležitá pro úspěšný kariérní růst. S nepříjemnými narážkami a posměchem, 
na vlastní postavu či postavu vrstevníka se setkaly především dívky. Nemilou skuteč-
nost - setkání s narážkami na postavu od rodičů uvedlo osm respondentů. 

Rozmezí své ideální hmotnosti umí určit většina dotázaných respondentů. Mezi 
odpověďmi chlapců a dívek nejsou významné rozdíly. Pojem Body Mass Index nezná 
většina dotazovaných žáků. 

Na otázku, co jsou poruchy příjmu potravy a které nemoci mezi ně řadíme, doká-
zalo odpovědět 67 % respondentů. Nebyly shledány významné statistické rozdíly.

Dle pohlaví rodiče o poruchách příjmu potravy hovoří spíše s dívkami. O poru-
chách příjmu potravy se respondenti nejčastěji dozvídají ve škole a na internetu. V rám-
ci učiva na střední škole se s problematikou poruch příjmu potravy setkala pouze třetina 
respondentů. Uváděli předměty občanská nauka a biologie. Informovanost o poruchách 
příjmu potravy na střední škole je velice nízká.

Respondenti celkově jeví vlažný zájem o vědecké přednášky k problematice po-
ruch příjmu potravy. Způsob pomoci při podezření na poruchu příjmu potravy u někoho 
z blízkých zvolila správně většina dotázaných. Odpověď „nevím“ uvedlo pouze 2 % 
respondentů. Většina respondentů zná následky mentální bulimie a mentální anorexie. 
Rozdíl dle pohlaví nebyl zaznamenán.

Na otázku, zda se mohou na vzniku poruch příjmu potravy podílet média, odpo-
vědělo „ne“ nebo „nevím“ jen 6 % respondentů. Ostatní si rozhodně myslí a doplňují 
komentářem v dotazníku, že vliv médií na vznik těchto onemocnění je velký. Reklamy 
propagují spíše léky na snížení hmotnosti oproti zelenině a ovoci, které v reklamě vídá-
me zcela vzácně.

Zarážejícím výsledkem výzkumného šetření jsou odpovědi na otázku, která vypo-
vídá o znalosti respondentů nějaké organizace zabývající se poruchami příjmu potravy. 
Pouze jedna dívka uvedla Občanské sdružení Anabell, ostatní žádnou organizaci neznají. 
Internet pro vyhledání informací k této problematice by využilo devět respondentů.

Můžeme předpokládat, že vznik poruch příjmu potravy snížíme zejména tehdy, 
když žáci budou dostatečně informováni o vzniku a nebezpečí těchto onemocnění. Po-
ruchám příjmu potravy lze předcházet vhodným působením ve škole.

Závěr
Problematika poruch příjmu potravy je velice závažná. Mentální anorexie a bu-

limie patří mezi psychiatrická onemocnění, která jsou vzhledem k ostatním psychiat-
rickým diagnózám spojené s nejvyšší úmrtností. Zákeřnost těchto onemocnění spočívá 
v tom, že nemocní si diagnózu nepřipouštějí, nejsou ke svému stavu vnímaví a nemají na 
něj kritický náhled. Poruchy příjmu potravy vznikají jako důsledek mnoha faktorů, kte-
rým lze na základě znalostí o této problematice předcházet. Léčba poruch příjmu potravy 
je záležitost dlouhodobá, cesta zpátky není snadná. Pedagogičtí pracovníci sehrávají vý-
znamnou úlohu ve zprostředkování informací o poruchách příjmu potravy, zejména při 
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jejich prevenci. Učitelé by měli podporovat studenty, aby se hodnotili na základě osob-
nostních kvalit, posilovat jejich sebedůvěru s cílem omezit projevy sebedestruktivního 
chování. Mezi další úkoly patří studenty seznámit se skutečností, že dnešní ideál krásy 
je pokřivený, každý jedinec může být něčím výjimečný.  Informace o poruchách příjmu 
potravy je vhodné studentům zprostředkovávat zejména pomocí besed s odborníky. 
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KNOWLEDGE, ATTITUDES AND AWARENESS OF SE-
CONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT PHENOMENON 
OF  MENTAL ANOREXIA AND MENTAL BULIMIA

Abstract: Eating disorders is the summary designation of one of the most fre-
quent and serious psychosomatic diseases of mainly young girls with serious conse-
quences for physical, psychic and social quality of health. This paper describes the level 
of awareness of the secondary school students in Tábor concerning the issue of the ea-
ting disorders established through the anonymous questionnaire investigation extended 
by the structured interview. Objective of the research survey was inter alia to evaluate 
answers to the questions, whether or not the students are informed at schools about the 
eating disorders, whether or not are they satisfi ed with their appearance, whether or not 
do they have any experience of the slimming diets, etc. The research also accommo-
dated establishment of knowledge, comparison of knowledge and attitudes by sex as 
well as mapping of the information needs of secondary school students in the fi eld of 
continuing/further education.

Key words: bulimia, anorexia, knowledge, attitudes
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MAJÚ OBÉZNI RODIČIA OBÉZNE DETI?

Ivona PAVELEKOVÁ, Viera PETERKOVÁ

Abstrakt: V predkladanej štúdii analyzujeme výsledky 3831 dotazníkov, ktoré vy-
pĺňalo 1277 detí a ich rodičov. Dotazník bol distribuovaný v zariadeniach predškolského 
vzdelávania, ako aj na základné a stredné školy. Dotazník bol rovnaký pre všetky vekové 
skupiny (v materských školách vypĺňali dotazníky detí rodičia), obsahoval 39 položiek. 
Súčasťou dotazníka boli aj údaje o výške a hmotnosti respondenta, z ktorých sme vypo-
čítali každému z nich BMI. Vzájomnou koreláciou BMI rodičov a ich detí sme zisťovali, 
či existuje súvislosť medzi odchýlkami normálnych hodnôt BMI u rodičov a ich detí. 

Kľúčové slová: obezita, BMI, rodičia, deti

Teoretické východiská
Obezita, inak nazývaná aj tučnota je čoraz častejšie ochorenie vyskytujúce sa 

medzi deťmi, ale aj dospelou populáciou. Jej výskyt narastá v každým rokom, niektorí 
autori jej výskyt označujú za pandemický (Jurkovičová, 2005). Obezita nepredstavuje 
problém len z hľadiska fyzického vzhľadu, ale dotýka sa všetkých oblastí života osob-
nosti – bio-psycho-sociálnej oblasti. Obezitou rozumieme nadmerné množstvo tuku 
v tele (Kaplan; Salis; Patterson, 1996), Beňo (2008) ju defi nuje metabolické ochorenie 
charakterizované nadmernou hmotnosťou tela a vyvolané pozitívnou bilanciou ener-
gie, pričom sa extrémne zvyšuje množstvo zásobného tuku v podkoží (subkutánne) 
a vnútrobrušne (intraabdominálne). Niekedy sa obezita charakterizuje ako následok 
nadmernej kvantitatívnej výživy prejavujúcej sa zvýšeným obsahom telesného tuku 
(Plank et al., 2007). Podľa Horta et al. (2000) obezita je stav, keď nadváha presiahne 
najmenej o 20  % ideálnu váhu. Vedný odbor zaoberajúci sa obezitou sa nazýva obezi-
tológia.

Faktory zapríčiňujúce obezitu rozdeľuje Plank et al. (2007) do dvoch skupín, 
tvoria ich  genetické predispozície a faktory vonkajšieho prostredia. Iné rozdelenie vy-
medzuje Fořt (2004), ktorý ich rozdeľuje na tri základné skupiny a s nimi súvisiace 
podskupiny. Sú to príčiny nesúvisiace so zdravotným stavom, medzi ne zaraďuje  ne-
dostatok pohybu a sedavý spôsob života, nevhodné stravovacie návyky a prejedanie sa, 
sociálno-ekonomické podmienky života a tlak prostredia. K ovplyvniteľným zdravot-
ným príčinám zaradil znížený bazálny metabolizmus, nadbytok kortizolu, nedostatoč-
nú produkciu rastového hormónu, poruchy činnosti mozgu, podávanie psychofarmák, 
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predčasné užívanie antikoncepcie. Poslednú skupinu tvoria neovplyvniteľné zdravotné 
príčiny, čiže genetické dispozície.

Prevenciu výskytu obezity rozdeľujeme na všeobecnú, ktorá je zameraná na 
všetkých jednotlivcov, selektívnu, pri ktorej vyberáme rizikových jednotlivcov a indi-
kovanú, ktorá je zameraná na obéznych jednotlivcov (Majerčák, 2005).

Na Slovensku bol uznesením vlády SR č.10 zo dňa  9.1.2008 prijatý Národný 
program prevencie obezity, ktorý si kladie za cieľ zabránenie vzniku nadváhy a obezity 
u detí, zastavenie nárastu počtu občanov trpiacich nadváhou a obezitou a zníženie počtu 
občanov trpiacich nadváhou a obezitou. Nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov má byť 
sústredenie sa na zmenu výživy a taktiež na zvýšenie pohybovej aktivity slovenskej 
populácie. S tým súvisí zníženie počtu detí a dospelých, ktorí nevykonávajú žiadnu 
pohybovú aktivitu, zvýšenie počtu detí aj dospelých, ktorí denne venujú pohybu aspoň 
30 minút, ako aj vytváranie podmienok na umožnenie rozvíjania pohybovej aktivity 
(Národný program prevencie obezity).

Hypotézy výskumu
V našom výskume sme sa zamerali na zistenie výskytu obezity u rodičov a ich 

detí, pričom sme vzájomne porovnávali výskyt obezity u matiek a ich dcér a synov 
a výskyt obezity u otcov a ich dcér a synov. Predpokladali sme, že ak rodičia budú vy-
kazovať vyššie hodnoty BMI, aj ich deti budú mať vyššie hodnoty BMI, nezávisle na 
pohlaví detí.

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvorilo 1277 detí a ich rodičov, celkovo sme distribuovali 

3831 dotazníkov deťom  navštevujúcim predškolské a školské zariadenia a ich rodičom. 
Vek respondentov sa pohyboval od 2 do 20 rokov. Vo vzorke bolo zastúpených 38 % 
chlapcov a 62 % dievčat.

Metódy výskumu
Výskum sme realizovali pomocou dotazníkov, ktoré sme distribuovali deťom 

a ich rodičom, s uvedením presnej identifi kácie dieťaťa a jeho rodičov. Respondenti 
v dotazníku uviedli svoj vek,  výšku a hmotnosť, ktoré slúžili na výpočet BMI (body 
mass indexu – indexu hmotnosti tela). BMI sa počíta ako podiel hmotnosti v kilogra-
moch ku druhej mocnine hmotnosti v metroch. 

Podľa výpočtu sme vzhľadom na vekovú kategóriu respondentov a ich rodičov 
určili, či ide o podváhu, normálnu  hmotnosť, nadváhu alebo obezitu. Pri určovaní kate-
górie BMI sme vychádzali s národného štandardu BMI (Nováková, Hamade, 2006).

BMI = 
hmotnosť (kg)

výška2 (m)
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Získané údaje sme podrobili štatistickej analýze, pomocou ktorej sme zistili vzá-
jomnú koreláciu hodnôt BMI u detí a ich rodičov.

Výsledky a ich interpretácia
Na základe uvedených hodnôt výšky a hmotnosti respondentov sme každému 

dieťaťu a jeho rodičom vypočítali hodnotu BMI. Zistenie kategórie BMI sme realizovali 
po zohľadnení veku respondentov porovnaním jeho hodnoty s národnými štandardami 
pre BMI. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že v našej výskumnej vzorke 
bol výskyt obezity u detí 7 %, u ich matiek 3,97 % a najvyšší výskyt sme zaznamenali 
u otcov 9,27 %.

V grafe 1 uvádzame percentuálne zastúpenie všetkých kategórií BMI bez ohľadu 
na pohlavie detí. Potešujúcim zistením bolo, že výskyt obezity je len 3,97 %, avšak 
zarazil nás nadmerný výskyt podváhy u detí 20,24 %.

Graf 1 Percentuálne zastúpenie kategórií BMI u detí

Na základe vyššie uvedeného sme sa rozhodli posúdiť kategórie BMI detí podľa 
ich pohlavia. Podrobné výsledky uvádzame v grafe 2. Zistili sme, že percentuálne za-
stúpenie dievčat s obezitou je 4,69 %, avšak  s podváhou až 23,15 %. U chlapcov obe-
zitou trpí 9,98  % a podváhou 16,48 %.

Hodnotením BMI detí predškolského veku sa zaoberali Dubois et al. (2007) 
v Kanade. Jeho výskumnú vzorku tvorilo 1498 detí predškolského veku (4,5 roka). Vý-
skumom, ktorý prebehol formou dotazníkov zisťoval hmotnosť, výška, pohlavie detí 
a rodičov, pričom sledoval aj vzdelanie rodičov, príjem rodiny, stravovacie návyky 
a ďalšie informácie. Z hodnôt bolo následne vypočítané BMI detí a rodičov. Výsledky 
ukázali, že väčšia časť detí prieberčivých na jedlo trpí podvýživou a menej nadváhou 
ako deti, ktoré sa radi prejedajú. Naopak deti s horšími stravovacími návykmi trpia viac 



172

nadváhou až obezitou v porovnaní s deťmi, ktoré nikdy nemali tendenciu prejedať sa. 
Prieskum ukázal štatisticky významný vzťah medzi stravovacími návykmi detí pred-
školského veku a ich BMI.

Graf 2 Percentuálne zastúpenie kategórií BMI u chlapcov a dievčat

Cieľ zistiť výskyt nadváhy a obezity u austrálskych detí na vzorke 2184 respon-
dentov (47,9 % chlapcov a 52,1 % dievčat) vo veku 2 až 12 rokov  si stanovili Sani-
gorski et al. (2007). Výsledky výskumu na rozdiel od našej štúdie  ukázali, že výskyt 
obezity je výrazne vyšší u dievčat ako u chlapcov. Podobný výskum na vzorke  6448 
gréckych žiakov (50,4 % chlapcov a 49,6 % dievčat) vo veku 6 až 17 rokov uskutočnili 
Georgiadis a Nassis (2007). Celkovo zistil 17,3 % respondentov s nadváhou (16,9 % 
chlapci, 17,6 % dievčatá) a miera obezity bola 3,6 % (3,8 % chlapci, 3,3 % dievčatá), 
čiže výrazne odlišná ako v našej vzorke. 

V grafe 3 uvádzame BMI rodičov našich respondentov, pričom vyhodnocuje-
me zvlášť BMI matiek a otcov. Z grafu je zrejmé, že výskyt obezity je u otcov vyšší 
(9,27 %) než u matiek (3,97 %). Zarážajúci je však nadmerný výskyt podvýživy u ma-
tiek, ktorý predstavuje až 9 %, a veľmi vysoký výskyt nadváhy u otcov (48 %).

Podobnú štúdiu zameranú na zistenie BMI a možnosti jeho ovplyvnenia reali-
zovali Peixoto et al. (2007) v  Brazílii. Tento výskum bol zameraný na výskyt nadváhy 
a obezity v súvislosti so sociálno-demografi ckými podmienkami, životným štýlom, fy-
zickou aktivitou, stravovacími návykmi, preferenciami a BMI. Bol uskutočnený formou 
dotazníka v roku 2001 na vzorke 1252 osôb vo veku 20 až 64 rokov. Cieľom výskumu 
bolo určiť na vzorke výskyt nadváhy a obezity u mužov a žien. Dotazník bol zameraný 
na premenné, ako vek, pohlavie, vzdelanie, počet detí, rodinný príjem, spôsob stravova-
nia, vzťah k fajčeniu a alkoholu, na fyzickú aktivitu, sledovanie TV, spotrebu potravín 
či aké potraviny respondenti preferujú. Z výsledkov bolo vypočítané BMI žien a mužov. 
Z celkového počtu 1252 skúmaných jedincov tvorili 35 %  muži a 65 % ženy. Tieto 2 
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skupiny nevykazovali značné rozdiely v daných premenných. Nadmerná hmotnosť bola 
zistená u  42 % mužov (31,2 % malo nadváhu a 10,7 % trpelo obezitou). Takmer rovna-
ké percento bolo vypočítané u žien. Nadmernou hmotnosťou trpelo 43 % žien (29,2 % 
malo nadváhu a u 13,8 % žien bola zistená obezita). Priemerné BMI u mužov bolo 24,6 
a u žien sa väčšina hodnôt BMI pohybovala okolo 24,8.

Graf 3 Percentuálne zastúpenie BMI u matiek a otcov detí

Po získaní hodnôt BMI detí a ich rodičov sme uskutočnili korelácie BMI detí 
a matiek a BMI detí a otcov, s ohľadom na pohlavie detí. 

V grafe 4 uvádzame koreláciu BMI synov a dcér s ich matkami, pričom pohlavie 
1 sú synovia a pohlavie 2 sú dcéry. Z grafu, ako aj hodnôt korelácie vyplýva, že BMI 
matiek pozitívne koreluje s BMI synov (p=0,0110), ako aj s BMI dcér (p=0,0186). Čiže 
ak matky trpia nadváhou, resp. obezitou, aj ich deti vykazujú rovnaké poruchy BMI.

V grafe 5 uvádzame vzájomnú koreláciu BMI otcov a ich detí. S údajov v grafe, 
ako aj hodnôt štatistickej významnosti vyplýva, že výskyt nadváhy a obezity u otcov 
pozitívne vysoko štatisticky významne koreluje s výskytom nadváhy a obezity u chlap-
cov (p=0,0003), avšak neovplyvňuje výskyt týchto odchýlok BMI u dcér (p=0,1752). 
Krivka v grafe skôr naznačuje opačný trend, avšak bez štatistickej významnosti.

Na základe uvedeného konštatujeme, že vzorom pre synov aj v stravovacích ná-
vykoch a preferenciách sú otcovia. Matky ovplyvňujú stravovanie rodiny, a tým sa po-
dieľajú na formovaní stravovacích návykov oboch pohlaví svojich detí, čo ovplyvňuje 
ich hodnoty BMI.
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Graf 4 Vzájomná korelácia BMI matiek a ich detí

Graf 5 Vzájomná korelácia BMI otcov a ich detí



175

Záver
V našej štúdii sme sa zamerali na zistenie výskytu odchýlok od normálnych hod-

nôt BMI u detí a ich rodičov. Dotazníkovou metódou sme získali údaje o hmotnosti, 
výške a veku detí a ich rodičov, z ktorých sme im vypočítali BMI a určili ich kategórie 
podľa národných štandardov pre BMI.

Z výsledkov vyplýva, že kategórie BMI detí pozitívne korelujú s kategóriami 
BMI ich matiek, rovnako u chlapov ako aj u dievčat. Pri posudzovaní k vzájomného 
súvisu BMI otcov a ich detí sme zistili, že BMI otcov pozitívne koreluje s BMI ich 
synov, avšak nekoreluje s BMI ich dcér. V prípade dcér sú teda príkladom pre vizáž 
a formovanie tela matky.
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DO HAVE OBESE PARENTS OBESE CHILDREN?

Abstract: In the present study we analyze the results of 3831 questionnaires 
fi lled in by 1277 children and their parents. The questionnaire was distributed in pre-
schools , as well as primary and secondary schools. The questionnaire was the same for 
all age groups (in kindergarten children‘s parents fi lled out questionnaires), contains 39 
items. Questionnaire were also included data on height and weight of the respondents, 
from which we calculated BMI for each of them. Using the correlation between  parents 
BMI  and BMI of their children, we ascertained that there is a link between aberrations 
of normal BMI values among parents and their children.

Key words: obesity, BMI, parents, children
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EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA 
SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH 

PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ 
S NADVÁHOU 

Magda TALIÁNOVÁ

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vlivem edukačního programu na redukci sledova-
ných antropometrických parametrů (tělesná hmotnost, obvod pasu, obvod boků a množ-
ství tělesného tuku). Celkem 197 studentů středních a vysokých škol ve věku 15-20 let 
z Východočeského regionu bylo zahrnuto do edukační lekce. I když došlo k průměrnému 
snížení všech sledovaných parametrů, tak statisticky významný rozdíl byl potvrzen pou-
ze u snížené tělesné hmotnosti, kde na edukaci lépe reagovala skupina adolescentů ve 
věku 18-20 let (p=0,0377). Tato data byla hodnocena prostřednictvím T-testu.

Klíčová slova: edukační program, snižování nadváhy, dospívání, tělesné para-
metry

Teoretická východiska
Nadváha patří v současné době mezi nejrozšířenější malnutrice u dnešní mládeže 

v ekonomicky vyspělých zemích. Jedná se o velmi závažný celospolečenský problém, 
kterým je nutné se zabývat, neboť dopad nadváhy, a obzvláště pak obezity má negativní 
vliv na celkové zdraví mládeže. Většina adolescentů přijímá často více energie než ve 
skutečnosti potřebuje. Naproti tomu pohybové aktivity, které mohou do jisté míry zvý-
šený příjem energie korigovat, zařazují poměrně málo. Svůj volný čas vyplňuje velká 
část adolescentů televizí, počítačovými hrami, bloumáním či postáváním po ulicích. Pro 
přepravu i na krátké vzdálenosti bývá stále častěji využíván automobil či jiné dopravní 
prostředky. Nedojde-li k nějaké výraznější změně ve smyslu pozitivní změny životního 
stylu, pak adolescenti s nadváhou mají reálné riziko vzniku obezity v dospělosti. Dle 
výsledků studie Životní styl a obezita z roku 2005 trpí nadváhou 20 % dětí ve věkové 
skupině 6-12 let a 11 % adolescentů ve věku 13–17 let. Chceme-li na tomto trendu něco 
změnit, pak je třeba přijmout určitá opatření, jejichž základem jsou edukační programy 
zaměřené na zdraví životní styl či snižování tělesné hmotnosti a zvyšování pohybové 
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aktivity. V současné době existuje celá řada programů pod záštitou např, Státního zdra-
votnického ústavu, společnosti Stop obezitě zabývajících se touto problematikou.

Cíl výzkumu
Cílem výzkumu bylo analyzovat vliv preventivního edukačního programu na 

snižování vybraných antropometrických parametrů (tělesná hmotnost, tělesná výška, 
body mass index, obvod pasu, obvod boků, poměr pas/boky a množství tělesného tuku) 
u adolescentů s BMI nad 90. percentil. Dílčím cíle bylo zjistit preferenci způsobů snižo-
vání tělesné hmotnosti v závislosti na pohlaví dotazovaných adolescentů.

Metodika výzkumu
Ve výzkumné části byl analyzován vliv edukace na snižování vybraných těles-

ných parametrů. Z celkového počtu 1020 adolescentů (835 dívek a 185 chlapců) jich 
197 (146  dívek a 51 chlapců) mělo BMI nad 90. percentil. S těmito adolescenty bylo 
nadále pracováno prostřednictvím edukace zaměřené na snižování vybraných antropo-
metrických parametrů. Vybraní adolescenti byli podrobeni po týdnu třem edukačním 
lekcím složených jak z přednášky, tak i z názorného cvičení. První lekce byla zaměřena 
na prevenci obezity a komplikace s ní související, druhá lekce se týkala správné výživy 
(zásady zdravé výživy, práce s glykemickým indexem, výživovou pyramidou, stravova-
cím deníkem) a poslední lekce byla vztažena k pohybové aktivitě (význam pohybu pro 
lidský organismus, vhodné pohybové aktivity). Po jednom měsíci od ukončení edukace 
bylo provedeno kontrolní měření.

Interpretace výsledků
Tab. č. 1 Rozdělení adolescentů dle věku a percentilových hodnot

15 let 16 let 17 let 18 let 19 let 20 let

90-97. percentil 27 29 36 39 30 22
nad 97. percentil 2 0 4 2 2 4
celkem 29 29 39 51 32 26

Vztah mezi věkem adolescentů a jejich reakcí na edukaci zaměřené na snižování 
tělesné váhy

Adolescenti s BMI nad 90. percentil byli rozděleni na dvě skupiny 15-17 let 
a 18-20 let. Pro výpočet byl použit nepárový t-test (typ 2, strana 2) na diferenci vah 
jednotlivců s BMI nad 90. percentil  před  edukací a  po  edukaci. Vzhledem k tomu, 
že  výsledná  hodnota při hladině významnosti  p < 0,05  je p = 0,037771874, je možné 
potvrdit, že adolescenti ve věku 18-20 let reagovali na edukaci lépe. Po jednom měsíci 
od edukace tedy došlo ke změně tělesné hmotnosti viz Obr. 1.
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Obr. 1 Vývoj tělesné hmotnosti před a po edukaci

Vztah mezi pohlavím adolescentů a jejich reakcí na edukaci snižováním váhy
Pro výpočet byl využit nepárový t-test (typ 2, strana 2) na diferenci vah mezi dív-

kami a chlapci s BMI nad 90. percentil  před  edukací a  po  edukaci. Protože výsledná 
hodnota při hladině významnosti  p < 0,05  je p = 0,634426895, nelze potvrdit vztah 
mezi pohlavím a snižováním váhy prostřednictvím edukace.

Obr. 2 Změna váhy po edukaci dle pohlaví



180

Vztah mezi věkem adolescentů a jejich reakcí na edukaci zaměřené na snižování 
obvodu boků

Adolescenti s BMI nad 90. percentil byli rozděleni na dvě skupiny 15-17 let 
a 18-20 let. Pro výpočet byl aplikován  nepárový t-test (typ 2, strana 2) na diferenci ob-
vodu boků jednotlivců s BMI nad  90. percentil  před  edukací a  po  edukaci. Vzhledem 
k tomu, že výsledná hodnota při hladině významnosti  p < 0,05  je p = 0,1215, nelze 
potvrdit vztah mezi  zmenšením obvodu boků a edukací u obou věkových skupin.

Obr. 3 Grafi cké znázornění vývoje obvodu boků před a po edukaci

Vztah mezi věkem adolescentů a jejich reakcí na edukaci zaměřené na snižování 
obvodu pasu

Adolescenti s BMI nad 90. percentil byli rozděleni na dvě skupiny 15-17 let a 18-
20 let. Pro výpočet byl použit nepárový t-test (typ 2, strana 2) na diferenci obvodu boků 
jednotlivců s BMI nad  90. percentil  před  edukací a  po  edukaci.  Výsledná hodnota 
při hladině významnosti  p < 0,05  je p = 0,0901, nelze potvrdit vztah mezi  zmenšením 
obvodu pasu a edukací u obou věkových skupin.
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Obr. 4 Grafi cké znázornění vývoje obvodu pasu před a po edukaci 

Vztah mezi věkem adolescentů a jejich reakcí na edukaci zaměřené na snižování 
množství tělesného tuku

      Pro výpočet byl využit nepárový t-test (typ 2, strana 2) na diferenci množství 
tuku u jednotlivců s BMI nad  90. percentil  před  edukací a  po  edukaci. Výsledná 
hodnota při hladině významnosti  p < 0,05  je p = 0,93891, nelze potvrdit vztah mezi  
snížením množství tuku a věkovou skupinou prostřednictvím edukace.

Obr. 5 Grafi cké znázornění vývoje množství tuku před a po edukaci
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Diskuse a závěr
Budeme-li hodnotit vliv edukace na snížení vybraných antropometrických pa-

rametrů v období jednoho měsíce od edukace, je možné konstatovat, že došlo k prů-
měrnému poklesu u všech sledovaných parametrů, a to jak při komparaci jednotlivých 
věkových skupin, tak i dle pohlaví.  Statisticky významný rozdíl byl však potvrzen 
pouze při porovnání věkových skupin 15-17 let a 18-20 let, a to ve prospěch věkové 
kategorie 18-20 let. I když průměrný pokles váhy nepřesáhl 1 kg za měsíc, jednalo 
o dobrý výsledek vzhledem k tomu, že studenti byli podrobeni pouze názorně-demon-
strační edukaci v délce 3 x 90 minut. Spolupráce se studenty byla dobrá, protože šetření 
a následné edukace se zúčastnili pouze ti adolescenti, kteří měli zájem. Zaznamenány 
byly i prvky soutěživosti mezi jednotlivými adolescenty. Jedním z důvodů, proč tomu 
tak je, může být i fakt, že v tomto věku mají velkou chuť na sobě pracovat, jsou vyzrá-
lejší a obezřetněji přistupují k problému obezity, hledají trvalejší vztahy, záleží jim na 
jejich zevnějšku. Určitou roli zde mohou sehrát i zdravotní důvody, neboť jsou si více 
vědomi rizik, které sebou obezita přináší.

Přestože byl prokázán pozitivní vliv edukace zejména na snížení hmotnosti, 
otázkou zůstává, jak by to vypadalo po delším časovém úseku. Zda by i nadále dochá-
zelo k poklesu váhy, anebo zda by se váha vrátila do původního stavu či došlo k nárůstu 
hmotnosti. Motivačním faktorem byl kromě upevňování zdraví i fakt, že studenti věděli, 
že se budou po měsíci vážit a měřit, a proto se snažili o snížení své tělesné hmotnosti

Obecně lze konstatovat, že intervenční programy jsou úspěšné. Tak např. 
z přehledu preventivních programů vypracovaných zaměřených na děti školního věku 
vypracovaného Ústavem zdravotnických věd v Amsterdamu v Nizozemí vyplývá, že 
68  % programů (17 z 25) bylo úspěšných, neboť došlo ke statisticky významnému po-
klesu BMI nebo tloušťky kožních řas (Doak, 2006). Z toho ve čtyřech studiích došlo ke 
snížení BMI i kožních řas. Dvě z těchto studií obsahovaly program zaměřený na edukaci 
jak v oblasti pohybové aktivity, tak v oblasti nutriční (Pařízková, Lisá, 2007).  

Neúčinné intervence se většinou snažily postihnout více položek uplatňujících se 
při vzniku obezity. Méně účinné studie také častěji vyžadovaly aktivní účast nejen dětí, 
ale i rodičů či širší komunity. Za neúčinné intervence jsou častěji považovány ty, které 
jsou zaměřeny na okolnosti na úrovni rodiny. Neúčinné studie mají vyšší průměrnou 
účast (83 %) ve srovnání s účinnými (71  %), i když se nejedná o statisticky významný 
rozdíl. Účinné studie měly v průměru kratší trvání a zahrnovaly větší počet subjektů při 
menším počtu zúčastěných škol. (Pařízková, Lisá, 2007). 

Přehled preventivních opatření zaměřených proti obezitě dětí a dospívajících 
vytvořený Flodmarkem a kol. (2006) naznačil pozitivní účinek prevence založené na 
intervenci na školách u 41 % studií zahrnujících 40 % z celkem 33800 dětí (Pařízková, 
Lisá, 2007). 

Z klinických studií také vyplývá, že u adolescentů se změny hůře navozují, při-
čemž riziko přetrvávání nadváhy do dospělosti je významně vyšší než u mladších dětí. 
Swinburn a spol. hodnotili projekty léčby a prevence nadváhy z pohledu efektivity 
a jako nejoptimálnější byly vyhodnoceny např. snížení televizní reklamy pro děti se 
zaměřením na potraviny a nápoje s vysokým obsahem cukru či tuku, mnohovrstevné 
školní programy zaměřené na fyzickou aktivitu atd. (Haby, 2006). 
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THE EDUCATION PROGRAM AND HIS INFLUENCE 
ON REDUCTION ANTHROPOMETRIC PARAMETRS BY 
ADOLESCENTS WITH OVERWEIGHT

Abstract: The paper deals with infl uence of education program on reduction mo-
nitored parametrs ( body weight, waist circumference, hip circumference and body fat 
mass). In total, 197 secondary school students a university students agend 15-20  from 
East Bohemia region were included in the education program. Even if average reduction 
of all monitored anthropometric parametrs took place, statistically signifi ant diference 
was taken only in body weight reduction. The group of adolescents between the ages 
18-20 (p=0,0377) reacted against education in a better way. These date evalueted with 
azygous T-test.

Key words: education program, reduction of overweight, adolescence, antropo-
metric parametrs
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SONDA DO ŠKOLNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 
DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Vladislav MUŽÍK, Petra VODÁKOVÁ

Abstrakt: Příspěvek přináší aktuální poznatky o pohybové aktivitě dětí při po-
bytu ve škole. Výzkum byl proveden v roce 2009. Výzkumnou metodou byl podrobný 
časový snímek všedního dne, zachycující mimo jiné objem pohybu, intenzitu fyzického 
zatížení a obsah školních pohybových aktivit. Výzkumným souborem bylo 135 dětí 
ve věku 7 až 11 let z různých základních škol České republiky. Na základě získaných 
výsledků lze usuzovat, že většina českých škol v dostatečné míře nevyužívá možnosti 
pro zdraví podporující pohybovou aktivitu dětí. Prezentované poznatky mohou být 
využity ke zlepšení školního režimu žáků a při tvorbě programů podporujících zdravý 
životní styl dětí.

Klíčová slova: pohybová aktivita, školní pohybová aktivita, děti mladšího škol-
ního věku, časový snímek dne

Úvod
Zdraví populace je v současné době negativně ovlivňováno nedostatkem po-

hybové aktivity (dále PA). Pouze pravidelně prováděná PA přiměřená věku, fyzickým 
a psychickým předpokladům člověka může mít vliv na zdraví jedince, resp. na jeho 
zdravotně orientovanou zdatnost.

Doporučené hodnoty pro objem, intenzitu a obsah PA dětí jsou postaveny na 
jejich specifi ckých odlišnostech. NASPE1 stanoví doporučení pro PA již od raného 
předškolního věku. Pro děti mladšího školního věku je vhodná déletrvající PA mírné 
nebo střední intenzity v celkové délce trvání minimálně 1 hodinu denně. Činnosti 
prováděné s vyšší intenzitou jsou doporučovány v délce trvání 5 až 15 minut a mají 
být prokládány periodami odpočinku. Setrvalá (kontinuální) PA vysoké intenzity je 
považována za nepřiměřenou (např. Corbin, Pangrazi, Le Mesurier, 2002, Corbin, 
Pangrazi, 2003).

V týdenním režimu dětí by měly být začleněny motivované a pestré pohybové 
aktivity prováděné jak spontánně, tak i organizovaně. K těmto aktivitám lze přiřadit
i pohybové aktivity prováděné během pobytu dětí ve škole.

1 National Association for Sport and Physical Education
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Metodologická východiska
K tradičním metodám monitoringu PA patří záznamy přímého pozorování (např. 

Brown et al., 2006). Výhodou je, že pozorované děti nejsou omezovány v pohybu pří-
stroji, nevýhodou je neúplné zachycení všech sledovaných dat či jejich chybná inter-
pretace. 

Časté je užití dotazníků. Pro jejich aplikaci v terénu hovoří jednoduchost reali-
zace výzkumu, mezi nedostatky lze uvést často nízkou validitu, reliabilitu a objektivitu 
výpovědí respondentů (např. Shephard, 2003).

K dalším technikám patří např. individuální záznamy, časové snímky, deníky 
PA, individuální či skupinová interview apod. (např. Henry, Webster-Gandy, Elia, 1999,
a další). 

Velmi často se pro monitoring PA uplatňují akcelerometry, které zaznamenávají 
akceleraci těla nebo pohyb jeho částí. Lze je užít při očekávání, že v pohybovém režimu 
zkoumaných osob budou převládat aktivity lokomočního charakteru (chůze, běh, skoky 
apod.). Nejsou vhodné pro měření při jízdě na kole, při bruslení, plavání apod. Při užití u 
dětí může umístění přístrojů způsobit averzi k měření (např. Trost, McIver, Pate, 2005). 
Proto je nutná vysoká motivace a zohlednění negativních reakcí dítěte. 

Vhodné pro monitoring PA jsou pedometry, které snímají vertikální akceleraci 
těla při chůzi, běhu, poskocích, skocích apod. Standardní jednotkou měření je počet kro-
ků provedených za časový úsek. Umístění pedometru na těle je podobné jako u akcele-
rometru (Sigmund, Frömel, Neuls, 2005). Jednoduchost a srozumitelnost zjišťovaných 
údajů způsobuje, že jejich aplikace působí na měřené osoby motivačně (Miklánková, 
2009). 

Řada autorů se věnuje působení školního pohybového režimu na celkovou kva-
litu PA dítěte v průběhu dne (např. Cox, et al., 2006), ale pozornost je věnována přede-
vším starším věkovým kategoriím. Podle longitudinálního výzkumu provedeného Sig-
mundem a kol. (2007) denní počet kroků u dětí významně klesá již po dvou měsících od 
zahájení povinné školní docházky. Na význam chůze v denním režimu člověka přitom 
upozorňuje i WHO.

Možnosti pro školní pohybovou aktivitu žáků (dále ŠPA) se neomezují jen na 
výuku předmětu tělesná výchova. V ČR jsou na 1. stupni ZŠ doporučovány i následující 
formy ŠPA: cvičení před zahájením výuky (Mužík, Krejčí, 1997), tělovýchovné chvilky 
v průběhu výuky (např. Hnízdilová, 2006), aktivizující výuková metoda učení v pohybu 
(Jonášová, 2009) a pohybově rekreační přestávky (Mužík, Krejčí, 1997). Ke ŠPA patří 
také další aktivity obsahující zejména chůzi, např. přesuny mezi učebnami, vlastivědné 
vycházky, výlety aj. Při využití všech uvedených aktivit může ŠPA žáků dosáhnout až 
60 minut denně, a to bez započítání výuky tělesné výchovy. Otázkou je, jak jsou uvede-
né formy ŠPA na školách využívány.

Výzkumný problém
Empirický výzkum popsaný v tomto příspěvku se orientuje na ŠPA dětí mladšího 

školního věku. Základní výzkumná otázka zní: Jaký je objem, intenzita a obsah ŠPA 
žáků na 1. stupni ZŠ? Z výzkumné otázky plynou dílčí výzkumné otázky:



187

1. Jaké jsou základní charakteristiky ŠPA žáků na 1. stupni ZŠ?
2. Je rozdíl v objemu a intenzitě ŠPA mezi hochy a dívkami?
3. Je rozdíl v objemu a intenzitě ŠPA mezi jednotlivými ročníky ZŠ?
4. Jaké jsou závislosti mezi sledovanými proměnnými ŠPA žáků?
5. Jak žáci hodnotí svou vlastní (osobní) pohybovou aktivitu?
6. Jak žáci hodnotí zájem třídního učitele/učitelky o jejich pohybovou aktivitu?
7. Jaká doporučení ze zjištěných výsledků plynou? 

Metodika výzkumu
Výzkumnou metodou byl dotazník pro děti ve věku 7–11 let, který byl vytvořen 

a ověřen autory příspěvku. Dotazník byl zvolen proto, aby výzkum podchytil aktuální 
situaci na větším množství českých základních škol.

Dotazník obsahoval uzavřené otázky týkající se osobních údajů respondentů 
(věk, pohlaví), dále uzavřené otázky zaměřené na názory respondentů na dostatečnost 
osobní PA respondentů a na zájem či nezájem učitelů o pohybovou aktivitu žáků. 
Uzavřené otázky byly stanoveny s možností odpovědí na čtyřstupňové škále: určitě 
ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), určitě ne (4). Tyto otázky byly doplněny otevřenou 
otázkou zjišťující důvod dostatečnosti či nedostatečnosti pohybové aktivity respon-
dentů.

Stěžejní částí dotazníku byl časový snímek dne, zachycující veškerou PA v prů-
běhu školního dne. Respondenti měli za úkol vyznačit délku trvání pohybových aktivit 
během dne pomocí pětiminutových intervalů, intenzitu pohybových aktivit pomocí tří-
stupňové barevné škály (intenzita 1 až 3) a obsah pohybových aktivit pomocí slovního 
záznamu. 

Výzkum byl realizován na konci školního roku 2008/2009. Výzkumný soubor 
tvořilo 138 dětí ve věku 7–11 let (68 hochů, 70 dívek). V tomto výzkumném souboru 
byli zastoupeni žáci všech ročníků 1. stupně ZŠ (viz tab. 1). 

Tab. 1 Výzkumný soubor – počty respondentů v jednotlivých ročnících ZŠ
Ročník ZŠ 1. 2. 3. 4. 5. celkem

Počet respondentů 18 21 27 31 41 138

Distribuce dotazníků byla provedena pomocí studentů Pedagogické fakulty Ma-
sarykovy univerzity, kteří oslovili respondenty v místě svého bydliště. Podmínkou bylo, 
aby v případě shodného místa bydliště několika studentů byl každý respondent z jiné 
školy. Tímto způsobem se podařilo získat různorodý vzorek dětí mladšího školního 
věku ze 138 základních škol v ČR. Respondenti vyplňovali časové snímky ve spolupráci 
se studenty (distributory dotazníků).

Vyplněné dotazníky byly zpracovány v průběhu školního roku 2009/2010. Čet-
nosti odpovědí žáků byly vyjádřeny pomocí základních statistických charakteristik: 
aritmetický průměr, minimální hodnota, maximální hodnota, medián, modus a směro-
datná odchylka (SD). Rozdíly v četnosti odpovědí mezi dílčími skupinami respondentů 
a závislosti mezi sledovanými proměnnými byly ověřovány pomocí statistických metod 
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Studentův t-test, analýza rozptylu, chí-kvadrát a korelace. Statistické výpočty byly pro-
vedeny pomocí softwaru Statistica CZ 9. 

Výsledky
V úvodních částech příspěvku jsme popsali základní formy i časové možnosti 

pro ŠPA žáků na 1. stupni ZŠ. V následující části příspěvku přinášíme výsledky vý-
zkumné sondy do ŠPA, získané pomocí dotazníkové metody a časového snímku dne.

Základní charakteristika pohybové aktivity žáků při 
pobytu ve škole

Celkový objem ŠPA žáků se liší zejména podle toho, zda ve sledovaných dnech 
žáci měli či neměli v rozvrhu hodin výuku tělesné výchovy. Jak ukazuje tab. 2, průměr-
ný objem ŠPA se započítanou výukou tělesné výchovy dosahuje téměř 40 minut, ale ve 
dnech bez výuky tělesné výchovy pouze 19,2 minuty. Ve 45 případech (tj. ve 32,8 % 
výsledků) sledovaní žáci neměli žádnou ŠPA kromě výuky tělesné výchovy (viz tab. 2, 
sloupec „četnost výsledku“). Rovněž modus nula u výsledků ŠPA bez tělesné výchovy 
svědčí o tom, že průměrný objem ŠPA je velmi nízký.

Tab. 2 Celkový objem ŠPA (n = 138, věk 7-11 let)

Statistické
charakteristiky

ŠPA s TV
(v minutách)

četnost
výsledku

ŠPA bez TV
(v minutách)

četnost
výsledku

aritmetický průměr 39,9 19,2

minimum 0 17
(12,4 %) 0 45

(32,8 %)

maximum 120 115

medián 40 15

modus 45 0

směrodatná odchylka (SD) 28,9 20,3

Porovnáme-li objem ŠPA s teoretickou možností pro ŠPA (60 minut denně) a s cel-
kovou průměrnou dobou pobytu žáků ve škole, jsou rozdíly velmi zřetelné (obr. 1).
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Obr. 1 Porovnání výsledků ŠPA s reálnou možností ŠPA a délkou pobytu ve škole
(v minutách)

Zastoupení jednotlivých forem ŠPA v celkovém objemu ŠPA přibližuje obrázek 
2. Výskyt jednotlivých forem ŠPA s výjimkou pohybově rekreační přestávky je téměř 
zanedbatelný. Cvičení před výukou nebylo zaznamenáno ani u jednoho respondenta. Tě-
lovýchovné chvilky zabírají v průměru jen 0,11 minuty denně, ale četnost jejich výskytu 
je pouze 2. Objemnější je uplatnění výukové metody „učení v pohybu“ (v průměru 0,4 
minuty denně), avšak četnost výskytu ve sledovaném souboru je také jen 2. Přesun mezi 
učebnami (případně budovami, učebnou a hřištěm apod.) trvá v průměru 2,92 minut 
denně, vycházka 1,17 minut denně (četnost 3 v délce trvání 25 až 45 minut).

Jak plyne z obrázku 2, na celkovém objemu ŠPA se nejvýznamněji podílejí po-
hybově rekreační přestávky. O těchto přestávkách se žáci v průměru pohybují téměř 15 
minut denně. Převládá chůze nebo hry na chodbě, obvyklé jsou jednoduché pohybové 
hry na školním hřišti, na školním dvoře nebo v jiných částech školy. Dále je běžné há-
zení míčkem se spolužákem, skákání přes švihadlo, přes gumu, hra na honěnou apod. 
Podle sebehodnocení žáků je intenzita těchto činností obvykle střední.
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Tabulka 3 ale dokládá, že ani pohybově rekreační přestávky se ve sledovaném 
výzkumném souboru nevyskytují u všech žáků. Četnost 62 u výsledku s minimální 
hodnotou 0 minut je překvapivě vysoká. Dokumentuje, že asi 45 % respondentů 
nemělo ve sledovaný den žádnou pohybově rekreační přestávku (viz tab. 3, četnost 
výsledku).

Tab. 3 Statistické charakteristiky objemu pohybově rekreačních přestávek
Statistické
charakteristiky

objem pohybově rekreačních pře-
stávek v minutách četnost výsledku

průměr 14,57  

minimum 0 62 (45,3 %)

maximum 75  1

medián 10 16 

modus 0 62 

SD 17,81  

Porovnání školní pohybové aktivity žáků podle pohlaví
Porovnáme-li objem celkové ŠPA a osobní ŠPA u hochů a dívek (osobní ŠPA 

si žáci volí dobrovolně, zejména o přestávkách), nejsou rozdíly vysoké. U hochů
i dívek je rozdíl mezi celkovou ŠPA a osobní ŠPA jen 3 až 4 minuty denně (viz
obr. 3). 

Obr. 3 Rozdíl mezi celkovou ŠPA a osobní ŠPA u hochů a dívek

Provedený t-test neprokázal na pětiprocentní hladině významnosti statisticky 
významné rozdíly v objemu ŠPA mezi hochy a dívkami ani při členění podle inten-
zity pohybu nebo při porovnání celkové a osobní ŠPA (viz tab. 4, sloupec p). Z věc-
ného hlediska je ale rozdíl patrný (obr. 4) a dokládá, že hoši jsou ve škole pohybově 
aktivnější.
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Tab. 4 Rozdíly v objemu ŠPA mezi hochy a dívkami podle intenzity zatížení a forem 
ŠPA (t-test)
Proměnné hoši (minut) dívky (minut) hoši (SD) dívky (SD) t p

intenzita 1 5,07 6,50 11,43 12,32 0,70 0,48

intenzita 2 11,72 9,07 14,10 16,62 1,00 0,32

intenzita 3 3,13 0,50 12,43 2,97 1,72 0,09

celková ŠPA 19,93 16,07 19,28 20,57 1,13 0,26

osobní ŠPA 16,57 12,43 17,02 17,25 1,41 0,16

Obr. 4 Rozdíly v intenzitě a objemu ŠPA mezi hochy a dívkami (v minutách)

Vyšší objem ŠPA hochů koresponduje se sebehodnocením žáků na čtyřstupňové 
škále odpovědí na otázku: Myslím si o sobě, že mám dostatek pohybu v mém denním reži-
mu, tj. ve škole i mimo školu. Jak je zřejmé z obrázku 5, zcela převládají kladné odpovědi 
dětí (určitě ano, spíše ano). Sebehodnocení hochů se přitom více blíží odpovědi „určitě 
ano“ než sebehodnocení dívek (průměrná hodnota odpovědí u hochů je 1,57; u dívek 1,61) 
– viz tab. 5. Rozdíl v sebehodnocení hochů a dívek však není statisticky významný.
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Tab. 5 Rozdíly v sebehodnocení žáků podle pohlaví (průměrná hodnota odpovědí na 
škále 1 až 4)

hoši dívky

sebehodnocení PA žáka 1,57 1,61

Porovnání školní pohybové aktivity žáků podle ročníků ZŠ
Rozdíly v objemu ŠPA mezi žáky jednotlivých ročníků ZŠ jsou patrné z obrázku 

6. Analýza rozptylu však prokázala statistickou významnost rozdílů v objemu ŠPA jen
u ŠPA se středním zatížením (intenzita 2): viz tab. 6, tučně. Následný Fisherův LSD po-
st-hoc test pro intenzitu 2 dokumentuje, že statisticky významné rozdíly v objemu ŠPA 
se střední intenzitou zatížení jsou u jednotlivých ročníků četnější: viz tab. 7, tučně.

Obr. 6 Rozdíly v intenzitě a objemu ŠPA mezi jednotlivými ročníky ZŠ (v minutách)

Tab. 6 Rozdíly v intenzitě a objemu ŠPA (v minutách) mezi jednotlivými ročníky ZŠ 
(analýza rozptylu)

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1. 
(SD)

2. 
(SD)

3. 
(SD)

4. 
(SD)

5. 
(SD) F p

intenzita 1 5,83 5,48 7,04 6,45 4,63 2,83 2,62 2,31 2,16 1,90 0,19 0,94

intenzita 2 9,72 14,76 5,93 5,48 15,13 3,54 3,28 2,89 2,70 2,38 2,86 0,03

intenzita 3 0,83 0,95 0,74 3,39 2,13 2,14 1,98 1,75 1,63 1,44 0,44 0,78

celková ŠPA 16,39 21,19 13,70 15,32 21,88 4,71 4,36 3,84 3,59 3,16 0,99 0,41

osobní ŠPA 14,72 19,29 12,78 10,32 16,13 4,05 3,75 3,31 3,09 2,72 1,02 0,40
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Tab. 7 Fisherův LSD post-hoc test pro intenzitu 2
Ročník 2. 3. 4. 5.

1. 0,298622 0,408176 0,343217 0,207729

2.  0,045431 0,030778 0,928730

3.   0,911241 0,015333

4.    0,008307

Také z věcného hlediska jsou zjištěné rozdíly důležité, protože objem pohybu se 
střední intenzitou zatížení má pozitivní vliv na zdravotně orientovanou zdatnost žáků. 
Zatímco průměrnou dobu trvání 5 až 6 minut u ŠPA se střední intenzitou zatížení ve 3.
a 4. ročníku ZŠ musíme považovat za hraniční, dobu okolo 15 minut (v 2. a 5. ročníku 
ZŠ) můžeme pokládat za přijatelnou. 

Rozdíly v sebehodnocení žáků na čtyřstupňové škále odpovědí na otázku, zda si 
žáci o sobě myslí, že mají dostatek pohybu, nejsou při porovnání jednotlivých ročníků 
statisticky významné: viz tab. 8. Zajímavé je, že žáci s nejvyšším průměrným objemem 
osobní ŠPA (žáci 2. ročníku) mají na čtyřstupňové škále nejhorší průměrné sebehod-
nocení osobní PA (1,81). Nejlépe se hodnotí žáci 5. ročníku, jejichž průměrná hodnota 
odpovědi se blíží odpovědi „určitě ano“ (1,45).

Tab. 8 Rozdíly v sebehodnocení žáků podle ročníků ZŠ (analýza rozptylu)

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1. 
(SD)

2. 
(SD)

3. 
(SD)

4. 
(SD)

5. 
(SD) F p

sebehodnocení 1,56 1,81 1,63 1,61 1,45 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 1,26 0,29

Závislosti mezi sledovanými proměnnými
Při analýze získaných výsledků byly zkoumány také závislosti mezi sledova-

nými proměnnými. Pro posouzení vztahů mezi objemem ŠPA různé intenzity zatíže-
ní, celkovým objemem ŠPA a objemem osobní ŠPA byla použita korelační analýza. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 9, statisticky významné závislosti jsou vyznačeny 
tučně.

Tab. 9 Korelační koefi cienty mezi sledovanými proměnnými (tučně p > 0,05)
Proměnné intenzita 2 intenzita 3 celková ŠPA osobní ŠPA

intenzita 1 -0,05 -0,08 0,52 0,53

intenzita 2  -0,09 0,70 0,57

intenzita 3   0,34 0,03

celková ŠPA    0,77

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, významnou součástí pohybové aktivity 
je ŠPA se střední intenzitou zatížení. Tento poznatek je potvrzen i relativně silnou závis-
lostí mezi ŠPA s intenzitou 2 a celkovou ŠPA žáků (korel. koef. 0,70). Logicky nejvyšší 
závislost byla zjištěna mezi celkovou ŠPA a osobní ŠPA (0,77). 
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Hodnocení zájmu učitele o pohybovou aktivitu žáků
Příprava učitelů pro 1. stupeň ZŠ i vzdělávací programy pro základní vzdělávání 

vedou učitele k tomu, aby žáky podporovali v pohybové aktivitě. To je nepochybně 
jedním z hlavních cílů vzdělávacího oboru tělesná výchova. Proto jsme do výzkumného 
šetření zařadili položku: „Můj pan učitel / moje paní učitelka se zajímají o to, zda mám 
dostatek pohybu v mém denním režimu, tj. ve škole i mimo školu“. Výsledky dotazníko-
vého šetření jsou následující:

Hoši i dívky výzkumného souboru se v názorech téměř shodují (rozdíl posu-
zovaný metodou chí-kvadrát není statisticky významný). Průměrná odpověď na výše 
položenou otázku označená na čtyřstupňové škále se pohybuje mezi odpovědí „spíše 
ano“ (hodnota 2) a „spíše ne“ (hodnota 3) – viz tab. 10. Rozložení četnosti odpovědí 
přibližuje obrázek 7.

Tab. 10 Hodnocení zájmu učitele o PA žáků (průměrná hodnota odpovědí na škále 1 až 4)
hoši dívky

zájem učitele o PA žáka 2,42 2,43

Obr. 7 Četnost odpovědí žáků na otázku, zda si myslí, že se učitel(ka) zajímá o jejich 
celkovou PA

Ani rozdíly v průměrné hodnotě odpovědí žáků jednotlivých ročníků ZŠ nejsou 
statisticky významné a pohybují se na čtyřstupňové škále mezi hodnotou 2,29 (4. roč-
ník) a 2,78 (1. ročník): viz tab. 11.

Tento poznatek opírající se o názory 138 žáků ze 138 škol považujeme za velmi 
významný. Svědčí o tom, že značná část učitelů 1. stupně ZŠ (45 %) spíše nebo určitě 
neplní jeden ze svých vzdělávacích úkolů v oboru tělesná výchova.

Tab. 11 Rozdíly v hodnocení zájmu učitele o PA žáků podle ročníků ZŠ (analýza rozptylu)
ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1. 

(SD)
2. 

(SD)
3. 

(SD)
4. 

(SD)
5. 

(SD) F p

zájem učitele 2,78 2,38 2,48 2,29 2,35 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 1,13 0,35

17

59

48

14

0

10

20

30

40

50

60

70

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne



195

Diskuse
Zjištěné výsledky korespondují s poznatky Sigmunda a kol. (2007), že celková 

PA dětí po zahájení školní docházky významně klesá. Nízký objem ŠPA a převažující 
nepohybové aktivity v denním režimu dětí mladšího školního věku vedou, jak známo, 
ke vzniku svalových dysbalancí, které se u dětí projevují vadným držením těla. Počet 
dětí s vadným držením těla přitom na 1. stupni českých ZŠ aktuálně překračuje 50 % 
(Vrbas, 2010). Jak prokázal Zachrla (1999), nárůst vadného držení těla je u dětí zřetelný 
již během návštěvy 1. ročníku ZŠ. 

S odkazem na výsledky Kuchařové (2010), která u totožného souboru respondentů 
analyzovala mimoškolní pohybovou aktivitu dětí, můžeme vyjádřit průměrnou strukturu 
denních činností dětí mladšího školního věku (obr. 8). Tato struktura dokládá, že v den-
ním režimu všedního dne dětí zcela převládají nepohybové aktivity a školní režim k tomu 
významně přispívá. Přesto je třeba konstatovat, že výzkum Kuchařové nepotvrdil nedosta-
tečný objem mimoškolní PA českých dětí v porovnání s požadovaným minimem 1 hodiny 
denně dle NASPE (2001). Významným příspěvkem ke ŠPA je výuka tělesné výchovy, 
která se však ve školním rozvrhu hodin vyskytuje zpravidla jen 2 vyučovací hodiny týdně. 
Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost i dalším možnostem ŠPA žáků.

Jsme si vědomi, že výzkumný soubor není pro věkovou skupinu dětí mladšího 
školního věku reprezentativní. Zjištěné poznatky sice nemůžeme zobecnit, ale sonda do 
školního režimu 138 českých škol nám přesto dovoluje vyslovit závěry a hypotézy pro 
navazující výzkumy nebo chystaná opatření.

Obr. 8 Struktura dne dětí mladšího školního věku v minutách a procentech dne

Závěr
Na základě výzkumných výsledků můžeme stanovit tyto závěry:

– Průměrný objem ŠPA žáků na 1. stupni ZŠ je velmi nízký a při odečtení povinné 
časové dotace pro výuku tělesné výchovy dosahuje v průměru necelých 20 minut 
denně. Na tomto objemu se významně podílejí pohybově rekreační přestávky tr-

Struktura všedního dne u dětí mladšího školního věku

Spánek; 488; 34%

Školní pohybové 
aktivity; 19; 1%

Mimoškolní pohybové 
aktivty; 171; 12%

Školní nepohybové 
aktivity; 267; 19%

Mimoškolní 
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vající v průměru necelých 15 minut denně, ale tyto přestávky naplněné pohybem 
byly zaznamenány pouze u 55 % respondentů. Objem ostatních forem ŠPA je 
zanedbatelný a dosahuje v průměru okolo 3 minut denně.

– Nebyl shledán statisticky významný rozdíl v objemu a intenzitě ŠPA hochů
a dívek, i když ŠPA hochů je nepatrně vyšší. Je možné přijmout hypotézu, že na 
1. stupni ZŠ není rozdíl v objemu a intenzitě ŠPA mezi hochy a dívkami.

– Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v objemu a intenzitě ŠPA mezi žáky jed-
notlivých ročníků 1. stupně ZŠ. I když tyto rozdíly nejsou z věcného hlediska 
velké a nelze je zobecnit, je možné vyslovit hypotézu, že existuje rozdíl v obje-
mu a intenzitě ŠPA mezi žáky jednotlivých ročníků ZŠ.

– Byly prokázány statisticky významné závislosti mezi sledovanými proměnný-
mi ŠPA žáků. Za významnou považujeme zejména korelaci mezi celkovou ŠPA
a ŠPA se střední intenzitou zatížení (0,70), která je důležitá pro optimalizaci 
zdravotně orientované zdatnosti žáků.

– Dotazníkové šetření ukázalo, že naprostá většina dětí mladšího školního věku 
považuje svoji celkovou pohybovou aktivitu v průběhu dne (týdne) za dosta-
tečnou. Značná část žáků se ale domnívá, že o tuto pohybovou aktivitu se 
jejich třídní učitel(ka) spíše nebo určitě nezajímá (45 % respondentů). Tento 
poznatek považujeme za významný jak pro školní praxi, tak pro přípravu 
učitelů.

Přestože získané výsledky nelze zobecnit a vyslovené hypotézy by měly být ově-
řeny na reprezentativním souboru respondentů, je možné odvodit tato doporučení pro 
pedagogickou praxi:

– Všem žákům je třeba poskytnout nejméně jednou denně pohybově rekreační pře-
stávku trvající alespoň 15 minut.

– Ve větší míře je třeba zařazovat do výuky tělovýchovné chvilky s kompenzačním 
nebo relaxačním cvičením (viz např. Hnízdilová, 2006).

– V daleko větší míře lze doporučit aplikaci výukové metody „učení v pohybu“ 
(viz např. Jonášová, Michálková, Mužík, 2006, Jonášová, 2009).

– V rámci možností doporučujeme zařazovat zejména do nejnižších ročníků ZŠ 
cvičení před výukou (např. protahovací cvičení Pozdrav slunci).

– V pedagogické praxi i v přípravě učitelů je třeba zdůraznit výchovně vzdělávací 
povinnost učitelů 1. stupně ZŠ: v rámci tělesné výchovy projevovat zájem a vést 
děti k pohybové aktivitě ve škole i mimo školu.
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SCHOOLTIME PHYSICAL ACTIVITY IN LOWER 
PRIMARY SCHOOL PUPILS

Abstract: The paper presents recent fi ndings on children’s physical activity dur-
ing the time they spent at school. The research was carried out in 2009. The research 
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method involved a detailed school-day time snapshot, among others showing the vol-
ume of physical activity, the intensity of physical strain, and the range of school physical 
activities. 138 children aged 7–11 attending various Czech primary schools participated 
in the survey. The results suggest that most Czech schools do not take advantage of 
available opportunities supporting health and physical activity in children suffi ciently. 
The fi ndings can contribute to improving pupils’ school regimen and designing pro-
grammes promoting their healthy lifestyle. 

Key words: physical activity, school physical activity, lower primary school chil-
dren, day time snapshot 
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OSOBNÁ MORÁLKA AKO DETERMINANT 
MENTÁLNEHO ZDRAVIA 

Petra LAJČIAKOVÁ

Abstrakt: Príspevok predstavuje čiastkové zistenia riešenia grantového projektu 
VEGA 1/0826/10. Ponúka deskripciu osobnej morálky ako determinantu mentálneho 
zdravia na vybranom výskumnom súbore 82 respondentov. Získané výsledky nadobud-
nuté aplikáciou testu morálneho usudzovania (MJT) dokumentujú, že prevažná väčšina 
jednotlivcov preferuje postkonvenčné morálne zmýšľanie v zmysle schopnosti odolať 
sociálnym tlakom a byť nezávislým od hodnotenia a očakávania druhých – čo charak-
terizuje autonómnu osobnú morálku. Tento záver predpokladá, že autonómia ako jedna 
zo základných dimenzií štruktúry mentálneho zdravia bude indikovať pozitívny vzťah 
s duševnou pohodou. 

Kľúčové slová: osobná morálka, mentálne zdravie, heteronómia, autonómia

Teoretické východiská
Problematika mentálneho zdravia či optimálneho fungovania osobnosti, t. j. du-

ševnej pohody (psychological well-being), je aktuálnym predmetom psychologického 
skúmania u nás (o. i. Džuka, 2004) i v zahraničí (o. i. Kebza, Šolcová, 2003; Diener 
et al., 1995; Diener, Suh, 2000; Snyder, Lopez, 2002). Zároveň možno v psychológii 
sledovať snahu nesústrediť sa len na minimalizovanie, resp. odstraňovanie či prevenciu 
záporných prejavov duševnej pohody, ale najmä nachádzať faktory podporujúce opti-
málne psychologické fungovanie. Kladné aspekty ľudského fungovania sú prezentova-
né predovšetkým pozitívnou psychológiou (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000; Snyder, 
Lopez, 2002; Křivohlavý, 2004). Popri faktoroch súvisiacich s kvalitným psychologic-
kým fungovaním priaznivo ovplyvňujúcich pozitívne mentálne zdravie ako je životná 
spokojnosť (Křivohlavý, 2001), šťastie (Seligman, 2002) a i., nemožno prehliadať osob-
nú morálku jednotlivca. Zvlášť ak na zdravie spolu s Křivohlavým (2001) nahliadame 
ako na celkový, telesný, psychický, sociálny (zahrňujúci i morálny) a duchovný stav 
človeka, ktorý mu umožňuje dosahovať optimálne kvality života a nie je prekážkou 
analogickému snaženiu druhých ľudí. Je značné, že biopsychosociálny model zdravia 
zahŕňa i morálnu, etickú dimenziu.

Osobná morálka ako komplexný fenomén ľudskej psychiky má svoje zastúpenie 
v rámci tém pozitívnej psychológie (Snyder, Lopez, 2002). Kľúčovou koncepciou, ktorá 
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ponúka pohľad na vývin osobnej morálky jednotlivca, je notoricky známa Kohlbergova 
teória (1969) vývinu morálneho usudzovania. Vychádza z Piagetových zistení (1932) 
o prepojení kognitívneho vývinu a morálneho usudzovania. Kohlbergom formulované 
štádiá morálneho vývinu vysvetľujú, ako sa mení spôsob uvažovania o morálnych pro-
blémoch v súvislosti s vývinom kognitívnych štruktúr. Kohlberg sledoval, ako osoby 
argumentujú pri riešení hypotetických morálnych dilem a vývinovo špecifi cké odlišné 
spôsoby morálneho uvažovania považoval za univerzálne stupne morálneho usudzo-
vania, vývinu osobnej morálky. Diferencoval tri úrovne osobnej morálky – predkon-
venčnú, konvenčnú a postkonvenčnú, v rámci ktorých rozlíšil ďalšie dva stupne bližšie 
špecifi kujúce konkrétne štádium vývinu morálneho usudzovania. 

Štruktúry reprezentujúce jednotlivé roviny vývinu osobnej morálky môžeme 
zjednodušene v súlade s autorom koncepcie označiť ako úžitok, sociálna zmluva a pri-
rodzené práva. Predkonvenčná rovina predstavuje autocentrické štádium, v ktorom je 
dominantný jednotlivec so svojimi vlastnými potrebami. Konvenčnú rovinu ako socio-
centrické štádium vystihuje jednotlivec ako člen konkrétnej skupiny, resp. skupina sa-
motná. V postkonvenčnej rovine – univerzalistické štádium – vyčnievajú interiorizova-
né presvedčenia a normy jednotlivca.

Osobná morálka autonómneho typu (postkonvenčná rovina morálneho uvažo-
vania) v zmysle schopnosti odolať sociálnym tlakom a byť nezávislým od hodnotenia 
a očakávania druhých predstavuje autonómnosť ako jednu zo šiestich základných dimen-
zií štruktúry duševnej pohody podľa konceptu Ryffovej a Keyesovej (1995). K ostatným 
zložkám duševnej pohody patrí sebaprijatie – self-acceptance, pozitívny vzťah s druhými, 
zvládanie životného prostredia – environmental mastery, zmysel života (purpose in life), 
osobný rozvoj (personal growth). Nás v prvej etape nášho komplexného výskumného zá-
meru zaujímala autonómnosť osobnej morálky sledovaných respondentov. 

Výskumná metóda
VÝSKUMNÝ CIEĽ

Cieľom uvedenej štúdie je zistiť, aký typ osobnej morálky prevažuje v sledova-
nej skupine respondentov. Svoju pozornosť sme sústredili na preferenciu stupňa morál-
neho usudzovania, ktorý odkazuje na heteronómnu alebo autonómnu osobnú morálku. 

VÝSKUMNÝ SÚBOR
Výskumu sa zúčastnilo 82 respondentov, vysokoškolských študentov a študen-

tiek; z hľadiska pohlavia bol súbor rovnomerne rozložený. Priemerný vek bol 25,32 
rokov.

Výskum prebiehal na začiatku roku 2010. 

Výskumná metodika
Osobnú morálku sme sledovali pomocou prevzatej Lindovej metodiky MJT 

(Moral Judgement Test, 2002), testu morálneho usudzovania. Daná metodika stavia 
jednotlivca pred morálne dilemy a ponúka mu kladné i záporné argumenty zdôvodňu-
júce určité konanie aktéra. Argumenty predstavujú rôzne stupne morálneho usudzova-
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nia podľa Kohlberga (1969), ktoré zodpovedajú heteronómnosti, resp. autonómnosti 
osobnej morálky. Respondent najskôr určí, či súhlasí, alebo nesúhlasí s konaním aktéra 
v jednotlivých dilemách a potom na škále – 4 až + 4 odstupňuje, do akej miery sa sto-
tožňuje s uvedenými argumentmi. 

Na základe výstupov z MJT je možné posúdiť úroveň jednotlivých morálnych 
úsudkov prostredníctvom tzv. skóre preferencie štádií. Pre každé štádium sú charakte-
ristické 4 položky, ktorých najvyšší súčet určuje preferované štádium. Táto hodnota od-
haľuje postoje jednotlivca identifi kovateľné podľa šiestich Kohlbergových štádií morál-
neho usudzovania. Takýmto spôsobom môžeme zistiť, ktoré štádium, úroveň morálneho 
usudzovania preferuje jednotlivec viac, resp. menej, t. j. typ osobnej morálky. 

Výsledky
Deskripciu percentuálneho zastúpenia respondentov v rámci jednotlivých stup-

ňov morálneho usudzovania prezentuje nasledujúci graf.

Graf č.1 Percentuálny podiel respondentov v jednotlivých morálnych stupňoch (n = 82)

Najvyšší počet respondentov (n = 30) preferuje piaty stupeň postkonvenčnej ro-
viny morálneho usudzovania. Respondentov by mal motivovať zmysel pre povinnosť, 
dôležitejšiu úlohu by mal však zohrávať zmysel pre spravodlivosť a zákon, pričom by 
malo dochádzať k postupnému uvedomovaniu si relativity zákonov. Táto skutočnosť sa 
zhoduje s výskumnými zisteniami Linda (2002), ktorý tvrdí, že prevažná väčšina sub-
jektov najviac preferuje „zákonné“ piate štádium.

Najvyšší, šiesty stupeň morálneho usudzovania prislúcha 18 participantom výs-
kumu, ktorých by mali charakterizovať slobodne zvolené etické princípy nadobudnuté 
ako univerzálne hodnoty spravodlivosti. Z uvedeného vyplýva, že autonómny typ osob-
nej morálky prislúcha 48 jednotlivcom z nášho výskumného súboru. Ide o typ osobnej 
morálky týkajúcej sa morálnych hodnôt, princípov a zásad, bez ohľadu na spoločenský 
poriadok a autoritu osôb či skupiny.

Prvý a druhý stupeň morálneho usudzovania sa objavil u 22 respondentov, z toho 
4 by sa mali správať tak, aby neprekročili pravidlá určené autoritou a 18 by mali konať 
morálne správne, ale len preto, že sa im to samým oplatí, ide o tzv. individualistickú 
účelovosť. Táto predkonvenčná rovina opisuje heteronómnu osobnú morálku jednot-
livcov, ktorých morálne hodnotenie sa odvíja od nesprávneho konania a fyzických i 
psychických dôsledkov daného konania. 
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Štvrtý stupeň morálneho usudzovania preferuje 12 jednotlivcov, ktorých by mal 
vystihovať zmysel pre povinnosť voči autorite a existujúcim spoločenským pravidlám. 
Mali by konať morálne správne, pretože sa snažia svojimi činmi udržať chod spoloč-
nosti. 

Konvenčnú rovinu morálneho usudzovania, ktorá zahŕňa osobnú morálku charak-
terizovanú postojom lojality k sociálnym očakávaniam a spoločenským požiadavkám, 
tvorí i tretí stupeň, avšak v našom výskumnom súbore sa jeho preferencia neobjavila.

Aj keď treba zachovať istú opatrnosť pri extrapolácii záverov vyplývajúcich z na-
šich výskumných zistení (nemožno jednoznačne predpokladať homogenitu skúmaného 
súboru, kontinuitu ich morálnych princípov v čase, nemennosť vonkajších a vnútorných 
podmienok a i.), výsledky nám identifi kujú osobnú morálku našich respondentov. Mu-
síme konštatovať, že prevažná väčšina sledovaných jednotlivcov preferuje piaty stupeň 
morálneho usudzovania, ktorý poukazuje na autonómnu osobnú morálku. 

Diskusia, záver
V súvislosti s diferenciáciou predmetu pozitívnej psychológie jej priekopníci 

vymedzili v rozličných kultúrach silné stránky osobnosti jednotlivca, ktoré refl ektujú 
základné pozitívne vlastnosti človeka a spolu vytvárajú komplexný pojem tzv. dobrého 
charakteru. Svoje miesto medzi nimi má i osobná morálka jednotlivca ako konkrétna 
silná stránka osobnosti človeka (viď Kordačová, 2007; 2009). Stáva sa inšpiráciou pre 
prieniky pozitívnej psychológie a psychológie zdravia 

Schopnosť hodnotiť sám seba vlastnými (osobnými) morálnymi hodnotami a zá-
roveň byť schopný postaviť sa proti požiadavkám myslieť a konať podľa nesúhlasných 
nariadení je podľa Snydera a Lopeza (2002) elementárna dimenzia duševnej pohody. 
V tomto kontexte možno autonómnu osobnú morálku (prevažnej väčšiny našich respon-
dentov) posudzovať ako determinant, duševnej pohody, mentálneho zdravia. Pozitívne 
indikácie osobnej morálky smerom k mentálnemu zdraviu odhaľujú i ďalší zahraniční 
autori, napr. Conrad, 1994; Brandt, Rozin, 1997; Liaschenko, 1998 a i. Zhodujú sa v ná-
zore, že morálka a mentálne zdravie sú neoddeliteľne spojené.

Na základe uvedených výskumných zistení môžeme konštatovať, že osobná mo-
rálka ako silná stránka osobnosti patrí medzi významné salutoprotektívne determinanty 
(mentálneho) zdravia. Jej začlenenie do výskumov psychológie zdravia je priam žia-
duce a iste by prinieslo obohacujúci pohľad do palety súčasných v tomto minimálne 
preskúmanom poli bádania. 
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PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT
OF MENTAL HEALTH

Abstract: The contribution presents sub-fi nding solutions to the grant project 
VEGA 1/0826/10. It offers describing of personal morality as determinant of mental 
health on the selected sample of 82 respondents. The results obtained from applying the 
Test of moral reasoning (MJT) demonstrate that the vast majority of individuals prefer 
postkonventional moral thinking. It is in terms of ability to resist social pressure and be 
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independent from the assessment and the expectations of others – it is characterized by 
autonomous personal morality. This conclusion assumes that autonomy as a fundamen-
tal dimension of the structure of mental health will indicate a positive relationship with 
wellbeing.

Key words: personal morality, mental health, heteronomy, autonomy
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

LIDSKÉ ZDRAVÍ A SILNIČNÍ DOPRAVA

Hana HORKÁ, Zdeněk HROMÁDKA

Abstrakt: Významným faktorem ovlivňujícím nepříznivě životní prostředí a zdra-
ví člověka je doprava. Ve stati jsou uvedeny nejdříve její environmentální a zdravotní 
důsledky. Dále jsou prezentovány výsledky, které vycházejí z deskriptivní části šetření 
věnovaného analýze postojů žáků k individualizované automobilové dopravě. V relační 
části je analyzován vztah mezi „postoji k automobilismu“ a „postoji k ochraně životní-
ho prostředí“. Naléhavost problémů spjatých s dopravou i výsledky výzkumného šetření 
potvrzují nutnost zařazovat dané téma do vzdělávacího kurikula všech typů škol. 

Klíčová slova: zdraví, životní prostředí, environmentální výchova, výchova ke 
zdraví, postoj k automobilismu

Východiska
V rámci výzkumného záměru se zaměřujeme na otázky ekologicky šetrného ži-

votního stylu v kontextu podpory zdraví. Vycházíme z toho, že kvalita životního pro-
středí představuje důležitý aspekt zdraví a stav životního prostředí se stává jeho zá-
kladní determinantou a regulačním mechanismem. Významným faktorem ovlivňujícím 
nepříznivě životní prostředí a zdraví člověka je doprava jako neoddělitelná součást ži-
vota společnosti. Je patrné, že současná společnost by již zřejmě nemohla existovat bez 
neustálé přepravy surovin, výrobků a informací. 

V předložené studii navazujeme na vybrané závěry z předchozích výzkumných 
sond (HORKÁ, HROMÁDKA 2008, s. 21–33; HORKÁ, HROMÁDKA 2009, s. 46) 
týkajících se problematiky postojů žáků druhého stupně základní školy k individualizo-
vané automobilové dopravě. 

Jedna z otázek dotazníku ve studii (HORKÁ, HROMÁDKA 2008) měla charak-
ter otevřené položky: „Napiš, co v životě ve městě pokládáš za největší zdravotní hroz-
bu (alespoň 3 příklady): „Po kvalitativní analýze dat byly vytvořeny kategorie „hrozeb“, 
které žáci uváděli (viz graf č. 1). Nejčastěji volenou kategorií byl „smog – znečištěné 
ovzduší“ (51,3 %); druhou nejčetnější byla kategorie „auta“ s 43 % (HORKÁ, HRO-
MÁDKA 2008, s. 21–33). Je vhodné ještě připomenout, že v rámci výzkumné sondy 
podobného charakteru, realizovaného se studenty Pedagogické fakulty MU, byl výsle-
dek odpovědí na totožnou otázku následující: nejčetnější kategorie „smog – znečištěné 
ovzduší“ (68,4 %) a opět druhou nejčetnější byla kategorie „auta – doprava“ s 53,8 % 
(HORKÁ, HROMÁDKA 2009, s. 46).
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Emise (a zejména emise způsobené silniční dopravou) jsou chápány respondenty 
jako nejvyšší zdravotní hrozba života ve městě. Jaký je tedy postoj k automobilismu, 
tedy k fenoménu, který je příčinou tak závažně vnímané hrozby?

Graf č. 1 (N = 264) (HORKÁ, HROMÁDKA 2008)

V centru naší pozornosti je automobilismus jako pozoruhodný jev, zejména v sociál-
ním kontextu. Jeho těžko zpochybnitelná škodlivost nejen přírodnímu prostředí, ale zejmé-
na lidskému zdraví by měla zaručit jeho permanentní a důslednou společenskou kritiku, ke 
které však nedochází (alespoň ne v takové intenzitě, kterou by si tento fenomén zasloužil). 
Pokud jde o ofi ciální statistiky západních zemí, zůstala oblast dopravy v podstatě netknutá 
snahou o šetrný přístup k životnímu prostředí, přestože v jiných oblastech se tato snaha vý-
znamně projevuje již od přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století (KELLER 1998, 
s. 92). Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta jsou legitimně orientovány na téma-
ta, jako jsou třídění odpadů, zateplování domů, nakupování „ekologicky šetrných výrobků“ 
apod. Požadavku směřovanému k  omezování dopravy však stále hrozí, že bude společnos-
tí hodnocen jako nepřiměřený ekologistický radikalismus či extrémismus. A to přesto, že 
omezení v dopravě je proměnná, kterou lze významně ovlivnit ekologickou stopu1.

Vliv osobních automobilů na životní prostředí a lidské zdraví je vzhledem k jiným 
formám dopravy značně problematický. Větší zátěž představuje samozřejmě doprava letec-
ká, ale i to je relativní. Pokusíme-li se zaměřit na srovnání environmentální zátěže letecké 
dopravy a automobilové dopravy prostřednictvím (poměrně spolehlivého) interaktivního 
kalkulátoru Ecopassenger (http://www.ecopassenger.org), vychází ve většině parametrů 
(např. produkce oxidu uhličitého a oxidů dusíku) letecká doprava při průměrném evrop-
ském zatížení (tj. průměrném zaplnění letadla) skutečně o něco hůř než automobilová (při 
průměrném evropském zátěžovém faktoru 1,5 pasažéra). Pokud jde ovšem čistě o ohrožení 
lidského zdraví (particulate matter – human toxicity), vychází ze srovnání obvykle automo-
bilová doprava podstatně hůř než letecká.
1  Ekologická stopa je „číselným ukazatelem takzvaného ekologického účetnictví; vztahuje konzumaci jedince 

nebo populace (v dimenzích jídlo, bydlení, doprava, spotřební zboží a služby) k ploše země, která poskytuje 
přírodní kapitál. Přírodní kapitál je představován přírodními zdroji, ale i přírodními službami, například 
schopnost čistit a absorbovat odpady lidské činnosti.“ (LIBROVÁ 2003, s. 20-21).
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Vliv silniční dopravy na lidské zdraví
Doprava je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů lidské činnosti. Významně 

ovlivňuje život člověka, zejména jeho zdraví, a to z několika hledisek. Zaprvé před-
stavuje riziko v podobě smrtelných úrazů, což je výmluvný projev nejrizikovější for-
my dopravy2. Je také považována za latentní nebezpečí v možnostech vytváření vzorců 
pohodlného životního stylu, které omezují přirozený lidský pohyb a vedou k obezitě
a jiným civilizačním zdravotním problémům.

Zdravotní riziko automobilů samozřejmě spočívá především v emisích. Některé 
složky výfukových emisí:

– oxid uhelnatý (váže krevní barvivo a snižuje schopnost krve přenášet kyslík);
– nespálené organické látky - kyseliny, aldehydy a jejich deriváty (dráždí sliznice 

dýchacího ústrojí, oční sliznici, mohou vyvolat dýchací potíže);
– saze mohou obsahovat kondenzované aromatické uhlovodíky PAH - polyaroma-

tic hydrocarbons aj. (podezřelé jako karcinogenní, mutagenní).
Nebezpečí speciálně automobilových emisí spočívá zejména v tom, že jsou vy-

pouštěny přímo mezi lidmi v srdcích lidských sídel na ulicích, náměstích a sídlištích 
(srv. HORÁK 2000). 

Vliv silniční dopravy na životní prostředí
Z různých přehledových zpráv (např. BENDL 2008, s. 17-23) vyplývá, že 

největší podíl přináleží dopravě silniční, jejíž negativní vliv se projevuje především 
v produkci emisí znečišťujících ovzduší. Mezi významné složky výfukových emisí 
patří oxid uhličitý, jehož riziko spočívá v tom, že je to významný „skleníkový plyn“. 
Podle Houghtona (1998) má silniční doprava největší podíl na produkci oxidu uh-
ličitého mezi všemi ostatními formami dopravy. Stále více se podílí na zvyšování 
jeho koncentrace v atmosféře a mění tak jednu z planetárních složek o historicky 
nezanedbatelný podíl. 

Doprava také odčerpává neobnovitelné přírodní zdroje a při stále neudržitel-
ném světovém růstu populace je zřejmé, že zásoby ropy budou předčasně vyčerpány 
se všemi negativními ekonomickými i sociálními důsledky. Podle J. Bendla je třeba se
„v předstihu připravit na ropný zlom“.

Mezi další automobilové emise patří sloučeniny dusíku. Vedle oxidu siřičitého 
se podílí na kyselých deštích, které jsou příčinou acidifi kace půdy. Fotochemický smog 
(zejména přízemní ozón), který rovněž doprovází silniční dopravu, poškozuje vedle 
lidského zdraví i vegetaci. Negativně rovněž působí kontaminace půdy, vody a bioty
v důsledku úniků znečišťujících látek z dopravních prostředků a vlivem aplikace posy-
pových solí při zimní údržbě komunikací.

Kromě emisí je životní prostředí negativně ovlivňováno hlukem a vibracemi 
z dopravy, zejména v městských aglomeracích. 

V důsledku rozvoje dopravy se také mění vzhled a morfologie krajiny - dopravní 
2  Asi o řád více způsobují rizikové emise z dopravy předčasná úmrtí a nevratná poškození zdraví, než je tomu 

u úmrtí a zranění způsobených při haváriích v dopravě. Záludnost a přezírání této skutečnosti je způsobe-
no především tím, že nebezpečí rizikových látek je skryté našim smyslům a jejich působení je chronické. 
(BENDL 2008)
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sítě představují bariéry pro migrující volně žijící živočichy. Požadavky dopravy ohro-
žují nejen člověka a rostlinné a živočišné druhy, ale způsobují nežádoucí tlak na biodi-
verzitu (např. zábory půdy, zejména zemědělského půdního fondu, při výstavbě nebo 
rekonstrukcích silniční a dálniční sítě, používání biocidů pro údržbu okolí infrastruktu-
ry, nadměrného solení, zavlékání invazních druhů a infekčních chorob). Aktuálně ne-
bezpečné jsou i některé plány na dovoz biopaliv z rozvojových zemí, kde se produkují 
na úkor přirozených ekosystémů, tropických pralesů apod. 

Postoje žáků k automobilismu
V kontextu výše uvedených environmentálních a zdravotních důsledků indivi-

dualizované automobilové dopravy nás zajímá postoj příslušných adresátů potenciální 
environmentální edukace, tedy žáků samotných. Část výzkumu, kterou zveřejňujeme 
v rámci tohoto příspěvku, představuje vyhodnocení deskriptivní části šetření, které pro-
běhlo v rámci disertační práce autora. Tato část se týkala analýzy postojů žáků k indivi-
dualizované automobilové dopravě.

V rámci operacionalizace proměnné „postoje k automobilismu“ jsme defi novali 
indikátory, které následně implikují v ordinální proměnné. V souladu s naší předsta-
vou o konstruktu postoj (srv. NAKONEČNÝ 1998, s. 118) představují míry souhlasů3

s následujícími výroky:
• „Je nevýhodné, když je dnes člověk bez auta.“
• „Auto by se mělo využívat jen, když není jiná možnost dopravy.“
• „Vlastnictví auta je dnes nezbytné.“
• „Vlastnit auto je paráda.“
Pro analýzu dichotomie postoje k životnímu prostředí a k automobilismu jsme 

vybrali tu relační část šetření, která se zabývá vztahem mezi „postoji k automobilismu“ 
a „postoji k ochraně životního prostředí“. Ta je v kontextu teorie reprezentována věcnou 
hypotézou:

H: Existuje vztah mezi postoji žáků osmých a devátých tříd ZŠ k ochraně život-
ního prostředí a jejich postoji k individualizované automobilové dopravě.

Výběrový soubor představovali žáci a žákyně osmých a devátých tříd brněn-
ských škol.

Rozdělení dat (pro N = 393) proměnné Míra souhlasu s výrokem: „Je nevýhod-
né, když je dnes člověk bez auta“:

varianty N = 393 relativní četnosti horní hranice CI4 dolní hranice CI

určitě ano 46,6 41,67 51,53
spíš ano 35,9 31,16 40,64
spíš ne 11,2 8,08 14,32
určitě ne 6,4 3,98 8,82

3  Míra souhlasu byla hodnocena na 4 stupňové Lickertově škále s variantami: určitě ano; spíše ano; spíše ne; 
určitě ne.

4  Do frekvenční tabulky uvádíme ještě údaj o možnosti statistické inference CI, tedy vypočítaný interval 
spolehlivosti, v jehož mezích můžeme očekávat, že se hodnoty relativních četností vyskytují v populaci. 
Nicméně záměrný výběrový soubor nesplňuje přísné požadavky náhodného výběru, takže mají tyto hodnoty 
spíš orientační charakter.
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Graf č. 2 „Je nevýhodné, když je dnes člověk bez auta.“

Modální kategorií je varianta „určitě ano“ a druhou nejčetnější kategorií je vari-
anta „spíš ano“. Usuzujeme tedy, že žáci vnímají spíš jako nevýhodné, když je člověk 
dnes bez auta.

Rozdělení dat (pro N = 385) proměnné Míra souhlasu s výrokem: „Auto by se 
mělo využívat jen, když není jiná možnost dopravy.“: 

varianty N = 385 relativní četnosti horní hranice CI dolní hranice CI
určitě ano 7,5 4,87 10,13
spíš ano 21,6 17,49 25,71
spíš ne 40,5 35,6 45,4
určitě ne 30,4 25,81 34,99

Graf č. 3 „Auto by se mělo využívat jen, když není jiná možnost dopravy.“
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Modální kategorií je varianta „spíš ne“, druhou nejčetnější kategorií je „určitě 
ne“. Nicméně  29,1 % žáků, souhlasí s tím, že auto by se mělo používat jen, když není 
jiná možnost dopravy. Podle našeho názoru to představuje poměrně velký podíl. Vychá-
zeli jsme z předpokladu, že standardní konformní přístup k využívání automobilu se ve 
větší míře neomezuje na mimořádné okolnosti.

Rozdělení dat (pro N = 384) proměnné Míra souhlasu s výrokem: „Vlastnictví 
auta je dnes nezbytné.“:

varianty N = 384 relativní četnosti horní hranice CI dolní hranice CI
určitě ano 25,5 21,14 29,86
spíš ano 40,9 35,98 45,82
spíš ne 17,7 13,88 21,52
určitě ne 15,9 12,24 19,56

Graf č. 4 „Vlastnictví auta je dnes nezbytné.“

Modální kategorií je varianta „spíš ano“, druhou představuje varianta „určitě 
ano“. Ukazuje se, že pro většinu respondentů představuje vlastnictví auta „nezbytnost“. 
25,5 % žáků vůbec nepřipouští variantu, že by se dalo dnes být bez auta.

Rozdělení dat (pro N = 384) proměnné Míra souhlasu s výrokem: „Vlastnit auto 
je paráda.“

varianty N = 384 relativní četnosti horní hranice CI dolní hranice CI
určitě ano 49,7 44,70 54,70
spíš ano 39,1 34,22 43,98
spíš ne 8,3 5,54 11,06
určitě ne 2,9 1,22 4,58
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Graf č. 5 „Vlastnit auto je paráda.“

Modální kategorií je varianta „určitě ano“, druhou nejčetnější je varianta „spíše 
ano“. Většina respondentů se tedy ztotožnila s výše uvedeným citově zabarveným výro-
kem. Touha vlastnit auto tedy zřejmě nemá jen pragmatický původ.

Z výše uvedené univariační analýzy vyplývá závěr, že v kontextu našich hlav-
ních indikátorů je pro náš soubor „postoj k automobilismu“ spíš kladný.

Pro účely bivariační analýzy byla z výše uvedených ordinálních proměnných 
zkonstruována metrická proměnná PA (postoj k automobilismu) tak, že jednotlivým va-
riantám proměnných byla přiřazena numerická hodnota (počet bodů rozdělených podle 
míry souhlasu/nesouhlasu s výrokem). A následně byla provedena sumarizace těchto 
bodů pro všechny proměnné.

Stejná operace byla provedena i v rámci proměnných, které demonstrovaly kon-
strukt „postoj k ochraně životního prostředí,“ a vznikla tak metrická proměnná PŽP.
Ordinální proměnné, ze kterých byla zkonstruována (a které reprezentují hlavní indiká-
tory „postojů k životnímu prostředí“), představuje míra souhlasu s výroky:

• „Lidé by měli mít obavy z ničení přírody.“
• „Souhlasím s tím, jak se lidstvo chová přírodě.“
• „Chci žít tak, aby mé chování bylo vždy šetrné k přírodě.“
• „Chci se podílet na ochraně životního prostředí.“

Mezi takto zkonstruovanými metrickými proměnnými byla následně zkoumána 
závislost pomocí výpočtu korelace. 

V rámci bivariační analýzy pro účely testování byla hypotéza transformována
z věcného tvaru do tvaru nulové a poté alternativní statistické hypotézy. K měření statis-
tické závislosti mezi proměnnými byl použit Pearsonův korelační koefi cient.

H: Existuje vztah mezi postoji žáků osmých a devátých tříd ZŠ k ochraně život-
ního prostředí a jejich postoji k individualizované automobilové dopravě.

H0: Vypočítaná hodnota koefi cientu korelace nevypovídá o závislosti mezi inten-
zivními proměnnými PŽP a PA.
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HA: Vypočítaná hodnota koefi cientu korelace vypovídá o závislosti mezi inten-
zivními proměnnými PŽP a PA.

PŽP  N = 364 Pearsonův korelační koefi cient rp = - 0,19
PA N = 402 

signifi kantní na hladině významnosti 0,01

Na základě výsledné korelace sice zamítáme nulovou hypotézu, ale závislost, na 
kterou usuzujeme ze záporné hodnoty koefi cientu korelace, je velmi slabá. Existuje tedy 
souvislost (velmi slabá, ale signifi kantní na zvolené hladině významnosti) mezi zápor-
ným postojem k automobilismu a kladným postojem k životnímu prostředí. 

Závěr
Naléhavost problémů spjatých s dopravou je neoddiskutovatelná s ohledem 

na život a zdraví (nejen člověka). Z pohledu environmentální výchovy i výchovy ke 
zdraví je zvláště alarmující ohrožení rostlinných a živočišných druhů a nevratnost 
(irreversibilita) některých zásahů do životního prostředí. Ukazuje se, že co většinou 
vadí člověku, a především co ohrožuje jeho zdraví, je problematické i pro přírodu, 
živočichy a rostliny, a obráceně. Odborníci tvrdí, že poškození přírody „mnohdy v 
předstihu indikuje a jasně ukazuje na některé neblahé vlivy z dopravy, které ve skryté 
podobě již ohrožují citlivé skupiny obyvatel a projeví se u většiny obyvatel po delší 
době“ (BENDL 2008, s. 21). Podle autora tak příroda vlastně vystupuje v „roli pokus-
ného králíka, aby ukázala člověku, kde si má dát velký pozor“. 

Proto se téma dopravy stává předmětem vzdělávání ať už v kontextu životního 
prostředí5, tak i péče o zdraví. V obsahovém kurikulu nacházíme tematické celky jako 
např. Lidské aktivity a problémy životního prostředí s podtématy o dopravě a životním 
prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy 
dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); náš životní styl; prostředí a zdraví 
(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, mož-
nosti a způsoby ochrany zdraví); zdravotní rizika zplodin automobilové dopravy (che-
mie), spotřeba energií dopravou (fyzika).

Na druhou stranu naše studie ukazuje, že navzdory své zřejmé environmentální 
a zdravotní škodlivosti dosahuje automobilová doprava u mládeže značné popularity. 
Z toho lze usuzovat, že radikálnější postup školy v podobě komplexního zpochyb-
nění nutnosti využívat automobily by mohl vyvolat ze strany žáků spíše rezistentní 
přístup. 

Úkolem environmentálního vzdělávání je poukázat na problémy a dilemata, kte-
rá budou muset jako dospělí, svobodní a (doufejme) odpovědní občané řešit. Například 
prohlédnutí, že jet autem do 300 metrů vzdáleného obchodu pro nákup potravin není sa-
mozřejmá lidská potřeba, by mohlo být jedním z dílčích cílů environmentální výchovy.

Žáci budou mít šanci podílet se na naplnění požadavků ve jménu dopravy šetr-

5 Je korektní zmínit, že formálně je téma dopravy zařazeno do tematických okruhů průřezového tématu En-
vironmentální výchova a vzdělávacích oblastí (např. Člověk a jeho svět, Člověk a příroda v kurikulárním 
dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání).



213

nější k životnímu prostředí, o nichž už dnes odborníci diskutují a uvádějí v život, jako 
využívání vozidel s menší spotřebou energie a produkcí emisí, využívání alternativních 
paliv a obnovitelných zdrojů energie, zavádění přísnějších emisních limitů k omezování 
produkce skleníkových plynů (emisí), přísnějších předpisů v oblasti produkce a naklá-
dání s odpady v dopravě, zavádění navigačních systémů snižovat přetížení dopravních 
cest atd.
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HUMAN HEALTH AND ROAD TRANSPORT

Abstract: A signifi cant factor affecting adversely the environment and human 
health is transport. In this paper we deal with its environmental and then its health ef-
fects. Further, we present the results yielded by the descriptive part of the investigation 
focused on an analysis of pupils´ attitudes towards individualised car transport. In the 
relational part the relation between “attitudes towards motoring“ and “attitudes towards 
environment protection“ is analysed. The urgency of the problems associated with trans-
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port and the results of the investigation confi rm the necessity of integrating the given 
topic into the educational curriculum of all types of schools.

Key words: health, the environment, environmental education, health education, 
attitude towards motoring
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

CO VYPADÁ A CO NA NÁS PŮSOBÍ ZDRAVĚ, 
NEZDRAVĚ, CHOROBNĚ

Ivana KOLÁŘOVÁ

Abstrakt: Jazyk je základním prostředkem mezilidské komunikace, a tedy i zá-
kladním prostředkem komunikace ve vyučování a vzdělávání. Ve výuce je využívána 
nejen prostě sdělná a odborně sdělná funkce jazyka, postihující jazyk jako nástroj pře-
dávání informací a výkladu, ale též funkce estetická, vlastní především textům, jejichž 
cílem je působit na emoce a vytvářet v čtenáři emocionální představy. Také učitel při 
výuce volí takové jazykové prostředky, které mohou u žáků vyvolávat emocionální pro-
žitky a vytvářet různé představy s nimi spojené. K jazykovým prostředkům působícím na 
emocionální vnímání patří i některá slova odvozená od slov klíčových pro téma Škola 
a zdraví: zdravě, nezdravě, chorobně, nemocně. Objevují se v textech, které vysvětlují, 
co znamená žít zdravě / nezdravě, co způsobuje, že někdo vypadá nemocně, popř. až 
chorobně, popř. v textech, které hodnotí jednání jako zdravé, nezdravé, nebo až cho-
robné. Ve spojení s řadou dalších výrazů mají taková vyjádření schopnost působit na 
emocionální stránku, např. podávají-li obraz člověka působícího nemocně, chorobně 
(chorobně bledý, chorobně hubený, nezdravě bílý, nezdravě žlutý) nebo zdůrazňují-li 
špatnou, nevhodnou („nezdravou“, „chorobnou“) stránku jednání. 

Klíčová slova: zdraví, nemoc, fyzické zdraví, vzhled, charakter, chování, subjek-
tivní pohled na zdraví, zdravě, nezdravě, nemocně, chorobně

Jazyk je základním prostředkem mezilidské komunikace (srov. např. Černý 
1998), a tedy i základním prostředkem vyučování a vzdělávání. Je nástrojem nejen pro 
rozvíjení schopnosti žáků komunikovat v různých situacích (RVP ZV: 12–13), pracovat 
s informacemi (interpretovat je, třídit, hodnotit), ale též pro rozvoj dalších kompetencí. 

Naučit žáky zacházet s jazykem, tj. aktivně komunikovat, ale také vnímat text 
a interpretovat jej, je cílem různých vzdělávacích oblastí, stěžejní místo má Jazyk
a jazyková komunikace. Komunikační schopnosti však rozvíjejí i další vzdělávací ob-
lasti a konkrétní vyučovací předměty, mj. tedy i předměty patřící do oblasti Člověk
a zdraví. A naopak, v oblasti Jazyk a jazyková komunikace se mohou uplatnit témata 
související se zdravím a nemocí. Řada příspěvků z předchozích sborníků a monografi í 
s tematikou Škola a zdraví ukazuje, že pro pozitivní působení na prožívání žáků a stu-
dentů a formování jejich postojů a z nich vyplývajícího chování a jednání je důležité 
mj. i vhodně zvolené užívání jazyka a práce s texty odbornými, ale také publicistický-
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mi a uměleckými. Např. Sieglová (2008, 2009) a Šubrtová (2009) ukazují, jak vhodně 
zvolená četba může přispět k vytvoření pozitivního postoje žáků k péči o vlastní zdra-
ví, k chápání zdraví jako priority, k nutnosti vyvarovat se negativních návyků (drog, 
omezování příjmu potravy), ale také k rozvíjení tolerance ke zvláštnostem způsobeným 
některými nemocemi. Šmajsová-Buchtová (2009) ukazuje, jak mohou působit na posto-
je žáků k zdravému životnímu stylu výklady o přírodě a životě v přírodě. Další, např. 
Ruisel (2008) a Rybář (2008, 2009), se zamýšlejí nad pojetím zdraví a vědomím potřeby 
žít zdravě v širších fi lozofi ckých a psychologických souvislostech.

Cílem vzdělávacího procesu je také naučit žáky vyjadřovat vlastní pocity a vytvá-
řet si určité představy a následně je vylíčit (RVP ZV: 13, 14–15). Předpokladem pro zvlád-
nutí učitelské profese je tedy i pedagogova kvalitní znalost jazyka a schopnost využívat 
jej nejen jako prostředek věcného sdělování, ale také jako prostředek působící na citovou 
stránku vnímání, podněcující vytváření představ věcných i emocionálně motivovaných 
(Minářová, 1996; Hauser, Klímová, Martinec, Ondrášková, 2007; Minářová, 1996; Če-
chová, Krčmová, Minářová, 2008: 258n.). Působení na emoce a vytváření emocionálních 
představ je spojeno především s estetickou funkcí jazyka, vlastní zejména textům umě-
leckým. S výrazy působícími na citovou stránku (estetické vnímání) však pracuje např.
i publicistika nebo řečnictví (Černý, 1998; Čechová, Krčmová, Minářová, 2008).

Konkrétní texty nám ukazují, že skutečnost, zda dané slovo je spíše prostředkem 
věcného nebo odborného sdělování, nebo zda působí i esteticky (nebo převážně estetic-
ky), tj. na citovou stránku vnímání, je ovlivněna i dalšími výrazy, s nimiž se pojí (resp. 
kontexty, do nichž je zasazeno). Jako výrazy s funkcí odborně nebo prostě sdělnou na 
straně jedné a jako prostředky působící na citovou stránku na straně druhé mohou fungo-
vat slova odvozená od některých klíčových slov pro naše téma, tj. od slov zdraví, zdra-
vý, nemoc, nemocný, choroba, chorobný: pokusíme se sledovat, jak se v textu uplatňují
a jak mohou na naše vnímání působit příslovce zdravě, nezdravě, chorobně, nemocně.1

Co se týká četnosti výskytu, nejvíce frekventované z uvedených příslovcí je pod-
le očekávání příslovce zdravě – v našich textech se objevilo téměř 2000x, slova chorob-
ně a nezdravě mají o něco více než 400 dokladů (tj. 4–5x méně než slovo zdravě)), podle 
očekávání se jako nejméně obvyklé ukázalo příslovce nemocně (nemá ani 100 výskytů). 
Již význam těchto příslovcí i slov, od nichž jsou utvořena, ukazuje, že s výjimkou slova 
zdravě budou vyvolávat spíše představy negativní. Jejich využití pro estetické působení 
však nesouvisí jen s významy jich samotných, ale též s tím, s kterými dalšími slovy se 
pojí.

Pokusíme se sledovat, jak slova zdravě, nezdravě, nemocně, chorobně postihují 
charakteristiky člověka, které souvisejí:

– se zdravou životosprávou, se zdravým životním stylem
– se zdravím fyzickým a se vzhledem, který odráží fyzické zdraví (včetně módních 

trendů)
– s chováním a jednáním člověka, s jeho charakterem.

Jako výrazy postihující charakteristiky člověka – vzhled, životosprávu, chování 
– se příslovce zdravě, nezdravě, chorobně, nemocně objevují v textech z běžné komuni-

1  Všechny doklady, které zde citujeme, pocházejí – podobně jako v příspěvcích z r. 2008 a 2009 – z půlmili-
ardového korpusu SYN, který je součástí Českého národního korpusu.
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kace, v textech odborných – dokladech z učebnic, encyklopedií a textů populárněnauč-
ných, nebo uměleckých a publicistických. 

Je však třeba upozornit na to, že vždy jde o vyjádření názoru člověka na člověka 
jiného, a to názoru subjektivního, který se sice může opírat o zkušenosti z odborné lite-
ratury, nelze jej však považovat přímo za odborný poznatek.

1. O životosprávě a životním stylu zdravě a nezdravě
V textech odborných, populárněnaučných zaměřených na zdraví životní styl, 

zdravé stravování, zdravý pohyb se objevují především příslovce zdravě a nezdravě,
a to ve spojení se slovesy: (zdravě) žít, (zdravě) jíst (s výskytem několika stovek), méně 
častá jsou vyjádření (zdravě) se stravovat, zdravě vařit, zdravě hubnout/zdravě snižovat 
váhu, zdravě růst a spíše ojedinělé zdravě snídat. Ve spojení se záporným příslovcem 
nezdravě (tj. vzniklého negací příslovce zdravě nebo z přídavného jména nezdravý) se 
objevují většinou stejná slovesa a stejné výrazy: nezdravě žít, nezdravě jíst, nezdravě se 
stravovat, nezdravě se živit: 

– Zdravě žít znamená především zdravě se stravovat. (SYN; encyklopedický text)
– Chceme-li docílit toho, aby starý i dlouhodobě nemocný člověk obrazně řečeno zdravě žil i „v ne-

moci“ nebo aby s ní mohl slušně žít bez většího funkčního omezení, je třeba, aby se co nejdéle ucho-
vávaly ty funkce, které jsou nezbytné pro fyzickou a psychickou soběstačnost… (SYN; učebnicový 
text)

–  K tomu, aby byla léčba účinná, musíme vytlačit z těla zdroje nemoci. To znamená zdravě jíst, odpo-
čívat, dostatečně spát, pobývat v přírodě, nekouřit, nepít alkoholické nápoje, pozitivně myslet. (SYN; 
publicistický text)

– Zásady diety podle krevní skupiny. Mnozí z nás ten problém důvěrně znají: stravují se zdravě, kon-
zumují plnohodnotné produkty – možná dokonce podle zásad dělené stravy. (SYN; encyklopedický 
text)

– Byla jsem sice vždycky štíhlá, ale fakt byl, že když na mě nikdo nedohlížel, jedla jsem hrozně nepo-
řádně a nezdravě. (SYN; populárněnaučný text)

– Chcete zjistit, jak vařit bez vody, zdravě a levně? (SYN; encyklopedický text)
–  Během pravidelných návštěv (nejčastěji aplikovaný program čítá 30 cvičení) se kontrolují míry, váha 

a krevní tlak. Za 15 dní je pak možné zdravě snížit svoji váhu až o 10 kg. (SYN; populárněnaučný 
text)

– Zeptejte se sami sebe, proč se cpete bez hladu a jak můžete tento problém vyřešit. Nadváha dokáže 
se zdravím pěkně zatočit. A tak se ptáme: jak mohu zdravě zhubnout? (SYN; publicistický text)

– Je víkend a lidé se mají bezstarostně a zdravě rekreovat. (SYN; umělecký text)
– Britští vědci začínají pátrat po „Churchillově genu“, který zřejmě chrání některé lidi před srdečním 

onemocněním, i když žijí naprosto nezdravě. (SYN; publicistický text)
–  Snídáte kávu, chleba s máslem a sýrem nebo šunkou? Den začínáte nezdravě. (SYN; publicistický 

text)
– Méně potěšitelné už je, že děti se stravují poměrně nezdravě, v potravě mají příliš mnoho tuků, 

uhlovodanů a málo ryb. (SYN; publicistický text)
– …naši psi na rozdíl třeba od švýcarských jsou živeni nezdravě. (SYN; publicistický text)
– Silke nejen že, poučena rodinným příkladem, nepila alkohol, ale žila takzvaně zdravě a alternativ-

ně. (SYN; umělecký text)

Slovo chorobně se objevuje zřídka – najdeme je možná překvapivě např. v pub-
licistických textech s odbornou tematikou:

– Začátky příliš líné, či naopak chorobně aktivní štítné žlázy může každý sám na sobě pozorovat. 
(SYN; publicistický text)
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– Co vlastně způsobuje ty svědivé šupinaté a červené skvrny na kůži lupenkářů? Stručně - nadměrná, 
chorobně rychlá regenerace pokožky. (SYN; publicistický text)

Současně především publicistické texty, ale také texty umělecké obsahující vy-
jádření s příslovcem nezdravě ukazují současné názory na to, co škodí zdraví (nad-
měrné přibírání na váze i nadměrné hubnutí, přehnané opalování): nezdravě se škvařit 
(na slunci), nezdravě tloustnout, nezdravě zhubnout/trápit se hlady, nechybí ani zmínka
o „nezdravé práci s hlasem“:

– Z takovýhle čtvrtí se nejspíš polovina lidí jezdí nezdravě škvařit někam na pláž do Středomoří. 
(SYN; umělecký text)

– Krevní tlak u mladých lidí nezdravě stoupá. (SYN; publicistický text)
– Kate po porodu podstatně přibrala, ale nehodlá projít žádnými drastickými dietami. Vyzáblým kole-

gyním, které se nezdravě trápí hladem, se jen směje. (SYN; publicistický text)
– Dřevařská auta projíždí kolem ve čtyři ráno, když my se ještě válíme ve spacáku a zdravě spíme. 

(SYN; umělecký text)
– …To se stává, když s hlasem pracujete tak intenzivně a nezdravě – nejhorší na hlasivky je totiž 

šeptání a já vlastně jenom šeptám. (SYN; publicistický text)

Ve většině těchto textů je zřejmá tendence k vyjadřování osobnímu, projevuje se 
v nich pravděpodobně snaha autora stylizovat navazování kontaktu s předpokládaným 
čtenářem, a to i v textech z oblasti odborné.

2.  Slova zdravě, nezdravě, chorobně, nemocně jako prostředky 
postihující zjev související se zdravím nebo nemocí

Často se ve spojení s příslovci zdravě, nezdravě, popř. i chorobně, ale také s pří-
slovcem nemocně vyskytují slovesa postihující zjev: vypadat, vyhlížet, působit, (zdravě) 
kvést…:

– Reklama se měla natáčet v otevřené krajině nebo na ranči se sportovně, mladě, zdravě a spokojeně 
vyhlížejícími mužem a ženou. (SYN; publicistický text)

– Konstance patří k těm zdravě kvetoucím sportovkyním, co se tak dobře vyjímají v podzimní sce-
nérii… (SYN; umělecký text)

– Marek je v naprostém pořádku a vypadá úplně zdravě, jako by mu včera vůbec nic nebylo. (SYN; 
umělecký text)

– Zastavili jsme se a zhluboka dýchali. Podíval jsem se vlevo. Několik zdravě vyhlížejících žen v úbo-
rech z vysoce kvalitní lycry utužovalo svou kondici během. (SYN; publicistický text)

Představy zjevu zdravého člověka vyjadřuje spojení příslovce zdravě např. s ná-
zvy barev (zdravě růžový, zdravě červený, dokonce zdravě zelený):

– Oknem Ostrozraku dopadalo – předevčírem – na zdravě růžovou tvář pana Bůžka ranní zářijové 
světlo Václaváku a neblahý pán na závěr svého vyprávění opakoval: „Prakticky se díváte na mrtvo-
lu.“ Zatím na ni nevypadal. (SYN; umělecký text)

– Hlas náležel malému staršímu chlapíkovi se zdravě ruměným obličejem a čupřinou bílých rozcu-
chaných vlasů. Muž si to mířil krátkými, energickými krůčky spěšně k výklenku. (SYN; umělecký 
text)

– Poprvé v jeho zdravě červené tváři uviděla úsměv. (SYN; umělecký text)
– Někteří lidé vypadali ještě téměř normálně, pouze se trochu nejistě pohybovali a jejich tváře byly 

chorobně bílé, nebo naopak rudé. (SYN; umělecký text)
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Ojediněle je se zdravým zjevem spojována barva žlutá, text však vyznívá spíše 
ironicky:

 … u betakarotenu nebezpečí předávkování nehrozí. Tělo si totiž, jak zjistili medicínští badatelé, 
přemění na retinol pouze dávku, kterou momentálně potřebuje, a zbytek vyloučí. Kdo si však nechce 
přivodit „zdravě žlutou barvu, neměl by přehánět ani pojídání jinak neškodného provitaminu A. 
(SYN; publicistický text)

Charakteristika zjevu člověka nezdravého/nemocného bývá vystihována jazy-
kovými prostředky, které odrážejí hubeností, (často s nadsázkou) vyzáblost, vychrtlost, 
pohublost, bledost: 

– Bouzek se klátil zvolna chodbou, ode zdi ke zdi, jak míval ve zvyku, dlouhý, hubený, nemocně vypa-
dající, se stařeckou pletí… (SYN; umělecký text)

– Vypadal nemocně, propadlé oči, neoholený a podvyživený, ztratil asi 20 kilogramů a vypadá nemocně. 
(SYN; umělecký text)

– „Nemůžu jíst, pracovat, zhubla jsem na 34 kilo,“ uvedla chorobně hubená a bledá dívka. (SYN; 
publicistický text)

Někdy se odráží i v jazyce tendence považovat za „nemocné“, „nezdravé“ proje-
vy stárnutí (vrásky, bílé vlasy…), se stářím je spojována sešlost, šedá nebo šedivá barva 
nejen vlasů, ale i pleti:

– …bylo mu kolem pětačtyřiceti, ale celý vypadal nemocně, obličej měl samou vrásku a řídká, průsvit-
ná bradka mu už dávno zešedivěla, což ho dělalo mnohem starším. (SYN; umělecký text)

– Někteří vypadali staře a nemocně. (SYN; umělecký text)
– …a vypadali velmi sešle, měli chorobné, protáhlé tváře, z nejrůznějších důvodů nezdravě opuchlé…

(SYN; umělecký text)
– Měl nafouklé, nezdravě vyhlížející tělo. Pokožku měl zažloutlou. (SYN; umělecký text)

Stejně jako jsou některé barvy pleti nebo pokožky člověka spojovány se zdravým 
zjevem, jiné jsou naopak asociovány se zjevem nezdravým: nezdravě bledý, nezdra-
vě žlutý, nezdravě zelený, nezdravě bílý, chorobně bledý, chorobně zelený, chorobně 
bílý, chorobně vyzáblý, chorobně našedlý, nemocně bledý, nemocně pobledlý, popelavě 
šedý…:

– Někdo ho obral hrozně nakrátko, ve vyzáblém nezdravě žlutém obličeji mi jeho oči připadaly jako 
talíře. 

– A tvář, ta podivná tvář, bledá, ale nezdravě nažloutlá, skoro bezmasá a celá složená z vrásek
a ostrých linií, byla pořád prastará, ale Billymu Neeksovi připadalo, že už vůbec není lidská. (SYN; 
umělecký text)

– …jehož kdysi ostře řezaná bronzová tvář už ztratila všechnu ušlechtilost a byla teď nezdravě šedá. 
(SYN; umělecký text)

– Casefi kis byl popelavě šedý, nemocně vypadající člověk střední postavy. (SYN; umělecký text)
– Za oknem rudly listy kaštanů, které utápěly omšelou budovu podzimní rezavou září, a dívka v župán-

ku vypadala v odlesku těch ohňů nezdravě, pohuble a trochu povadle. (SYN; umělecký text)
– Na klinice bylo místo pro třináct pacientů, její obyvatelé se střídali, proměnliví jako oceán, který jí 

ležel u nohou a táhl se až k obzoru, nezdravě zelený, vzdouvající se v nekonečném neklidu. (SYN; 
umělecký text)

– Zpoza zdi sem doléhalo chorobně zelené světlo pouliční lampy. (SYN; umělecký text)
– Byla opravdu nemocně bledá. (SYN; umělecký text)
–  Lidé z Manhattanu se jezdili na Sea Gate opalovat, ale já jsem měl pořád kůži chorobně bílou. 

(SYN; umělecký text)
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Využívání příslovcí zdravě, nemocně, chorobně, nezdravě ve spojení se promítá 
i v textech odrážejících módní trendy: mají své místo např. v publikacích, v nichž jsou 
ženy varovány před „nemocným“ vzezřením při nevhodně zvolených barvách oblečení 
nebo při nevhodně zvoleném líčení:

– Zatímco tmavovláskám s tmavýma očima (tzv. zimní typ) bude tmavomodrý kostýmek slušet, slá-
mově žluté blondýnky a zrzky v něm budou vypadat nemocně, platinové blondýnky budou působit 
smutně a barva je bude přebíjet. (SYN; populárněnaučný text)

– Určení barevného typu (jaro, léto, podzim, zima) je nutné pro to, aby se dotyčná osoba dozvěděla,
v jakých barvách bude vypadat skvěle, zdravě a zářivě, a v jakých naopak mdle, nevýrazně nebo 
nemocně (SYN; populárněnaučný text)

– Výrazné oči Vaše oči budou působit výrazněji, když tmavý oční stín pod řasami a ve vnějším koutku 
oka rozetřete doztracena. (…) Se samostatně použitými fi alkovými nebo růžovými očními stíny byste 
nejspíš vypadala utrápeně a nemocně, proto je vždy kombinujte s jinými barvami. (SYN; populár-
něnaučný text)

3.  Příslovce zdravě, nezdravě, chorobně jako prostředky 
hodnocení charakterových vlastností a chování

Slovy zdravě, nezdravě, chorobně ve spojení s určitými slovesy, přídavnými 
jmény bývá charakterizováno jednání a chování a projevy psychického stavu nebo psy-
chických vlastností, které jsou vnímány pozitivně (tj. jako „zdravé“), nebo negativně 
(tj. jako „nezdravé“, „chorobné“). Podle textů, které máme k dispozici, je považová-
no za „zdravé“ takové chování nebo jednání, které je správné, přiměřené, společensky 
vhodné, a současně také / nebo prospěšné pro psychiku, pro sebevědomí: „zdravě“ se 
chovat znamená tedy chovat se „vhodně“, „správně“, „prospěšně“ pro samotného člo-
věka, srov. např. zdravě se naštvat, zdravě provokovat, zdravě se nabudit, zdravě se 
vyhecovat), ale také prospěšně pro společnost (srov. zdravě konkurovat, zdravě riskovat, 
zdravě se rozvíjet): 

– Žárlím docela zdravě. Víte, doktore, kdy například žárlím? Když jí výslovně řeknu, že pohrdám 
vycpanejma podprsenkami… (SYN; umělecký text)

– …a to zrodilo nové, velmi rozumné rozhodnutí: že budu teď kuchat rarachy ne tak zběsile, že nechám 
odpočinout teď nepotřebné triarios, že budu myslet jen zdravě ležérně, jen tu a tam, když nebudu 
rušen. (SYN; umělecký text)

– V průběhu registrací jej překvapilo, že většina lidí radši předala své kupóny fondům a že není ochotna 
podnikat a zdravě riskovat. (SYN; publicistický text)

– V „B“ mužstvu to začalo zdravě vřít. (SYN; publicistický text)
– Místo abych se třeba zdravě naštval a praštil do stolu, tak bohužel někdy radši zalezu pod něj. (SYN; 

umělecký text)
–  Každopádně mě mladší ročníky inspirují a dodávají energii: zdravě mě hecují. (SYN; publicistický 

text)
– Pečlivě jsme se připravili a výroky soupeře, že si do Varů jedeme pro pytel branek, nás zdravě vy-

provokovaly. (SYN; publicistický text)
– Některé čerpací stanice nebudou s největší pravděpodobností schopny přizpůsobit ceny trhu, protože 

potřebují fi nanční prostředky na vytvoření nového ekologického programu. Nebudou tak zdravě 
konkurovat svým soupeřům. (SYN; publicistický text)

– Konkurence zde působí opravdu zdravě. (SYN; publicistický text)
– Záleží-li V. D. opravdu na tom, aby se energetika zdravě rozvíjela, měl by co nejdříve začít s přípra-

vou veřejných soutěží. (SYN; publicistický text)
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Stejně tak mít vlastnost, která působí „zdravě“, znamená mít přiměřenou, správ-
nou míru určité vlastnosti, tj. takovou míru, která je prospěšná, popř. společensky vhod-
ná: zdravě drzý, zdravě sebevědomý, zdravě kritický, zdravě ctižádostivý, zdravě skep-
tický, zdravě uvažující, zdravě ambiciózní, dokonce zdravě agresivní:

– Zajisté že jsem je zvládl a před Janou a celým okolím zůstal tím zdravě sebevědomým, klidnou 
autoritu vyzařujícím chlapíkem, jemuž vůbec nevadí…který vůbec nevnímá, že nejen muži, ale
i většina žen ho přečnívá. (SYN; umělecký text)

– Děj se ovšem zároveň točí kolem komplikovaného vztahu otce, zkušeného novináře, a jeho zdravě 
ambiciózní dcery. (SYN; publicistický text)

– Po těžkém zklamání ze čtyřstovky jsem byla zdravě nažhavená. (SYN; publicistický text)
– Vedli jsme 8 : 1, ale pak jsme nedokázali dlouho udělat bod až do stavu 8 : 12. Hráči musí ze svého 

mládí udělat přednost být zdravě drzejší. (SYN; publicistický text)
– Přitom bych chtěl upozornit ještě na mladého Poláka, který si počínal jako skutečný mazák. Je zdra-

vě drzý, agresivní, nenechá si nic líbit. Ke všemu to má v hlavě neskutečně srovnané. (SYN; publi-
cistický text)

Vlastnost sebevědomý je posuzována převážně slovem zdravě (cca 8x častěji než nezdravě nebo chorob-
ně), vlastnost ambiciózní je postihována přibližně stejně často výrazem zdravě i výrazem na opačném 
pólu, tj. chorobně. Vlastnost ctižádostivý je výrazně častěji posuzována výrazem chorobně (chorobně 
ctižádostivý) než výrazem zdravě.

Výhradně negativně – „chorobně“ jsou hodnoceny projevy: chorobně žárlit, 
chorobně se přejídat, chorobně se upnout a také vlastnosti závislý, žárlivý, posedlý, cit-
livý, soutěživý: chorobně závislý, chorobně žárlivý, chorobně posedlý, chorobně citlivý, 
chorobně soutěživý, méně často se setkáme s charakteristikami chorobně podezřívavý, 
chorobně vznětlivý, chorobně důvěřivý, chorobně lakomý, chorobně agresivní, chorobně 
vztahovačný, chorobně lpějící, chorobně popudlivý. 

– František Krch z psychiatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice uvedl, že právě diety 
nejrůznějšího druhu stojí v osmdesáti procentech na počátku smutné kariéry dívek, které buď odmí-
tají jakoukoli potravu, nebo se chorobně přejídají a končí jako takzvané mentální anorektičky či 
bulimičky. (SYN; publicistický text)

– V povídce se muž chorobně upne na mateřské znaménko na tváři své ženy. (SYN; publicistický 
text)

– Podle sestry oběti Jany H . obžalovaný, který dělal taxikáře 15 let, na manželku chorobně žárlil
a chodil prý domů často opilý. (SYN; publicistický text)

– Michael, stejně jako jeho otec, chorobně miloval riziko až na samé hraně. (SYN; publicistický 
text)

– Měl rád svoje dcery a chtěl, aby ho navštěvovaly. Ale Bessie s tím nesouhlasila. Charmian na něj 
chorobně žárlila. S jinými ženami mu nedovolila ani promluvit. (SYN; publicistický text)

– Gabbo, břichomluvec, je člověk až chorobně egoistický, brutální a toužící po obdivu a úspěších. 
(SYN; populárněnaučný text).

– Tento člověk je stejně mladý, stejně zdravý a stejně chorobně ambiciózní jako jeho protivník. (SYN; 
publicistický text).

– Tento ješitný, až chorobně ctižádostivý mladík, jež celé dva měsíce zoufale hledal nějaký opěrný 
bod, který by mu poskytl zdání slušnosti a ušlechtilosti, si uvědomoval, že je pouhým nováčkem na 
zvolené životní dráze… (SYN; umělecký text)

– Sponzor však netušil, že Ch. pije jako duha, je chorobně čistotná, pěstuje tchýnin jazyk a bere osm 
druhů léků. (SYN; publicistický text)

– Byl to jeden z nejnebezpečnějších kolaborantů, protože byl velmi inteligentní, měl ohromné znalosti, 
velké zkušenosti a byl až chorobně důsledný. (SYN; publicistický text)
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– Celou situaci pak komplikuje ještě Charleyho bývalá milenka Mae Rose Prizmová, která je chorob-
ně ješitná a žárlivá zároveň. (SYN; publicistický text)

– Od 10 let, co hraje v Semaforu, se kolem ní všechno jenom točí, a je proto chorobně namyšlená. 
(SYN; publicistický text)

– Do role hrabivého a chorobně lakotného Koliáše obsadil režisér Alfred Radok skvělého Sašu Raši-
lova. (SYN; publicistický text)

– Huysmansův Des Esseintes, hlavní postava románu Naruby, je člověk až chorobně přecitlivělý, 
trpící neznámou nemocí a úzkostí. (SYN; publicistický text)

– Gladiátor je fi lmem o tyranovi, jenž je chorobně posedlý nedůvěrou ke každému, kdo k němu má 
bezprostřední přístup. (SYN; publicistický text)

– Muž to považuje za urážku (…) a začne se chovat adekvátně, tedy zcela nesnesitelně. Tím se dojem 
člověka chorobně lpějícího na matince prohlubuje. (SYN; umělecký text)

– Poslední dobou stále častěji slýcháme i čteme o lidech chorobně závislých na své práci a o jejich 
stavu, kterým se zabývají psychologové a psychiatři. (SYN; publicistický text) 

– Pamatuji si na jednoho tyrana z Frýdku-Místku. Byl chorobně žárlivý a abstinent. (SYN; publicis-
tický text)

Některé z vlastností jsou hodnoceny slovem nezdravě:
– Je až nezdravě rozcitlivělá, a přitom naprosto nesobecká. Její osudy jsou nevšední. (SYN; umělecký 

text)
– Další problém je, zda představa města o tom, že vydělá na úrokových maržích, není nezdravě opti-

mistická: uvedení dluhopisů na trh něco stojí… (SYN; publicistický text)
– Dle mého názoru je M . Fuksová tvrdá a nezdravě sebevědomá žena , proto se ani nedivím aféře na 

přerovské radnici. (SYN; publicistický text)
– Boldyho upřímnost je dojemná, nikoli nezdravě sentimentální. (SYN; publicistický text)

Je zřejmé, že zejména posuzování vlastností vyjadřovaných přídavnými jmény 
drzý, sebevědomý, kritický, ctižádostivý nebo chování naštvat se, nabudit se, vyhecovat, 
žárlit apod.výrazy zdravě, nezdravě, chorobně je značně subjektivní, vychází výhradně 
z osobního názoru na dané chování. 

 Výhradně slovem zdravě je charakterizována vlastnost drzý, nažhavený, kritický, vyhecovaný. Pře-
kvapivě častější je v textech spojení zdravě konzervativní než nezdravě konzervativní nebo zdravě 
agresivní než nezdravě agresivní.

Podle našeho názoru je třeba počítat s tím, že žáci budou chtít, aby učitel vysvět-
lil, proč jsou vlastnosti vnímány tak, jak je charakterizují uvedená příslovce (tj. zdravě, 
nezdravě, chorobně). Ve vyšších ročnících je možné s využitím znalostí z biologie, tj. 
z předmětu ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vysvětlit žákům, proč určitý zjev 
působí „zdravě“, nebo „nezdravě“, resp. později po žácích požadovat toto vysvětlení. 
Současně je možné – ovšem opatrně a rozvážně – pokládat žákům otázky, proč jsou 
některé druhy chování nebo některé vlastnosti vnímány jako „zdravé“, jiné jako „ne-
zdravé“, popř. až „chorobné“: proč je např. „chorobně“ vnímána závislost, agresivnost, 
lakota a další vlastnosti, jejichž názvy se s výrazy chorobně, popř. nezdravě pojí. Je však 
vždy třeba počítat se subjektivitou vnímání a upozornit děti na jistou nadsázku, kterou 
obsahuje význam slova „chorobně“. Stejně tak je možné opatrně vést diskusi, kdy lze 
ctižádost považovat za přiměřenou, tj. „zdravou“, a kdy se na druhé straně už projevuje 
jako „chorobná“ vlastnost, kdy je sebevědomí „zdravé“, a kdy naopak nezdravé, kdy 
je drzost „zdravá“, zda lze hovořit o „zdravé agresivitě“ Takto se u žáků rozvíjí nejen 
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kompetence k řešení problémů, ale též kompetence sociální v souvislosti s rozvojem to-
lerance (vnímání různých vlastností, pochopení různého pohledu na stejnou vlastnost).
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WHAT LOOKS AND WHAT HEALTHY, UNHEALTHY
OR ABNORMALLY

Abstract: Language is fundamentals means of daily communication and of com-
munication in the educational and cultivating process in school. The language means 
that are used in the communication in the school are not only informative, but they can 
effect emotional aspects of reception – they can take aesthetic or artistically effects. 
Some words (adverbs) that are derived from the nouns (substantive zdraví, adjectives 
zdravý) of from adjectives: zdravě, nezdravě, nemocně, chorobně. Those words are used 
in the explanatory texts, in the text about style of life, about illnesses. But the words 
chorobně, zdravě, nezdravě can be used in the connection with human activities or qua-
lities that are not connected with „health“ or „illnes“: zdravě sebevědomý, zdravě ctižá-
dostivý, nezdravě bledý, nemocně vyhlížející, chorobně žárlivý, chorobně ctižádostivý. 
The adverbs zdravě, chorobně, nezdravě, nemocně can be collocated with the names 
of colours (zdravě růžová, chorobně bledý, nezdravě vyhublý…) and they can invoke 
emotional responses.

Key words: health, illness, physical health, appearance, personality, healthy, be-
haviour, unhealthy, morbidly, sick
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
JAKO PROSTOR DUŠEVNÍ POHODY DÍTĚTE

Hana STADLEROVÁ

Abstrakt: Příspěvek prezentuje prostředky výuky, které mají vliv na stav duševní 
a sociální pohody dítěte v rámci povinného vzdělávání, především na prvním stupni 
ZŠ. Ukazuje konkrétní možnosti, které pro utváření pohody nabízí výtvarná výchova. 
Vymezuje požadavek pozitivního klimatu jako nezbytného předpokladu realizace cílů 
výtvarné výchovy. 

Klíčová slova: RVP ZV, výtvarná výchova, zdraví dítěte, výtvarná seberealizace, 
duševní pohoda, sociální bezpečí

Vzdělávání si klade své cíle, které reagují na potřeby společnosti. Současná koncep-
ce vzdělávání usiluje o to, aby bylo dítě vybaveno kompetencemi k učení, řešení problémů, 
kompetencí komunikativní, sociální a interpersonální, občanskou a pracovní (RVP ZV, 
s. 14). Ty mu umožní fungovat v rychle se měnících životních podmínkách. Učivo je 
v kurikulárním dokumentu strukturováno do vzdělávacích oblastí, což umožňuje šir-
ší obsahovou integraci a prolínání obsahů jednotlivých učebních předmětů i jednot-
livých oblastí navzájem. Měla by být respektována jedinečnost každého dítěte, proto 
je podporován rozvoj jeho individuálních schopností, vlastností, znalostí a dovedností. 
Kurikulární reforma ještě neznamená proměnu školy. Tu tvoří konkrétní lidé, kteří buď 
reformu uskutečňují, nebo k ní přistupují formálně, bez zásadního vlivu na dosavadní 
pojetí výuky. 

Škola by měla kultivovat celou osobnost žáka, a to v podmínkách, které budou 
zároveň přispívat k duševní pohodě dítěte. Jak říká O. Čačka (2000, s. 5) – „výchovná 
práce má nespornou analogii s pěstitelskou činností, a to přinejmenším svou „multi-
faktorovou podmíněností“ spočívající nejen  v kvalitě „sadby, půdy či kompetentnos-
ti zahradníka“, ale také v řadě nejrůznějších obtížně ovlivnitelných zásahů („škůdci, 
počasí, smrště aj.). K rozvoji tedy nepřispívá jen „vlhko, teplo a světlo“, ale nesporně i 
postupné zvyšování odolnosti“. Právě zvyšování „odolnosti“ můžeme v rámci povinné-
ho vzdělávání vztáhnout k cílům vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, ale také obecněji 
se věnovat vzdělávacímu procesu, ve kterém jsou uplatňovány konkrétní prostředky. 

Jestliže je zdraví člověka chápáno dle RVP ZV (2007, s. 72) jako „vyvážený stav 
tělesné, duševní a sociální pohody“, měla by  škola vytvářet podmínky, které takovou 
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„pohodu“ budou utvářet. Proto je třeba se nejprve zabývat aspekty, které mají na zdraví 
dítěte ve škole vliv a které je reálné ve škole ovlivňovat. 

Naše pozornost bude zaměřena především na primární vzdělávání. Dítě, které 
vstupuje do školy a zahajuje povinnou školní docházku, je plné očekávání a představ, 
jaké to bude, až se stane školákem. Postupně se vymaňuje z vlivu a bezpečí rodiny, 
začíná poznávat nové autority. Mění se denní režim dítěte, nastávají nové povinnosti, 
dítě získává nové sociální zkušenosti. Na rozdíl od předškolního věku, kdy většinu času 
prožívá v rodinném kruhu, ocitá se najednou v novém prostředí mezi neznámými lidmi. 
Je nucené se přizpůsobovat mnoha novým situacím, zvykat si na nové vztahy. Děti se 
mohou vyrovnávat s každou nepoznanou situací individuálně. Pokud se učitel zamýšlí, 
jak dětem adaptaci na školu ulehčit, může hledat „mosty“ z předškolního věku do etapy 
školního vzdělávání. Jedním z nich může být i výtvarná tvorba. Dítě v předškolním 
věku objevuje kouzlo tvoření, spontánně zachycuje osobní zážitky a do výtvarné formy 
projektuje individuální znalosti, zkušenosti. Výtvarná seberealizace je pro děti v tom-
to věku hravou činností, která je spojována s příjemným prožitkem. Ztotožňujeme se 
s názorem J. Slavíka (2007, s.166), který uvádí, že „kvalita prožitků a způsob, jakým je 
přijímáme nebo vyjadřujeme, do velké míry rozhoduje o tom, jak zvládáme svůj život 
a nakolik jsme v něm spokojeni“. Tvoření by mělo dětem přinášet příjemné prožitky 
i v rámci povinného vzdělávání. Pokud si např. dítě osvojuje nové výtvarné techniky, 
mělo by se stát malým „objevitelem“, který žasne a užívá si proces tvorby. Výtvarná 
výchova by měla nabízet dětem výtvarné hry a experimenty, které však neplní pouze cíl 
„zpříjemnit“ dětem pobyt ve škole, hra jako vyučovací metoda by měla vždy směřovat 
ke vzdělávacím obsahům. 

Výtvarná práce se také může stát důležitým sdělením, pro které mnohdy dítěti 
chybějí slova.

Naučit žáky nacházet obrazná vyjádření pro své prožívání považuje J. Slavík 
(2007, s. 166) za  jeden z nejdůležitějších úkolů uměleckých oborů. V této oblasti se 
podle jmenovaného autora potkávají výchova a umění s péčí o duševní zdraví. Výtvarná 
výchova často pracuje s citlivými náměty, které mohou odhalit nejen pozitivní zkuše-
nosti a zážitky dítěte. Mohou se  např. týkat života rodiny. Proto je třeba, aby učitel 
velice citlivě reagoval nejen na výtvarná sdělení dětí, ale i na možné odmítnutí pracovat 
podle přesného zadání nebo komentovat vlastní dílo. Pokud se hodnotící kritéria učitele 
zredukují pouze na vnější formu, na zvládnutí výtvarného jazyka, dokončenost, propra-
covanost apod.,  pak může být hluboko zasažena „duše“ dítěte, které řeší obsah námětu. 
Učitel by měl proto citlivě řídit „ověřování komunikačních účinků“ (jedna z domén uči-
va výtvarné výchovy RVP ZV), aby nedocházelo k zesměšňování dítěte a jeho výtvar-
né tvorby. Je třeba konstatovat, že uplatňovat subjektivitu v rámci tvorby i refl exe by 
mělo dítě zvládat i přijímat, v případě citlivých témat by mělo mít v učiteli oporu, aby 
nenastala zmíněná situace. 

Ve školní praxi není výjimečné, že učitelé trvají na zadané formě, na kopírování 
vzorové ukázky, se kterou konfrontují dětské práce. Jakékoli „odchylky“ jsou hodno-
ceny jako chyby, které si zaslouží horší hodnocení a v jeho důsledku jsou často spojené 
se špatnou známkou. To odporuje tvořivým výtvarným řešením, která by měla být ve 
výtvarné výchově samozřejmostí. Zvyšování tvořivosti jedinců, které by obecně mělo 
patřit k prioritám vzdělávání, je podle mnoha autorů (např. Jurčová, Kusá, Kováčová 
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1994) především „závislé vedle individuální způsobilosti, zvláště na pro- či protikrea-
tivním sociálním klimatu“ (In O. Čačka 2000, s. 173). Kritika či odmítání originality 
výtvarné výpovědi může poznamenat „tvůrčí odvahu“ dítěte. Přináší do výuky výtvarné 
výchovy strach dítěte přicházet s nápady, zkoušet něco nového, realizovat jedinečně 
daný úkol. Pro některé děti jsou zkušenosti s nekompetentními zásahy učitele do jejich 
tvorby spojeny s celoživotním traumatem a pocity nedůvěry ve vlastní tvůrčí schop-
nosti. Pokud je dítě vystavováno náladám učitele, musí se vyrovnávat s jeho nespra-
vedlností, nepochopením, může docházet podle O. Čačky (2000, s.174) ke snižování 
pozornosti dítěte, což může ovlivnit jeho výkonnost, vést nejen ke špatnému prospěchu, 
ale i k oslabení nervové soustavy. 

Výtvarná výchova může nabídnout dětem další obohacující prostor. J. Šicková, 
která se věnuje arteterapii - léčbě uměním, zdůrazňuje, že „tvořivý proces je většinou 
pro svého tvůrce ventilem, umožňuje vnitřní očištění a naplnění“ (2002, s. 22). Součas-
ná výtvarná výchova nabízí mimo jiné pojetí, které se orientuje na poznávání samotného 
žáka - tvůrce i vnímatele výtvarného díla. Je označováno jako animocentrické. Výtvarná 
tvorba je podle J. Davida, který se věnuje duchovní a smyslové výchově, prostředkem, 
skrze nějž „objevujeme svůj vnitřní psychologický prostor a spojujeme jej s vesmír-
ným prostorem. Objevujeme tak i svůj „vnitřní tvar“. (J. Slavík 1997, s. 165). Z citace 
vyplývá, že v centru pozornosti je osobní a všelidský smysl života a starost o duchov-
ní stránky lidského bytí. Duchovní a smyslová výchova je spojována s pedagogickým 
působením M. Pohnerové. Smyslové vnímání je v tomto pojetí považováno za  zdroj 
hluboce prožívaného zážitku,  význam výtvarné formy ustupuje výrazu a expresi. K ani-
mocentrickému pojetí se hlásí také J. Slavík se svojí artefi letikou. Můžeme sem zařadit 
také pojetí výtvarné výchovy reprezentované H. Babyrádovou, která se věnuje symbo-
lice dětského výtvarného projevu a rituálu v kontextu s výtvarnou tvorbou. Pro uvedená 
pojetí výtvarné výchovy je charakteristické, že podněcují zážitkovou výtvarnou tvorbu, 
i když kladou důraz na různé komponenty tvorby (konstruktivní, významovou, expre-
sivní atd.). Podporují seberealizaci dítěte, vycházejí z jeho jedinečnosti. Duševní poho-
da, ve kterých probíhá takto pojatá výtvarná tvorba dětí, je nutným předpokladem. 

Škola by měla být bezpečným prostorem nejen pro děti, které jsou bezproblémo-
vé, ale také pro žáky, kteří dosahují horších výsledků nebo se vyrovnávají s osobními 
či zdravotními problémy. I zde je významný prostor pro výtvarnou výchovu. Děti, které 
mají problémy v předmětech, kde je důraz kladen na racionální poznávání, by měly 
mít příležitost dosahovat uspokojení a seberealizaci v jiných vzdělávacích oblastech. 
Výtvarná výchova nabízí dětem možnost „vynikat“ v prostoru subjektivní imagina-
ce. Nabízí tak podmínky podporující jejich sebedůvěru, kde si dítě uvědomuje vlastní 
schopnosti. 

Pokud se budeme dále věnovat činnostem, které v širším měřítku ovlivňující 
zdraví dítěte, jako jsou správné držení těla, relaxační pohybové činnosti,  bývají často 
ve školní praxi spojovány pouze s tělesnou výchovou. Je třeba konstatovat, že i výtvarná 
výchova nabízí aktivity probíhající mimo „lavici“ i mimo třídu. Jestliže je dětem např. 
dána možnost zvolit místo, kde tvoří a s kým tvoří,  můžeme předpokládat, že jejich 
tvorba bude mnohem uvolněnější a pohoda přispěje i ke vzniku mnoha originálních 
výtvorů. Prokreativní pohodu může dále podpořit poslech hudby nebo četby. Výtvarná 
výchova spojená s pohybovými aktivitami, pobytem mimo školu může nacházet inspi-
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raci ve výtvarném umění. Akční tvorba přináší dětem mnoho zážitků, přirozeně děti 
vede ke spolupráci při řešení výtvarného problému, učí děti citlivě vnímat prostředí, 
které svým zásahem ozvláštňují, nikoli devastují. Děti se mohou relativně volně pohy-
bovat, užívat si pobytu venku, mimo prostor školy.  

Naznačené příklady potvrzují, že výtvarná výchova se může stát nejen prostorem 
duševní pohody dětí, ale současně pohodu chápe jako nezbytný předpoklad pro realizaci 
svých výchovných a vzdělávacím cílů. 
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA 
DOBROVOLNICTVÍ V KONTEXTU ŠKOLNÍ 

VÝCHOVY 

Zdeněk MLČÁK  

Abstrakt: Příspěvek pojednává o problematice motivace a dalších osobnost-
ních aspektech dobrovolníků. Zdůrazňuje význam dobrovolnických aktivit pro pozitivní 
rozvoj osobnosti a potřebu širší prosociální výchovy v současných školách a potřeb-
nost zavádění no vých dobro volnických vzdělávacích programů do českých základních 
a středních škol.      

Klíčová slova: dobrovolnictví, motivace k dobrovolnictví, osobnostní aspekty 
dobrovolníků, prosociální a altruistická osobnost, prosociální třída  

Úvod 
Evropská komise vyhlásila rok 2011 „Evropským rokem dobrovolnictví“. 

K hlavním úkolům této rozsáhlé kampaně, která má probíhat na evropské, národní, re-
gionální i místní úrovni, patří vytvoření optimálních podmínek pro další rozvoj dobro-
volnictví a dobrovolnic kých organizací, propagaci postojů a hodnot související s dob-
rovolnictvím, zlepšení kvality dobrovolnických aktivit a posílení jejich společenského 
významu a hodnocení. 

Z historické perspektivy bylo dobrovolnictví jako jedna z nejušlechtilejších fo-
rem pro sociálního či altruistického jednání vždy imanentní součástí lidské společnosti. 
V principu vyjadřovalo hlubokou odpovědnost člověk za sebe, za druhé a za tento svět, 
která byla  podlo žena sna hou pomáhat, být solidární či jinými způsoby posilovat sociál-
ní kohezi. Kromě znač ného ekonomického přínosu má dnes již převážně formalizované 
dobrovolnictví pro dnešní společ nost nedocenitelný význam pro svůj akcent na pozi-
tivní lidské hodnoty,  který tvoří potřebnou protiváhu vůči převažující materialistické 
a konzumní orientaci současného člo věka. Jak lapi dárně uvádí T. G. Measham a B. B. 
Barnett (2007), dobrovolnictví lze považo vat také za je den z ukazatelů zdraví společ-
nosti a za srdce demokracie.  

Fenoménem dobrovolnictví se dnes zabývá řada vědních disciplin, k nimž 
patří přede vším fi lozofi e, sociologie, psychologie, pedagogika, ošetřovatelství, so-
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ciální práce, ekonomie. Tento pří spěvek vychází z psychologické perspektivy a jeho 
smyslem je upozornit na vybrané psy chologické aspekty dobrovolnictví a současně 
podtrhnout význam dobrovolnictví pro vý chovu dětí a mládeže v rámci základních 
a středních škol.              

Pojem dobrovolnictví a jeho výskyt     
S ohledem na současnou odbornou literaturu (viz např. Omoto, Snyder, 1995; 

Penner 2002 aj.) je možné  dobrovolnictví vymezit jako dlouhodobé,  svobodně zvolené 
a plánované prosociální chování zaměřené na prospěch či zlepšování pohody cizích 
osob, sociálních sku pin či komunit, které je vykonáváno z nemateriálních motivů a v or-
ganizačním kontextu. 

V kontrastu se spontánní pomocí  dobrovolnictví vyžaduje plánování, stanovení 
priorit a koordinaci osobních možností a úkolů dané prosociální činnosti v rámci urči-
tých organizací. Dobrovolnictví je celkově nesourodým fenoménem a zahrnuje široké 
spektrum různých akti vit, k nimž patří například péče o hendikepované osoby, pomoc 
s domácími úkoly žáků, ná vštěvy osamělých starých osob v domovech pro se niory, 
sbírky pro charitu, práce s dětmi a mládeží, politické, ekologické a záchranné aktivity, 
či bezplatná účast v rámci lékařského výzkumu. Ve společnosti tak dobrovolnictví napl-
ňuje řadu významných funkcí.  

J. C. Mowen a H. Sujan (2005) uvádějí, že v USA, kde je dobrovolnictví nejvíce 
rozší řeno, se věnuje této aktivitě více než 55 % populace v rozsahu cca 3,5 hodin týd-
ně. Současně je dobrovolnictví v USA považováno za velmi významný zdroj hrubého 
domácího produktu. V roce 2001 byl jeho přínos odhadován na 75 miliard dolarů, což 
je ekvivalent zisku plynou cího ze zá bavního a rekreačního průmyslu. Podle údajů Ev-
ropské komise (Kolektiv, 2010) existuje vysoký počet dobrovolníků také v Rakousku, 
Holand sku, Švédsku a ve Velké Britá nii, v nichž se věnuje dobrovolnictví více než 40 % 
populace. Nej nižší počet dobrovolníků, tj. méně než 10 % populace, existuje se v Bul-
harsku, Řecku a v Litvě. 

Česká republika se spolu s Belgií, Irskem, Maltou, Kyprem, Polskem, Portu-
galskem, Slovenskem, Rumunskem, Slovinskem a Španěl skem řadí k zemím, v nichž 
existuje relativně nízký počet dobrovolníků, který se pohybuje mezi 10–19 % dospělé 
populace. Odhaduje se, že v České republice se počet dobrovolníků sice pohybuje jen 
mezi 10–14 %, nicméně má rostoucí trend. Mezi dobrovolníky u nás výrazně převa-
žují ženy, lidé v období mladší dospě losti, nejaktivnější skupi nou tvoří studenti. Počet 
dobrovolníků mezi staršími osobami je mar ginální. Nejvíce dobro volníků působí u nás 
v oblasti sportu a tělový chovy. Z historických, společenských i politických důvodů je 
u nás na rozdíl od západních vyspělých zemí společen ská podpora dobrovolnictví stále 
ještě na nízké úrovni a dob rovolnictví je v České republice dlouhodobě podceňovaným 
fenoménem. 

Prediktory a motivace dobrovolnictví  
Proces rozhodování stát se dobrovolníkem ovlivňuje řada faktorů. Jak dokládá J. 

Wilson (2000), dobrovolníky se stávají častěji lidé, jejich rodiče mají rovněž  zkušenosti 
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z oblasti dob rovolnických aktivit. Tito lidé disponují na rozdíl od kontrolních souborů 
osob celkově vyšší úrovní vzdělání, vykazují vyšší pracovní a socioekonomický status 
a  jsou mnohem častěji nábožensky orientovaní. K dobrovolnictví více inklinují muži 
a ženy žijící v manželství než svobodné osoby. Pokud se jeden z manželů věnuje dobro-
volnictví, existuje velká pravděpo dobnost, že se druhý partner přidá. 

Dob rovolnické aktivity mají tendenci klesat během přechodu z adolescence do 
rané do spělosti, poté inklinace k dobrovolnictví roste až ke svému vrcholu ve středním 
věku. Ve stáří počet dob rovolníků roste se zvyšujícím se věkem a s projevy náboženské 
orientace. V severní Americe se ženy věnují dobrovolnickým aktivitám o něco více než 
muži, v Evropě však glo bální gen derové rozdíly v dobrovolnictví nejsou. Mladé ženy 
se věnují dobrovolnictví více hodin než muži, u starších osob platí obrácený poměr. 
Dobrovolníci mají tendenci být více politicky aktivní než srovnatelné osoby kontrolních 
souborů. 

J. C. Mowen a H. Sujan (1995) zjistili, že významným prediktorem dobrovol-
nických aktivit je altruismus, chápaný jako predispozice k nezištnému hledání pomoci 
druhým. Identi fi kovali také další prediktory tohoto prosociál ního chování, a to vyšší 
úroveň potřeby učení a aktivity. 

Vzhledem k tomu, že dobrovolnictví má dlouhodobý charakter, snaží se teoreti-
kové vy řešit problém, které faktory přispívají k jeho udržování. A. M.Omoto a M. Sny-
der (1995, 2002; ) v této souvislosti navrhli procesuální model dobro volnictví, podle 
něhož hrají v udržování dobro volnictví podstatnou roli prožívané dynamické změny, 
které nastávají  mezi původními a aktu álními motivy. Podle zmíněných autorů spadají 
tyto motivy do pěti katego rií, které tvoří 1) hodnoty, 2) porozumění, 3) osobní rozvoj, 
4) zájem o komunitu a  5) zvýšení sebeúcty. Autoři uznávali, že pro udržování dobro-
volnictví mají význam nejen proso ciální dispozice, ale také dobrovolnické zkušenosti, 
spokojenost s dobrovolnickými aktivitami a řada dalších proměnných, které se týkají 
organizačního rámce dobrovolnictví. 

Model rolové identity J. Piliavinové a jejich kolegů (Grube, Piliavin, 2000) vy-
chází z předpokladu, že sebepojetí jedince se skládá z mnoha četných identit založe-
ných na sociál ních rolích. Rolová identita, tj. i role dobrovolníka, vychází z očekávání 
jedince, tj. jaké soudy o něm vytvářejí významní druzí, a z jeho sociálních interakcí. 
Čím více druzí lidé spojují jedince s určitou rolí, tím více se tato role stává integrální 
součástí jeho se bepojetí. Jedinec pak inkli nuje k takovému chování, které je kongruentní 
s jeho rolovou iden titou. Soustavné posilování rolové identity dobrovolníka pak udržuje 
jeho aktivitu. Přijetí rolové identity dobrovolníka je podmíněno řadou organizačních 
proměnných (viz Finkelstein Brannick, 2007).  

L. A. Penner (2002) spojil procesuální model dobrovolnictví a model rolové 
identity do jediného integrovaného modelu dobrovolnictví. Motivy tvoří antecedenty 
dobrovolnictví, které mohou vést k pozitivním dobrovolnickým zkušenostem. Ty pak 
vytvářejí rolovou identitu dobrovolníka, která se stává významnou součásti jeho se-
bepojetí a tím udržuje jeho dobrovolnickou aktivitu. Součástí modelu L. A. Pennera je 
i jeho koncept tzv. prosociální osobnosti charakterizovaný v dalším textu.     

Dobrovolnictví je fenoménem, na jehož udržování se podílí soubor jak altruistic-
kých, tak i ego istických motivů. Existují úvahy (Tietz, Bierhoff, 1996), že altruistické 
motivy mají nej větší význam při formování primární motivace dobrovolníků za čít svou 
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dobrovolnickou kari éru, zatímco egoistické motivy jsou více relevantní v procesu udr-
žování dobrovolnické anga žovanosti v čase.

H.W. Bierhoff (2002) cituje reprezentativní německou studii (Gaskin, Smith,  
Paulwitz, 1996), v níž byly nejčastěji identifi kovány následující důvody vedoucí k dob-
rovolnictví. 

1) Velice mne to baví (65 %).
2) Potkávám lidi a získávám přátele (40 %).
3) Pomáhá mi to zůstat aktivní a zdravý/á (30 %).
4) Koresponduje to s mými morálními principy (30 %).
5) Je uspokojující, že mohu dosahovat výsledků (27 %).
6) Rozšiřuje to mé životní zkušenosti (27 %).
7) Nabízí se mi tím možnost získat nové dovednosti (20 %).

Obdobné důvody byly zjištěny také v reprezentativních studiích prováděných 
v USA (viz Clary, Snyder, 1991). Tyto důvody příčiny jsou přinejmenším částečně kom-
patibilní s tzv. funk cionálním přístupem k dobrovolnictví, který se snaží o identifi kaci 
funkcí či mo tivů, jež vedou osoby k dobrovolnickým aktivitám. Tyto funkce mohou 
zahrnovat širokou škálu motivačních konstruktů, jako jsou tj. např. postoje, hodnoty, 
důvody, účely, plány apod. Funkcionální přístup, který uplatňuje řada autorů (viz např. 
Smith, Bruner, White, 1956; Katz, 1960; Sny der,  DeBono, 1989; cit podle Bierhoff, 
2002), prokázal, že dobrovolnictví u jedince souvisí především s následujícími funk-
cemi.       

1) Vědomostní funkce, která se týká snahy porozumět vnějšímu světu, sociálnímu 
pro středí a vlastní zkušenosti. 

2) Sociálně adjustační funkce, jež se vztahuje k normativním situacím, v nichž se 
je dinci snaží jednat v souladu se sociálním očekáváním a rolemi. 

3) Ego-defenzivní funkce, která souvisí s vnitřními konfl ikty a úzkostmi, které 
jsou vyvolány snahou chránit osoby před ohrožujícím vhledem do vlastního já.   

4) Hodnotově expresivní funkce se vztahuje k hodnotám, které lidé přijímají a ve 
které věří.

Užitečnou a často citovanou teorii, která vychází z premisy, že dobrovolníci svou 
čin ností uspokojují určitý komplex pro ně významných motivů, vypracovala E. G. Clary 
se svými spolupracovníky (Clary et al., 1998). Současně tato teorie předpokládá, že i 
stejné dob ro volnické aktivity mohou být podloženy odlišnou konfi gurací motivů a na-
opak, že  odlišné dob rovol nické aktivity mohou být podloženy analogickými motivy. 
Jedná se o motivy, které se vzta hují k následujícím šesti kategoriím.

1) Hodnoty – dobrovolnictví poskytuje jedinci možnosti k vyjádření hodnot 
souvisejí cích s prosociálním či altruistickým zájmem o druhé.  

2) Porozumění – dobrovolnictví umožňuje získat nové příležitosti k učení a k roz-
voji specifi ckých schopností a dovedností.  
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3) Sociální funkce – dobrovolnictví odráží motivaci zaměřenou na vztahy s druhý-
mi,  umožňuje příležitosti být s nimi a angažovat se spolu s nimi v oblíbených 
aktivitách.

4) Kariéra – dobrovolnictví slouží jako prostředek na zlepšení vyhlídky budoucího 
po volání a rozvoj dovedností potřebných pro rozvoj pracovní kariéry.  

5) Protektivní funkce  – dobrovolnictví je nástrojem k ochraně ega, k úniku před 
nega tivními pocity nebo ke snížení viny, že dobrovolník je více obdařen štěstím 
než osoby, jimž pomáhá. 

 6) Posílení – dobrovolnictví slouží jako nástroj osobního rozvoje, získání sebeúcty 
nebo jako prostředek k dosažení pocitů osobní důležitosti.   

V rámci funcionálního přístupu H. W. Bierhoff spolu s W. Tietzem (Tietz, Bier-
hoff, 1996, Bierhoff, 2001) identifi kovali za pomocí Inventáře motivační struktury dob-
rovolníků (Inventory of Motive Structure of Volunteers) celkem 9 odlišných faktorů, 
které tvoří:  

1) sociální vazba, 
2) sebezkušenosti, 
3) sociální zodpovědnost, 
4) sebeúcta a uznání, 
5) identifi kace s organizací, 
6) kompenzace pracovního stresu, 
7) kariérní postup, 
8) politická odpovědnost,  
9) osobní zkušenosti. 

Výše uvedení autoři za pomocí faktorové analýzy druhého řádu dospěli k exis-
tenci dvou základních dimenzí, které byly označeny altruistická a egoistická orienta-
ce. Altruistickou ori entaci sytily faktory politické a sociální odpovědnosti, zbývající se 
vztahovaly k egoistické orientaci. Toto zjištění je nepřímým potvrzením C. D. Batsonova 
(1991) rozlišení mezi egois ticky a altruisticky orientovaným prosociálním chováním.

Osobnostní koreláty dobrovolnictví 
Uplatnění osobnostního přístupu k dobrovolnictví znamená studium osobnost-

ních vlast nosti či rysů, které vedou jedince stát se dobrovolníkem.     
S ochotou stát se dobrovolníkem, s jeho délkou i počtem odpracovaných hodin 

souvisí rysy prosociální osobnosti. Podle L. A. Pennera a jeho spolupracovníků (Penner 
et al., 1995; Penner 2002) k nim patří především na druhé orientovaná empatie (other 
oriented empa thy), která se vztahuje ke kognitivním a emocionálním aspektům prosoci-
ální osobnosti a ochota pomáhat (helpfulness), odrážející spíše její behaviorální aspekt. 
S dobrovolnictvím však sou visejí také další osobnostní aspekty k nimž patří prosociální 
postoje, sociální odpo vědnost. S dobrovolnictvím souvisí také altruistická osobnost (viz 
Rushton, 1981; Batson, 1991), která se vyznačuje tendencí nezištně pomáhat druhým. 
K charakteristikám této osob nosti vyšší míra akceptace morálních hodnot, sociální od-
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povědnosti i vyšší úroveň emocio nální a kognitivní empatie. Konzistentně se ukazuje, 
že právě altruismus je nejvýznamnějším pre diktorem dobrovolnictví (viz např. Penner, 
Finkelstein, 1998; Mowen & Sujan, 2005). 

Někteří výzkumníci v rámci osobnostního přístupu k dobrovolnictví přepokláda-
jí, že s prosociálními rysy významně souvisí i styl vedení. Podle tzv. kontingenční teorie 
F. E. Fiedlera (1976; cit. podle DeChant, 2001) lze rozlišit úkolově strukturovaný styl 
vedení a styl zvažující lidské vztahy. Výzkumníci se domnívají, že styl vedení oriento-
vaný na lidské vztahy pozitivně koreluje s prosociálními rysy osobnosti.    

Osobnostními charakteristikami dobrovolníků pracujících v oblasti mentální 
hygieny se zabývali N. J. Allen a J. P. Rushton (1983). Podle těchto autorů lze i přes 
jisté metodologické pochybnosti výzkumně doložit, že dobrovolníci mají, na rozdíl od 
souborů srovnatelných osob, které se dobrovolnictví nevěnují, odlišné osobnostní cha-
rakteristiky.  

1) Mají více internalizovaných morálních standardů, celkově silnější superego 
a vyšší míru svědomitosti. 

2) Inklinují také více k intristické náboženské orientaci. 
3) Více  akceptují vlastní osobnost, jsou více schopni projevovat důvěru, dokáží 

se více otevřít před druhými a více diskutovat o svých myšlenkách a poci-
tech. 

4) Jsou více bezstarostní, emocionálně stabilnější, více spokojení se svým životem, 
jsou přesvědčeni o tom, že mají vyšší kontrolu nad svým životem. 

5) Jsou více osobně zdatní (self-effi cacy), více fl exibilní, více orientovaní  na nezá-
vislý výkon a více tolerantnější. 

Dobrovolnictví významně souvisí i s dimenzemi pětifaktorového modelu osob-
nosti. G. Carlo se spolupracovníky zjistil (2005), že dobrovolnictví souvisí se všemi 
dimen zemi pěti faktorového modelu osobnosti, kromě neuroticismu. Dobrovolnic-
tví bylo nejsilněji spojeno s přívětivostí a s extraverzí. Toto spojení bylo  prokázáno 
konsistentně i v řadě dal ších vý zkumů. A. M. Omoto and M. Snyder (1995) považu-
jí kombinaci extraverze a přívětivosti za obecnou pomáhající dispo zici. G. Carlo se 
spolupracovníky se domnívají (Carlo et al. 2005), že vliv těchto osobnostních dispozic 
na dobrovolnickou aktivitu může být přímý, ale i zpro středkovaný dalšími motivy (tj. 
postoji, hodnotami, cíli apod.).     

L. A. Penner se spolupracovníky (2005) podává přehled empirických studií, které 
se týkají vlivu dobrovolnictví na osobnost. Tyto studie dokládají celkově pozitivní vývo-
jový dopad vliv na psychiku dobrovolníků. U adolescentů vede k rozvoji prosociálních 
postojů, hodnot a osobní identity a k větší pravděpodobnosti, že se budou dobrovolnic-
tvím zabývat i v dospělosti. Dobrovolnictví zvyšuje jejich se beúctu, sebedůvěru i jejich 
akademickou úspěš nost. Současně má dobrovolnictví adolescentů pozitivní vliv na vý-
skyt nebezpečného nebo antisociálního chování. Adolescenti, kteří ve věnují dobrovol-
nickým aktivitám, také s menší pravděpodob ností užívají drogy, dosahují horších výsled-
ků ve škole, otěhotní, dopustí se de liktů nebo jsou uvězněni. Dobrovolnictví do spělých 
osob pozitivně ovlivňuje jejich psychické a fyzické zdraví. Souvisí s nižším výskytem 
depresí u osob starších 65 let a s jejich lepší psy chickou pohodou. Dospělí dobrovolníci 



235

jsou celkově zdravější a žijí déle než kontrolní sku pina. Lze předpokládat, že u dospělých 
dobrovolníků se projevuje lepší sociální integrace i nižší úroveň odcizení.   

Dobrovolnictví a současná česká škola 
Není pochyb o tom, že současný stav školní výchovy vyvolává potřebu rozvoje 

morál ních a prosociálních kompetencí žáků a studentů a vytváření škol a tříd s op-
timální mírou pro sociálního klimatu (tzv. prosocial classrooms), které prospívá uči-
telům (snižuje jejich úroveň stresu, brání syndromu vyhoření, zvyšuje jejich profesní 
spokojenost apod.), žákům a studentům (re dukuje úroveň agrese, šikany a dalších nežá-
doucích projevů, posiluje jejich do vednosti kooperace apod.) a v neposlední řadě i jejich 
rodičům (menší výchovné problémy). 

P. Jennings a M.T. Greeberg v této souvislosti (2009) navrhli model prosociální 
třídy, který je pro názornost uveden na obr. č. 1. 

Obr. č. 1 Model prosociální třídy (Jennings, Greenberg, 2009, s. 494, upravil ZM)  

Rozhodujícím faktorem umožňujícím existenci a fungování prosociální třídy je 
v tomto modelu sociálně a emocionálně kompetentní učitel. Autoři tohoto modelu při-
jímají stano visko, že základní sociální a emocionální kompetence učitele tvoří vysoká 
úroveň pěti dílčích kompetencí, tj.:  
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1) sebeuvědomování (self-awareness), 
2) sociální uvědomování (social awareness), 
3) odpovědné rozhodování (responsible decision making),   
4) sebeřízení  (elsf-managent),   
5) řízení vztahů (relationship management),       

Sociálně a emocionálně kompetentní učitel je jinými slovy schopen si uvědomo-
vat a vhodně ovlivňovat vlastní emoce i emoce druhých. Dokáže identifi kovat a podpo-
rovat koo perativní sociální vztahy a efektivně řešit případné konfl ikty. Umí respektovat 
druhé a proje vovat prosociální hodnoty. Dokáže přijímat nutné kompromisy i odpověd-
nost za svá rozhod nutí. Má dobrou stresovou toleranci, umí se účinně bránit syndromu 
vyhoření a celkově vyka zuje znaky subjektivní pohody. 

Jak je patrné z uvedeného modelu, osobnost sociálně a emocionálně kompetent-
ního učitele svými projevy kultivuje zdravé vztahy s žáky či studenty, zásadně přispívá 
k efektivnímu řízení třídy a podstatnou měrou utváří zdravé třídní klima. To vše vede 
k příznivým a žádoucím sociálním, emocionálním a studijním výsledkům na straně žáků 
a studentů. Uvedený model také názorně ukazuje možné vzájemné zpětné vazby mezi 
faktory, které obsahuje (podrobněji viz Jennings, Greeberg, 2009).   

Podrobnou explikaci problematiky prosociálního a altruistického chování lze na-
jít v publikaci H. Záškodné a Z. Mlčáka (2009), možnosti podpory prosociálního chová-
ní v současné základní škole byly nastíněny v jiném  příspěvku autora (Mlčák, 2007).  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které prokazují pozitivní vliv dobro-
volnictví pro rozvoj osobnosti žáků a studentů již nastal čas přemýšlet o systematickém 
zavádění ade kvátních a propracovaných programů dobrovolnictví do všech typů čes-
kých škol. 

Ideálním řešením by bylo postupné zave dení propracovaných dobrovolnických 
pro gramů, které by byly koncipovány s ohledem na věkové a mentální specifi ka dětí 
a mládeže. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, dobře organizované školní dobrovolnické 
programy na všech stupních škol mohou mít na osobnost zásadně pozitivní výchovný 
a kultivační vliv. Obecně mo hou např.:      

1) zvyšovat osobní a sociální odpovědnost,  
2) zlepšovat komunikační a sociální kompetence,  
3) podporovat internalizaci pozitivních hodnot a postojů, 
4) zvyšovat sebepojetí, sebedůvěru a osobní zdatnost,  
5) snižovat výskyt rizikového a poruchového chování (např. šikana, drogy),    
6) podporovat lepší sociální integraci a redukovat pocity alienace, 
7) rozvíjet sebekontrolu a sebedisciplínu,  
8) stimulovat zájem o druhé osoby, skupiny a komunity,  
9) rozvíjet empatii, prosociální a altruistické chování, 
10) zvyšovat akceptaci druhých, včetně jejich sociálních i kulturních odlišností,    
11) zvyšuje motivaci k poznávání a učení,  
12) rozvíjet  profesní orientaci,  
13) podporovat rozvoj budoucích pracovních dovedností,  
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Závěr 

Existují ekonomické, ale také významné společenské důvody pro to , aby  se  
v českých školách systematicky zaváděla široce koncipovaná etickou a prosociální vý-
chova, včetně ne zbytných praktických aplikací. Dobrovolnické programy, jejichž účin-
nost již byla dostatečně prověřena ve vyspělých západních zemích, představují pro čes-
ké školy optimální možnost pro praktické ukotvení této výchovy, která u žáků a studentů 
zajistí rozvoj široké palety etických a sociálních kompetencí, které mohou složit i jako 
bariéry společensky nežádoucího chování.           

Potřebné zavádění systematických dobrovolnických programů vyžaduje koncep-
ci speci fi cké přípravy učitelů týkající se jejich způsobilosti výchovně pracovat s dobro-
volníky z řad jejich žáků a studentů, ale také pracovat s dospělými dobrovolníky, pro 
něž jsou české školy dosud pře vážně ještě uzavřeny. Vzdělávání učitelů, poradenství 
v oblasti dobrovolnických školních programů, jejich organizace a hodnocení efektivity 
je současně také velkou výzvou pro aktivní zapojení čes ké psychologické komunity.      
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF VOLUNTEERING IN 
CONTEXT OF SCHOOL EDUCATION 

Abstract: The paper deals with the problems of motivation and further perso-
nality ascpects of volunteers. It accents the meaning of volunteering activities for po-
sitive develop¬ment of per¬sonality, the need of wider conceived prosocial education 
in contemporary scho¬ols, and the necessity of loading new education volunteering 
programms in Czech elementary and middle schools. 
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

INTERVENCE POMOCÍ METOD DV 
V PREVENTIVNÍ ČINNOSTI POLICISTŮ

Miroslav COUFAL, Marie PAVLOVSKÁ

Abtrakt: Cílem předloženého materiálu je přiblížit myšlenku využití alterna-
tivního přístupu v preventivní činnosti policistů při práci s dětmi na základních ško-
lách. Představovanou koncepci stavíme v souladu se záměrem konference jednak na 
znalosti problematiky cílů programu Zdraví 21 v podmínkách České republiky, jednak 
na východiscích Ministerstva vnitra České republiky pro oblast prevence kriminality 
a preventivní činnosti Policie České republiky v rámci Zlínského kraje. Komplexnost 
řešení úkolu zabezpečujeme vizí evaluačního výzkumu. V příspěvku uvádíme závě-
ry z  šetření získané v předvýzkumu a rovněž statistické zpracování vstupních údajů
o počtech zainteresovaných škol a o frekvenci návštěv preventistů z řad příslušníků 
policie na základních školách Zlínského kraje v minulosti, čímž chceme ilustrovat 
rozsah výzkumného vzorku.

Klíčová slova: preventivní činnost policistů, zdraví, rizikové faktory, kategorie 
dětí a mladistvých, intervence dramatické výchovy, evaluační výzkum

Úvod do problematiky
Hlavním cílem zdravotní politiky státu je zlepšování zdraví, přičemž zdraví je 

chápáno jako jedno ze základních lidských práv. V současné době je vytvořen program 
Světové zdravotnické organizace (SZO) Zdraví 21 – zdraví pro všechny do 21. století, 
který shrnuje základní principy strategie péče o zdraví. Tento program představuje mo-
del komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj. Členským státům SZO program 
slouží jako podnět a poskytuje návody k řešení otázek péče o zdraví podle vlastních regi-
onálních potřeb. Požadována je účast všech složek společnosti na zlepšování národního 
zdraví a společné odpovědnosti všech rezortů. V České republice je spolupráce jednot-
livých ministerstev zajištěna při plnění Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR 
a účastí při plnění úkolů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyva-
telstva ČR, Zdraví pro všechny v 21. století. Pro nalezení styčných bodů utvářejících 
spoluodpovědnost za zdraví a jeho rozvoj ve společnosti je možné sáhnout pro příklad 
do statistiky příčin poruch zdraví. V České republice jsou na třetím místě nejčastějšími 
příčinami úmrtí úrazy. Mezi příčinami poruch zdraví se nacházejí závažné nedostatky 
v životním stylu: např. nadměrná spotřeba alkoholu, zneužívání drog a již zmiňované 
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podceňování rizika úrazů. Jedna z předpokládaných reakcí rezortu vnitra je důraz na pl-
nění úkolů a zvýšení činnosti policie v  oblasti zajištění a ochrany bezpečnosti silničního 
provozu, drogové problematiky a jiné, ale i zvýšení nároků na efektivitu preventivních 
opatření zejména v zlepšení informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany 
před trestnou činností a dopravní nehodovostí. Podíl Policie ČR za zdraví a jeho rozvoj 
ve společnosti tedy spočívá především v její preventivní činnosti. 

Preventivní činností Policie České republiky se rozumí všechna opatření, jejichž 
cílem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality prostřednictvím omezení krimi-
nogenních příležitostí a působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů
a přestupků. Účelem preventivní činnosti policie je za významné spolupráce veřejnosti 
spoluvytvářet pozitivní obraz policie ve společnosti, a přispívat tak k ochraně bezpeč-
nosti osob a jejich majetku. 

KŘP Zlínského kraje, Preventivně informační oddělení, 2010

Jednou z forem prevence je komunikace s veřejností. Preventivní komunikace 
reaguje na potřeby občana, situaci ve společnosti, statistická zjištění a výzkumy veřej-
ného mínění. Komunikace jako forma prevence kriminality musí refl ektovat nejen pri-
ority, ale i kriminogenní a sociálně-patologické jevy, které veřejnost znepokojují. Mezi 
komunikační priority patří:

– ochrana před obecnou kriminalitou,
– starost o osobní bezpečnost, bezpečnost blízkých lidí a 
– sociálního prostředí, v němž občan žije.

Vzhledem k tomu, že děti školního věku do 18 let patří mezi jednu z nejohro-
ženějších skupin obyvatelstva, připadá nám nejen rozumné, ale přímo žádoucí s nimi 
v tomto smyslu komunikovat. Prevence je tedy na místě.

Koncept intervence pomocí dramatické výchovy
Nabídka preventivních programů Policie ČR pro školská zařízení na rok 

2010/2011 ve Zlínském kraji zahrnuje především přednáškovou činnost tematicky při-
způsobenou věku žáků 2., 5. a 8. tříd ZŠ. Záměrem je, aby školou povinné dítě během 
školní docházky získalo ucelený komplex informací o Policii ČR. Žáci mají možnost 
získat přehled o činnosti jedné ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS)
a jsou jim připomínána bezpečnostní pravidla, aby se nestali obětí protiprávního jedná-
ní. Dostává se jim poučení, jak se zachovat v situaci, kdy potřebují pomoc policisty.

Vypracovali jsme návrh využít ve Zlínském kraji v preventivní činnosti policisty 
na ZŠ metod dramatické výchovy (DV), neboť jde o výchovu prožitkovou, kdy si žák 
může nanečisto, v simulované situaci, vyzkoušet své reakce, hledat řešení, za něž však 
není kárán a sankcionován.

„Výchova dramatem je v podstatě tvořivá, společenská činnost, která umožňuje 
podrobit zkoumání pojmy, otázky a problémy, jež tvoří důležitou součást lidské existen-
ce. V rámci dramatu se jednotlivci setkávají v imaginárních, fi ktivních situacích „jako-
by“, kde chování účastníků od ostatních vyžaduje odezvu na pocitové úrovni. Tato ode-
zva představuje silný afektivní podnět a porozumění, což je základem (aktualizovaných) 
integrovaných znalostí. Dramatický rámec nabízí žákům možnost vnést svou znalost 
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reálného světa do světa imaginárního a pomocí refl exí, chápání a přikládání významů 
svým imaginárním zážitkům z fi ktivního světa, nacházet nové povědomí o okolním světě 
a svém místě v něm.“ (Clark, Dobson, Good, Neelands, Lekce pro život, 2008, s. 21)

K této defi nici můžeme na základě našich výzkumů dodat, že:
Spolu s rozumovým poznáváním dramatická výchova podněcuje též intuitivní po-

rozumění, vede k objevování osobních aspirací přenositelných do dospělosti dítěte, také 
cvičí rozvinutou dovednost sebeovládání a rozvíjí po všech stránkách osobnost jedince. 
To se děje ve skupině na základě řešení úkolů komplexního charakteru pomocí drama-
tické hry.

Základní formy dramatické výchovy
Preventista z řad policie může využít různé formy prevence s využitím metod 

DV. Může využít krátkých herních celků s prvky dramatické výchovy, vyprávění příbě-
hů a interaktivního divadla či dramatizování nebo hraní příběhů. 

1. KRÁTKÉ HERNÍ CELKY S PRVKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Nejběžnější formou práce s dětmi ve třídách s využitím principů divadelnosti 

a dramatičnosti a metodami řízení učebních procesů v dramatické výchově je využití 
skupinové kooperace s dělením třídy na synergické podskupiny a práce ve dvojicích 
(uplatnění herních etud, do kterých žáci vstupují v rolích předem připravených nebo 
improvizovaně). Za řídícího člena ad hoc považujeme příslušníka Policie ČR, který vy-
konává preventivní činnost ve školách. Preventista musí být připraven zvládnout hned 
několik rolí. Za prvé vstupuje do třídy jako autorita, která je předem daná a ofi ciální, 
za druhé přichází jako odborník nejen s očekávanými informacemi, ale i s výjimečnou 
nabídkou aktivity, kterou však musí sám iniciovat a přiblížit ji žákům, a za třetí jako 
pedagog-facilitátor, který musí být samozřejmě schopen usnadnit žákům zvládnutí za-
daných činností a facilitovat proces tvořivého hledání a nalézání řešení předložených 
problémových úkolů. Preventista může do rozhovoru a hry dětí přirozeně vstupovat
a střídá přitom všechny role. Většinou jde o rozehrávky situací s a bez přítomnosti kon-
fl iktu, o nastolení fi ktivní situace, při které dochází nebo nedochází ke střetu zájmů 
dvou či více protichůdných stran. Důležitou podmínkou při řešení úkolu je otevřenost, 
aby dětem nebyl vnucen očekávaný a jediný správný konec. Právě na základě ideových 
rozporů vzniká prostor pro refl exi a diskusi.

2. VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ A INTERAKTIVNÍHO DIVADLA
Oblíbené a velice efektivní jsou aktivity založené na příkladech ze života. Žáci 

jsou seznámeni s příběhem, v němž vystupují postavy, s nimiž se mohou snadno zto-
tožnit, příběh je ze života, ale vždy se špatným koncem. Osvědčenou formou dramatické 
výchovy pro podobné účely je divadlo fórum. Příběh je přehrán před zraky přihlížejících 
diváků, jimž je při druhém přehrání přenechán prostor ovlivnit průběh a děj příběhu 
a zvrátit tak původní konec směřující k tragickému či odstrašujícímu závěru. Opět je 
podstatné, že tak vzniká dostatečný prostor pro refl exi a diskusi. Z hlediska prevence 
je přínosná jak prvotní práce s tvůrci představení (pokud se jedná o skupinu mladých 
lidí), tak přímo vlastní účast dětí (diváků) ve třídě při přehrávání příběhu a hledání 
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přijatelného řešení problému. Preventista by měl být schopen po skončení představení 
zhodnotit daný příběh, řešení diváků a poskytnout věrohodné údaje, které zná nebo má 
k dispozici.

3. DRAMATIZOVÁNÍ NEBO HRANÍ PŘÍBĚHŮ
Náročnější formou dramatické výchovy zaměřené na proces dění v prostředí 

školní třídy (na rozdíl od činností zaměřených na produkt, kde je tímto produktem myš-
len výstup v podobě divadelního představení) je strukturovaná práce s příběhem. Příběh 
je nositelem tématu, které je určeno k prozkoumání, slouží jako pojivo mezi jednotlivý-
mi činnostmi a především jeho konec není dopředu znám. Příběh není vyprávěn celý ani 
postupně dramatizován, ale teprve v komunikaci žáků a preventisty a žáků navzájem se 
dotváří. V podstatě je důležité vzbudit u žáků důvěru a předložit jim lákavou nabídku 
činností. K tomu slouží techniky dramatické výchovy, které usnadňují zapojení žáků do 
procesu s využitím pantomimicko-pohybových a verbálně-zvukových metod.

Očekávané přínosy konceptu
Hlavní smysl a přínos uváděné intervence pomocí dramatické výchovy spatřuje-

me v zachování respektu k charakteru cílové skupiny, již tvoří děti (v našem výzkumu 
půjde převážně o žáky ZŠ). V praxi často narážíme na nutnost získat si a udržet pozor-
nost mladých lidí (Karnsová, 1995). Ani přednášející, který do třídy vstupuje v uni-
formě jako příslušník Policie ČR, se nevyhne řešení pedagogických situací spojených
s problémy, které jsou implicitně utvářené okolnostmi a podmínkami komunikace s žáky 
ve školním prostředí. 

Policista-preventista musí aktivně naslouchat a připravit si půdu pro určitý vztah 
partnerství v rozhovoru s dětmi. Žáci většinou nestojí o poučování (mentorování) a na-
opak oceňují, když se setkají s nepředstíranými projevy zájmu o jejich pohled na věc. 
Není však jednoduché toho vždy docílit. Víme, že naši verbální i neverbální komuni-
kaci často doprovází nechtěné nebo nadbytečné (doprovodné, pomocné) projevy (slo-
va, fráze, gesta apod.), které mohou být příčinou nedorozumění. Co pomáhá, abychom 
skutečně komunikovali efektivně, jsou pragmatické ukazatele (konkrétní slova či frá-
ze, načasování apod.), které navádějí komunikanta k pozitivnímu přemýšlení o našem 
sdělení. Nevystačíme pouze s vědomím, čeho bychom se měli vyvarovat v konverzaci 
s dětmi, např. v komunikaci tváří v tvář nebo v otevřené diskusi při přednášce, ale je 
důležité vědět, jak na to.

Přínosem konceptu využívání dramatické výchovy v besedách s žáky ZŠ může 
být právě schopnost zábavnou formou vytvářet bezpečný prostor pro konfrontaci osobní 
nebo zprostředkované zkušenosti žáků a dětských prekonceptů se znalostí dospělých. 
Nadto dramatická výchova na jedné straně vychází vstříc zejména potřebě zvýšené 
aktivity některých dětí, a na druhou stranu stejným způsobem kompenzuje do značné 
míry (sedavý) pasivní způsob přijímání informací, se kterým se děti setkávají ve škole
i doma, zejména doma tráví i několik hodin denně u počítače a na internetu.

Přelomové období je adolescence (přibližně od 11. roku do 23. roku života). 
Mladý člověk ocitající se na přelomu dětství a dospělosti je velmi vnímavý ke svému 
okolí. Je citlivý k otázkám spravedlnosti (Štěpánková: In Smékal, Macek, 2002), v jed-
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nání se stává stále více autentickým, což s sebou přináší nejen střety s okolím, ale záro-
veň důležité zkušenosti pro budování hodnotového systému. Normy, pojmy dobra a zla 
nebo spravedlnosti si adolescent neosvojuje pouze v racionální podobě, ale i v podobě 
přání, sympatií, antipatií, které mají emocionální zabarvení. Emoce hrají velký vliv při 
utváření postojů k lidem. Dalšími aktivami jsou potřeba autenticity a možnost sebevy-
jádření, což vnímáme ve vztahu k osobnostnímu růstu dětí. Opravdovost je chápána 
jako podmínka svobodného vyjádření, jehož prostřednictvím adolescenti vnímají svoji 
jedinečnost. I na základě uvedených vědomostí z oboru vývojové psychologie předpo-
kládáme adekvátnost předkládaného konceptu. Dramatická výchova je příležitost pro 
dítě manifestovat svou touhu po možnosti sebevyjádření a uznání. A díky přirozené 
schopnosti dětí vcítit se do prožívání vrstevníků a porozumět jejich výkladu problémů 
mohou být přednášky a besedy s policisty ve školách, pokud jsou doplněny o praktické 
formy dramatické výchovy, vhodným prostředkem k účinné prevenci.

Tematické vymezení přednášek a besed 
Nabízené preventivní programy Policie ČR pro školská zařízení ve Zlínském 

kraji na rok 2010/2011 zahrnují jednotně tři základní témata přizpůsobená věku dětí 
vzhledem k riziku, kterému je třeba předcházet, a to pro žáky druhých, pátých a osmých 
tříd.

Taxonomie určených témat:
1. Policista je náš kamarád.
2. Bezpečné chování.
3. Trestná činnost (TČ) mládeže a TČ páchaná na mládeži.

Obsah jednotlivých programů je vymezen do třech skupin:
A) 
- Představení příslušníka Policie ČR.
- Rozdíl mezi pořádkovým, dopravním policistou a kriminalistou, ukázky výstro-

je.
- Pravidla bezpečného chování, např. chování v silničním provozu, setkání s cizí 

osobou aj., preventivní doporučení.
- Linky tísňového volání, jak na ně správně zavolat.

B)
- Trestní odpovědnost.
- (NE)bezpečný internet, nebezpečí spojená s používáním komunikačních pro-

středků (internet, mobilní telefon …).
- Preventivní doporučení jak se nestát obětí protiprávního jednání.
- Tísňová linka Policie ČR 158, jak na ni volat.

C)
- Trestní odpovědnost.
- Rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí.
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- Nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí.
- Nejčastější druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech.
- Alkohol, cigarety, drogy – legislativní úprava.
- Tísňová linka Policie ČR 158, jak na ni správně zavolat.

  KŘP Zlínského kraje, Preventivně informační oddělení, 2010

Z předešlého seznamu vybíráme několik souborů subtémat, která nesporně sou-
visí s podporou zdraví (Zdraví je defi nováno v dimenzích úplné tělesné, duševní a soci-
ální pohody, a nikoli pouze jako nepřítomnost nemoci nebo vady. Vycházíme z platného 
prohlášení Světové zdravotnické organizace z roku 1948) a výchovou ke zdraví, nicmé-
ně považujeme za důležité upozornit, že úkolem policie není nahradit výuku ve školách. 
Za základní preventivní opatření ze strany policie považujeme včasné informování dětí 
nejen o příčinách a případech ohrožení či narušení zdraví, ale i o důsledcích v rozsahu 
trestněprávní odpovědnosti dané zákonem a postupech policie v exemplárních příkla-
dech. 

1. Návykové látky a jiné závislosti, záškoláctví, vliv party, delikvence a krimina-
lita:

 - rizika spočívající v protiprávním jednání.
2. Násilná trestná činnost, šikana.
3. Ochrana před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami;
4.  Kyberšikana, Kybergrooming, Kyberstalking, Sexting:

-  šikanování jiného člověka s využitím internetu, mobilního telefonu nebo jiných 
informačních a komunikačních technologií. Útočník oběť ohrožuje, zastrašuje, 
zesměšňuje nebo jí psychicky ubližuje;

-  jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a řadou psycho-
logických kroků ji donutit k osobní schůzce. Útočník s vybranou obětí komu-
nikuje pomocí informačních a komunikačních technologií (SMS, chat, aj.);

-  prostřednictvím informačních a komunikačních technologií agresor opakovaně 
a stupňovaně obtěžuje oběť. Pronásledovatel se snaží opakovaně kontaktovat
a k sobě připoutat oběť, která se s ním nechce setkat; 

-  elektronické rozesílání textových zpráv, fotografi í či videa se sexuálním obsa-
hem. Sexting je složenina slov „sex“ a „textování“.

5. Dospělí a děti – trestná činnost:
- pohlavní zneužití,
- zneužití dítěte k výrobě pornografi e,
- zanedbání povinné výživy,
- týrání svěřené osoby,
- ohrožování výchovy dítěte,
- svádění k pohlavnímu styku,
- podání alkoholu dítěti,
- šíření toxikomanie,
- nebezpečné vyhrožování,
- nebezpečné pronásledování.
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6.  Sekty, hnutí a extremistické skupin.;
7.  Rasismus, xenofobie a otázka multikulturního soužití.
8.  Specifi cký životní styl:

-  pouliční zločinnost a další formy patologického jednání členů deklasované 
části společnosti.

Model besedy s využitím dramatické výchovy
Teoretická východiska k modelu

Očekáváme vytvoření příznivé atmosféry vzájemné důvěry a částečné přenese-
ní odpovědnosti za výsledek besedy na žáky, a to bez poklesu kvality sdělení žákům
a bez ztráty respektu žáků k policii. V praxi se můžeme setkat i s negativním přijímáním 
příslušníků policie, kteří se snaží apelovat na bezpečné či občansky uvědomělé chování 
žáků, ovšem žáci na podkladě vlastních zážitků z událostí, jimiž byli svědky, nebo častěji 
ve shodě s reakcí rodičů a dospělých ze svého okolí posuzují práci policie bez hlubší zna-
losti problematiky. Tím, že necháme žáky vyslovovat a realizovat vlastní návrhy řešení 
situací a ponecháme jim dostatečný podíl na rozhodování o dalším vývoji představované 
události, dosáhneme jejich osobní angažovanosti i porozumění složitosti daného pro-
blému. Případně můžeme navodit takovou situaci, ve které žáci musí nejen zformulovat 
zdůvodnění svého rozhodnutí, ale obhajovat je i před ostatními vrstevníky (ve dvojici či 
skupině). Takto zabezpečenou řízenou argumentací můžeme předejít případné (frontální) 
názorové rozepři, které bychom za jiných okolností byli vystaveni čelit. 

Dalším ziskem zvolené formy komunikace je otevřenost žáků. Mnohé z námě-
tů k rozpravě mohou žáci vnímat citlivě a na základě podobnosti s vlastním životním 
scénářem nebo osudem jim blízkého člověka. Jen těžko se samostatně a narychlo vy-
pořádají s nepříjemnými prožitky, aby pak bez rozpaků hovořili k  tématu. Dramatická 
výchova poskytuje žákovi bezpečí pomocí fi kce a role, kterou ztvárňuje, za niž se může 
schovat bez obav, že bude palčivá okolnost spojována s jeho osobou. Na konci hry tak 
může žák komentovat děj hry a odkryté téma ze svého pohledu a hovořit s patřičným od-
stupem o postavě, kterou ztvárnil. Po vystoupení z role může bezpečně popisovat pocity 
a myšlenky postavy a otevřeně o nich hovořit ve 3. osobě. Funkce zástupné role spočívá 
v odvrácení tendence zaměňovat zveřejněné myšlenky a prožitky s vlastním myšlením 
či prožíváním. Odborným termínem, kterým se vysvětluje funkce zástupné role z tera-
peutického hlediska, taktéž z pohledu dramaterapie, je distance, viz 8M. Valenta (2007), 
má ovšem své hranice. Preventista není terapeut, a proto by měl předpokládané a případ-
né komplikace konzultovat se školním psychologem.

Trestná činnost mládeže a TČ páchaná na mládeži, 8. ročník ZŠ, příběh „Kolo“
Představení se; Kde pracuji; Úkoly policie; Prokazování policisty, uniforma x 

neuniforma = specializovaní policisté SKPV se zaměřují na problematiku kriminality 
mládeže, nabídka hry na vyšetřování – navození situace úpravou prostředí (dvě židličky 
v popředí, imaginace: průhledné zrcadlo, mikrofony, dále domluva tajného signálu: 1. 
pravidlo „Hlavně nahlas“, 2. pravidlo „Ctnost je dát přednost – zopakuj to“).

1. Právo na nedotknutelnost majetku: 1. četba (uvedení postav a podmínek situa-
ce):
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Zpráva z výslechu podezřelého
 Rodiče Milana byli velmi spořiví, zvláště nyní, kdy toužili po novém autě. A tak 

přání Milana mít vlastní obyčejné horské kolo zůstalo nevyslyšeno. Bylo mu to 
líto, zvláště když věděl, že většina spolužáků tyto problémy nemá. Například 
Petr, syn nepříliš poctivého podnikatele, měl kola dokonce dvě. Navíc měl nový 
skútr.

2. četba:
 Jednou večer Milan zjistil, že Petr kolo zapomněl venku před brankou zahrady 

jejich domu, a to byl vrchol. Milan se rozhodl, že když si Petr vůbec kola neváží, 
má právo si ho vzít. Tutéž noc kolo schoval do sklepa, tam ho přestříkal a za ně-
kolik dní odvezl k babičce. Rodiče se sice divili, jak přišel ke kolu, ale když jim 
řekl, že mu ho levně prodal kamarád, přestali se o celou věc zajímat.

 Rozbor: Čeho se dopustil? TČ nebo PŘ? Chápeme důvody, proč to udělal? Měl 
právo to udělat? Proč se na to přišlo, kde udělal chybu? Mohl svou situaci řešit 
jinak?; Postava na zdi (Můžeme ho odsoudit, jaký je Milan, dobrý nebo špatný?) 
– náčrt obrysu postavy a popis provedou žáci podle předlohy:

 Správný, zajímavý, hezký, vysoký, sportovní postavy, aktivní, výkonný, zdravý, 
průbojný, oblíbený.

 Neprůbojný, neoblíbený, zadrhává v řeči, pomalý, malého vzrůstu, nešikovný, 
ne příliš hezký.

2. Vyšetřování (imaginární postava nebo horké křeslo, signál a skupinová role: po-
licista, státní zástupce, soudce, právník, kurátor probační úředník, lékař, psycho-
log, třídní učitel, vedoucí klubu dětí a mládeže; na tabuli napsat hesla: Seberea-
lizace. Soustředění na sebe. Předvádění se. Nuda. Špatná výchova v rodině. Vliv 
okolí a party. Alkoholismus a toxikomanie. Lhostejnost rodičů.) 

- otázky vyšetřovatele: Víš, čeho ses dopustil?
Kolik je ti let?
Co na to říkají rodiče?
Víš, co se ti může stát? 
a dále trestní odpovědnost, viz zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže.

3. Pokračování příběhu vyprávěním: „ V průběhu vyšetřování se ukázalo, že Milan 
se provinil ještě přestupkem záškoláctví tím, že úmyslně zanedbával návštěvu 
školy. Zjistilo se, že se přestupek už projednával ve školní výchovné komisi, kde 
zvažovali oznámení k OSPOD. Pak by rodičům hrozila peněžitá pokuta, a pokud 
by se to opakovalo, i vězení až na dva roky.“ 

 „V době, když měl Milan přijít podruhé na policii, se na zdech v okolí jeho byd-
liště a školy objevily tyto nápisy: Milan, M jako máš to spočítaný! Mmmmá mo, 
mám velkej problém!“ Otázka k žákům: „Co z toho vyvozují, co to znamená?“

 „Možná pomůže nový důkazní materiál, který jsme objevili …“ – žákům se před-
loží mobil s textovou zprávou: JESTLI NĚCO PRÁSKNEŠ VYVĚSÍM FOTKY 
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NA FACEBOOKU!!! Opět následuje otázka k žákům (možnosti odpovědí: po-
msta, vydírání, šikana).

 a dále nejčastější TČ, které mohou naplňovat skutkovou podstatu šikany, viz 
údaje ze statistiky a manuálu PČR.

4. Následuje řízený rozhovor na následující náměty:
- šikanování jiného člověka s využitím internetu, mobilního telefonu nebo pro-

střednictvím různých sociálních sítí,
- manipulace oběti, snaha o utajení komunikace a vydírání za účelem osobního 

setkání bez svědků,
- obtěžování, které se stupňuje, agresor chce k sobě oběť připoutat, působí na city, 

chce vzbudit soucit,
- elektronické rozesílání textových zpráv, fotografi í či videa se sexuálním obsahem,
- pravidla bezpečného chování na internetu, viz např. metodika podle projektu E-

bezpečí (www.e-bezpeci.cz, vedoucí projektu Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PdF 
UP, Olomouc),

- Jsem oběť, co s tím? (doporučení, kontakt na linku bezpečí atd.)
- Jak správně volat linku 158?

5. Možnost žáků dokončit příběh (dovyprávět nebo zahrát) a závěrečná refl exe.

Vývoj počtu stíhaných osob v kategoriích dětí
a mladistvých ve Zlínském kraji

Nezletilí spáchali ve Zlínském kraji za období 1.1.2010 až 31.8.2010 a v porov-
nání s obdobím 1.1.2009 až 31.8.2009 celkem 14 (-2) skutků a na celkové objasněné 
kriminalitě se podíleli 1,3 % (-0,4 %), mladiství se dopustili taktéž 14 (-29) skutků, tj. 
1,3 % (-0,4 %) ze všech objasněných skutků. Děti se na celkové objasněné kriminalitě 
podílí 3,25 %, ale např. v kategorii ostatních kriminálních činů jejich podíl dosahuje až 
6,42 %. Analýza jasně ukazuje, že s klesajícím počtem pachatelů z řad dětí a mládeže 
neubývá skutků, kterých se dopouští. Z toho vyplývá, že se při páchání trestné činnosti 
častěji dopouští víceskutkového jednání. (Statistické vyhodnocení, komparaci a analýzu 
jsme provedli z dostupných údajů PČR.)

Kriminalita, kterou páchali děti a mladiství, směřovala zejména do oblasti obec-
né kriminality, kde se dopouštěli násilné trestné činnosti (8 prokázaných skutků), mrav-
nostní činy (2), krádeže vloupáním (1, vloupání do bytu), krádeže prosté (5) a majetkové 
činy jako je např. sprejerství (celkem 6). U trestných činů páchaných dospělými na 
dětech kategorie mladistvých fi guruje v 1 případě znásilnění a kategorie dětí v 1 přípa-
dě pohlavního zneužívání. V oblasti hospodářské kriminality šlo zejména o trestný čin 
neoprávněného držení platební karty (1).

Výsledky šetření v etapě předvýzkumu
Výzkum v oblasti preventivní činnosti nelze provádět bez patřičných znalostí 

příčin a projevů patologického jednání dětí.
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Patologické jevy u dětí
Dlouhodobě se výzkumu sociálně patologických jevů u dětí věnují odborníci 

pražského Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) (srov. Večerka, Holas, 
Štěchová, Diblíková 2000). Aktuálně byla publikována (v neprodejné formě) poměr-
ně rozsáhlá výzkumná zpráva pro studijní účely Mládež v kriminologické perspektivě 
(2009), ze které budeme částečně vycházet.

Jedno z výzkumných šetření, které nás zaujalo, bylo prováděno v České repub-
lice a na Slovensku. Autoři v roce 1991 zveřejnili závěrečnou zprávu z výzkumu s ná-
zvem „Vztah mladých lidi k některým právním a mravním normám“. 

Od provedení výzkumu uběhlo více než 15 let a tehdy dotazovaní mladí lidé jsou 
dnes již příslušníky střední generace občanů. Na jejich místech ve školách sedí mládež, 
která již celý svůj život prožila v nových podmínkách demokratického státu a nebyla 
formována totalitním právem a morálkou. Do škol chodí studenti, kteří o problémech 
předrevolučního období vědí už pouze z doslechu a ze školních osnov a kteří jsou ovliv-
ňováni současnými právními a etickými zásadami. Před výzkumníky z IKSP se tak ote-
vřela zajímavá výzkumná otázka: Do jaké míry se změnily postoje současných mladých 
lidí při porovnání jejich názorů s názory předchozí generace respondentů? Jak odpoví 
současní mladí lidé ze stejných škol a učilišť na stejné otázky, které byly předloženy 
jejich předchůdcům? Je možno zaznamenat nějaký posun v názorech dotázaných, a jest-
liže ano, v jakém směru? Rozhodli se proto v roce 2006 uskutečnit srovnávací výzkum. 
Po metodologické stránce využili právě příběhy resp. povídky, které dětem předložili,
a záznamové archy písemných reakcí respondentů.

Uvádíme zde závěrečné shrnutí z roku 2009 (poznatky pokládáme za užitečné 
jak pro naši práci, tak i všeobecně pro práci preventistů ve školách):

- Respondenti jednoznačně odsuzují jednání pachatelů majetkových deliktů. Opro-
ti předchozímu výzkumu stoupl počet těch, kdo se k celé věci takto jednoznačně 
postavili a nepřihlédli k žádným „polehčujícím okolnostem“. Nejsou ale spoko-
jeni s tím, jaké má okradený člověk prostředky, jak se domoci spravedlnosti.

- V oblasti sexuálního života platí, že pohlavní styk mezi mladistvými a nezleti-
lými není v současnosti až takovou zvláštností, norma toto zakazující je akcep-
tována omezeně. Je doporučováno snížit hranici počátku povoleného sexuálního 
života na nižší věk (nejčastěji na 14 let). Sexuální násilí je odsuzováno razantně-
ji, než tomu bylo na počátku devadesátých let.

- Marihuanu berou mladí lidé jako samozřejmou součást kultury svých vrstevníků 
a její užívání vesměs považují za osobní věc. Zároveň jsou vcelku srozuměni
s riziky, které sebou toto chování nese; velká část souhlasí s trestem vyloučení ze 
školy za marihuanové prohřešky.

- Potrestat agresora za použití individuálního fyzického násilí není pro velkou část 
mladých respondentů ničím nepřijatelným. Vesměs si přitom uvědomují nelegál-
nost a riskantnost násilné odvety, považují však podobné řešení za efektivnější 
než zapojení státní moci.

- U mladých lidí se poněkud zlepšuje pozitivní vnímání etnické odlišnosti na zá-
kladě občanského principu. Na druhé straně však jsou, především u dětí v učňov-
ských oborech, stále silně zakořeněny protiromské předsudky a je schvalován 
princip kolektivní viny.
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- Obecně platí, že jedná-li se o normy s nízkou mírou akceptace (např. sexuální 
styky mezi nezletilými, kouření marihuany), hlavním prohřeškem je v očích vrs-
tevníků neopatrnost -„nechat se chytit“ při protiprávním jednáni. Od případných 
svědků podobných deliktů je v rámci vrstevnických vztahů očekávána mlčenli-
vost.

- Ubylo (oproti předešlému výzkumu) osob, které by požádaly o pomoc „autori-
tu“ (policii nebo dospělou osobu). Podobnou tendenci (řešit záležitost na vlastní 
pěst) je možno vysledovat v různých typech problémových situaci: v případě 
fyzického napadení, podvedení nebo šikanování ze strany učitele.

Psychologický náhled na problémové chování dětí
V dřívějších letech kumulace závažných trestných činů spáchaných nezle-

tilými pachateli vyvolala bouřlivou společenskou i odbornou diskusi o hranici 
trestní odpovědnosti, způsobu péče o děti podobného typu a o jejích výstupech. 
Ponecháme-li stranou skutkové podstaty spáchaných činů, vyvstává otázka nejen 
jejich motivace, ale především struktury osobností pachatelů. Problematikou kri-
minogenních faktorům u dětí z hlediska psychické deprivace se zabýval Jan Lašek 
z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Mimo jiné upozornil, že se ně-
které problémy z pohledu dospělých jeví jako mizivé, ale pro svět dětí jsou právě 
tak závažné, jako rozvody, hádky či konflikty v našem dospělém světě. Podle jeho 
slov by se dítě mělo učit zvládat zátěže bez agrese, s nadhledem, odstupem, ale 
na druhé straně nám současný model úspěšného člověka nabízí především jeho 
dravost, nekompromisnost, sebeprosazení všemi způsoby: jinými slovy společnost 
více a více schvaluje různé formy agrese a má dokonce tendenci je glorifikovat či 
vydávat za pozitivní. Psychickou deprivaci definovali Langmajer a Matějček již na 
počátku 70. let 20 stol. 

Vedle malé odolnosti vůči zátěži a snížené frustrační toleranci uvádějí různí 
odborníci jako další příčiny problémového chování osobnostní vlastnosti dítěte: 
temperament, převažující emoční ladění a sklony; dále úroveň volních vlastností, 
vnímání sebe sama: zejména schopnosti, sebedůvěru; aktuální stav organismu: ne-
moci a handicapy; a vnější příčiny: konflikty vycházející z rodinného a ze školního 
prostředí a nelze pominout ani další činitele jako specifičnost velkoměsta, města, 
vesnice, chudobu a sociální vyloučení a rovněž životní události, např. rozvod rodi-
čů, neúspěchy ve škole, ztráta kamarádů, zklamání v lásce (srov. Klíma 1985, Vítek 
1989, Vojtík 1990, Matějček 1991, Lazarová 1998, Sovák 2000, Vágnerová 2002, 
a ze zahraničních autorů např. Train 2001, Hopf 2001).

Nástin metodologie evaluačního výzkumu
Z hlediska funkce nám půjde zejména o vyhodnocení efektivity navrhované 

intervence. Výzkum je plánovaný v střednědobém horizontu na jeden kalendářní 
rok. Aplikovat budeme smíšenou metodologii (kvantitativní i kvalitativní). Ke sběru 
dat poslouží dotazníková metoda (učitelé) a skupinový rozhovor (žáci). Tématem 
rozhovoru s ohniskovou skupinou bude řešení podmětových situací, které si žáci 
vyzkoušeli. Rozhovor bude zaznamenán a později převeden do písemné podoby. 
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K vyhodnocení dotazníků použijeme statistické metody. Přepis rozhovoru s ohnis-
kovou skupinou bude podroben obsahové analýze.

Rozsah výzkumného vzorku žáků ZŠ
Údaje ze statistiky realizovaných preventivně informačních akcí PČR na škol-

ských institucích ve Zlínském kraji:
Typ školy Počet Kolik dětí oslovili

MŠ 8 306

ZŠ 1. stupeň 21 977

ZŠ 2. stupeň 23 1467

SŠ 5 419

Celkem 57 3169

KŘP Zlínského kraje, Preventivně informačního oddělení, 2010

Shrnutí 
Podíl Policie ČR na zdraví a jeho rozvoji ve společnosti spočívá především

v její preventivní činnosti. Za základní preventivní opatření ze strany policie považuje-
me včasné informování dětí nejen o příčinách a případech ohrožení či narušení zdra-
ví, ale i o důsledcích v rozsahu trestněprávní odpovědnosti dané zákonem a postupech 
policie v exemplárních příkladech. Preventista z řad policie může využít různé formy 
prevence s využitím metod dramatické výchovy. Může využít krátkých herních celků 
s prvky dramatické výchovy, vyprávění příběhů a interaktivního divadla či dramatizo-
vání nebo hraní příběhů. Předložená koncepce je návrhem využití v preventivní činnosti 
policistů na ZŠ ve Zlínském kraji metod dramatické výchovy, neboť jde o výchovu 
prožitkovou, kdy si žák může nanečisto, v simulované situaci, vyzkoušet své reakce, 
hledat řešení, za něž však není kárán a sankcionován. Komplexnost řešení úkolu zabez-
pečujeme vizí evaluačního výzkumu. 
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INTERVENTION BY MEANS OF DRAMA EDUCATION 
METHODS IN PREVENTIVE POLICE ACTIVITIES

Abstract: The aim of this paper is to present the idea of using an alternative 
approach within preventive activities realized by police offi cers when working with 
children in elementary schools. We have been developing the underlying conception 
in accordance with the aim of the Conference both on the knowledge of problems re-
lating to the objectives of the “Health 21“ programme in Czech Republic conditions, 
and based on the Ministry of Interior of the Czech Republic strategies in the area of 
prevention of crime and preventive activities of the Police of the Czech Republic, Zlín 
Region. Completeness of the task solution is ensured by an evaluation research visi-
on. We present fi ndings from the investigation gained in the preliminary research and 
statistically processed input data on the number of schools involved and frequency of 
visits by prevention offi cers among the police to elementary schools in the Zlín Region 
in the past, whereby we want to illustrate the range of the research sample.

Key words: preventive police activities, health, risk factors, category of children 
and adolescents, intervention of drama, evaluation research
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

POPÁLENINY A OPAŘENINY V DĚTSKÉ 
POPULACI DO 5 LET VĚKU

Lubomír KUKLA

Abstrakt: Úrazy jsou od věku rok nejčastější příčinou smrti u dětí a dospívajících. 
Jejich dopady nejsou pouze somatické, ale i psychické, sociální, ekonomické, pedagogické 
apod. Pro vybrané období do pěti let věku patří mezi nejčastější a nejzávažnější poranění 
popáleniny a opařeniny. Soubor a metody: ve studii ELSPAC referovaly matky brněnských 
dětí o popáleninách a opařeninách svých dětí za věková období 0–6 měsíců, 6–18 měsí-
ců, 18 měsíců – 3 roky a 3–5 let, vždy na koncích těchto období. U popálenin a opařenin 
matky mj. odpovídaly, zda k nim v každém sledovaném období došlo, kolikrát to bylo, kde 
se nehody přihodily, čím se děti popálily či opařily, k jakému zranění tím došlo, kdo byl 
s dítětem v okamžiku nehody, co s ním udělal, jaké ošetření mu poskytl, jakého dalšího 
ošetření se dítěti dostalo a jak ke každé z nehod došlo. Výsledky: za sledovaná období bylo 
odevzdáno postupně 4670 – 3640 – 3627 – 3619 dotazníků, celkem za všechna období 
15 556 dotazníků, z Brna jich bylo 13 067, tj. 84,0 %, z okresu Znojmo 2489, tj. 16,0 %. Od 
matek chlapců jich bylo získáno z obou míst 8036 (51,7 %), od matek děvčat 7520 (tj. 48,3 
%): přes nerovnoměrné zastoupení města a venkova ukazovalo sex ratio 1,069 obvyklé pro 
tento věk. Popáleno či opařeno bylo postupně ve věkových obdobích 32 (0,68 %) – 413 
(11,35 %) – 509 (14,03 %) a 283 (7,82 %) dětí obou pohlaví společně. Některé z nich byly 
v daném věkovém období postiženy opakovaně, takže případů těchto nehod bylo pochopi-
telně více. Závěr: na podkladě výsledků budou prezentovány možnosti prevence.

Klíčová slova: popáleniny, opařeniny, úrazy, prevence, děti do 5 let

Úvod 
Úrazy jsou od roku věku nejčastější příčinou smrti u dětí a dospívajících. Jejich 

dopady nejsou pouze somatické, ale i psychické, sociální, ekonomické, pedagogické 
apod. Pro vybrané období do pěti let věku patří mezi nejčastější a nejzávažnější poraně-
ní popáleniny a opařeniny.

Soubor a metody 
Ve studii ELSPAC referovaly matky brněnských dětí o popáleninách a opařeni-

nách svých dětí za věková období 0–6 měsíců, 6–18 měsíců, 18 měsíců–3 roky a 3–5 let, 
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vždy na koncích těchto období. Dotazníky této longitudinální studie mají velmi široký 
tématický záběr, v němž zaujímá značný prostor i zdravotnická problematika včetně 
úrazů a nehod sledovaného souboru dětí.

Šlo o děti, které se narodily matkám s trvalým bydlištěm v době porodu v Brně 
a okrese Znojmo mezi 1. 3. 1991 a 30. 6. 1992. Šlo tedy o 16měsíční výzkumnou ko-
hortu.

Na tomto místě se budeme věnovat velmi závažné tématice raného dětského 
věku – popáleninám a opařeninám.

U popálenin a opařenin matky mj. odpovídaly: 
- zda k nim v každém sledovaném období došlo 
- kolikrát to bylo 
- kde se nehody přihodily 
- jak ke každé z nehod došlo 
- čím se děti popálily či opařily 
- k jakému zranění tím došlo 
- kdo byl s dítětem v okamžiku nehody 
- co s ním udělal 
- jaké ošetření mu poskytl 
- jakého dalšího ošetření se dítěti dostalo.

Výsledky 
Za sledovaná období bylo odevzdáno postupně 4670 – 3640 – 3627 a 3619

dotazníků, celkem za všechna období 15 556 dotazníků, z Brna jich bylo 13 067, tj.
84,0 %, z okresu Znojmo 2489, tj. 16,0 %. Od matek chlapců jich bylo získáno z obou míst 
8036 (51,7 %), od matek děvčat 7520 (tj. 48,3 %): přes nerovnoměrné zastoupení města
a venkova ukazovalo sex ratio 1,069 obvyklé pro tento věk.

Popáleno či opařeno bylo postupně ve věkových obdobích 32 (0,68 %) – 413 
(11,35 %) – 509 (14,03 %) a 283 (7,82 %) dětí obou pohlaví společně. Některé z nich 
byly v daném věkovém období postiženy opakovaně, takže případů těchto nehod bylo 
pochopitelně více.

Tabulka 1 uvádí celkové počty šetřených dětí a počty i podíly těch z nich, které 
utrpěly popáleniny či opařeniny, v současném rozdělení podle bydliště i pohlaví.

Údaje o počtech dětí za každé ze čtyř sledovaných životních období jsou em-
pirická data získaná z dotazníků. Pro souhrn všech těchto období do celého pětiletí je
z nich počet šetřených i postižených dětí odhadnut jako průměr z počtů za jednotlivá 
období. Vyplývá to z longitudinálního charakteru studie: informace ze všech čtyř období 
se totiž vztahují k týmž dětem, i když jich s postupem jejich věku (a délkou studie – 
jak je již neodvratným osudem všech dlouhodobých studií) ubývá. Děti tedy nejsou na 
všech věkových stupních zastoupeny všechny. Jedná se o tzv. smíšená longitudinální 
data. Kdybychom provedli studii čistě longitudinální, tj. zahrnuli pouze děti s údaji ze 
všech čtyř šetřených období, ochudili bychom se o část cenných informací od těch, které 
v průběhu studie již odpadly anebo jen za některé období neměly dodán dotazník, i když 
třeba poté zase pokračovaly.



257

Vzhledem k tomu, že data o výskytu popálenin a opařenin v běžné dětské populaci 
tak nízkého věku – pokud je nám známo – vůbec neexistují na rozdíl od údajů pro děti, 
které byly kvůli nim hospitalizovány, byla by redukce tak cenných informací na škodu.

V části B tabulky jsou podíly postižených dětí v jednotlivých obdobích věku 
srovnány podle pohlaví a bydliště:

Brněnských chlapců bylo popáleno či opařeno 1,38 krát více než děvčat ve věku 
6–18 měsíců (p < 0,001) a 1,26 krát více mezi 18 měsíci a 3 roky (p < 0,025).

Chlapců ze Znojemska bylo postiženo více než děvčat ve všech šetřených obdo-
bích, ale rozdíly – byť někdy i výraznější než v brněnské skupině – v menším souboru 
znojemských dětí statistické významnosti nedosahovaly.

V celém souboru z obou míst se převaha postižených chlapců nad děvčaty uká-
zala jako statisticky významná opět mezi 6–18 měsíci (1,40 násobná, p < 0,001) a mezi 
18 měsíci až 3 roky (1,23 násobná, p < 0,025), tj. podobně, jak tomu bylo i v početnější 
brněnské skupině.

Rozdíly podle bydliště vždy ukazovaly na to, že znojemských dětí bylo popáleno 
a opařeno více než brněnských, ve sledu šetřených období 2,46 krát – 1,15 krát – 1,03 
krát – 1,28 krát. Statisticky významný rozdíl byl mezi nejmladšími kojenci ve společné 
skupině chlapců s děvčaty (p < 0,01) a ve skupině chlapců v období 3–5 roků, kdy zno-
jemských bylo postiženo 1,59 krát více (p < 0,025).

Blízké hladině pětiprocentní statistické významnosti byly i rozdíly mezi děvčaty 
v období 0–6 měsíců, kdy znojemských bylo popáleno či opařeno 2,47 krát více a mezi 
všemi dětmi společně ve věkovém období 3–5 let, kdy znojemských dětí bylo popáleno 
či opařeno 1,28 krát více než dětí v Brně.

Některé děti byly v týchž obdobích popáleny či opařeny několikrát. Jejich 
rozložení podle počtu těchto úrazů v každém ze sledovaných období a podle pohlaví
i bydliště je uvedeno v tabulce 2.

Brněnské matky sdělily, že se do 6. měsíce věku žádné z dětí opakovaně nepopá-
lilo či neopařilo, na Znojemsku se to stalo pouze dvěma děvčátkům.

Od 6. do 18. měsíce se tato zranění opakovaně přihodila častěji: v brněnské sku-
pině čtyřikrát, ve znojemské třikrát.

Od 18. měsíce do tří let byly tyto příhody častější: u jednoho brněnského chlapce se 
opakovaly dokonce šestkrát, na Znojemsku byly děti popáleny či opařeny nejvíce třikrát.

Ani mezi 3–5 lety se žádnému venkovskému dítěti nepřihodil tento druh úrazu více 
než třikrát, ale v Brně bylo 10 dětí zraněno osmkrát, a jedno dítě dokonce devětkrát.

V tabulce jsou součty (součinů) případů popálenin a opařenin i počty jimi 
postižených dětí. Srovnáním jejich počtů a počtů těch dětí, u nichž matky na před-
cházející otázku (bylo - nebylo popáleno či opařeno) odpověděly kladně, zjišťujeme, 
že pro 21 dětí údaje o počtu jejich nehod chybí. Neuvedlo je 17 brněnských matek
a 4 znojemské, resp. 14 matek chlapců a 7 matek děvčat. Počty dětí s těmito chybějí-
cími informacemi jsou v tabulce uvedeny u příslušných podskupin dětí (dle pohlaví 
a bydliště). 

a) OKOLNOSTI, ZA NICHŽ DOŠLO K POPÁLENINÁM
V této části, mapující okolnosti spojené s popálením nebo opařením dětí, 

předkládáme tabelárně jen údaje od brněnských dětí ve společné skupině chlapců 
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a dívek. Dělení dětí podle pohlaví či uvedení znojemských dat by neúměrně zvět-
šilo počet a zahustilo obsah tabulek. Ty jsou koncipovány tak, že v jejich záhlaví 
jsou uvedeny počty všech popálenin a opařenin brněnských dětí zjištěné v každém 
věkovém období. Součty jednotlivých položek každé subkapitoly pak označují, jak 
velká část těchto zranění z jednotlivých věkových období je pokryta odpověďmi 
matek.

Jednotlivé subkapitolky představují samostatné celky dle odpovědí matek na 
otázky položené v úvodu. Jednotlivé položky jsou tam uvedeny v počtech a podílech.
U položek složených z více variant jsou ty nejčastější uvedeny i jmenovitě („v tom“). 
Celý obsah položky není možné vyčerpat, protože jej tvoří rozmanité další varianty
s nízkým výskytem, proto je neuvádíme.

K odpovědím matek na otázky týkající se popálenin a opařenin je třeba ještě sdě-
lit, že otázky byly (s jedinou výjimkou) otevřené a matky na ně vypovídaly tak zeširoka, 
že byla možnost vztáhnout k jednomu případu i více okolností. Zahrnuty jsou všechny 
identifi kovatelné, aby obraz dané situace byl posouzen co nejvěcněji.

b) KDE SE DĚTI POPÁLILY NEBO OPAŘILY
Tabulka 3 ukazuje, že místo nehody uvedly matky ke 1202 případům, což je 

88,4 % ze všech zjištěných úrazů.
K popálení či opaření dětí došlo u 88,4 % doma, u 4,7 % na místech rekreace 

rodin, u 4,1 % v blízkém okolí bydliště a u 2,7 % jinde.
Ve všech věkových obdobích se nejvíce těchto dětských poranění přihodilo 

doma: do 6. měsíce se jich tam stalo maximum, pak se jejich podíly s věkem snižovaly 
(94,4 % – 92,5 % – 90,4 % – 78,2 %).

Ze všech popálenin a opařenin, které děti utrpěly doma za celých pět let, při-
padalo na nejmladší kojenecký věk 1,6 %, ale v následujících věkových obdobích jich 
přibylo na 35,0 %–43,4 % a 20,0 %: domov byl nejrizikovějším místem pro děti ve věku 
18 měsíců až 3 roky.

Doma přišly děti nejčastěji k popálenině či opařenině v kuchyni a v prostorách 
bytového příslušenství – hlavně v koupelně, ale i v kotelně a garáži. Na obývací a dětské 
pokoje připadalo případů vcelku málo. 

Z rekreačních míst byla místem nehody nejčastěji chata nebo chalupa, v menší 
míře domácí letoviska, lázně a cizina v rámci rodinných dovolených. Popálenin a opaře-
nin tam přibývalo s věkem dětí – do 6. měsíce nebyl zaznamenán žádný případ, kdežto 
po 3. roce už jich bylo 52,6 %. Na obě období předcházející 3. rok připadalo těchto 
nehod necelá čtvrtina na každé z nich.

Blízkým okolím bytu, kde také často docházelo ke sledovaným úrazům, byla za-
hrádka a dvorek, hřiště, ulice a parkoviště. Tam, zejména na dvorku a na zahrádce se 
přihodilo ve věku 6–18 měsíců přes polovinu (51,0 %) popálenin, v předcházejícím
i následném období jich tam bylo kolem 23 %. Do 6. měsíce nebyl hlášen ani jediný 
případ, který by se na tomto bytovém zázemí přihodil.

Jinde - ve vzdálenějším okolí domova docházelo ke sledovaným úrazům dětí na 
návštěvách u příbuzných a známých, v restauracích a ve volné přírodě (pláže, tábory, 
MŠ v přírodě, kempy apod.). Tam přibývalo těchto příhod plynule s věkem dětí, od nuly 
u nejmladších kojenců přes 15,2 %–33,3 % po 51,5 % u 3–5 letých. 
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c) JAK K NEHODĚ DOŠLO, 
popisovaly matky v různě dlouhých a různě složitých historkách – dost vydat-

ných na samostatnou knihu o „malérech“ – z nichž nebylo snadné sestavit ucelenější 
přehled. Pokusili jsme se o něj v tabulce 4 (jsme si vědomi, že jde o jisté zjednodušení 
z důvodů prostoru pro příspěvek).

Úrazové situace jsou rozděleny na příhody, kdy dítě:
a) na něco sáhlo – 52,3 %
b) o něco se opřelo – 14,9 %
c) bylo opařeno – 9,7 %
d) něco na sebe převrhlo – 9,7 %
e) ostatní – 13,3 %.

Sděleno bylo celkem 1047 odpovědí, jež objasňovaly 77,0 % okolností případů, 
za nichž došlo k popáleninám nebo opařeninám. K jednotlivým věkovým stupňům dětí 
jich uváděly 83,3 % – 96,1 % – 74,0 % – 60,1 %: u starších dětí už matky tolik přehledu 
jako u mladších neměly. Vydatnost jejich informací pro období 6–18 měsíců byla nej-
vyšší, pro následné období klesla o 22,7 % (p < 0,001) a o 36 % oproti úrazům 3–5letých 
(p < 0,001).

d) ČÍM SE DÍTĚ POPÁLILO ČI OPAŘILO, 
(viz tabulka 5) je známo u 1199 (88,2 %) případů. V 42,4 % to byly elektrické 

spotřebiče, v 24,4 % různá topidla, sporáky a vařiče, v 22,4 % horké tekutiny a jídla, v 
6,9 % otevřený oheň, v menší míře pak horké nádobí, svítidla, motory a nástroje.

Z elektrických spotřebičů se děti popálily nejčastěji o žehličky, remosky, kulmy, 
kávovary, topinkovače, opékače a podobné předměty domácího provozu. Avšak došlo 
i k opaření neočekávaným, jako např. při poruše pračky (otevření v době vyvářky), ke 
spáleninám horským sluncem, kontaktu s troubou, vařiči a jejich příslušenstvím (mříž-
ky, síťky apod.), s grilovacím a udícím příslušenstvím a přenosnými topidly. Nebezpečí 
popálenin elektrickými spotřebiči, topidly a vařiči rostlo s věkem řadou 1,1 % – 34,4 % 
k maximu 45,6 % mezi 18 měsíci a 3 roky. Po třetím roce se podíl takto zraněných dětí 
snížil na 18,9 %, obezřetnost se s věkem přece jenom zlepšila.

Z jídel se děti nejčastěji opařily nápoji podávanými ke snídani nebo svačině, dále 
polévkou a méně často horkými pokrmy s hustší konzistencí (kaše, omáčky, špenát, 
špekáčky – uzeniny apod.). 

K opaření horkými tekutinami došlo za celých 5 let ve 246 případech (19,3 %), 
nichž přes polovinu (139, tj. 10,9 %) zavinila neopatrná manipulace při podávání a pití 
čaje, mléka, kakaa. Horká polévka způsobila 63 (3,4 %) všech opařenin a „klasická“ 
vřelá voda při nejrůznějších manipulacích – nejčastěji spojených s hygienou – 4,9 % ne-
hod. Opařeniny horkými tekutinami byly v nejmladším kojeneckém věku dosti vzácné 
(podíl 2,4 %), poté svůj objem mnohonásobně zvětšily (na 37,8 %) a po období 6–18 
měsíců následně klesaly přes 34,69 až na 21,1 % k 5 letům. Na konto horké potravy 
připadlo za 5 let jen 1,3 % opařenin.

K popálení otevřeným ohněm přišly děti nejčastěji při přikládání do kamen nebo 
do krbu, u táboráku, při manipulaci se svíčkami, prskavkami, zápalkami, v jednom pří-
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padě při domácím požáru. K prvním popáleninám otevřeným ohněm došlo již po 6. 
měsíci věku, do 18. měsíce jich bylo 4,7 %, dále se zvýšily na 5,1 % a 14,2 %. Za celých 
5 let jich bylo 83, což je 6,9 % z příčin uvedených matkami a 6,5 % ze všech 1276 zjiš-
těných popálenin a opařenin. Do věkových období byly tyto úrazy rozděleny v podílech 
0 % – 22,9 % – 31,3 % a 45, 8 %.

Při neobratné asistenci u matčina vaření nebo pečení či při otcově kutilství utrpě-
ly děti 1,6 % popálenin: horkým nádobím, letovací lampou, výfukem auta či motorky. 
Jedno dítě bylo silně popáleno medúzami při koupání v moři, druhé při nekontrolova-
ném slunění.

e) ZRANĚNÍ, K NIMŽ DOŠLO POPÁLENÍM NEBO OPAŘENÍM,
jsou popsána v tabulce 6. K této subkapitole podaly matky méně informací než

k ostatním, popáleninová zranění blíže specifi kovaly jen u 65,4 % případů. Nejméně 
jich uvedly u nejmladších kojenců (44,4 %), nejvíce u 6–18 měsíčních dětí (67,1 %). Na 
otázku „k jakému zranění došlo“ často odpovídaly pouze „popálilo se, opařilo se, bylo 
opařeno“ apod.

Z dodaných odpovědí vyplývá, že popáleniny a opařeniny postihovaly nejčastěji 
horní končetiny (665krát, tj. 79,5 %), a to především dlaně (414krát, 49,5 %) a prsty 
(246krát, 29,4 %). Ostatní části horních končetin – ramena, paže, předloktí – byly zra-
něny jen v 5 případech (0,6 %).

Jako další se řadily mnohočetné popáleniny a opařeniny na více místech těla. 
Bylo jich 71, tj. 8,5 %.

Za nimi následovalo 48 případů poranění trupu (5,7 %), 26 případů (3,2 %) po-
ranění na hlavě, ve 2,9 % (24 případů) na dolních končetinách.

Věkové trendy výskytu u poranění na horních a dolních končetinách byly opačné 
ve srovnání s poraněními hlavy a trupu. Podíly popálenin a opařenin na horních kon-
četinách s věkem rostly od nejmladšího k nejstaršímu období (ze 37,5 % k 82,2 %), na 
dolních končetinách rostly od nuly v nejmladší věkové skupině po 3,9 % ve skupině 
nejstarší.

Popálenin a opařenin hlavy a trupu naproti tomu s věkem dětí ubývalo, patrně
i proto, že začaly převládat ty, které si děti způsobily samy, zatímco na dřívějších 

se větší mírou účastnily jiné osoby.
Na hlavě byla nejčastěji postižena obličejová část, zejména nos, ústa a rty.

K popálení oka a víčka došlo ve dvou případech a na vlasaté části hlavy byla tři poraně-
ní. Podíly těchto zranění se s věkem snižovaly od 12,5 % po 1,7 %. 

Z popálenin či opařenin trupu se první přihodily až po 6. měsíci věku dětí
a hned v následujícím období se jich vyskytlo 10,5 %. K 5. roku věku jich pak zase ubylo
k 1,1 %. Na trupu byla postižena častěji přední část než záda a boky. 

 Na dolních končetinách byl dvakrát častěji postižen bérec než stehno, noha jen 
výjimečně.

f) OSOBY PŘÍTOMNÉ PŘI NEHODĚ
Tabulka 7 uvádí, kdo byl s dítětem v okamžiku nehody: tuto otázku zodpově-

děly matky pro 1168 případů, tj. 85,9 % všech popálenin a opařenin.
Přítomnou osobou byla v 85,7 % (tedy nejčastěji) matka. Úplně sama při nich 
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byla ve 43,8 % – 67,5 % – 75,8 % – 64,8 %, ve zbývajících případech s ní byly ještě jiné 
osoby. Bez matčiny přítomnosti došlo ke 152 (13,0 %) nehodám, z nichž otec byl u 51 
případů (4,4 %) a prarodiče u 80 případů (6,8 %). Ve zbylých případech hlídali děti jiní 
příbuzní či přátelé. Zdravotnický či pedagogický personál byl u tří případů (0,3 %), při 
osmi případech (0,7 %) bylo dítě samo.

Kromě nejmladšího kojeneckého období se podíly přítomných prarodičů při po-
páleninách a opařeninách svěřených vnoučat s jejich věkem postupně zvyšovaly řadou 
5,5 % – 7,0 % – 8,8 %, zatímco u všech jiných opatrovníků včetně matek se na věkové 
škále dětí střídaly. Bylo by zajímavé vědět, zda se tato pravidelnost ustavila proto, že 
do péče prarodičů bylo starších dětí svěřováno postupně stále více, anebo zda pozornost 
prarodičů s rostoucím věkem vnoučat polevovala.

g) CO PŘÍTOMNÁ OSOBA S DÍTĚTEM UDĚLALA, 
ukazuje tabulka 8. Na rozdíl od všech ostatních nebyla tato otázka otevřená, 

nabízela pouze pět variant odpovědí: 1 – nic, 2 – ošetřila dítě sama, 3 – vzala je k lékaři, 
4 – vzala je do nemocnice, 5 – něco jiného. K poslední variantě měla uvést, co to bylo.

Odpovědí na tyto otázky bylo 1191, vztahovaly se celkem na 87,7 % popá-
lenin a opařenin. Nejméně jich objasnily matky u 3–5 letých dětí (90,7 %), nejvíce
u dětí 6 – 18měsíčních (98,6 %). V úhrnu za celých pět let sdělily, že při 7,4 % těchto 
nehod neudělaly nic, ošetření nebylo zapotřebí. 75,9 % ošetřila přítomná osoba sama, 
v 8,9 % případů vzala dítě k lékaři a ve 4,6 % do nemocnice. Ve 3,2 % udělala něco 
jiného: volala na pomoc jinou osobu nebo konzultovala se zdravotníkem či známým 
telefonicky, sháněla se po rodičích dítěte. Skoro polovina této „jiné činnosti“ byla 
uvedena jako první pomoc bez bližší specifi kace.

Z tabulky je zřejmé, že popálenin a opařenin, které byly tak mírné, že ošetření 
nepotřebovaly, s věkem dětí plynule ubývalo: od 29,4 % v nejmladší po 5,7 % v nejstarší 
sledované skupině. Plynule však přibývalo dětí, které přítomná osoba ošetřila sama –
v okrajových skupinách na věkové škále od 41,2 % po 82,0 %.

Dětí s potřebou lékařské péče s věkem postupně ubývalo: v ambulancích bylo 
ošetřeno nejmladších kojenců 11,8 %, nejstarších dětí 5,0 %. V nemocnicích se podí-
ly dětí ošetřených pro popáleniny či opařeniny snižovaly jen do 3 let, řadou 5,9 % –
5,3 % – 3,8 %, ale podíl dětí ve věku 3–5 let se zase zvýšil na 5,0 %.

Rozložení dětí s různě ošetřenými popáleninami či opařeninami vypadalo na vě-
kové škále takto: z 904 dětí, které po nehodě ošetřila přítomná osoba sama, bylo mlad-
ších kojenců 0,8 %, dětí 6–18měsíčních 32,2 %, 18měsíčních–3letých 43,2 % a starších 
než tři roky 23,8 %.

Ambulantní či nemocniční péči celkově dostalo ze 161 dětí ošetřených lékařem 
1,9 % nejmladších kojenců a z dalších věkových skupin postupně 41,6 % – 40,4 % – 
16,1 % dětí. Věkové rozložení léčených pro popáleniny či opařeniny v nemocnicích v 
jednotlivých věkových údobích bylo: 1,8 % – 40,0 % – 34,5 % – 23,6 % dětí. Jen am-
bulantně bylo léčeno postupně 1,9 % – 42,5 % – 43,4 % – 12,3 %.

Z uvedených výsledků lze usoudit, že 13,5 % dětí, které byly vzaty do lékařské 
péče, utrpělo vážnější stupně popálení či opaření, což platí především o 4,6 % těch, které 
byly hospitalizovány.

Z hlediska studia úrazové morbidity to znamená, že o výskytu popálenin a opa-
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řenin dětí se můžeme ze zdravotnické statistiky dovědět nanejvýš o těch 4,6 %, resp.
4,3 % (bereme-li totiž za základ 1191 mateřských odpovědí nebo 1360 zjištěných popá-
lenin či opařenin) případů, které byly hospitalizovány – to ovšem v případě, že všechny 
budou z nemocnic pro zdravotnickou statistiku vykázány.

Údaje o 106 (8,9 %) popáleninách či opařeninách, které rovněž potřebovaly lé-
kařskou péči, ale dostaly ji ambulantně, se do žádné statistiky o úrazové morbiditě zatím 
nedostávají, protože zatím ještě záznamy z ambulantní sítě do příslušného výkaznictví 
neodcházejí.

Navíc zůstává stále ještě 75,9 % případů popálenin a opařenin, které postihly 
904 dětí našeho souboru a nejsou registrovány vůbec nikde než v paměti a odpovědích 
matek z této studie.

Domníváme se, že tyto údaje dostatečně vystihují potřebu i užitečnost epidemio-
logických studií běžné dětské populace pro mapování rizik, jimiž je ohrožena.

h) JAKÉ OŠETŘENÍ PŘÍTOMNÁ OSOBA POSKYTLA, 
uvádí tabulka 9. Vychází z 979 odpovědí matek, jež tak informovaly o 72,0 % 

popálenin či opařenin dětí za celých pět let věku.
Nejméně odpovědí daly pro nejmladší kojence (44,4 %) a nejvíce pro děti 

6–18měsíční (82,9 %). Ke zraněním dětí na následujících dvou věkových obdobích bylo 
dáno 73,1 % a 59,8 % odpovědí.

V „klientele“, které osoba přítomná při úrazu poskytla ošetření, byli nejmladší 
kojenci zastoupeni 0,8 %, v dalších věkových kategoriích postupně 35,1 % – 40,8 % – 
23,3 %.

Z popisu poskytnutých ošetření vyplývá, že 5,2 % všech dětí bylo nutno nejprve 
uklidnit a utišit z úděsu způsobeného zraněním. Tato nutnost se s věkem dětí postupně 
snižovala: od 12,5 % u nejmenších po 1,7 % u nejstarších.

4,7 % všech dětí – jichž také s věkem ubývalo, mezi okrajovými obdobími od 
12,5 % po 3,5 % - bylo třeba očistit a vysvléct nebo převléct. 

Jako nejčastější ošetření popálenin uváděly matky vyčištění a desinfekci rány, tj. 
celkem u 50,8 % případů. U starších dětí k nim docházelo dvakrát častěji než u mlad-
ších, ve věkové řadě u 25,0 % – 47,7 % – 53,6 % – 51,3 % zraněných.

Popáleniny byly desinfi kovány ajatinem, septonexem, gentiánovou violetí. Na 
5,0 % popálenin byl přikládán led nebo obklad. Děti, které se opařily horkým nápojem 
nebo jídlem, dostávaly led do úst.

Suché obklady v podobě čistého plátna byly zmíněny zcela výjimečně (třikrát), 
častější bylo přiložení mulu, mastného tylu nebo přelepení rány náplastí. Nejčastější 
byla aplikace mokrých obkladů, vlhčených vodou, méně často odvarem různých bylin: 
heřmánku, šalvěje, třezalky, měsíčku apod.

Široce použity byly různé masti a oleje, celkem u 32,8 % případů. Aplikovány 
byly bez rozdílu věku, tj. zhruba všem dětem stejně. Spektrum použitých přípravků 
bylo široké a pestré, nejčastěji byla po ruce heřmánková mast, panthenol, framykoin
(27,4 % nehod), v několika případech byla přiložena mast s aloe vera, rozříznutá cibule 
a podobné domácí prostředky. 

Zásypy, spreje a gely byly aplikovány při 1,5 % nehod, ze sprejů akutol, ze zásy-
pů framykoin. Jak je vidět, tak klasická první pomoc (chlazení místa tekoucí studenou 
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vodou) byla používána minimálně, naopak masti, které se nedoporučují, byly v našich 
rodinách používány v míře více než hojné.

i) JAKÉ DALŠÍ OŠETŘENÍ DĚTI DOSTALY
Další ošetření je specifi kováno v tabulce 10. Na tuto otázku daly matky pouze 

628 odpovědí, které se vztahovaly ke 46,2 % všech popálenin či opařenin zjištěných
v souboru.

Po bezprostředním ošetření osobou přítomnou při jejich popálení či opaření ne-
bylo podle sdělení matek už nic dalšího zapotřebí u 48,9 % případů. Čím byly děti 
starší, tím měla jejich zranění další péče zapotřebí méně, jak ukazuje řada 83,3 % –
57,6 % – 43,8 % – 41,4 %.

V domácím ošetření zůstalo 35,8 % dětí. Čím byly starší, tím byly jejich úrazy 
častěji léčeny jen doma, což je zřejmé z věkových podílů 16,7 % – 26,9 % – 39,4 % 
– 44,8 % dětí, pro něž byla tato péče dostačující. Jejich domácí léčení – kromě obvyk-
lého pobytu na lůžku – pokračovala zhruba stejným způsobem jako při prvním ošetření: 
obklady, zábaly, převazování a hlavně aplikace mastí, sprejů a zásypů, stejného druhu 
jako na počátku péče.

74 dětí bylo po předchozím ošetření odvedeno k ambulantním lékařům, kteří je 
pak podle potřeby zvali na kontroly a řídili počínání rodičů.

Mezi těmito dětmi nebyl žádný mladší kojenec, děti ostatních věkových skupin 
tam byly zastoupeny zhruba rovnoměrně. Spolu se 106 dětmi, předanými do ambulantní 
péče bezprostředně po zranění (tabulka 8) v ní nyní bylo celkem 180 dětí, tj. 17,2 %
ze všech, které se popálily nebo opařily. V jednotlivých věkových skupinách jich bylo 
10,5 % – 20,1 % – 16,9 % – 13,8 %.

Do nemocnic bylo k další péči nyní předáno 22 dětí, tj. 2,1 % ze všech po-
stižených sledovaným úrazem. Spolu s 55 dětmi transportovanými do nemocnic bez-
prostředně po zranění jich bylo v lůžkové péči celkem 77 (7,4 %). Šetřené věkové 
skupiny byly na hospitalizacích pro popáleniny či opařeniny zastoupeny s podíly 5,3 % –
8,8 % – 5,7 % – 8,4 %.

Celkem bylo v lékařské péči – ambulantní i lůžkové – z brněnských dětí postiže-
ných popáleninami či opařeninami 257, tj. 24,5 %. Jejich postupné věkové podíly obná-
šely 15,8 % – 28,8 % – 22,6 % – 22,2 %: nejmladších kojenců bylo mezi nimi nejméně, 
dětí ve věkové skupině 6–18měsíců nejvíce.

Sedm dětí bylo operováno, vesměs v popáleninovém centru. O specializovaných 
vyšetřeních a ošetřeních je od matek informací jen poskrovnu – pokud jsou, uvádějí péči 
neurologickou, dermatologickou, oftalmologickou a psychologickou.

Diskuze a závěr
Ještě jednou musím zopakovat zásadní problém v péči o děti s popáleninami

a opařeninami. Zásypy, spreje a gely byly aplikovány při 1,5 % nehod, ze sprejů akutol, 
ze zásypů framykoin. Jak je vidět, tak klasická první pomoc (chlazení místa tekoucí 
studenou vodou) byla používána minimálně, naopak masti, které se nedoporučují, byly 
v našich rodinách používány v míře více než hojné.

Okolnosti úrazů jsme na Znojemsku neanalyzovali tak podrobně jako ve městě, nic-
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méně některé z nich již můžeme naznačit: z předchozích srovnání víme, že na Znojemsku 
se topí častěji než v Brně pevnými palivy, přístup dětí k otevřenému ohni je snazší. Dalším 
známým rozdílem je nižší věk znojemských matek na jedné straně, ale vyšší průměrný 
počet dětí v jejich rodinách, častější držení domácího hospodářství i častější soužití s praro-
dičovskou generací dětí. Pro větší rozsah povinností matky patrně častěji od dětí odcházejí 
a svěřují je dozoru sourozenců nebo prarodičů, později jim ponechávají větší volnost, než 
jaké se těší děti ve městě, což vše zvyšuje příležitost k výskytu nehody.

V této práci byla popsána řada charakteristik vztahujících se k jedné kapitole 
specifi kované úrazové morbidity dětí nejútlejšího věku. Popáleniny a opařeniny spolu 
s úrazy při pádech patří u dětí k nejčastějším a je s podivem, že jejich výskytu v dětské 
populaci nebyla dosud věnována bližší pozornost.

Díky matkám ze studie ELSPAC máme možnost tato rizika blíže poznat, a to jak 
co do jejich rozsahu, tak co do situací, za nichž k nim nejčastěji dochází.

Zjištěné nálezy v populaci městských a venkovských dětí plně platí v populaci, 
která byla sledována, avšak navíc dávají i možnost určitého zobecnění – odhadu pro stav 
tohoto problému jinde.

Na tomto místě by měla být sofi stikovaná diskuze, která by srovnávala naše data 
s jinými. Bohužel žádné informace tohoto druhu zatím nemáme a srovnávat nemůžeme. 
Lze tedy naše data z tohoto pohledu brát jako prioritní.

Z našich nálezů lze však usuzovat, do jaké míry by se takové výsledky odjinud 
mohly od našich lišit. Ukazatelé dětské úrazovosti z popálenin a opařenin mají za ur-
čitých podmínek prediktivní hodnotu, díváme-li se na ně jako na proměnné variabilní
a pravděpodobnostní.

Tato práce byla napsána s podporou projektu IGA MZ ČR č. NS 9669–3/2009
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Tabulka 1 Popáleniny a opařeniny
a) Počty šetřených dětí podle pohlaví a bydliště (BO-Brno, ZN-Znojemsko) ve vě-

kových obdobích do 5 let 
b) Počty a podíly dětí se zaznamenanými popáleninami a opařeninami podle pohla-

ví a bydliště ve věkových obdobích do 5 let 

Věk Pohlaví a) Počty šetřených dětí b) Počty a podíly dětí s pop., opař.
Bydliště BO ZN BOZN BO ZN BOZN

n n n n % n % n % p
0 – 6 měs. Chlapci 1897 519 2416 9 0,45 6 1,16 15 0,62 ns

Děvčata 1757 497 2254 10 0,57 7 1,41 17 0,75 ±
Spolu 3654 1016 4670 19 0,52 13 1,28 32 0,68 0,01
p ns ns ns

6 - 18 měs. Chlapci 1693 199 1892 218 12,88 31 16,32 249 13,16 ns
Děvčata 1567 181 1748 146 9,32 18 9,94 164 9,38 ns
Spolu 3260 380 3640 364 11,17 49 12,89 413 11,35 ns
p 0,001 ns 0,001

18 m.- 3 r. Chlapci 1632 247 1879 251 15,38 39 15,79 290 15,43 ns
Děvčata 1509 239 1748 188 12,46 31 12,97 219 12,53 ns
Spolu 3141 486 3627 439 13,98 70 14,40 509 14,03 ns
p 0,025 ns 0,025

3 – 5 roků. Chlapci 1541 308 1849 110 7,14 35 11,36 145 7,84 0,025
Děvčata 1471 299 1770 115 7,82 23 7,69 138 7,80 ns
Spolu 3012 607 3619 225 7,47 58 9,56 283 7,82 ±
p ns ns ns

0 – 5 roků Chlapci 1691 318 2009 147 8,69 28 8,80 175 8,71 ns
Děvčata 1576 304 1880 115 7,30 20 6,58 135 7,18 ns
Spolu 3267 622 3889 262 8,02 48 7,72 310 7,97 ns
p ns ns ±

± : p blízké hladině 5%ní statistické významnosti 



266

Tabulka 2  Kolikrát se děti popálily či opařily v jednotlivých věkových obdobích, podle 
bydliště a pohlaví

Věk Místo  Kolikrát došlo k popálení/opaření

1x 2x 3x 4x 5x 6x 8x 9x Popá-
lenin Dětí Neu-

dáno
0-6 měs. Brno CH 9 . . . . . . . 9 9

D 9 . . . . . . . 9 9 1
CH+D 18 . . . . . . . 18 18

Znojmo CH 6 . . . . . . . 6 6
D 5 2 . . . . . . 9 7

CH+D 11 2 . . . . . . 15 13
6-18 měs. Brno CH 174 33 3 . . . . . 249 210 8

D 129 12 3 1 . . . . 166 145 1
CH+D 303 45 6 1 . . . . 415 355

. Znojmo CH 25 4 2 . . . . . 39 31
D 13 3 . . 1 . . . 24 17 1

CH+D 38 7 2 . 1 . . . 63 48
18-36 měs. Brno CH 194 42 8 . 1 1 . . 313 246 5

D 149 28 8 1 . . . . 233 186 2
CH+D 343 70 16 1 1 1 . . 546 432

Znojmo CH 25 11 2 . . . . . 53 38 1
D 25 5 1 . . . . . 38 31

CH+D 50 16 3 . . . . . 91 69
36-60 měs. Brno CH 79 24 4 . 1 . 2 . 160 110

D 75 25 4 . 1 1 8 1 221 115 2
CH+D 154 49 8 . 2 1 10 1 381 225

. Znojmo CH 26 8 1 . . . . . 45 35
D 13 6 2 . . . . . 31 21

CH+D 39 14 3 . . . . . 76 56

Pod NEUDÁNO: počet dětí s neznámým počtem popálenin

Tabulka 3  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let. Místo 
nehody

Věk 0 – 6 m 6 – 18 m 18 m – 3 r 3 – 5 r Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
Místo nehody: n % n % n % n % n %

Domov 17 94,4 372 92,5 462 90,4 212 78,2 1063 88,4

v tom:
kuchyň a kuchyňské kouty 11 265 364 61 701
koupelna, garáž, kotelna 2 23 15 5 45

Místo rekreačního pobytu - 14 3,5 13 2,5 30 11,1 57 4,7
Blízké okolí domu 1 5,6 11 2,7 25 4,9 12 4,4 49 4,1
Jinde - 5 1,2 11 2,2 17 6,3 33 2,7

 Celkem 18 100,0 402 100,0 511 100,0 271 100,0 1202 100,0
% příhod 100,0 96,9 93,6 71,1 88,4
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Tabulka 4  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let. Jak 
k nehodě došlo?

Dítě - věk 0 – 6 měs. 6 – 18 měs. 18 m – 3 r 3 – 5 let Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
Jak k nehodě došlo: n % n % n % n % n %
A) Na něco sáhlo 7 46,7 232 58,1 198 49,0 111 48,5 548 52,3
B) O něco se opřelo 2 13,3 52 13,0 79 19,6 23 10,0 156 14,9
C) Bylo opařeno 6 40,0 52 13,0 25 6,2 19 8,3 102 9,7
D) Něco na sebe převrhlo . . 41 10,3 40 9,9 21 9,2 102 9,7
E) Něco jiného . . 22 5,5 62 15,3 55 24,0 139 13,3
Celkem 15 100,00 399 100,00 404 100,00 229 100,00 1047 100,00
% příhod 88,3 96,1 74,0 60,1 77,0

Tabulka 5  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let. Čím se 
dítě popálilo, opařilo?

Věk 0 – 6 m 6 – 18 m 18 m – 3 r 3 – 5 r Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
Čím se dítě popálilo, opařilo: n % n % n % n % n %
Elektrické spotřebiče 8 47,0 148 36,6 250 49,0 103 38,4 509 42,4
Topidla, sporáky, vařiče 1 5,9 128 31,7 115 22,5 48 17,9 292 24,4
Tekutiny a jídlo 6 35,3 104 25,7 102 20,0 57 21,3 269 22,4

v tom:

Vřelá voda 1 20 17 25 63
horká polévka 2 11 29 2 44
horké nápoje 3 62 49 25 139
horké pokrmy - 8 6 3 17

Otevřený oheň - 19 4,7 26 5,1 38 14,2 83 6,9
Horké nádobí 2 11,8 - 3 0,6 14 5,2 19 1,6
Žárovka, elektrický proud - 4 1,0 6 1,2 4 1,5 14 1,2
Motory, nástroje - 1 0,2 7 1,0 2 0,7 10 0,8
Jiné - - 1 0,2 2 0,7 3 0,3

 Celkem 17 100,0 404 100,0 510 100,0 268 100,0 1199 100,0
% příhod 94,4 97,3 93,4 70,3 88,2
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Tabulka 6  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let. Místo 
poranění na těle.

Věk 0 – 6 m 6 – 18 m 18 m – 3 r 3 – 5 r Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
K jakému zranění došlo: n % n % n % n % n %
Hlava 1 12,5 14 4,9 8 2,2 3 1,7 26 3,1

v tom:
nos a rty - 10 7 3 21
oko a víčka 1 1 - - 2

Trup - 30 10,5 16 4,4 2 1,1 48 5,7

v tom:
přední stěna - 23 6 2 31
záda a boky - 7 10 - 17

Horní končetiny 3 37,5 232 81,4 282 77,5 148 82,2 665 79,5

v tom:
ramena, paže a zápěstí - - 4 1 5
dlaně 3 142 160 109 414
prsty - 90 118 38 246

Dolní končetiny - 5 1,8 12 3,3 7 3,9 24 2,9

v tom:
stehno - 2 3 2 7
bérec - 3 8 4 15
noha - - 1 1 2

Na více místech 4 50,0 3 1,1 46 12,6 18 10,0 71 8,5
Úžeh - 1 0,4 - 2 1,1 3 0,4

 Celkem 8 100,0 285 100,0 364 100,0 180 100,0 837 100,0
% příhod 44,4 68,7 66,7 47,2 61,5

Tabulka 7  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let. Kdo byl 
s dítětem v okamžiku nehody?

Věk 0 – 6 m 6 – 18 m 18 m – 3 r 3 – 5 r Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
Kdo byl s dítětem
v okamžiku nehody: n % n % n % n % n %

Matka sama 7 43,8 272 67,5 370 75,8 169 64,8 818 70,0
Matka s jednou další osobou 3 18,8 60 14,8 55 11,3 39 14,9 157 13,4
Matka s více lidmi - 14 3,5 5 1,0 8 3,1 27 2,3
Jiné osoby bez matky 6 37,5 5 12,7 53 10,9 42 16,1 152 13,0

v tom:
otec dítěte 3 20 15 13 51
prarodiče 1 22 34 23 80

Zdravotnický
či pedagogický personál - - 1 0,2 2 0,8 3 0,3

Dítě bylo samo - 4 1,0 3 0,6 1 0,4 8 0,7
Není známo - 2 0,5 1 0,2 - 3 0,3

 Celkem 16 100,0 403 100,0 488 100,0 261 100,0 1168 100,0
% příhod 88,9 97,1 89,4 68,5 85,9
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Tabulka 8  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let.Co tato 
osoba s dítětem udělala?

Věk 0 – 6 m 6 – 18 m 18 m – 3 r 3 – 5 r Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
Co tato osoba s dítětem 
udělala: n % n % n % n % n %

Nic 5 29,4 37 8,9 31 6,2 15 5,7 88 7,4
Ošetřila je sama 7 41,2 291 70,1 391 78,7 215 82,0 904 75,9
Vzala je k lékaři 2 11,8 45 10,8 46 9,3 13 5,0 106 8,9
Vzala je do nemocnice 1 5,9 22 5,3 19 3,8 13 5,0 55 4,6
Něco jiného 2 11,8 20 4,8 10 2,0 6 2,3 38 3,2

 Celkem 17 100,0 415 100,0 497 100,0 262 100,0 1193 100,0
% příhod 94,4 100,0 91,0 68,8 87,7

Tabulka 9  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let. Jaké 
ošetření poskytnuto dítěti?

Věk 0 – 6 m 6 – 18 m 18 m – 3 r 3 – 5 r Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
Jaké ošetření poskytla 
přítomná osoba: n % n % n % n % n %

Uklidnění a utišení dítěte 1 12,5 33 9,6 13 3,3 4 1,7 51 5,2
Převlečení, toaleta 1 12,5 19 5,5 18 4,5 8 3,5 46 4,7
Oplach a desinfekce rány 2 25,0 164 47,7 214 53,6 117 51,3 497 50,8
Obklad, led 2 25,0 16 4,7 6 1,5 25 11,0 49 5,0
Zásyp, sprej, gel - 4 1,2 6 1,5 5 2,2 15 1,5
Mast, olej 2 25,0 108 31,4 142 35,6 69 30,3 321 32,8

v tom:

heřmánek - 37 80 21 138
panthenol 2 22 35 33 92
framykoin - 31 2 5 38
jiné - 18 25 10 53

 Celkem 8 100,0 344 100,0 399 100,0 228 100,0 979 100,0
% příhod 44,4 82,9 73,1 59,8 72,0
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Tabulka 10  Popálení a opaření dětí – situace a okolnosti nehod ve věku do 5 let. Další 
poskytnutá ošetření.

Věk 0 – 6 m 6 – 18 m 18 m – 3 r 3 – 5 r Celkem
Počet příhod 18 415 546 381 1360
Jak bylo dítě dále ošetřeno: n % n % n % n % n %
Žádné další ošetření 5 83,3 141 57,6 89 43,8 72 41,4 307 48,9
Nemocnice - 10 4,1 6 3,0 6 3,4 22 3,5
v tom: operace - 3 2 2 7
Ambulance s kontrolami - 28 11,4 28 13,8 18 10,3 74 11,8
Doma 1 16,7 66 26,9 80 39,4 78 44,8 225 35,8

 v tom:

převazy - 13 28 19 60
zábaly - 4 4 5 13
obklady, led - 2 6 4 12
masti, spreje, zásypy 1 39 41 45 126

 Celkem 6 100,0 245 100,0 203 100,0 174 100,0 628 100,0
% příhod 33,3 59,0 37,2 45,7 46,2

BURNS AND SCALDS IN THE POPULATION OF 
CHILDREN AGED UP TO 5 YEARS 

Abstract: Accidents are the most common cause of death in children older 
than one year of age and in adolescents. The consequences of accidents are not only 
static but also psychological, social, economical, educational etc. For the selected 
interval up to 5 years of age the most common and the most severe accidents include 
namely burns and scalds. Study sample a methods: within the ELSPAC study moth-
ers with residence in Brno reported on burns and scalds of their children in the age 
intervals from 0 to 6 months, 6 to 18 months, 18 months to 3 years and 3 to 5 years of 
age, always at the end of these intervals. With respect to burns and scalds the mothers 
replied to these queries (among other): whether they occurred in each of the studied 
intervals, how many times it occurred, where the accidents occurred, what burned or 
scalded the children, chat type of injury was caused, who was with the child at the 
time of accident, and chat he or she did with the child and chat kind of treatment he/
she provided, chat other (subsequent) treatment was provided to the child and how 
each accident occurred. Results: in the specifi ed study phases successively the fol-
lowing questionnaire counts were returned: 4670 – 3640 – 3627 and 3619, in total 
15556 questionnaires, including 13 067 questionnaires from Brno (84,0 %) and from 
the Znojmo region 2489 questionnaires (16,0 %). From both regions 8036 (51,7 %) 
questionnaires were returned by mothers of boys and 7520 (48,3 % were returned by 
mothers of girl: despite uneven representation of town and rural areas the sex ratio 
was 1,069 which is common for children at this age. Burnt or scalded in the speci-
fi ed age intervals were successively the following numbers of children: 32 (0,68 %) 
– 413 (11,35 %) – 509 (10.03 %) and 283 (7,82 %), both sexes included. Some of the 
children were affected repeatedly in the specifi c interval which of course elevated the 
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number of cases of these accidents. Conclusions: Based on the results the prevention 
possibilities will be presented.

Key words: burns, scalds, accidents, prevention, children up to 5 years of age
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Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem

NÁVRHY JAK KONKRÉTNĚ UPLATNIT 
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ 
E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ ČI VÝUCE 
USKUTEČŇOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM 

VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Vít MIKULÍK

Abstrakt: Současný trend v edukačním procesu, zejména pak na vysokých ško-
lách, je mimo jiné charakterizován stále větším využíváním výpočetní techniky. Někdy 
se jedná o pouhé samostudium studentů, kdy třeba na internetu vyhledávají informace 
k tématům probíraným ve škole. Jindy jsou však počítače přímo součástí vlastní výu-
ky. Například při rýsování obrázků různého charakteru, v laboratorních cvičeních, při 
používání specielního softwaru ve cvičeních apod. Kromě toho však existuje i výuka 
založená přímo na používání počítače. Tím je myšlen E-learning v různých jeho podo-
bách a variantách (např. Blended learning). Při výuce jakožto činnosti učitele stejně tak 
i při učení se jakožto činnosti studujícího se příliš často zaměřujeme pouze na získává-
ní a osvojování si určitých kompetencí apod., ale zapomínáme, že je třeba se věnovat
i samotné práci u počítače, a to v komplexním pohledu. Tedy nejen ovládání softwa-
ru, ale také třeba zdravotní hledisko studia u počítače. Příspěvek se věnuje právě této 
problematice. Popisuje návrhy, jak studujícího nenásilnou formou přimět k dodržování 
pracovní hygieny. Příspěvek se primárně zaměřuje na tvorbu E-learningových kurzů, 
ale mnohé z navržených podnětů lze aplikovat i při využívání počítačů v běžné výuce.

Klíčová slova: E-learning, zdraví, opatření

Úvod
Počítače a výpočetní technika v současné době stále ve větší míře pronikají té-

měř do všech oblastí života, školství nevyjímaje. Základům výpočetní techniky se žáci 
učí již na základní škole. Velké množství dětí již v té době samo umí počítač zapnout, 
třeba proto, že na něm doma hrají různé hry. Výchovný dopad takového působení je nad 
rámec tohoto příspěvku. Zůstaňme pouze u konstatování, že děti se s výpočetní techni-
kou setkávají již velice brzy, a ten je potom provází celou školní docházkou. Asi není 
nadsázkou říci, že i celý život. Samozřejmě musí být snahou rodičů a pedagogických 
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pracovníků, aby užití výpočetní techniky bylo pro dítě přínosem. I z tohoto důvodu 
existují různé projekty, ve kterých se zkušení odborníci zabývají uvedenou problema-
tikou. Například na několika školách byly experimentálně zavedeny třídy, ve kterých 
celá výuka probíhá pomocí výpočetní techniky apod. Učitelé vysvětlují probírané učivo 
na interaktivních tabulích a žáci si poznámky zapisují do svých notebooků, nikoli do 
sešitů. Přestože škola nemá dostatek fi nančních prostředků, aby každému dítěti mohla 
notebook zakoupit, je ze strany rodičů o takovou výuku značný zájem. Rodiče raději 
přenosný počítač zakoupí dítěti ze svých vlastních fi nančních prostředků, jen když je-
jich potomek bude zařazen do třídy s uvedeným pojetím vyučování. 

S přibývajícím věkem žáci postupně stále více využívají výpočetní techniku pro 
získávání informací k tématům, která se vztahují k výuce. Pokud někoho zaujme téma 
natolik, že chce proniknout do větší hloubky učiva, často je nejjednodušším způsobem 
zadat vhodné heslo v některém vyhledávači na internetu. Další možností využití počíta-
čů je procvičování příkladů například do matematiky nebo provádění úloh ve výuce ci-
zích jazyků. Další příklad vhodného využití výpočetní techniky pro účely studia je vzá-
jemné diskutování nad danou problematikou mezi spolužáky. Podobně by se dalo nalézt 
mnoho a mnoho různých jiných příkladů pozitivního působení na učícího se jedince.

Ačkoli se s výpočetní technikou setkávají žáci již od nižších tříd základních škol, 
v největší míře ji využívají až studenti na vysokých školách, a to nejen jako podporu 
k běžné výuce nebo pro plnění domácích úloh, jako například vyhledávání zdrojů pro 
psaní seminárních prací, ale i pro vlastní proces výuky. Typickým příkladem je výuka 
uskutečňovaná prostřednictvím E-learningu. A to nejen v jeho plné formě, ale i v růz-
ných kombinacích (např. blended learning).

Uvedený příspěvek se věnuje problematice vytváření E-learningových kurzů pro 
vysokoškolské studenty, aby tyto kurzy byly kvalitní z mnoha různých úhlů pohledu. 

Navržená opatření
Při vytváření E-learningových kurzů je v první řadě nutné si položit otázku, komu 

kurz bude určen, čili jaká bude cílová skupina budoucích studentů. Jiný přístup musí být 
pro studenty třeba do třiceti let a jiný pro důchodce navštěvující univerzitu třetího věku. 
Podobně jiný přístup bude ke zdravým studentům a jiný k nemocným. 

Příspěvek se nezabývá problematikou vytváření E-learningových kurzů pro ne-
mocné studenty. To je zcela specifi cká problematika, kterou by se měli zabývat speciální 
pedagogové. Přitom však platí, že E-learningová výuka je pro nemocné zvlášť na místě. 
Pokud například někdo onemocní a je hospitalizovaný v nemocnici, ale může ve studiu 
pokračovat na dálku prostřednictvím E-learningového kurzu, je to veliká výhoda. Stu-
dent v případě lehčích chorob nezanedbá učivo a snadněji se vrátí zpět do ročníku, kde 
studoval. V případě vážnějších onemocnění možnost studia v E-learningovém kurzu 
(případně v některé podobě výuky prostřednictvím počítače) napomáhá psychice ne-
mocného, což se blahodárně může projevit i na procesu samotné léčby. Zároveň pokud
i během nemoci může pokračovat ve studiu přes počítač společně se svými spolužáky, 
zabraňuje to alespoň do určité míry zpřetrhání všech sociálních vazeb s kamarády ze 
školy. Ovšem tento pozitivní dopad se projevuje nejen na straně nemocného studen-
ta, ale i u jeho kamarádů. Ti si totiž snadněji mohou uvědomit, že dnešní dobou to-
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lik opěvovaný symbol mladého, zdravého a krásného jedince je pouhou iluzí, která se
u kohokoli třeba v jediné sekundě může změnit v trvalou invaliditu.

Cílovou skupinou studentů, na které je zaměřen tento příspěvek, je tedy vyso-
koškolský student přibližně do třiceti let, relativně zdravý. Jakmile byla zodpovězena 
tato primární otázka, může se pokročit dál. E-learningový kurz je nutné sestavit v prvé 
řadě podle obecných zásad pedagogiky. Například dodržet princip úměrnosti, princip 
od jednoduššího ke složitějšímu atp. Kromě toho je však zapotřebí zohlednit další či-
nitele, například fi nanční náročnost vytvářeného kurzu kvůli ekonomické návratnosti 
atd. Ovšem nedílnou součástí při vytváření kurzu je také zdravotní hledisko. Studium 
u počítače znamená v podstatě mimo jiné dodržet zásady pracovní hygieny v prostředí 
práce u osobního počítače.

Jako první a nejdůležitější u studia prostřednictvím E-learningu ze zdravotní-
ho hlediska je prevence. Často bývá neprávem opomíjena, protože každý o této proble-
matice něco ví a nepřipouští si, že jeho znalosti vůbec nemusí být dostatečné. Svízel je 
také v tom, že nedodržování zásad pracovní hygieny u počítače se neprojeví okamžitě, 
ale až po čase, což přímo svádí k přezírání uvedeného aspektu. Návrh řešící tuto proble-
matiku spočívá v tom, že před vlastním učivem E-learningového kurzu by byl zařazen 
zdravotní blok. V něm by se student podrobně seznámil, jak má, nebo naopak nemá 
sedět u počítače, jakým způsobem se drží nebo naopak nedrží myš, pod jakým úhlem je 
nejvhodnější dívat se na monitor a mnoho dalšího, co patří k této problematice. Potom 
by student z uvedeného bloku musel úspěšně složit test. Teprve v této chvíli by mu 
E-learningový kurz umožnil studium učebních textů. U zdravotního testu by asi bylo 
vhodnější nastavit poměrně lehkou obtížnost, protože cílem je spíš přimět studenta, aby 
se se zdravotními zásadami seznámil a zamyslel se nad nimi, nikoli ho detailně zkoušet. 
Zda totiž využije nabídku maximálním možným způsobem si chránit zdraví při práci
u počítače, je na jeho vlastní odpovědnosti, ale jedná se o to, že ze strany tvůrců E-lear-
ningových kurzů by mu k tomu měl být poskytnut dostatečný prostor. 

Dalším návrhem, jak zkvalitnit zdravotní hledisko při studiu pomocí počítačů, je 
rozčlenit celý kurz do vhodně velkých bloků. A jak rozumět tomu vhodně velký blok? 
E-learning je charakterizován mimo jiné tím, že každý student si sám určí, jakou dobu 
se bude věnovat té které části kurzu. Proto při prvotním vytváření kurzu je třeba provést 
jakýsi odhad doby studia, např. na základě předchozích zkušeností. Při provádění upgra-
de kurzu se již může vycházet přímo z konkrétních časů účastníků daného kurzu. Zde 
je vhodné podotknout, že většina E-learningových prostředí (např. Moodle) umožňuje 
sledovat, kolik času se studenti věnovali konkrétní položce. Přesněji řečeno, jakou dobu 
byli k této položce připojeni, protože mnohdy si mohou materiály vytisknout a je nutné 
opět provést jakýsi redukční odhad. Jednotlivé bloky studia je potom důležité vhodně 
navrhnout tak, aby nebyly příliš dlouhé a student nebyl vůbec vystaven řešit dilema, zda 
si udělat přestávku a pozapomenout souvislosti nebo neudělat zdravotní přestávku i za 
tu cenu, že to neprospívá jeho zdraví.

Další možností, jak přispět k řešení problematiky zdravotního pohledu na E-lear-
ningové kurzy, je ovládání hardwaru. Inspiraci k tomuto na první pohled možná disku-
tabilnímu řešení můžeme hledat v automobilovém průmyslu, v internetovém připojení  
počítače, nebo i leckde jinde, například u potápěčů používajících přístroj, který měří 
dobu a hloubku ponoru. 
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Některé automobily jsou konstruovány tak, že pokud se řidič rozjede bez zapnu-
tého bezpečnostního pásu, auto sice jede, ale zároveň se ozývá nepříjemný zvuk pípání, 
které ustane teprve po zapnutí ochranné pomůcky. Podíváme-li se na záležitost výmě-
ny oleje, u běžného automobilu si provozovatel sám musí hlídat, kdy je nutné provést 
výměnu tohoto média v závislosti na počtu ujetých kilometrů a na době od poslední 
výměny. Jiné automobily, většinou ve vyšší cenové hladině, jsou však konstruovány tak, 
že automatika sama hlídá, kdy je olej třeba vyměnit. Jakmile takový okamžik nastane, 
palubní počítač rozsvítí příslušnou kontrolku na řídícím panelu. Řidič pak zajede do 
autoopravny. Pokud však takové upozornění ignoruje, automobil po jistou dobu funguje 
tak, jako před sepnutím výstražné signalizace. Po určité době však tento automobil není 
možné nastartovat a provozovatel je tak v zájmu bezpečnosti vyloženě donucen postarat 
se o technický stav automobilu. 

Jiný příklad z oblasti internetového připojení počítače. Jednotliví poskytovatelé 
internetu nabízejí zákazníkům různé tarify pro připojení. Řada z nich je založena na 
tom, že vysoká přenosová rychlost je umožněna pouze do určitého množství přenese-
ných dat. Po překročení nastaveného limitu dochází k dočasnému snížení přenosové 
rychlosti dat, tzv. FUB (fair user policy). 

Uvedenými příklady je možné se inspirovat i na první pohled v poněkud vzdále-
né oblasti, a to při tvorbě E-learningových kurzů. Program by sledoval dobu, po kterou 
se student nepřetržitě věnuje danému bloku studia. V případě příliš dlouhé doby by mu 
bylo doporučeno udělat si zdravotní přestávku. Pokud by student toto ignoroval, po 
nějaké době by se E-learningový kurz zpomalil a počítač by začal vydávat nepříjemný 
zvuk pípání. Pochopitelně je třeba brát v úvahu, zda doba, kterou program automaticky 
vyhodnocuje, je skutečnou dobou studia bez přestávky. Kdyby student měl spuštěný 
E-learningový kurz, kde by měl třeba pouze dokument ve formátu pdf, nelze stano-
vit, zda celou dobu studuje, nebo si udělal přestávku a pouze se vzdálil od spuštěného 
programu. Proto navržený způsob je možné aplikovat jen tehdy, když tento problém 
eliminujeme. Toho lze dosáhnout při interaktivním učení, kdy v zásadě lze automaticky 
korektně stanovit dobu, po kterou se student nepřetržitě učí.

Závěr
Závěrem lze říci, že k tvorbě E-learningových kurzů je třeba přistupovat globálně 

pod zorným úhlem mnoha oborů a vědních disciplín. Jedním z důležitých hledisek, které 
by nemělo být opomíjeno, jsou zdravotní aspekty studia pomocí počítače. Na toto hle-
disko je třeba pamatovat již při vytváření kurzu. Důležitá je prevence. Přesto lze vytvářet 
mnohá opatření, která studentovi napomáhají chránit jeho zdraví. Jedním z hlavních rysů 
E-learningové výuky je převzetí zodpovědnosti samotným studentem. To se uplatňuje ne-
jen ve vzdělávací části kurzu, ale rovněž i v oblasti ochrany zdraví. Proto se jedná spíš o to 
vytvořit podmínky k ochraně zdraví, nikoli však násilím studenta nutit k péči o zdraví.  
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SUGGESTIONS OF WAYS OF APPLYING COMPLEX 
APPROACH TO THE CREATION OF E-LEARNING 
COURSES OR TO TEACHING IMPLEMENTED BY 
COMPUTATIONAL TECHNOLOGY

Abstract: Computational technology has become a current trend in the educa-
tional process mainly in higher education. The technology sometimes helps students 
during their self-study time when they search for additional information concerning the 
topics discussed in the lesson. In other cases the computers are part of the instruction 
itself e.g. drawing different kinds of pictures, laboratory experiments, using special soft-
ware in exercises. There also exists teaching based directly on the use of computer. The 
method, E-learning, exists in various forms and modifi cations e.g. Blended learning. 
We often focus on gaining and acquiring of certain skills and so on in teaching, carried 
out by teacher, as well as in learning, learner’s activity. However, we often forget to 
perceive the work on computer itself from the complex point of view. That means that 
not only the skill of work with software, but also health aspects of work on computer 
are important. This paper deals with the problem and suggests unforced ways leading to 
observing work hygiene. The paper primarily focuses on creation of E-learning courses; 
however most of the proposed suggestions are applicable to the use of computers in 
classic instruction. 

Key words: E-learning, health, proceeding
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